
Sayın Rektörüm,  

Değerli Konuklar ve 

Kıymetli Medya Mensupları, 

 

İstanbul Sanayi Odası, Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyor, 
“İSO – İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ İŞBİRLİĞİ”ni açıklamakta olduğumuz basın 
toplantımıza ben de hoş geldiniz diyorum. 

 

Geçmişi 1773 yılına kadar uzanan, bilimsel bilgi birikimini ve saygınlığını ülkemiz sınırlarının 
dışına taşımış, İstanbul Teknik Üniversitesi’yle birlikte bugün burada “Girişimcilikten 
Sanayiciliğe” diyerek önemli bir adım atıyoruz.  

 

Türkiye’nin en büyük ve en köklü sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası, diğer konulardan 
farklı olarak eğitime, üniversite-sanayi işbirliğine özel bir ilgi göstererek çok büyük bir değer 
vermektedir. 

 

Bunun birçok nedeni var; ama en önemlisi dünya ve ülkemiz gerçekleridir. Bir tarafta gelişmiş 
ülkeler arasında yer almak hedefi, diğer yandan küreselleşme ve dünyada yaşanan acımasız 
ekonomik mücadele çerçevesinde Türkiye, yalnızca rekabet gücünü artıran değil, aynı 
zamanda sürekli yenilik yaratan bir ülke olmalıdır.  

 

O halde girişimciliğin, küresel yetenek ve inovasyonun, yarınlarımız için hayati bir öneme sahip 
olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız. İşte bu gerçekten hareketle Odamız 
öncülüğünde, içinde güzide üniversitemiz İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de olduğu yedi 
üniversitemizle birlikte kurduğumuz “Sanayi Platformu”nu hayata geçirdik. Bu platformu 
kurarken sonuç alıcı, uygulanabilir, gerçekçi proje ve hedeflere odaklanmayı da tüm 
paydaşlarımızla birlikte esas aldık.  

 

Ne mutlu bizlere, bu anlayışın ortaya çıkarttığı güzel bir başarıyı ve örneği sizlerle bugün 
burada paylaşıyoruz. “İSO – İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ İŞBİRLİĞİ”nin ana 
hatlarını biraz önce Kenan Bey sizlerle paylaştı. Ben bu işbirliğinin biz sanayiciler açısından 
taşıdığı öneme değinmek istiyorum. 

 

Değerli Konuklar ve Kıymetli Medya Mensupları, 

 

Ülkemiz insanları için aş ve iş üretme derdinde olan biz sanayiciler, herkes kabul edecektir ki, 
gerçekten zorlu koşullar altında toplumumuzun refahını artırmanın ve ekonomimizi 
geliştirmenin mücadelesini veriyoruz.  



Bir taraftan bu mücadeleyi verirken, İstanbul Sanayi Odası olarak son yıllarda odağında 
üretimin olduğu bir girişimcilik bilinci ve ruhunun ülkemizde geliştirilmesini de ısrarla 
vurguluyoruz.  

 

Bu husus sürekli bir çabayı gerektirmektedir. Girişimciliğin geçmişte maruz kaldığı ihmali de 
dikkate alarak, artık bu konuda kaybedecek vaktimizin hiç olmadığına inanıyorum.  

 

Yenilikçi ve yaratıcı olmak, esneklik, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimcilik 
özellikleri; küresel ölçekteki günümüz iş yaşamında başarıyı getiren en önemli faktörlerdir. 
Böylesi bir bilinç ve anlayışın ne yazık ki bu topraklarda çok köklü olmadığını itiraf etmek 
gerekiyor.  

 

İşte bu noktada İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki “İTÜ Çekirdek”in takdirle 
karşıladığımız kıymetli çabalarının ülkemizin aydınlık geleceği için ulvi bir anlam taşıdığına 
inanıyorum. İstanbul Sanayi Odası’nın da bu ulvi çabaların bir paydaşı olmasına imkân tanıdığı 
için, başta Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Karaca olmak üzere herkese teşekkür 
ediyorum.  

 

İTÜ Çekirdek’in ulvi çabalarının, yenilik, inovasyon, patent açısından baktığımızda ne kadar 
kıymetli olduğunu daha iyi görürüz. Öyle ki, kişi başına düşen patent başvuru sayılarının 
Japonya, Almanya, Güney Kore gibi ülkelerden 30 kat daha düşük olduğu ülkemizde 
girişimciliği özendirmek ve sanayimizin odağına yerleştirmek hepimiz için milli bir görev 
olmalıdır.  

 

Bu önemli görevin üstesinden tekil çaba ve emeklerle gelinemez. İşte bu noktada işbirliği 
kavramı ve kültürü, diğer alanlarda olduğu gibi bu konuda da öne çıkıyor. Devlet, üniversite, 
özel sektör ve ilgili tüm kuruluşlar el ele verip bir sinerji yaratmalıdır. İTÜ ile kurduğumuz bu 
işbirliğimizin bu bağlamda bir örnek teşkil edecek olmasından da ayrı bir mutluluk duyduğumu 
sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum.  

 

“İSO – İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ İŞBİRLİĞİ” sayesinde, yarınlara hazırlanan 
gençlerimizin değerli hocalarımız ve biz sanayicilerin ortak çabasıyla, ülkemizin gerçekten çok 
ihtiyaç duyduğu gerçek girişimcilere dönüşeceğine yürekten inanıyorum.  

 

Değerli Konuklar ve Kıymetli Medya Mensupları, 

 

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi, akademisyen, mentor, girişimci, sanayici ve yatırımcıyı 
buluşturmak gibi çok önemli bir misyona sahip.  

 



Bu ekosistemin ana paydaşlarından birisi olan İstanbul Sanayi Odası’nın önümüzdeki dönemde 
yapacağı katkılara kısaca değinmek istiyorum.  

 

Bu çerçevede, 2015 yılı itibariyle girişimci başvurularının değerlendirilmesi sürecinde Odamız 
üyesi sanayicilerimiz de Jüri üyesi olarak yer alıyor. Bu süreç, 14 Kasım 2015 tarihinde 
gerçekleştirilecek “BigBang” büyük finalinde belirleyeceğimiz girişimci veya girişimcilere “İSO 
Geleceğin Sanayicisi Ödülü” verilmesi ile devam edecek.  

 

BigBang Finalini takiben, yaratıcı fikirlere sahip olan genç girişimcilerle alanında başarılı ve 
deneyimli sanayicilerimizi buluşturarak, girişimci ile sanayici arasında adeta bir köprü vazifesi 
görüyoruz.  

 

Bu kapsamda; “İSO Geleceğin Sanayicisi Ödülü” alan girişimcilerin yanı sıra İTÜ Çekirdek 
Ekosistemi’nde bir yıl boyunca yer almaya hak kazanan diğer girişimcilerimizi “İSO KOZA” adını 
verdiğimiz çatı altında bir araya getiriyoruz. 

  

Böylelikle, yaratıcı fikirleri; üretim kültürü ve bilinci eşliğinde üretici sanayicilerle buluşturarak,  
girişimci - sanayici eşleşmeleri ile girişimcilerimizin üretim ve fabrika ortamını 
deneyimlemesinin yanı sıra yaratıcı fikirlerin hayatiyet kazanmasına imkân sağlayacağız. İşte 
bu şekilde yaratıcı fikirlerin koza kabuğu içinde kalmayıp, ortaya çıkarak özgür bir kelebek gibi 
uçmasının önünü açacağız. 

 

Toplamda 500.000 Türk Lirası tutarında İstanbul Sanayi Odası’nın katkısını içeren İSO KOZA 
Modeli ile girişimcilerimize, çalışma stratejilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak olan 
“mentörlük” desteği vereceğiz. 

 

Etkin proje yönetimi, kurumsal verimlilik, inovasyon, teknoloji yönetimi vb. konularda genç 
girişimcilerimize yetkinlik ve üretim kültürü kazandıracak “eğitim” desteğini de planlamış 
bulunuyoruz.  Öte yandan; yenilikçi fikirleri ticari değere dönüştürmeleri amacıyla  “sanayici 
antrenör” desteklerini sunacağız.  

 

Böylelikle, biraz önce de ifade ettiğim gibi, “Girişimcilikten Sanayiciliğe” sloganı ile İTÜ 
Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi’nde yer alan girişimcilerin temelleri sağlam bir şekilde iş 
modelleri oluşturmalarını sağlayacağız. Projelerini geliştirmelerinde, şirket kurmalarında 
yanlarında olacağız. Onların, girişimci sanayiciler olarak yatırımcı ile buluşmasını sağlayacağız.  

 

Özetle; ülkemizde vizyon ve misyon sahibi, dinamik, istihdam yaratan girişimci ve sanayicilerin 
olduğu bir ekosistem kuruyoruz. Dünyada bu alandaki muhtelif başarı örneklerinden de ilham 
alarak, Türkiye’de ilk örnek olarak böyle bir model kurmanın heyecanı içindeyiz. 

 



Değerli Konuklar ve Kıymetli Medya Mensupları, 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi ile başlattığımız bu stratejik işbirliğinin önümüzdeki dönemde 
ülkemiz girişimcilik ekosistemine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inandığımı bir kere 
daha ifade ederek sözlerimi noktalarken, sizleri bir kez daha saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 


