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GİRİŞİMCİLİK

Araştırmalar, gençlerin girişimciliği seçip, 

başarılı olabilmesi için rol modellerinin ol-

ması ve girişimcilik sürecini tanımalarının çok 

önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir gencin 

girişimci olması için ya ailesinde böyle bir 

örnekle karşılaşmış olması gerekiyor ya da 

küçük yaşta çalışmaya başlayan biri işin için-

de yoğrularak deneyim ve cesaret kazanıyor. 

Örneğin memur bir aileden daha az girişimci 

yetişiyor. Çünkü girişimci olmak risk alma-

yı gerektiren bir sürece atılmak anlamına 

geliyor. Konu hakkında bir şey bilinmiyorsa 

bu iş daha da korkutucu görünüyor. İşte, Yeni 

İş Geliştirme (New Venture Development) 

dersinde öğrencilere, eksik kalmış ya da arka 

bahçelerinde bulunmayan bazı deneyimler 

kazandırılıyor ve gençlerin girişimci olmak 

için gereken cesareti kazanmasına katkı 

sağlanıyor. 

Yeni fikirler, yeni fırsatlar 
Yeni İş Geliştirme dersi Doç. Dr. Özden Gür 

Ali tarafından veriliyor. On yıl ABD’de GE’de 

araştırma geliştirme ve ZS Associates’da 

analitik yönetim danışmanlığı deneyimle-

rinden sonra 2004’te Koç Üniversitesi’nde 

İşletme dalında görev yapmaya başlayan Gür 

Ali, derse katılan öğrencilerin girişimciliğin 

her yönü hakkında eğitim aldıklarını ifade 

ediyor. MBA programı kapsamında yürütülen 

bu derste, öğrencileri yeni iş geliştirme 
konusunda heveslendirmeyi, girişim-
ciliği destekleyerek onların bilgi ve 
becerilerini artırmayı hedeflediğini 
vurguluyor.

Bu dönem yürütülen ders 14 hafta 
sürdü. İlk 7 haftalık dönemde Endeavor 
kurumuyla iş birliği içerisinde başarılı 
Türk girişimcilerinin yeni iş geliştir-
me süreçleri incelendi. Öğrenciler 
girişimcilerle tanışarak iş modelleri 
hakkında tartışma fırsatı sunuldu. Dersi 
alan öğrenciler sekiz gruba ayrılarak, 
mümkün olduğunca farklı alanlardan 
girişimciler hakkında bulgular toplaya-
rak, sınıfta sunumlar yaptı. Yeni bir iş 
fikri geliştirmek, fırsatları değerlendir-
mek ve biçimlendirmek adına oldukça 
farklı bakış açıları bir araya getirildi. 
Türkiye’de İpekyol, Pronet, Intercity, 
Uno, Big Chefs, Arzum ev aletleri, 
Airties, Monrol, ve Petfor’un yaratı-
cılarının hikayeleri incelendi. Ayrıca 
Almanya’dan Human Grid (clickworker.
com) kurucusu Alex Linden ve Paro ve 
Pratik Depo’nun kurucusu Engin Oytaç 
da derse misafir olarak katıldı, kendi iş 
planlarını nasıl geliştirip yatırımcılardan 
destek aldıklarını, yaşadıkları zorlukları 
ve başarılarını öğrencilerle paylaştı. 
“Focus on a profitable niche”, “Never, 

never give up!” girişimci hikâyelerinin 
ortak temaları olarak ortaya çıktı.

Tübitak’tan Betül Macit, öğrencileri 
Tübitak ve diğer kamu kaynaklarının 
yeni bir süreç veya mamül geliştiren 
yeni işleri destekleyen programları 
ve değerlendirme kriterleri hakkında 
bilgilendirdi. Odien Private Equity’den 
Ömer Müftüler özel yatırım sermayesi-
nin sunduğu olanakları ve bakış açısını 
anlattı. 

Projeler yarıştı
Dersin 7 haftalık ikinci bölümünde 
öğrenciler kendi iş fikirlerini üretip 
geliştirmek ve bunu iş planına dö-
nüştürmek için çalıştı. Daha sonra her 
grup üç fikirle sınıfın karşısına çıktı. Her 
fikir, üç dakikada anlatıldı ve hemen 
ardından oylama yapıldı. Bu sayede 
her grup, kendi fikirlerinin iyi yanlarını, 
eksiklerini, uygulanma potansiyelini, 
sorunlu yanlarını daha net bir biçimde 
görebildi. Öyle ki bazı gruplar, üç fikri 
de terk edip yeni bir fikre odaklanmak 
zorunda kaldı. Her grup kendi fikrini 
hayata geçirebilmek için geliştirdiği 
stratejileri, kaynak gereksinimlerini, 
finansal projeksiyonları içeren bir iş 
planı hazırladı. 

Dersimiz girişimcilik!

Koç Üniversitesi MBA 
programı, Yeni İş Geliştirme 
dersiyle, öğrencilere iş 
dünyasıyla bir arada oldukları 
gerçek bir deneyim yaşama 
fırsatı sunuyor.

Doç. Dr. Özden Gür Ali: Öğrenciler kendilerini geliştirdi, 
girişimcilik konusunda öz güvenleri arttı, iş fikirlerine fark-
lı açılardan bakabilme, çözüm üretebilme ve bunları ifade 
edebilme yetilerinde ilerleme kaydetti. Dersin sonunda, 
jüri tarafından birinci seçilmekten daha önemlisi, yaşanan 
bu ilerlemeydi. Beni en çok mutlu eden herkesin motivas-
yonunun yüksek, kendi iş planlarını sahiplenmiş ve ortaya 
koyduğu projeden dolayı gururlu olmasıydı. Türkiye’nin 
girişimcilere gerçekten ihtiyacı var. Ders sürecinde 
bütün öğrencileri daha yakından tanıdım. Bu sınıftan, iş 
dünyasında birçok kişiyi istihdam edecek, katma değer 
yaratacak girişimcilerin çıkacağına inanıyorum. 

İnventRam Genel Müdürü Cem Soysal: Koç Holding ve 
üniversite, İnventRam’ın  yarı yarıya sahibi. Inventram, ino-
vasyon ve teknoloji yatırımı yapan bir şirket olduğu için 
Koç Üniversitesi’nde yeşeren her tür projeyle ilgileniyoruz. 
Ağırlıklı olarak Mühendislik ve Fen Fakültesi’nde yürütülen 
araştırma geliştirme projelerini destekliyoruz. Pazarlama, 
satış ve finansman iş dünyasının en önemli parçaları oldu-
ğu için MBA programının davetlisi olarak jüride yer aldım. 
Katıldığım süreçte, çok yaratıcı projelerle karşılaştım. 
Öğrencilerin fikirleri, iş planı hazırlama ve sunum biçimleri 
oldukça kaliteli. Türkiye adına çok iyi bir neslin yetiştiğini 
düşünüyorum. Koç Üniversitesi’nin gerçek hayata yönelik, 
çalışmalar yürütmesi ise çok doğru bir yaklaşım. Yatırım-
cıya sunum yapmak, bir fikri pazarlamak ve onu sermaye 
sağlaması için ikna etmeye çalışmak verimli bir antrenman 
sürecidir. ABD’deki okullarda da “case study” denilen ger-
çek hayat deneyimleri, bu vaka çalışmalarıyla elde ediliyor. 
Bence Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA departmanı 
çok başarılı bir vaka çalışması ortaya koydu. Yatırım yap-
mayı gerçekten düşünebileceğim projeler bile çıktı.
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Son aşamada ise private equity şirketi Odien 
Group’tan Ömer Müftüler, InventRam Genel 
Müdürü Cem Soysal, Turkven temsilcisi, Koç 
Üniversitesi İşletme Ensititüsü Direktörü 
Prof. Zeynep Gürhan Canlı ve Doç. Dr. Özden 
Gür Ali’den oluşan jüri önünde sunumlar 
gerçekleştirildi. Gruplar 28 Mayıs’ta yapılan 
birbirinden ilginç sunumlarla jüriyi etkilemek 
için yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda 
bir iş planının birinci seçilmesi amaçlanıyor-
du ancak iki grubun çalışması çok benzer 
puanlar alarak birinciliği paylaştı. Seçilen 
projelerden biri karayollarında, benzin istas-
yonlarında restoran zinciri kurma fikri, diğeri 
de kullanılmış marka kadın eşyalarının ikinci 
el pazarının oluşturulması üzerineydi. Değişik 
açılardan takdirle karşılanan bu projelerin 
hayata geçirilmesi Özden Gür Ali ve projeyi 
yürüten öğrencilerin ortak dileğiydi. 

Derste, her grup kendi fikrini hayata geçirebilmek için bir iş planı hazırladı. 
Sektörün önde gelen isimleri karşısında sunum yaptı.

Öğrenciler ne düşünüyor?

İsmet İnönü: Yurt dışında Ekonomi ve Psikoloji okudum. 
2005’te mezun oldum. 3 yıl Chicago’da çalıştım. Türkiye’ye 
döndükten sonra üniversiteleri araştırdım ve bana en uygun 
olanın Koç’un MBA programı olduğuna karar verdim. Dersi 
almaya başladığımız ilk iki haftada projeyi sadece bu kapsamda 
yürüteceğimizi düşünmüştük. Fakat sonra fikrimiz daha da şe-
killendi. Projemize daha çok inandık. Adı “Always Precious” olan 
projemizde, az kullanılmış ve çok iyi durumda olan lüks giyim 
eşyalarını ve aksesuarları bir internet sitesi aracılığıyla kendimiz 
satın alarak ya da sahipleri adına belli bir komisyonla pazarla-
mayı planladık. Biraz daha araştırma yaparak, hesapları daha 
gerçekçi bir hale getirerek hedeflediğimiz teorik büyümenin 
uzun vadede gerçeğe dönüşebileceğine inanıyoruz. 

Cenk Özgür: 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat 
bölümünden mezun oldum ve 1 senelik bir iş tecrübe-
sinin ardından Koç Üniversitesinde MBA eğitimine 
başladım. Yeni İş Geliştirme dersi, içimizdeki girişimci 
ruhunu ortaya çıkarmak ve bize bu ruhu aşılamayı 
amaçlayan, teoriden çok pratiğe dayalı bir ders. 
İçeriği ve işleyişiyle girişimciliği gerçekten çok başarılı 
şekilde anlatan bu dersin, hayatının hangi döneminde 
olursa olsun kendi işini kurmayı düşünen kişiler için 
çok gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Biz 
projemizde düşük yatırım maliyeti ve düşük operasyo-

nel giderlere dayalı, belli bir segmenti hedefleyen bir 
lokanta zinciri oluşturduk. Ekibimizde herkes projeye 
kendi bilgileri ve bakış açılarıyla farklı katkılar sağladı. 
Bu farklı yaklaşımlar sayesinde projemiz gerçeğe 
uygun ve uygulanabilir bir boyut kazandı. Bu dersle 
beraber yeni bir iş kurmanın gerekliliklerini ve aşama-
larını öğrendik. Nasıl hareket etmemiz, ne tür araştır-
malar ve çalışmalar yapmamız gerektiğini kavradık. 
Kendi adıma, artık aklıma gelen fikirleri kâğıda döküp, 
fizibilitesini ve iş planını çıkarmayı çok iyi biliyorum. 

Mehmet Çelebi: 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği’nden mezun oldum. İş hayatına 
girmeden önce bir takım eksiklerimi tamamlamaya 
karar verdim. İşletme konusunda bilgi edinmek ve viz-
yonumu genişletmek adına bu programa başvurdum. 
Koç Üniversitesi’nin sektördeki pozisyonu gerçekten 
güçlü. Kendini sürekli yenileyen bir yapısı var. MBA 
süresi bir yıla düştü, fazla zaman kaybetmek istemedi-
ğim için bu da benim için bir avantajdı. 

Sektörden önemli kişilerin, ders kapsamında bilgiler 
vermesi çok yararlı oldu. Almanya’dan incelediği-
miz bir proje beni çok etkiledi. Ankara’da kurulup 
İstanbul’a taşınan bir restoranın geçirdiği süreci 
inceledim bu da beni heyecanlandırdı. Bu sürecin çok 
faydasını gördük. Son aşamada grup olarak insanların 
internet sitesine girerek hizmet talep etmesi ve bizim 
sağlayacağımız alt yapıyla bu taleplerin karşılanma-
sını amaçladık. Bu projenin uygulama potansiyelinin 
yüksek olduğuna inanıyoruz. 

Canan Karataş: Hacettepe Üniversitesi İngilizce 
İşletme mezunuyum. Yaklaşık üç yıllık bir iş tecrübe-
sinden sonra MBA programına katıldım. Seçmeli ders 
imkânları fazla olduğu, sektörden kişilere ve onlarla 
iş birliği içindeki uygulamalara yer vererek mezuniyet 
sonrasında büyük avantajlar sağladığı için Koç’ta MBA 
yapmaya karar verdim. 

Ders süresince interaktif ilişkiler belirleyici oldu. 
Girişimcilik adına gereken temel düşünce yapısını 
kazandık. Birbirimizden ve derse katılan konuşmacı-
ların deneyimlerinden çok şey öğrendik. “Pure 4 You 
Organics” adını verdiğimiz projemizi oluştururken çok 
emek harcadık ve titiz çalıştık. Bizim fikrimiz tamamen 
organik ve sertifikalı ürünleri, hizmet kalitesinin çok 
iyi olduğu, dolayısıyla fiyatların yüksek olmasından 
kaçınmayacak bir kitleye pazarlamak üzerineydi. Ürün 
yelpazemizi banyo köpükleri, sabunlar, banyo tuzları, 

şampuanlar, süngerler gibi, bir otelde bulunabilecek 
kişisel bakım ürünleriyle sınırladık. Butik oteller-
de satmaya başlayacağımız ürünlerin, müşteriler 
tarafından talep edileceğini ve böylece satış kanalını 
açabileceğimizi düşündük. Projemizi sadece bir ders 
yükümlülüğü olarak görmedik. Uygulanabilir olması 
için çaba sarf ettik. Sunumlar neticesinde aldığımız 
geri bildirimlerden, projemizin hayata geçirilebilecek 
bir potansiyeli olduğuna dair inancımız arttı. 

Bu dersi alacaklara tavsiyem süreç içinde edindikleri 
bilgiler ve deneyimler sayesinde ortaya çıkacak iş 
planlarını hayata geçirebilecekleri bir fırsat olarak 
görmeleridir. Projelerini benimseyecekleri ve sahiple-
nebilecekleri bir fikir üzerine oturtmalarını öneririm.  
Farkında olmayabilirler ama bekli de içlerinde bir 
girişimci yatıyordur. 
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