
4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 17-20 Ekim 2019 tarihlerinde Bodrum/Muğla’da yapılan 4. 
Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi (GİK)’nin sonuçları kısaca şöyledir; 

• Girişimcilik ile ilgili çabaların gelişmesi ve bu tür etkinliklerin başarılı olması yoğun bir çabaya ve 
geniş kitlelerin desteklemesine bağlıdır. Üniversite üst yönetiminin, Kamu kurumlarının, STK’ların ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurumların bir araya gelmesi ve destek vermesi mutluluk vericidir. Bu 
bağlamda bu kongre Muğla ilinde yani yerelde üniversite - çevre etkileşiminin ve işbirliğinin en 
önemli ve güzel bir örneğidir. 

• Kongrenin amacı; girişimciliği toplumun bütün kesimlerinde tartışmaya açmak ve farkındalık 
oluşturarak, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temel unsuru olduğu gerçeğini anlatmaktır. Bu 
noktadan hareketle, işsizlikle mücadelede en etkin araçlardan biri olduğunu yine ilgili kesimlere 
duyurmak ve girişimciliğin bir kariyer alternatifi olduğunu ortaya koymaktır. 

• Bu bağlamda kongrede 133 tam metin bildiri, 6 poster bildiri sunulmuş ve 2 panelde 8 panelist ile 
girişimcilik, istihdam ve kariyer ile ilgili konular tartışılmıştır. Kongreye 200’ün üzerinde kişi katılım 
sağlamıştır. 

• İlk iki sempozyumda daha çok girişimcilik ile ilgili genel konular işlenirken üçünü ve dördüncü 
kongre ile birlikte daha tematik ve spesifik konuların ele alınmaya başlandığını görüyoruz. Örneğin; 
Kadın girişimciliği ve istihdamı, endüstri 4.0, kuşaklar açısından girişimcilik vb. Çalışma alanlarının 
tematik hale gelmesi, girişimcilik alanında bilgi birikiminin oluştuğuna ve paylaşılmaya başladığının 
en önemli işaretidir.  

• Dünyaya baktığımız zaman ülkeleri geliştiren ana faktörün girişimcilik olduğunu görmekteyiz. 
Toplumun her kesiminin (yaşlıların, engellilerin, yoksulların, kadınların) girişimciliğe yönlendirilmesi 
gerekiyor. Bu yönüyle bu kongre aracılığıyla ülkemizde de zamanın ruhunun yakalandığını büyük bir 
memnuniyetle dile getirebiliriz. 

• Girişimciliğin gelişmesi için bir ekosistem gerekmektedir. Kamu yönetimi, yerel yönetim, STK’lar ve 
diğer dinamikler eş anlı bir şekilde çaba gösterdiğinde anlamlı bir durum ortaya çıkacaktır. Tüm bu 
paydaşların bir sinerji sağlaması gerekiyor. Bu işbirliği anlamlı, belirgin ve dinamik katkı yapmayı 
beraberinde getirecektir. 

• Bu kongrenin geneline baktığımız zaman daha çok genç araştırmacıların sunum yaptığını 
görmekteyiz. Buda girişimciliğin daha geniş ve genç kesimler tarafından araştırma konusu olarak ele 
alındığını göstermektedir.  

• 4. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongre’nin ana teması “nitelikli girişimcilik, nitelikli 
istihdam ve nitelikli işsizlikle mücadele”ydi. Nitelikli girişimcilik yetiştirmek ve nitelikli işgücü 
oluşturmak için eğitim ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda 5. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve 
Kariyer Kongresi’nin ana teması “Orta öğretimde ve Yükseköğretimde Girişimcilik Eğitimi” olarak 
belirlenmiştir.  

• İlk dört kongre 2 yılda bir (ilki 2013 yılında, ikincisi ise 2015 yılında, üçüncüsü 2017 ve dördüncüsü 
2019 yılında) yapılmıştır.  Bu yıldan itibaren her yıl yapılmasına karar verilmiştir ve beşinci 
kongremizi 2020 yılında yapmayı planlamaktayız.  

• 5. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi işbirliği ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde 2020 yılında Bakü’de yapılacaktır (tarihi daha sonra ilan edilecektir) ve beşinci 
kongrenin dili, İngilizce, Rusça, Azerice ve Türkçe’dir.   
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