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İNOVATİF GİRİŞİMCİNİN YETKİNLİK PROFİLİ  
 

Giriş 

Bu yetkinlik profili, INNOGROW – “İstihdam 
Edilebilirliğin Arttırılması, Yeni Girişimler ve 
Ekonomik Büyüme için İnovatif Girişimcilik 
Projesi” kapsamında, inovatif girişimciler ve 
kurumsal girişimcilerin kişisel özelliklerini ve 
yeteneklerini detaylı olarak tanımlamak üzere 
geliştirilmiştir.  

Bu belgedeki bilgiler, INNOGROW Projesi ortak 
ülkelerinde (Türkiye, Birleşik Krallık, 

Yunanistan, İspanya ve Romanya) toplam 150 
katılımcı gerçekleştirilen geniş çaplı saha 
araştırması sonuçlarına dayanmaktadır. Saha 
araştırmasının hedef grubunu inovatif KOBİ’ler, 
start-up’lar ve kuluçka merkezleri/destek 
kurumları oluşturmakta olup; toplam 87 
firmada 68 girişimci, 77 kurumsal girişimci ve 5 
kuluçka merkezi/destek kurumunda 5 temsilci 
ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 

İnovatif Girişimci ve Kurumsal Girişimcilerin Özellikleri 

İnovatif girişimcilerin tüm dünyada ekonomik 
büyümenin sağlanmasında önemli rol 
oynadıkları tartışılmaz bir gerçektir. Çağımızın 
inovatif girişimcileri1 çok farklı çevrelerde 
yetişmiş ve farklı geçmişlere sahip olsalar da; 
kişisel özellikleri, motivasyonları ve yetenekleri 
benzerlik göstermektedir.  

İnovatif girişimcileri başarılı kılan sadece kendi 
özellikleri değil, aynı zamanda birlikte 
çalıştıkları diğer kişilerin özellikleridir. Girişimci, 
girişiminin inovatif büyümesini sürdürmek için, 
ekibi içinde girişimcilik eğilimi gösteren yol 
arkadaşlarına ihtiyaç duyar. Biz, inovatif 
girişimlerde gizli girişimcilik ruhuna sahip bu 

                                                           
1 İnovatif Girişimci: Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek 
üzere inovatif bir şirket kurarak risk alan ve şirketi bir 
bütün olarak ele alan kimse. 

kişileri ‘kurumsal girişimci’2 olarak 
adlandırıyoruz.  

Araştırmamız, inovatif girişimci ve kurumsal 
girişimcilerin birçok ortak özelliğe sahip 
olduğunu göstermiştir. Yetkinlik profili, inovatif 
girişimci ve kurumsal girişimcilerin bu ortak 
özelliklerini, 5 Avrupa ülkesinde bu grupların 
katılımı ile gerçekleştirilen kapsamlı araştırma 
sonucunda elde edilen nitel verilere dayanarak, 
detaylı tanımlar ile incelemeyi amaçlamaktadır. 

Profilde, öncelikle inovatif girişimci ve kurumsal 
girişimcilerin eğitim ve önceki iş deneyimleri, 
ve girişimcilerin girişimlerini kururken 
                                                           
2 İnovatif Kurumsal Girişimci: İnovatif bir girişimin 
rekabetçiliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere 
risk alarak yeni girişimler ve yeni atılımlarda bulunan 
kimse. 
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faydalandıkları finansman kaynakları 
incelenecektir.  

Daha sonra, ortak ve farklı kişisel özellikler, 
motivasyonlar ve yetenekler ele alınacaktır.  

Son olarak, iki grup için de ortak olan ve 
inovatif girişimlerin büyümesinde önemli rol 
oynayan 5 kilit yetenek hakkında bilgiler 
verilecektir.

Eğitim 
 
İnovatif girişimciler, genellikle girişimleri ile 
ilgili alanlarda sağlam bir eğitim geçmişine 
sahiptirler. Çağımızın büyük ölçüde bilimsel ve 
teknik altyapı gerektiren inovatif sektörlerinde 
faaliyet gösterdiklerinden, üniversitelerin 
mühendislik bölümlerinden mezun olup, 
çoğunlukla lisansüstü eğitime devam ederler.   

İnovatif kurumsal girişimciler de benzer 
şekilde, minimum lisans düzeyinde güçlü 
eğitim geçmişine sahiptirler. Ancak 
girişimcilerden farklı olarak, her zaman teknik 
ve mühendislik bölümlerinden mezun 
değillerdir.   

 

 

 

 

 

 

 

Önceki İş Deneyimleri 
 
Girişimciler, girişimlerinin başarılı olmasında 
önceki iş deneyimlerinin büyük katkısı 
olduğuna inanmaktadır. Girişimin faaliyet 
alanıyla ilgili edinilen iş deneyimleri, alanın 
gerektirdiği özel bilgileri edinmeye ve iş 
dünyasının özünü anlamaya yardımcı 
olmaktadır.  

Kurumsal girişimciler için, önceki iş 
deneyimleri, mevcut girişime dâhil olurken ve 
girişimin büyümesinde aktif rol almalarında  

 

önemli rol oynamaktadır.  

Daha önce çalıştıkları kurumlarda genellikle 
kurumun inovatif büyümesine katkıda 
bulunmaları nadiren beklenen pozisyonlarda 
çalışmışlardır. Ancak, bu deneyimlerde edinilen 
bilgi birikimine dayanarak ve mevcut 
girişimlerde kendilerine uygun ortamların 
sağlanması ile, inovatif kurumsal girişimci 
özelliği gösterebilmektedirler. 

  

 

 

 

 

Öne Çıkanlar  

  Araştırmaya katılan girişimcilerin yaklaşık %70’i, lisans bölümleri ile aynı veya benzer 
alanlarda en az yüksek lisans derecesine sahiptir.    

  Kurumsal girişimcilerin %50’si, çalıştıkları firmaların faaliyet alanı ile uyumlu 
bilimsel/mühendislik bölümlerinde, %50’si ise iktisadi ve idari bölümlerde eğitim almışlardır. 

Öne Çıkanlar 

  Girişimciler, ilk girişimlerini kurmadan önce genellikle 5-10 yıl farklı kurumlarda çalışma 
deneyimine sahiptirler.  

  Kurumsal girişimciler, mevcut girişime katılmadan önce genellikle 5-10 farklı kurumlarda 
çalışma deneyimine sahiptirler.  
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Sermaye Kaynakları 
 
Girişimciler, girişimlerini kurarken ihtiyaçları 
olan finansman için dış kaynaklar ararlar ve bu 
kaynaklardan faydalanırlar. Birçok örnekte, 
temel finansman kaynağı, girişimciler için 
tasarlanan ulusal destek programları olmuştur.  

Daha az sayıda girişimci ise Avrupa Birliği 
programları kapsamında sağlanan desteklerden 
faydalanmıştır.  

 

Kişisel Özellikler 
 

İnovatif Girişimci ve Kurumsal Girişimcilerin Ortak Kişisel Özellikleri

Kararlılık 

Başarılı ve inovatif girişimcilerin en çok 
gözlemlenen ve en belirgin kişisel özelliği 
kararlı bir yapıya sahip olmalarıdır. İnovatif 
girişimciler, genellikle hedeflerine ulaşana 
kadar karşılarına çıkan tüm engellere rağmen 
azimle ilerler, kolayca vazgeçmez ve mümkün 
olduğunca çok kez denerler.  

Kararlılık, inovatif kurumsal girişimcilerin de 
ortak ve belirgin özelliklerinden biridir. 
Kurumsal girişimciler, başarıya ulaşmak için 
devamlı olarak yeni bilgi ve çözüm arayışında 
olurlar. Bu özellikleri ile diğer çalışanlardan 
ayrılırlar ve kararlılık onların girişimcilik 
eğilimine sahip olduğunu gösteren en belirgin 
özelliklerden biri olarak öne çıkar. 

 

 

Meraklılık 

İnovatif girişimciler, karşılarına çıkan hemen 
her konuya karşı meraklı bir yaklaşım 
sergilerler ve sınırların dışına çıkmayı severler. 
Yeni şeyleri çok rahat öğrenirler; aradıklarını 
bulana kadar araştırır, gözlemler ve sorgularlar.  

Meraklılık, inovatif kurumsal girişimcilerin de 
ortak özelliklerinden biridir. Çalıştıkları 
girişimdeki diğer çalışanlardan farklı olarak 
geleneklere uymayan bir yapıya sahiptirler ve 
girişimlerinin inovatif gelişimine katkıda 
bulunan yeni bilgileri öğrenmeyi ve kullanmayı 
severler. 

 

 

 

 

 

 

 

Ne dediler? 

Türkiye’den bir girişimci: “Son sınıf üniversite öğrencilerinin potansiyel girişimci olduklarına 
inanmıyorum. Öncelikle iş deneyimi kazanmaları, daha sonra kendi girişimlerini kurma yolunda 
ilerlemeleri gerekir. Diğer türlü, girişimleri sürdürülebilir olmaz.” 

Ne dediler? 

İspanya’dan bir kurumsal girişimci: “Kurumsal girişimciler, sıra dışı yeni çözümler geliştirirler.”   
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Esneklik 

İnovatif girişimciler ve kurumsal girişimciler, 
değişimler ile kolayca başa çıkabilir, belirsizliği 
yönetebilir ve, farklı durum ve şartlara uyum 
sağlayabilirler. 

İşbirlikçilik  

İnovatif girişimciler, girişimleri içindeki ve 
dışındaki diğer insanlara uzlaşmacı bir tutum 

içinde yaklaşırlar. Başkaları ile paylaşmaya, 
onları motive etmeye ve onlardan destek 
almaya açıktırlar.  

İnovatif kurumsal girişimciler de girişim içindeki 
diğer insanlarla ilişkilerinde uzlaşmacı bir 
tutum sergilerler. İyi takım oyuncularıdır, diğer 
insanlar ile bilgi alış-verişine açıktırlar ve 
genellikle diğer insanların refahını gözetirler.  

 
İnovatif Girişimcilerin Kişisel Özellikleri 

Tutku 

İnovatif girişimciler, başarıya ulaşma yolunda 
güçlü bir arzu ile ilerlerler. Fırsatları iyi görür ve 
değerlendirirler, ve girişimlerinin inovatif 
büyümesi için karşılarına çıkan tüm sorunlarla 
çekinmeden yüzleşirler. 

Proaktiflik 

İnovatif girişimciler, sürekli olarak pazarda yeni 
fırsat arayışında olurlar ve pazardaki değişimi 
başkalarından önce kendileri yaratmak için 

harekete geçerler. Değişim için bekleyip, ona 
ayak uydurmaktansa, değişimi yaratanın 
kendileri olması için ellerinden geleni yaparlar. 

Bütüncül Yaklaşım 

İnovatif girişimciler, girişimlerini her zaman bir 
bütün olarak ele alırlar. İşletmenin ayrı ayrı 
alanları olan; araştırma ve geliştirme, üretim, 
pazarlama, finans ve insan kaynakları ile ilgili 
tüm faaliyetleri aynı anda düşünür ve 
yönetirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne dediler? 

Yunanistan’dan bir girişimci: “Girişim, işlenmeye hazır bereketli bir topraktır.” 

İspanya’dan bir girişimci: “Girişimciyi farklı kılan ‘dinlemek’ değil, ‘yapmak’tır.” 

Yunanistan’dan bir girişimci: “Bazen kendimi üçkâğıtçı gibi görüyorum.” 

Birleşik Krallık’tan bir girişimci: “İnovatif olmak, sadece değişime açık olmak değil, proaktif bir 
şekilde değişim arayışları içinde olmak demektir. İnovatif kişi sürekli olarak; “Bir sonraki adım 
nedir?”, “Daha iyi ne yapabiliriz?”, “Daha farklı ne yapabiliriz?” gibi sorular sorar ve bunu sadece 
değişim yaratmak için değil, hali hazırda yaratılan değerden fazlasını yaratmak için yapar.”  

Romanya’dan bir girişimci: “Girişimci demek, icraat demektir.” 
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Motivasyon Kaynakları 
 

İnovatif Girişimci ve Kurumsal Girişimcilerin Ortak Motivasyon Kaynakları 

Başarı İhtiyacı 

İnovatif girişimcilerin kendi girişimlerini kurmak 
için en büyük motivasyon kaynakları, genellikle 
yeni fikirleri hayata geçirmenin ve değişim 
yaratmanın verdiği manevi tatmindir. Birçok 
örnekte, başarının özellikle ‘fırsat’ merkezli 
girişimcileri (opportunity based entrepreneur) 
motive ettiği gözlemlenmiştir; bu girişimciler 
girişimlerini genellikle pazarda gördükleri bir 
fırsat veya ihtiyaçtan yola çıkarak kurarlar.  

Kurumsal girişimciler de başarı ile motive 
olurlar. Pazarda var olan bir ihtiyaca cevap 
veren yeni ürünler geliştirmeye katkıda 
bulundukları bir ortamda çalışmak, onları 
tatmin eden unsurlardan biridir.  

 

 

Yetenekleri Kullanma ve Alana Özel Bilgiler 
Üretme 

İnovatif girişimciler, genellikle faaliyet alanları 
ile ilgili derin bilgi birikimine ve yeteneklere 
sahiptirler ve, bu bilgi ve yetenekleri iş 
hayatında düzgün şekilde kullanabilmek için 
çabalarlar. Çünkü bunu diğer kurumlarda 
yapabilmek genellikle imkânsızdır. Girişimciler, 
aynı zamanda, devamlı olarak öğrenebilecekleri 
ve girişimin alanına özel bilgi üretebilecekleri iş 
ortamlarında çalışmayı arzu ederler. Birçok 
örnekte, yetenekleri kullanma ve yeni bilgiler 
üretmenin, özellikle ‘ihtiyaç’ merkezli 
girişimcileri (necessity based entrepreneur) 
motive ettiği gözlemlenmiştir.  

Kurumsal girişimciler de aynı şekilde, devamlı 
olarak yeni bilgiler üretmenin mümkün olduğu 
ve yeteneklerini düzgün şekilde 
kullanabildikleri bir iş ortamında çalışmaktan 
memnun olurlar.  

 

 

 

 
İnovatif Girişimcilerin Motivasyon Kaynakları 

Finansal Rahatlık 

İnovatif girişimciler, genellikle inovatif bir iş 
fikri üzerine kendi girişimlerini kurarak, ücretli 
işlerde kazanabileceklerinden daha fazla para 
kazanmaktan motive olurlar.  

Birçok örnekte, genellikle ‘ihtiyaç’ merkezli 
girişimcilerin daha fazla para kazanma 

motivasyonuna sahip oldukları 
gözlemlenmiştir.  

Esneklik 

İnovatif girişimciler, genellikle, sıkı kurumsal 
bürokrasi, kurallar ve hiyerarşinin bulunduğu 
diğer kurumlarda bulunmayan, esnek çalışma 
ortamına sahip olmaktan mutlu olurlar. 
Esneklik onların yeni fikirler geliştirmelerine 

Öne Çıkanlar 

 Yunanistan, İspanya ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren girişimciler, çoğunlukla başarı ile 

motive olurlar. 
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yardımcı olur. Birçok örnekte, esnekliğin 
özellikle ‘ihtiyaç’ merkezli girişimcileri motive 
ettiği gözlemlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Girişimci olunmaz, girişimci doğulur.” cümlesi 
tüm dünyada popüler bir mit haline gelmiştir. 
Bu mit, araştırmamıza katılan girişimciler 
tarafından yanlış bulunmuştur. Girişimciler, 
girişimciliğin sonradan öğrenilebilir olduğunu, 
ancak eğitim sürecini etkileyen, karakter, 
çevre, kültür vb. birçok faktörün bulunduğunu 
savunmuşlardır.   

Tüm faktörler sabit olduğunda, sadece örgün 
ve yaygın eğitimi değil, iş deneyimleri ve 
gözlemleri de içeren devamlı eğitim süreci ile 
geliştirilebilen bazı ortak yetenekler 
bulunmaktadır. Araştırmamıza katılan 
girişimcilerin ve kurumsal girişimcilerin çoğu, 
şu anda bulundukları konuma gelmelerini 
sağlayan yeteneklerini, dengeli bir eğitim ve 
deneyim kombinasyonu ile kazanmışlardır.   

İnovatif girişimci ve kurumsal girişimcilerin, 
sıfırdan kazanılması güç ancak sürekli eğitim 
süreci ile geliştirilebilen yetenekleri aşağıda 
verilmektedir: 

 

 

 

Alana Özel Teknik Bilgiler/Beceriler 

İnovatif girişimciler ve kurumsal girişimciler, 
kendi alanlarında sağlam teknik / teknolojik 
bilgiye sahiptirler. Genellikle, alanlarına özel bir 
bilgi tabanı oluşturmalarını sağlayan üniversite 
bölümlerinden mezun olup, bu tabanın üzerine 
deneyimler ve gözlemler ekleyerek zamanla 
alanlarına özel bilgiler geliştirirler.  

Analitik Düşünme 

İnovatif girişimciler ve kurumsal girişimciler, 
konuları ve problemleri hızlı anlamaya yarayan 
yorumlama, ilişkilendirme ve analiz etme 
konularında oldukça iyidirler. Karmaşık 
sorunlara ve problemleri tek tek ve yönetilebilir 
parçalara ayırarak, adım adım yaklaşma 
eğilimindedirler.  

 

 

 

Yetenekler 

Ne dediler? 

İspanya’dan bir girişimci: “Girişimcileri yetiştirmek için onlara uygun ortamı sağlamak, 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için uygun araçları temin etmek gerekir.”  

 

 

Öne Çıkanlar 

 Finansal rahatlık, Türkiye ve Romanya’da faaliyet gösteren girişimciler için önde gelen bir 

motivasyon kaynağıdır.  
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İletişim 

İnovatif girişimciler, girişimleri içindeki ve 
dışındaki tüm insanları etkili şekilde dinlemekte 
ve onlarla iletişim kurmakta oldukça iyidirler. 
Girişimciler, aynı zamanda, yeni iş fikirlerini ve 
fikirlerin yarattığı değeri birçok farklı dinleyici 
grubuna açık bir şekilde iletme konusunda 
iyidirler.  

İnovatif kurumsal girişimciler de, çoğunlukla 
girişim içindeki diğer insanları dinleme ve 
onlarla iletişim kurma konusunda oldukça 
iyidirler. İletişim yeteneği, kurumsal 
girişimcilerin iyi takım oyuncuları olmalarında 
ve çalıştıkları girişim içinde yeni fikirleri 

olduğunda bunları açık şekilde anlatmalarında 
yardımcı olur.    

Sürekli Öğrenme 

İnovatif girişimciler ve kurumsal girişimciler, 
kişisel ve kurumsal güçlü ve zayıf yönlerin, 
değişen koşulların ve yeni fırsatların hızla 
farkına varma ve bunlar için harekete geçme 
konusunda iyidirler. Değişimlere ayak 
uydurmak ve kişisel ve kurumsal performansı 
artırmak için sürekli olarak yeni yöntemler ve 
yeni çözümler araştırırlar. 

 

 

 

 

İnovatif Girişimlerin Başarısı için Gereken 5 Kilit Yetenek 

 

Araştırmamız, inovatif girişimci ve kurumsal girişimcilerin, günümüz inovatif girişimlerinin büyümesine 
yardımcı olan, bazı diğer kilit yeteneklerinin varlığına işaret etmiştir.  Bu yetenekler, sonradan 
eğitilebilirlik ve öğrenilebilirlik açılarından yukarıda verilen yeteneklerden ayrılmaktadır. Günümüzün 
başarılı ve inovatif girişimci ve kurumsal girişimcilerinin bu yetenekleri, dış faktörlerden daha az 
etkilenen, eğitilebilir ve öğrenilebilir olarak kabul edilmektedir.  

Bu yetenekler aşağıda, araştırma katılımcıları tarafından oluşturulan kısa tanımları ile birlikte, inovatif 
girişimlerin başarısı açısından önem sırasına göre listelenmiştir. 

 

 

 

 

 

Ne dediler? 

Türkiye’den bir kurumsal girişimci: “Sürekli öğrenme ve doğru kaynaklardan öğrenme yeteneği, 
özellikle ICT sektöründeki girişimciler ve kurumsal girişimciler için çok önemli.” 
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YETENEK TANIM 

Yaratıcı Düşünme 

Yeni fikirlerin yeni ürün veya hizmetlere dönüştürülmesi veya 
mevcut/beklenen problemlere ve karmaşık sorunlara yeni çözümler 
üretilmesi ile sonuçlanan düşünme süreci. ‘Sınırların ötesinde düşünme’ 
olarak adlandırılabilir.  

Problem Çözme Belirli bir problemin veya darboğazın aşılması için en iyi ve en hızlı 
sonuç veren çözümü bulma yeteneği. Proaktif olmalıdır.  

Liderlik, Motivasyon ve 
Takım Yönetimi 

Bir takımı, etkili sonuçlar almak üzere belirli bir hedef doğrultusunda ve 
takımın yaratıcı potansiyelini ortaya çıkararak yönetmek ve 
yetkilendirmek. ‘Sinerji’ yaratmak. 

İnovasyon Yönetimi 

İnovatif fikirlerin geliştirilmesi, bu fikirlerin yeni ürün veya hizmetlere 
dönüştürülmesi ve inovasyonun pazarda yerini almasını kapsayan tüm 
süreçlerin yönetimi. İnovasyon yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının kontrolünü de içerir.   

Stratejik Planlama 
Firma için bir yön belirleme, bu yönde ilerlemek için öncelikler ve 
hedefler koyma ve zamanı geldiğinde harekete geçme süreçlerini 
kapsayan sonuç odaklı faaliyet.  

 

Diğer proje çıktıları ve güncel faaliyetler için web sitemizi takip edebilirsiniz: www.innogrow.org 

http://www.innogrow.org/
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