TÜRK GĐRĐŞĐMCĐLER

Avrupa Birliği ile bütünleşme veya bütünleşmeme kararı önümüzdeki aylarda
verilecek. Ben bu karar ne olursa olsun Türkiye’nin gelişim ivmesinin bu karardan
sonra daha da artacağına inanıyorum.
Bu inancımın önemli nedeni Türk Girişimcileri.
Onlar dünyanın her yerindeler 3-5 sene gibi kısa sürelerde hiç yoktan yüzlerce
binlerce kişinin çalıştığı işletmeler geliştiriyorlar. Her alanda varlar.
Bütün bunları inanılmaz engellemeler, yokluklar, bilgisizlikler içinde yapıyorlar.
Akıncılar gibiler.
Dalga dalga, akın akın doğuya, batıya, güneye, kuzeye gidiyorlar. Her an Türk
girişimcisinden belki yedisi, sekizi bu akınlarda yok oluyor.
Ama geride kalan iki veya üçü bu coğrafyada yaşayanlarımızın göğsünü kabartan
sonuçlar alıyor.
Çoğu fakir ailelerden müthiş zor şartlarda yetişiyor.
Çocuklukları yoksulluk, fakirlik içinde geçiyor.
Servet sahibi oldukları zaman da bu zamanları unutmuyorlar. Güçsüzlere, ihtiyacı
olanlara yardım hep gündemlerinde.. iyi ki varlar ve dalga dalga yenileri de geliyor.
Đşte bunlardan dolayı Türkiye Avrupa Birliği ile veya onsuz yoluna devam edecek ve
önümüzdeki yüzyılda çok önemli bir ülke olacak diyorum.

GĐRĐŞĐMCĐLĐK NEDĐR?
Toplum dinamikleri arasında bu kadar önemli yer tutan girişimciliği daha detaylı
incelemekte fayda var. Bu inceleme sonucu girişimciliğin modellenebilir olabileceğini
görürsek bu prensipleri, unsurları, mevcut şirket ve organizasyonlara taşıyabiliriz.
Belki de her çalışanı bir girişimci haline getirebiliriz.
Ne dersiniz?
Önce şunu belirtmem lazım ki şu anda yalnız Türkiye’de değil dünyada da var olan
hemen hemen tüm büyük organizasyonların geçmişine incelediğimizde onları
bugünlere taşıyan “tek bir kişi” ile karşılaşıyoruz.
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Örnek mi istiyorsunuz?
Panasonic

:

Microsoft

:

Walt Disney

:

Daimler-Benz

:

Zorlu Holding

:

Can Tekstil

:

Gomateks

:

Panex

:

Unilever

:

DHL

:

Bu örnekleri artırmak mümkün ve bu konuda da ayrı bir çalışma yapabiliriz. Ancak bu
çalışmada bu insanların ortak özellikleri nelerdir, bunları araştıracağız.
1) Bir Hayalim Var Mı?
Girişimci yükün altına giren kişidir ve kaldırmak için altına girdiği yük veya ağırlık
her ne olursa olsun sonunda kendi beyninde bir ödül hayal etmiş olmalıdır. Bu her
zaman maddi bir kazanç olmayabilir. Yoksa niçin bunca zahmete girsin ve
birikimlerini, zamanını, enerjisini risk etsin? Gerçekten de başarılı girişimcilerin
hayatlarını incelediğimizde hepsinin gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları bir
hayalleri olduğunu görüyoruz. Bu hayal onları doğru yolda tuttuğu ve zor
zamanlarda karşılaştıkları güçlükleri, imkansızlıkları aşmalarını sağlıyor. Bu hayal
çoğu zaman girişimcinin bir tutkusu ve yaşam nedeni haline geliyor. Bu hayalin
unsurları girişimcinin bir parçası oluyor.
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