
YENİ BİR BAŞLANGIÇ: GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA BAŞKANLIK ZİRVESİ 

 

Girişimcilik Konusunda Başkanlık Zirvesi, girişimciliğin, yurtta ve yurtdışında fırsatları 
arttırmada oynayabilecek rolu vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki 

Müslüman toplumlar arasındaki ilişkileri de derinlestirecektir. Elliden fazla ülkeden yaklaşık 
250 başarılı girişimciyi  biraraya getirecek; ekonomik ve sosyal alanda girişimciliğin 
gelişmesi için yollar saptayacak;  girişimden pay alanlar arasında bağlantı ağları kuracak; 

ve girişimciliği daha da i leri düzeye çıkaracak ortaklıklar kurulması için fırsatlar temin 
edecektir.  

 
Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman toplumlar ile nüfusunun 
çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdeki  girişimciler dahil, dünya çapında girişimcilerle 

beraber çalışmaya kararlıdır. Diğer devletlerle ve çok yönlü örgütlerle ortaklığın yanısıra, 
girişimciliği geliştirmek için kamu kesimiyle-özel teşebbüs arasında yeni bir ortaklık 

kurulması gerekiyor. Girişimcilik Zirvesinde, A.B.D. Yönetimi, karşılıklı anlayış ve fırsatların 
gelişmesine yardım edecek özel program ve ortaklıklara dikkat çekecek olmaktan 
memnuniyet duymaktad ır. Bu programlar ve ortaklıklarla ilgili detaylar, her birini 

destekleyen devlet daireleri veya bakanlıklari tarafından sağlanacaktır.  
 
DEĞİŞ-TOKUŞ PROGRAMLARI 

 
Yeni Bir Baslangıç İçin Girişimciler 

Yeni Bir Başlangıç İçin Girişimciler, özel sektörde ve  kamu sektöründe yükselmekte olan 
girişimciler için hazırlanmış, yeni bir meslek sahipleri değişimi programıdır. D ışişleri  

Bakanlığı,  katılımcılar için işyerlerinde,  Amerikan girişimcilerle birlikte çalışabilecekleri, ilk 
elden tecrübe, müşavirlik ve eğitim seminerleri sunmak amacıyla ilişkiler kurmaktadır. Bu 
program,  katılımcılarla dışa dönük Amerikan girişimcileri arasında bağ kurulmasını ve özel 

sektördeki genç yöneticilerin kapasitelerinin arttırılmasını  ve girişimcilik ve küçük çaplı 
girişimcilik ruhunu  geliştirirerek, sosyal girişimcilik yoluyla toplumların güçlendirilmesi için 

Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan stratejileri inceleyecektir. Bu program 
önümüzdeki 4 yıl içersinde, 100 girişimciyi  ABD’ye getirecek ve yine özel  sektördeki 
ortaklarıyla çalışarak 100  Amerikan girişimcisini yurtdışına yollayacaktır.   Daha detaylı 

bilgi Dışişleri Bakanlığı’ndan sağlanabilir.  
 
Bilimsel ve Teknolojik Eğitim Alanında Değiş-tokuş Programı  

Kahire’deki konuşması sırasında, Başkan “eğitim ve yenilik 21inci Yüzyılın para birimi 
olacaktır” demişti. Bu yeni bilim ve teknoloji değiş-tokuş program çerçevesinde, Müslüman 

çoğunluklu ülke ve toplumlardan ilk ve orta okul seviyelerinde fen bi limleri eğitiminin etkili 
bir şekilde yapılması yöntemlerini incelemek için 25 fen bilimleri öğretmeni getirilecektir. 

Bu program, uygulamalı fen bilimleri eğitiminin desteklenmesi ve geliştirilmesini 
sağlayacak, çocuklar için fen bilimlerinin neden önemli olduğunu gösterecek ve 
öğrencilerin bilimsel öğrenime aktif olarak katılabilecekleri bir ortamın nasıl yaratılacağını 

araştıracaktır.  Katılımcılar ayrıca, deneyimsel öğrenimin önemini vurgulayan, müfredata 
ek  fen bilimleri kampları ve fuarlarında verilen eğitim programlarını gözlemleyeceklerdir.  

 
Kadınlar İçin Mesleki Değiş-tokuş Programları  

 



Techwomen, seçilen ülkelerde, teknoloji alanında çalışan  kadınlara yönelik yeni bir 
profesyonel himaye ve danışmanlık programıdır. Seçilen katılımcılar, 2011  baharında,  

Silikon Vadisi gibi teknoloji merkezlerindeki çesitli firmalardan  orta düzey kadın görevliler 
desteğinde çalışmak üzere  Amerika  Birlesik Devletlerine gelecektir. Himaye ve 

danışmanlık faaliyetlerini tamamladıktan sonra, seçilmiş bulunan Amerikalı meslekdaşları, 
becerilerin geliştirilmesi ve iletişim ağı atelye çalışmaları ile daha geniş bir kadın kitlesine 
ulaşmak amacıyla, katılımcıların ülkeletrine gideceklerdir.   

 
Genç Girişimciler Programı 

Eylül 2009’da başlayan Genç Girişimciler Programı, girişimci düşünceyi, istihdam 
yaratımını, iş planlamasını, ve yönetim becerilerini destekleyerek genç profesyonellere 
yardım sağ layan profesyonel bir değiş-tokuş programıdır. Genç Girişimciler Programı’nın 

bir parçası olarak, D ışışleri Bakanlığı, “Istihdam Burslularına Eğitim” adlı yeni bir inisiyatif 
başlatacaktır. 2009’da başlamak üzere, bu girişim, seçilen ülkelerden en az 30 bursluyu 

staj için Amerika’ya getirerek onların profesyonel gelişimini destekleyecektir.  
 
 
GİRİŞİMCİLİĞE DOĞRUDAN YARDIM 

 
USAID’nin (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) Girişimciliği Destekleme Taahhüdü 

USAID (Uluslararası Kalkınma Ajansı) ortaklarla çalışmak suretiyle, özel sektöre olanak 
yaratan bir ortamın yaratılması, eğitim fırsatlarının geliştirilmesi, pazarlama fırsatlarının ve 

sermaye piyasasına ulaşımın kolaylaştırılması yoluyla, işletme desteği  ve bağlantılılık 
sağlayarak Girişimcilik ekosisteminin her aşamasını destekleyecektir. 

 
USAID’nın (Uluslararası Kalkınma Ajansı)  gerçekleştirmeyi  planladığı özel çabalar 
şunlardır:  

 

 15 ortak ülkede çevre reformlarına zemin hazırlayan işletmeleri desteklemek.  

 

 Beş ülkede (Bengladeş, Pakistan, Nijerya, Türkiye ve Mısır) araştırma yapmak ve 

bulgularını ekonomik kalkınmayı teşvik için  yerel özel sektör ortaklarıyla beraber 
hayatı destekleyici çevre geliştirimini sağlamakta kullanmak.  

 

 Kadınlar, gençler, ve diğer yeterince hizmet alamamış kitleleri hedef alan, işletme 
kurmak ve geliştirmekten, internet teknolojisini kullanmaya kadar her konuda, 

kamuya açık  web ve medya tabanlı girişimcilik egitimi sağlamak. 
 

 İşletme sahipleri ve çalışanları için kapasite tesis etmek için yerel eğitim 

programlarını desteklemek. 
 

 Girişimcilerin özel finans kaynaklarına  erişimini kolaylaştırmak (örneğin mikrofinans 
kurumları, risk alan sermaye fonları, ticari bankalar gibi) 

 

 İşletmede  yenilik merkezleri geliştirip yaymak. 
 



 Kalkınmakta olan ülkelerdeki girişimcilere yardım için işletmelerin ve gönüllülerin  
sayısını arttırarak ABD’de ve  yurtdışındaki girişimciler arasında ortaklıklar tesis 

etmek.  
 
Umman, Bahreyn, Tunus ile Küçük İşletme Yönetimleri Ortaklığı  

SBA (Küçük İşletme Yönetimleri) ve Dışişleri  Bakanlığı, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki 
kadın  girişimcilere yardım amacıyla bir seri anlaşma yapmıştır.  2010 Şubatında, üç 

ortağımız, Umman, Bahreyn ve Tunus ile anlaşma  müzekkeresi imzalandı. MOU (Anlayış 
Memorandumu), girişim alanında  gelişme, teknik yardım sağanması ve kredi garanti 

programları vasıtasıyla, yeni devlet  tedarik politikaları, girişimsel geliştirim programları ve 
iş merkezleri ve kad ınlara ait küçük ve orta ölçekli  işletmeleri  doğrudan güçlendirmek için, 
SBA’nın(Küçük İşletme Yönetimleri), küçük işletmelerin gelişmesi ve girişimciliğin  

desteklenmesi konusundaki  ABD uzmanlığını paylaşacaktır.  
 

Küresel Girişimcilik Programı  
Dışişleri Bakanlığı’nın önderliğinde yeni bir çaba ile  Küresel Girişimcilik Programı, mevcut 

ABD Devletinin ve özel sektörün kaynaklarının, ortaklıklarını,  programlarını ve girişimciliği 
destekleyen altı yöntemi  takviye edecek mevcut programları koordine, entegre  edecek ve 
istikraza bağlayacaktır.  Bunlar: Belirleme, Eğitim, Bağlantılama, Sermaye Temininde 

Yönlendirme, Sürdürebilme  ve Kutlamadır. Öngörülen program, yedi Müslüman 
çoğunluklu ülke dahil olmak üzere oniki ülke üzerinde odaklanmış bulunmaktadır. Dışişleri 

Bakanlığı, ilk pilot projesini Mısır’da  yürülüğe sokmuş olup, ikincisini de yakında 
Endonezya’da işleme sokacaktır. Küresel Girişimcilik Programı, D ışişleri  Bakanlığı 
önderliğinde, Ticaret Bakanlığı, USAID, OPIC ve Millenium Challenge Şirketini de içine 

alan bir sanal ekip halinde  işlev gösterecektir.  
 
GİRİŞİMCİLİK VE ENOVASYON İÇİN FİNANSMAN 

 
Global Teknoloji ve İnovasyon Fonu  

Başkan Obama’nın geçen Haziran’daki konuşmasına yanıt olarak, 2009 Ekim’inde 
Denizaşırı Özel Yatırım Ortaklığı (OPIC), özel olarak yönetilen yatırım fonları için, global 

teknoloji ve inovasyon çağrısında bulundu. Fonlar telekomünikasyon, medya ve teknoloji 
sektörlerinde işe yeni başlayan ve büyüme yolundaki firmalara yatırım yapacaklardır.  Bazı 
fonlar, sağlık, eğitim ve altyapı sektörlerinde inovasyonu ve verimliliği arttırmak için, 

gelişmiş ülkelerde  mevcut teknolojiyi gelişmekte olan ülkelere sevk ederek bir “teknolji 
transferi” stratejisi kullanacaklardır.  Bu fonlar ayrıca, hedef  alınan ülkelerde ekonomik ve 
sosyal gelişmeyi hızlandıracaktır. OPIC’in katalizörlüğünde  devreye giren diğer özel 

sektör sermaye kaynakları, Müslüman çoğuluklu ülkelerde 2 Milyar Dolar üzerinde 
özkaynak sağlama potansiyeli yaratacaktır. Bütün  fonlar OPIC Yönetim Kurulunun 

gözetim ve onayına tabi olacaktır. 
 
ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME 

 
Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar 

Yeni Bir Başlangıç  İçin Ortaklar,  Başkan Obama’nın ifade ettiği gibi yeni baslangıç 
vizyonunu hayata geçirmek üzere ABD Devleti dışındaki kaynakları harekete geçirecek 
olan,  çeşitli sektörlerden, - tüzel, filantropik, eğitim, kar amacı gütmeyen kamu kuruluşu ve 



eğlence kesiminden – seçkin Amerikalılar grubu olacaktır. Yeni Başlangıç İçin Ortaklar, 
Dışişleri Bakanlığının yakın koordinasyonuyla çalışan bağımsız, öz yönetimli ve kendisini 

yaratmış bir grup olacaktır.   
 
Silikon Vadisi Ile  Bağların Geliştirilmesi  

Dişişleri Bakanlığı,  Ortadoğu, Türkiye ve Güneydoğu Asya’da Silikon Vadisindeki 
ortaklarımızla işbirliği  yaparak, Silikon Vadisi tabanlı inkübatör (kuluçka) ve risk alan  

sermaye fonlarından ilk ikisini hizmete sunacaktır. Her iki çaba, beş  ayrı yerde - Ürdün, 
Mısır, Lübnan, Türkiye ve Malezya’da– varlık göstermeye başlayan girişimcilere risk alan 

sermaye ve Silikon Vadisi bazlı teknik himaye, teknoloji ve bag lantılılık sağlayacaktır. 
Teknolojik ve mali ekspertiz,  sermayeye erişim  ve diğer hizmetlerden yararlanmak için 
yapılan yardımın yanısıra, bu iki çaba Amerika Birleşik Devletleri ile  iş yaptığı ülkelerin 

özel sektörü ve eğitim camiası arasında bağlar tesis edilmesine de yardımcı olacaktır.  
 

GİRİŞİMCİLİKTE SÜRDÜREBİLİR ODAKLANMAYI TUTTURABİLMEK 
 
Girişimcilik Zirvesi dünyadaki girişimcilik diyaoloğunda katalizör işlevi görmüştür.  Zirveden 
hemen sonraki günlerde Vaşington, DC bölgesinde birbirinden bağımsız , ancak i linti li 
otuzun üzerinde etkinlik  yer alacaktır. Daha sonraki aylarda, birçok ortak larımız, müteakip 

konferanslarına ev sahipliği yapmaya ilgi gösterdiler. Bu konferanslar, kilit bölgeler veya 
girişimcilik ekosistemi konularını ele alacak, ve  Endonezya’dan Abu Dabi’ye, Irak’tan 

Cezayir’e ve Fransa’dan Bahreyn’e kadar uzanan bir alanda yer  alacaktır.  Ayrıca, 
Başbakan Erdoğan, bundan sonraki girişimcilik zirvesine 2011’de Türkiye’de evsahipliği 
yapmayı kabul etmiştir.  


