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Öz: Girişimcilik son yıllarda tüm dünyada en çok tartışılan ve üzerine araştırma yapılan konuların başında gelmektedir.
Ekonomik kalkınma üzerine yapılan birçok ampirik çalışmada ülkelerin ve bölgelerin ekonomik büyümesini sağlayan en
önemli itici bir güçlerinden birinin girişimcilik olduğu görülmektedir. Son 5 yılda gerek işletme ve iktisat alanında gerekse
ekonomik coğrafya alanında “girişimcilik ekosistemi” kavramı giderek önem kazanmış, özellikle politika yapıcılar
arasında en popüler kuramsal çerçevelerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Girişimcilik ekosistemi konsepti çok geniş ilgi
çekmesi ve çok hızlı bir şekilde benimsenmesine rağmen, söz konusu kavramın nasıl çalıştığı, neyinin yeni olduğu ve
ekonomik coğrafyada girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin coğrafyasını açıklamaya çalışan “sanayi odakları”,
“öğrenen bölgeler”, “bölgesel yenilik sistemleri” ve “kümelenme” gibi “teritoryal yaklaşımlar”dan nasıl farklı olduğu
henüz bilinmemektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, girişimcilik ekosistemi konseptini ve onu oluşturan özellikleri
açıklamak ve bu konsepti teritoryal yaklaşımlarla kıyaslayarak sözkonusu kavramın yenilikçi boyutunu eleştirel bir
biçimde kritik etmektir. Çalışma yöntemsel bakımdan hem varolan literatürün kritik edilmesine hem de Türkiye’de
girişimcilik ekosistemi perspektifinden yürütülen iki bir yıllık saha çalışmasının bulgularına dayanmaktadır. Buna göre,
çalışmada girişimcilik ekosistemi konseptinin kuramsal temelleri ve bileşenleri ekosistemin temel aktörleri ve
aralarındaki ilişkiler açısından incelenerek ekosistem yaklaşımının teritoryal yaklaşımlardan ayrılan ve benzeşen
özellikleri ortaya konulmaktadır. Sonuç olarak, girişimcilik ekosistemi yaklaşımının kendine özgü özellikleri ve mevcut
ekonomik coğrafya kuramlarından bazı belirgin farklılıkları olmasına rağmen, bu kavram uzun zamandır ekonomik
coğrafyada kullandığımız teritoryal yerel ve bölgesel kalkınma yaklaşımlarının belli başlı özelliklerini göz önünde
bulundurmamakta ve mekansal özelliklerin kapsamlı bir şekilde ele alınmasını başaramamaktadır. Bu çalışmanın
sonuçları bu iki yaklaşımın birbirini tamamladığını ve bu nedenle girişimciliğin ve yenilikçiliğin coğrafyasını analiz
ederken ve özellikle yerel ve bölgesel kalkınma çalışmalarını yürütürken bu iki farklı kavramın birlikte kullanılmasını
önermektedir.
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Abstract: Entrepreneurship is regarded one of the most debated and investigated topics around the world in recent years.
Many empirical studies on economic development showed that entrepreneurship is one of the most important drivers of
economic growth for countries and regions. In the last 5 years, the concept of "entrepreneurship ecosystem" has become
increasingly important in the field of business and economics and economic geography, but especially emerged as one of
the most popular theoretical frameworks among policy makers. However, despite wide interest and very rapid adoption
of the concept, understanding of how the entrepreneurial ecosystem works and what is new about it and how it is different
from other existing “territorial approaches” that seek to explain the geography of entrepreneurial activity such as
“industrial districts”, “learning regions”, “regional innovation systems” and “clusters” remains very limited because
the concept is undertheorized and still little empirical research and evidence available. In this context, the aim of this
paper is to explain the concept of entrepreneurship ecosystem and the features that make up it, and also critically compare
this concept to the territorial approaches in terms of its new and different aspects as well as its old and similar aspects.
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Therefore, this paper are based on both the existing literature and the findings of a two-year fieldwork experience
conducted in Turkey from the perspective of the entrepreneurial ecosystem. Using analytical framework we compared
and contrast four territorial approaches in terms of three specific topics within entrepreneurial ecosystem approach
including the ecosystem’s core actors and their interrelationship, stages of ecosystem evolution and ecosystem typology.
Finally, although entrepreneurial ecosystem approach has its own distinctive features and some obvious differences from
territorial approaches, this concept fails to consider certain key features of the territorial approaches in which we use in
economic geography since long time and fails to address properly the spatial specificities of entrepreneurship.
Accordingly, our results suggest that these two approaches are complement each other and therefore should use together
in analyzing geography of entrepreneurship and especially in the study of local and regional development.
Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Territorial innovation models, Regional development theory and policy, New
approaches in economic geography
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