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tarafından hazırlatılmıştır



About OC&C
More than 30 years of unpicking the most 
complex business challenges with simple, 
uncommon sense.
 
More than 30 years of unpicking the most complex 
business challenges with simple, uncommon sense. We’re 
an international consulting firm, but we’ve never seen size 
as an end in itself. Our expertise is focused on a few core 
specialisms, allowing us to deliver results that get noticed.
 
Our people are agile thinkers, cut from different cloths 
but united by a relentless curiosity and desire to solve 
problems.

To us, each client challenge is unique, so boilerplate 
solutions don’t cut it. We interrogate a problem until we 
find its root. Then we develop a powerful way to solve it. 
We don’t duck the difficult answers, we give clients the 
strategies they need.

Feragatname
Bu rapor genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Google, OC&C Strategy Consultants 
ve söz konusu raporda belirtilen herhangi bir şirket, raporun, sunulan bilgilerin ya da sürecin 
doğruluğu, tamlığı ya da faydası yönünde bir garanti vermemektedir, yasal yükümlülük veya 
sorumluluk üstlenmemektedir ya da ilgili doküman kullanımının özel mülkiyet haklarını ihlal 
etmeyeceğine ilişkin bir beyanda bulunmamaktadır. Taraflar söz konusu dokümanın kullanımına 
ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir.

OC&C hakkında

30 yılı aşkın bir zamandır sade ve sıra dışı 
bir yaklaşımla iş alanındaki en karmaşık 
zorlukların üstesinden geliyoruz.
 
Biz uluslararası bir danışmanlık firmasıyız ancak, 
hiçbir zaman büyüklüğü bir amaç olarak 
görmedik. Belirli birkaç sektörde uzmanlaşmış 
olmamız bizim fark edilebilir sonuçlar elde 
etmemizi sağlıyor. 

Farklı geçmişlere sahip olsak da meraklı, 
problem çözmeyi seven ve çevik zekâ ortak 
özelliklerimizle bir araya gelmiş bir ekibiz. 

Bizim için her bir müşteri problemi özgündür, 
bu yüzden basmakalıp çözümlere yönelmeyiz. 
Biz, bir problemi kök sebebini bulana dek 
derinlemesine araştırırız. Sonra ona çözüm 
oluşturacak güçlü bir yöntem geliştiririz. Zor 
çözümleri dile getirmekten kaçınmayız ve 
müşterilerimize ihtiyaçları duydukları stratejileri 
oluştururuz.
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In our view, the inputs that form the preconditions for 
success and the resulting outputs feed each other in 
an iterative process, which determines the health of 
a tech entrepreneurship ecosystem. Factors such as 
the quality, connectedness, and efficiency of a tech 
entrepreneurship ecosystem – which we refer to as the 
inputs – create the conditions for sustainable success. 
Meanwhile, effectiveness in generating tangible results 
such as growth, employment, the creation of wealth 
along with further innovation – the outputs – cultivates a 
stronger ecosystem by attracting more of the required 
inputs. This holistic perspective is reflected in the 
framework we used to assess tech entrepreneurship 
success. 

Based on our assessment, we identified leading and 
emergent countries in tech entrepreneurship, putting 
the USA, Singapore, Israel and UK at the top of the list. 
Identifying successful countries provided a filter for 
selecting best practices as well as setting performance 
indicators that aspiring countries such as Turkey can 
use to assess their status, identify improvement areas, 
and apply approaches that fit the nature of their own 
ecosystems.

To put Turkey’s status in context, we have compared 
input and output indicators for Turkey against a peer 
set of countries with comparable development stages, 
similar characteristics, or geographic proximity. 

In the final stage of the study, we conducted extensive 
primary research in Turkey to complement the desk 
research.  Whereas the desk research served to 
develop the structure of the tech entrepreneurship 
ecosystem and identify current initiatives that are 
in place to cultivate it, we gained insights and 
understood the context and impacts by conducting 
bespoke research with ecosystem participants, 
together with Girişimcilik Vakfı (Entrepreneurship 
Foundation). The policy recommendations that are 
part of this report are suggestions from the Turkish 
entrepreneurial community for further policy initiatives 
that will help strengthen the development of the tech 
entrepreneurship ecosystem in Turkey. 

In total, we interviewed 25 stakeholders (representing 
different components of the ecosystem), spanning 
public and private as well as institutional and individual 
perspectives. The full list of participants is presented in 
the Acknowledgments section. 

Önsöz
Dijital çağ, inovasyonun sınırlarını zorlayarak 
küresel ticareti yeniden tanımlamakta 
böylelikle küresel ekonomide temel 
değişiklikler yaratmaktadır. İnovasyonlar 
hiç bu kadar hızlı, yaygın ve büyük ölçekli 
olmamış;  milyar-dolarlık “unicorn”lar 
yaratmamıştır. Son 15 yılda, inovasyon ve 
dijital gelişmelerin temeli olan BİT sektörünün 
küresel ekonomideki payı yüzde 1,3’ten yüzde 
3’e yükselmiş ve halen de yükselmeye devam 
etmektedir.1

Dijitalleşmeyi ve inovasyon kültürünü besleyen 
uluslar, bilgiye dayalı sektörlere doğru 
küresel bir hareketin öncüsü olurken, bir 
yandan insanların yaşam tarzını ve iş yapma 
şekillerini değiştirip diğer yandan zenginlik 
ve istihdam yaratmışlardır. Bu küresel yön 
değişikliği, hem hükümetlerin hem de özel 
sektörlerin katkılarıyla destekleyici bir ortamda 
gerçekleşen tekno girişimcilik faaliyetleriyle 
mümkün olmuştur. Öncü ülkelerin girişimleri, 
benzer sonucu yaratmak isteyen ülkeler için en 
iyi uygulamalar olarak görülmektedir. Dünyada 
inovasyon politikalarına yönelik tartışmalar 
söz konusu ülkelerdeki uygulamalar etrafında 
şekilleniyor.

Üretim veya doğal kaynaklara dayalı ülkeler, 
büyüyen dijital ekonomiden daha fazla 
pay almanın peşindedirler. Bu amaçlarını 
gerçekleştirmek için ekonomik yapılarının 
temellerini dönüştürmenin ve rekabete dayalı 
tekno girişimcilik ekosistemlerini geliştirmek 
için daha fazla kaynak ayırmanın yollarını 
aramaktadırlar. Sürdürülebilir bir istihdam 
kaynağı olarak yüksek etkili tekno 
girişimciliğin tesis edilebilmesi özellikle 
genç nüfusa sahip olan ve yeni istihdam 
kaynaklarına ihtiyaç duyan uluslar için çok 
önemlidir. 

1 Selvam, M. and Kalyanasundaram, P. “Global IT/IT Enabled Services and ICT 
Industry: Growth & Determinants.” http://globalbizresearch.org/Chennai_ 
Symposium/conference/pdf/C549.pdf (erişim tarihi 27 Eylül 2017).
2  Dünya Bankası. “Digital Dividends.” http://www.worldbank.org/en/publication/ 
wdr2016 (erişim tarihi 27 Eylül 2017).
3 Schumpeter, J. 1942. “Capitalism, Socialism, and Democracy” New York: 
Harper & Bros.
4 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Global Report 2016/17, Global 
Entrepreneurship Research Association 2017.

Tekno girişimcilik ekosistemine gerek yerel 
gerekse küresel çapta ilgi çekebilmek için 
güçlü temeller oluşturmanın ne kadar önemli 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
eğitim ve yönetişim konularında geniş 
çaplı reformlar yapmakta ve girişimciliği 
destekleyen bir iş ortamı yaratmakta başarısız 

olan ülkeler küresel değişimin gerisinde kalma 
riski ile karşı karşıyadır.2

Google, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, 
Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi 
Arabistan Krallığı’nın (SAK) dahil olduğu altı 
ülke üzerinde yapılan çalışmanın bir parçası 

olarak, Türkiye’de teknoloji girişimciliğini 
etkileyen politika ve düzenlemelerde 
iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmek için 
bu çalışmayı başlatmıştır.

Bu çalışma kapsamında, girişimciler, mevcut 
iş yapma şeklini yenilemeyi, geliştirmeyi veya 
dönüştürmeyi amaçlayan,  hızlı büyüyebilen iş 
girişimleri inşa etmeye odaklı bireyler olarak 
tanımlanmaktadır.3-4

Bizim tanımımıza göre girişimcilik alanı, iş 
yaşam döngüsünde şirketlerin bir yandan 
değer önerilerini onaylarken diğer yandan ciro 
ve istihdam sayılarının hızla artış gösterdiği 
“start-up” ve “scale-up” evrelerini içermektedir. 
Dahası, bu girişim şirketlerini teknoloji temelli 
ve ağlar, insanlar, işletmeler, eşyalar ve 
donanımlar arasında yüksek bağlanabilirliğe 
dayalı iş modelleri olanlara odaklıyoruz. 

Bu tanımları kullanarak, tekno girişimcilikte 
başarıyı sağlayan faktörleri tespit etmek adına 
mevcut literatürde kapsamlı bir araştırma 
yapmakla işe başladık. Teknoloji girişimciliğini 
destekleyen ekosistemin gücünü açıklayan 
yedi bileşen belirledik. Öte yandan elde edilen 
sonuçların seviyesinin ekonomik katkı ve 
geliştirilen inovasyon ile tespit edilebileceğine 
karar verdik.

Kanımızca, başarının ön koşulunu oluşturan 
girdiler ve bunun sonucunda oluşan 
çıktılar zincirleme bir şekilde birbirlerini 
beslemektedirler ve bu süreç tekno girişimcilik 
ekosisteminin ne kadar sağlıklı olduğunu 
belirlemektedir.      
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Bizim – girdiler - olarak adlandırdığımız tekno 
girişim ekosisteminin sürdürülebilir başarısı 
kalitesi, bağlantıları ve etkinliği gibi faktörlere 
bağlıdır. Bununla birlikte, gelir, büyüme, 
istihdam, daha fazla yenilik – biz bunları çıktılar 
olarak tanımlıyoruz- gibi somut sonuçlar elde 
edebilmek; gerekli girdilerden daha fazlasını 
kendine çeken daha güçlü bir ekosistemin 
oluşmasına yardımcı olmaktadır. Söz konusu 
bütünsel bakış açısı, teknoloji girişimciliğinin 
başarısını değerlendirmek amacıyla 
kullandığımız çerçevede yansıtılmaktadır.

Değerlendirmemiz sonucunda, tekno 
girişimcilikte öncü ve gelişmekte olan ülkeler 
tespit ettik; bu listenin başında ABD, Singapur, 
İsrail ve Birleşik Krallık yer almaktadır. 
Başarılı ülkelerin tespiti, en iyi uygulamaların 
seçiminde ve Türkiye gibi ülkelerin kendi 
durumlarını değerlendirmede, iyileştirmeye 
tabi konuları tespit etmede ve kendi 
ekosistemlerinin doğasına uygun yaklaşımları 
uygulamada kullanabilecekleri performans 
kriterlerinin belirlenmesinde bir filtre görevi 
görmüştür.   

Bununla birlikte Türkiye’nin durumunu doğru 
perspektiften değerlendirebilmek adına 
benzer gelişim seviyesinde olan veya aynı 
coğrafyalardan, karşılaştırılabilir özelliklere 
sahip diğer bir dizi ülkenin girdi ve çıktılarını 
da Türkiye’nin göstergeleri ile mukayese ettik.

Çalışmanın son aşamasında, masa-başı 
araştırmasını tamamlamak için Türkiye’de 
çok kapsamlı bir saha çalışması yürüttük. 
Masa-başı araştırması tekno girişimcilik 
ekosisteminin yapısını geliştirmede ve 
ekosistemi beslemek adına mevcut girişimleri 
tespit etmede yardımcı olurken; Girişimcilik 
Vakfı ile birlikte ekosistem katılımcılarıyla 
özel tasarlanmış bir araştırma yürüterek 
ekosistemin bağlamı ve etkilerine ilişkin iç 
görüler kazandık. Bu raporun bir parçasını 
oluşturan politika önerileri, Türkiye’de tekno 
girişim ekosisteminin gelişimin güçlendirilmesi 
adına Türk tekno girişim çevresinden gelen 
önerilerdir. 

Ekosistemde farklı unsurlardan kurumsal ve 
bireysel görüşlerin yanı sıra kamu ve özel 
sektörü, temsil eden 25 paydaşla mülakat 
gerçekleştirdik. Katılımcıların tam listesi 
Teşekkürler bölümünde sunulmaktadır.  

Teknoloji girişimciliğinin başarısının 
değerlendirilmesinde kullanılan OC&C çerçevesi
ŞEKİL I: TEKNO GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ SOMUT EKONOMİK KATKILAR VE YARATILAN 
İNOVASYONLA DEVAMLI OLARAK GÜÇLENMEKTEDİR

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ EKOSİSTEMİ TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ SONUÇLARI

• Hibeler/Destekler
• Bireysel yatırımcılar

– Kitlesel fonlama
– Melek yatırımcılar
– Bireysel ağlar

• Risk Sermayesi
• Devlet Fonları
• Kurumsal yatırım (CVC 

ve M-A)
• Özel sektör yatırımları         

(ÖSRS ve B&S)
• Menkul kıymetler borsası
• Borç finansmanı

MALİ SERMAYE DONANIMLI YETENEK

• Eğitim kurumları
• Yetenek geliştirme

– Okullar, kurslar, 
programları

– İş başında eğitim
• AR-GE ve inovasyon 

yetenekleri
• Yerel yetenekleri 

teknoloji  girişimciliğine 
çekme

• Ulusları yetenekleri 
ülkeye kazandırma

BİT ALTYAPISI

• Toplumun 
girişimciliğe bakışı

• Girişimci hedefleri ve 
tutumu

• Rol modellerin/ 
başarı hikayelerinin 
tanıtılması

•  Girişimciliğin 
medyada yer bulması

• İnternetin (mobil / 
sabit) ulaşılabilirliği 
ve ödenebilirliği 

• Bulut & veri merkezi 
deneyimi

PAZAR POTANSİYELİ

• Mentorlar ve koçlar
• Hızlandırıcılar /
   Inkübatörler
• Diaspora bağlantıları
• Uluslararası bağlantılar
• Etkinlikler
• Üniversite - endüstri 

ortaklıkları
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
• Fiziksel topluluklar

– Ortak çalışma alanları
– Teknoparklar

• Dijital okur yazarlık/ 
hazırlık

– Bireysel kullanım
– Buluta taşınma
– Devlet servislerinin 

dijitalleşmesi
• İç piyasa 

büyüklüğü 
– B2B 
– B2C
– Kamu alımları

• Yerel Pazar verimliliği
• Uluslararası pazarlara 

ulaşma

KÜLTÜR
BAĞLANTILAR

DÜZENLEMELER

• İş yapma kolaylığı

• Uygunluk

• Sınır ötesi ticaret

• Dijital politikaları

• Kamu ARGE 
politikaları

Gelişen teknolojik girişimciliği arttırmak için 
gerekli girdileri tanımlar

Teknolojik girişimciliği tarafından 
üretilen çıktıları gösterir

EKONOMİK KATKI

• Tekno girişimcilik büyüklüğü
– Gelir
– Girişim sayısı
– GSYİH içindeki payı

• Tekno girişimcilikte çalışan 
işgücü 

• Büyüme oranı
– Gelir ve Sayı büyümesi

• Değer yaratımı
– Pazar değeri, unicornlar

• Global erişim
– Uluslararası gelirlerin payı
– Uluslararası işlem sayısı

YENİLİK YARATMA

• Tekno girişimciler 
tarafından oluşturulan 
inovasyonlar

• Bir yıl içinde hayata 
geçirilen inovatif 

– Ürün sayısı
– Süreç sayısı, 
– İş modeli sayısı

EKONOMİK 
KATKI

YENİLİK 
YARATMA

Kaynak: Literatür araştırması, OC&C analizi

$
$

$

Mali 
Sermaye

Donanımlı Yetenek Bağlantılar

Kültür Düzenlemeler BİT - Altyapısı

Pazar
Potansiyeli
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Teknoloji girişimciliği 
ekosistemi – Girdiler
Tekno girişimcilik ekosistemi ve unsurları, 
OC&C’nin tekno girişimcilik başarı 
değerlendirmesinin girdilerini teşkil etmektedir. 

Girişimcilik ekosistemi için yapılan bir tanım 
şöyledir: 

“Yerel girişimcilik ortamında farklı öğeleri 
buluşturmak, bağ kurmak ve performansı 
yönetmek için resmi veya gayri resmi şekilde bir 
araya gelen bir dizi girişimci aktör, kuruluş (ör. 
firmalar, risk sermayedarları, melek yatırımcılar, 
bankalar), kurumlar (üniversiteler, kalkınma 
ajansları, finans kuruluşları) ve aralarındaki 
girişimcilik süreçleridir (ör. iş kurma, büyüme, 
seri girişimcilik, şirketlerin hisse devriyle satışına 
ilişkin aktiviteler).”5

OC&C’nin Tekno girişimcilik Ekosistemi 
Çerçevesi (Şekil II) yukarıda anılan özellikleri 
ve bunların birbirleriyle etkileşim şekillerini 
göstermektedir. Bu yedi unsur birlikte çalışarak 
başarılı teknoloji girişimciliklerinin üretilmesi için 
gereken ortamı sağlamaktadır. 

Sınıfının en iyisi ülkeler daha büyük hacim 
ve çeşitte sermaye fon kaynakları (ör. melek 
yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri ve 
kamu yatırım fonları) sunabilmektedir. Derin 
ve etkin menkul kıymet piyasaları ve birleşme 
& devralma işlemlerinin sıklığı girişimciliğin 
zorluklarına karşı finansal mükâfatlarını ortaya 
koymakta ve ekosistemin fonlama, donanımlı 
yetenekler ve destek bakımından daha fazla 
kaynağı çekmesine yardımcı olmaktadır.   

Bu ülkeler, teknoloji girişimciliğini destekleyen 
eğitim sistemleri ve yetenek cezbetme 
girişimleri sayesinde daha fazla sayıda üstün 
yetenekli çalışana ve işgücüne sahiptir. Bu 
ekosistemlerin bir özelliği de, inovasyon 
kültürünü besleyen daha geniş bir bilim adamı, 
mühendis ve araştırma üniversitesi havuzuna 
sahip olmalarıdır.  

İyi örnekler gelişmiş girişimci ağları, startup 
birlikleri, hızlandırıcılar (accelerator), kuluçka 
merkezleri, birlikte çalışma alanları, teknoparklar 
ile betimlenmektedir. Ayrıca, akademi ile özel 
sektör arasında ortak girişim/stratejik ortaklık 
anlaşmaları ve sanayi/üniversite işbirlikleri gibi 
daha güçlü bir inovasyon ilişkisinin olduğu da 
görülmektedir. 

En iyi uygulama ülkelerinde, girişimciliği 
destekleyen kültürlerle birlikte daha fazla 
bireysel risk iştahı bulunmaktadır. Girişimci 
olarak şirket kurmak ve yönetmek daha kolaydır 
ve daha az bürokrasiye tabidir ve başarısızlık 
riski de daha iyi yönetilmektedir.

Destekleyici dijital politikalar – veri akışına, 
siber güvenliğe, veri gizliliğine, fikri mülkiyet 
korumasına, vs. ilişkin kanunlar – ve hükümetlerin 
AR&GE politikalarının yönlendirdiği güçlü 
inovasyon kapasitesi ekosistem için sağlam bir 
omurga sunmaktadır. Açık dış ticaret politikaları, 
bu ülkelerin işletmelerini uluslararası şirketler 
haline getirmektedir.

Bir diğer temel özellikleri de, makul fiyatlı 
güvenilir sabit ve mobil internet altyapılarının 
bulunmasıdır. Sınır ötesi veri akışını destekleyen 
dijital politikalar, etkin ve daha az maliyetli 
küresel bulut hizmetlerinin daha fazla 
kullanılmasını sağlamaktadır.  

Son olarak, öncü ülkelerin hatırı sayılır 
büyüklükte pazar potansiyeline sahip oldukları 
ve yeteri büyüklükte pazarı olmayanların da 
daha baştan küresel pazarlara yöneldikleri 
görülmektedir. Yerli pazarda, tüketici dijital 
okuryazarlığı son derece önemlidir; çünkü 
dijital okuryazarlığı olan tüketicilerin yeni dijital 
ürünleri denemeleri daha olasıdır ve bu durum 
B2C şirketleri için cazip pazar koşulları oluşturur. 
Dahası, gelişmiş pazarlar etkin ve rekabetçidir 
ve startuplar için pazara giriş engelleri minimum 
seviyededir.   

5 Mason and Brown, Entrepreneurial Ecosystems and Growth-Oriented 
Entrepreneurship, OECD LEEP Program and Dutch Ministry of Economic 
Affairs çalışma belgesi, Lahey, Hollanda, Ocak 2014.

Tekno girişimcilik ekosisteminin güçlenmesinde hükümetin rolü 

Ekosistemde birçok aktör bulunmakla birlikte, 
hükümetin rolü özellikle dikkate değerdir. 
Hükümet politikaları tüm girişimcilik aktörlerini 
ve kaynak sağlayıcılar, ekosistemdeki 
girişimcilik bağlantıları ve girişimcilik ortamı 
gibi ekosistem unsurlarını etkileyebilir. Hızlı 
büyüyen startuplar için daha elverişli koşulların 
sağlanması ve teşviklerin verilmesi yoluyla 
ekosisteme doğrudan etkisi olduğu için 
hükümetin katkısı önemlidir. Dahası yapıcı bir 
ortamın oluşturulması bakımından ekosistem 
unsurları üzerinde ve bu unsurlar arasında 
bağlantıların sağlanmasında hükümetin etkisi 
büyüktür.  

İyi örnek ülkelerde, bilgi temelli sektörlere 
doğru yönelim, ekosistemin her bir unsurunun 
gelişiminin destekleyen elverişli politikalar 
ve yüksek büyüme potansiyeline sahip 
şirketlere daha fazla hükümet fonu sağlanması 
sayesinde gerçekleşmiştir.6 Ekosistemin yedi 
unsuru üzerindeki etkileriyle hükümetler 
tekno girişimcilik ekosistemlerinin başarılı 
gelişiminde öncü rol oynamışlardır. 

ŞEKİL II: TEKNO GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ ÇERÇEVESİ 

6 Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2016/2017.

Kaynak: OC&C analizi 
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Yönetici özeti   
Türkiye’ye genel bakış

Türkiye 857 milyar ABD dolarına ulaşan 
GSYİH’ı ve canlı ekonomisiyle dünyanın 
17. en büyük ekonomisidir. 80 milyonluk 
nüfus ekonominin en önemli itici gücüdür 
ve GSYİH’nin yüzde 60’ı özel tüketimden 
oluşmaktadır. Büyümeye devam etmek ve 
genç nüfusa istihdam yaratma için hükümet 
kalkınma hedeflerinde teknolojiye dayalı, 
güçlü sektörler oluşturmaya önem vermekte 
ve katkı sağlamaktadır. Teknoloji girişimciliği, 
hükümetin hedeflerini gerçekleştirmekte 
anahtar niteliği göstermesi sebebiyle birçok 
bakanlığın stratejik planlarında geniş yer 
almaktadır.

Teknoloji girişimciliğinin sonuçları - Çıktılar

Türkiye’nin tekno girişim performansını 
yansıtan çıktı göstergeleri, kendisi ile 
kıyaslanabilir ülkelerle benzer seviyelerde 
sonuçlar vermektedir. 

Girişimcilerin yenilik yaratması, büyüme ve 
yeni istihdam yaratma beklentisi konularındaki 
göstergelerde Türkiye, emsal ülkelere nazaran 
daha iyi bir konumdadır. Girişimcilerin 
yenilik yaratmasına yönelik göstergeler ele 
alındığında, Türkiye’nin yüksek sayıda ticari 
marka tescil ettirdiğini fakat aynı performansı 
özellikle uluslararası düzeyde patent tescil 
ettirme alanında gösteremediğini belirtmekte 
fayda var. Yeni teknolojik girişimlerin 
yaygınlaşması ve yüksek değerlerle şirket 
satış (exit) verileri gibi ekonomik katkıyı 
belirten diğer göstergeler orta düzeyde 
seyretmektedir.  Karşılaştırıldığı birçok 
ekonomide de olduğu gibi, Türkiye’de henüz 
teknoloji temelli bir “unicorn” 7  bulunmuyor. 
Ayrıca bilgi sektörünün ülke ekonomisine katkı 
payının artırılması Türkiye’nin geliştirmeye açık 
bir yönü olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’nin tekno 
girişim alanında çıktılarının kıstas ülke setiyle 
karşılaştırmaları sayfa 21’de bulunabilir. 

Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi genel 
görünüm – Girdiler 

Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi, 
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) 
bölgesindeki ekosistemlerin en büyüklerinden 
birisidir. Genel olarak diğer pazarlarda başarısı 
onaylanmış e-ticaret, içerik ve SaaS (Software 

as a Service) iş modellerinin “yerelleştirilmiş” 
uygulamaları sektörün önde gelen şirketlerini 
oluşturmaktadır. Türkiye’deki teknoloji 
girişimcilik odağının, gelişmiş ekosistemlerde 
yaşanan teknolojik gelişmelerle ve yeni iş 
uygulamalarıyla evrilmesi beklenmektedir. 

Türk hükümeti ülkede inovasyonu geliştirmek 
için kararlı bir yaklaşım sergilemektedir. 
Bu amaçla sektöre yönelik bir dizi stratejik 
plan ve teşvik programları oluşturulmuştur. 
Ticaret kanunlarında ilerici reformlar 
gerçekleştirilmiştir ve yatırım dostu politikalar 
ortaya konmuştur. Türkiye’ de sağlıklı ve 
dinamik bir tüketici, KOBİ ve kurumsal sektör 
karışımı vardır. Özel sektörün çalışma kültürü, 
batı normlarına yakındır ve bilgi sektörlerini 
desteklemek üzere güçlü bir bilişim ve iletişim 
teknolojisi altyapısı (BİT) mevcuttur. Büyümekte 
olan orta sınıf ve özellikle genç kuşak 
teknolojik yenilikleri hevesle benimsemektedir. 
Dahası, Türkiye 1996’dan beri AB gümrük 
birliğine üye olup, düzenlemelerinin çoğu AB 
normlarıyla uyumludur.  

Aktif katılımcıların görüşlerini alarak 
incelediğimiz Türkiye teknoloji girişimciliği 
ekosisteminde dört ana gelişim alanı dile 
getirilmektedir:  

• Öncelikle, kamu idareleri teknoloji 
sektörünün geliştirilmesinde güçlü bir 
kararlılık sergilemiş olmakla birlikte, bu 
çabaların etkinliği daha koordineli bir 
yaklaşımla arttırılabilir. 

• Fon yaratmak, Türk teknoloji girişimcilik 
ekosisteminde yaşanan önemli bir 
zorluktur. Fonlama imkânlarının çoğaltılıp, 
artırılması, teknolojik girişimciliğin 
ekonomiye olan katkısını önemli ölçüde 
etkileyecektir. 

• Becerilerdeki eksiklikler ve ileri ülke 
standartlarının gerisinde kalan temel 
eğitim, yerel yeteneklerin yetiştirilmesini, 
dolayısıyla teknoloji girişimciliğinin 
gelişmesini güçleştirmektedir. 

• Statükoya bağlılığı ödüllendiren kültürel 
normların irdelenmesi ve girişimcilik ile 
inisiyatif alma (girişkenlik) arasındaki farkın 
sistematik bir şekilde tanıtılması, yeni gelen 
jenerasyonda yavaş yavaş yeni davranış 
kalıplarının şekillenmesini sağlayacaktır. 

1. Mali 
sermaye $

$

$

Teknoloji girişimleri başarılı olabilmek için 
doğru zamanlarda, büyüme ihtiyaçlarına ve 
aşamalarına uygun yapıda ve miktarlarda 
finansmana erişebilmelidir. Melek yatırımcılar, 
risk sermayedarları (venture capital, VC), 
kurumsal yatırım, devlet desteği/fonları ve 
halka arzlar sağlıklı bir finansman ortamının 
ana unsurlarıdır. Kurumsal yatırım ve halka 
arzların dışında gerekli tüm elementler 
Türk ekosisteminde belirli ölçülerde 
bulunabilmektedir. Kamunun gerek melek 
gerekse VC yatırımlarının canlandırılmasını 
hedefleyen birtakım girişimleri bulunmaktadır. 
Her ne kadar yeni Fonların Fonu yaklaşımıyla 
ile yatırımın canlandırılması hedeflense 
de, şimdiye kadar temel araç olarak vergi 
muafiyetleri kullanılmıştır. Ancak bugüne kadar 
teknoloji girişimciliğine yapılan yatırımların 
beklentilerin altında kaldığı söylenebilir. 
Aradaki boşluğun kapatılması için özel 
sektörün katılımı değerli bir kaynak olacaktır. 

Ekosistem her ne kadar büyük ve gelişmekte 
olsa da, 100 milyon ABD dolarını aşan şirket 
satış emsallerinin az olmasının girişimcilik 
hevesini azalttığı belirtilmektedir. Tam veya 
kısmi şirket satışları, genç girişimcilere 
sunulan sermaye arzını artırır ve teknoloji 
girişimciliği ekosisteminin olgunlaştığına 
yönelik olumlu sinyaller olarak addedilir. 
Şirketlerin yatırımcılara açılmasının sürekli 
olarak desteklenmesi, teknoloji girişimciliği 
ekosisteminin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Her ne kadar bazı girişim kuruluşları halka 
arz (IPO) hazırlık sürecinden geçmiş olsa da, 
bugüne kadar sermayeye erişim daha çok 
stratejik şirket alımları aracılığıyla sağlanmıştır. 
Türkiye’nin menkul kıymetler borsası olan 
Borsa İstanbul (BIST) sağlıklı düzenlemelere 
tabi etkin bir borsadır ve startupları ve 
yatırımcıları bir araya getirmek amacıyla “Deal 
Room” adında özel bir piyasa kurmuştur.  
Bu girişimle uzun vadede daha fazla sayıda 
teknoloji temelli şirket halka arz aşamasına 
gelecek olgunluğa ulaşabilecektir. 

Birçok ekosistem ve girişimcilik merkezi 
teknoloji temeli kuvvetli ve yüksek donanımlı 
yeteneklerin çokluğu ve yaygınlığı ile ön 
plana çıkmaktadır. Dünya genelindeki 
teknoloji ekosistemleri giderek yurtdışından 
kalifiye eleman alımına yöneldiği için, ülkelerin 
işgücüne beceri kazandırabilme yetkinliği 
genç nesillere doğrudan ya da dolaylı olarak 
yeni istihdam kapılarını açmaktadır.  

Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Bu nedenle, 
en iyi uygulama olarak görülen ülkelerin 
standartlarına ulaşmak için mevcut STEM 
(bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) 
eğitim kalitesinin artırılması yönündeki 
çabaların faydası büyük olacaktır.  

Türk teknoloji girişimciliği ekosistemi, 
yakın zamanda teknoloji alanında veya 
diğer ilgili alanlarda eğitimini tamamlamış 
genç bireylerden oluşmaktadır. Teknoloji 
temeli kuvvetli yetenekli kişiler ekosistem 
içerisinde mevcut olmakla birlikte, çok 
az sayıda girişimcinin bir fikrin tamamen 
ticarileştirilmesi için gereken çok yönlü 
iş bilgisine sahip olduğu belirtilmektedir. 
Bu kısmen daha önceden iş deneyimine 
sahip girişimci sayısının az olmasından 
kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, birçok 
girişimci, “işletme” taleplerinden habersizdir 
ve fikirleri sağlam planlara veya hedeflere 
dayanmamaktadır. Aynı zamanda birçoğu 
şirketleri için uluslararası bir vizyon yaratmak 
için gereken deneyimden yoksundur. 

Buna ek olarak, Türkiye’de yüksek teknolojiye 
dayalı istihdam, toplam istihdamın nispeten 
küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bazı 
ülkelerde teknoloji devi şirketler teknoloji 
ekosistemini eski çalışanlarıyla beslerken, 
Türkiye’de faaliyet göstermekte olan 
teknoloji şirketlerinin sayısı ve faaliyet 
alanlarının kapsamı bu zinciri zayıflatmaktadır. 

2. Donanımlı yetenek

7 Global tekno girişim camiasında 1 milyar ABD doları üzerinde değerleme 
almış şirketlere verilen isim.
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3. Bağlantılar

Sağlıklı teknoloji girişimciliği ekosistemleri, 
aralarında güçlü ilişkileri olan yoğun bir 
dizi aktöre sahiptir. Bu durum, girişimcilerin 
fikir alışverişinde bulunmasına, ekipler 
oluşturmasına ve büyüme için ihtiyaç 
duydukları kaynaklara ulaşmasına yardımcı 
olur.

Kalifiye mentorların az sayıda olması,  
sağlam bir rehberlik gerektiren genç tekno 
girişim ekosisteminin önünde bir engel teşkil 
etmektedir.

Türkiye’de tekno girişim ekosistemi fiziksel 
olarak üniversiteler öncülüğünde yönetilen 
41 teknopark ile çeşitli kamu laboratuvarları/
tesisleri ve hızlandırıcılar (accelerator), 
çevresinde kümelenmektedir. Teknoparkların, 
lokasyonları ve maliyetlerinden dolayı 
startuplara nazaran kurulu şirketlerin ilgisini 
daha çok çektiği görülmektedir. Startuplar, 
genellikle şehir merkezlerinde, stratejik 
ortaklarına ve müşterilerine yakın olan, 
daha küçük, samimi alanlara yerleşme 
eğilimindedirler. Bu nedenle, yetkili makamlar 
girişimcilere merkezi yerlerde makul kiralarda 
ofis alanlarının tahsis edilmesi konusu 
üzerinde durabilirler. Bağımsız kuruluşlar, 
teknoloji girişimciliğinin cazibesine dikkat 
çekmek adına girişimciler için bağlantılar 
oluşturmaya ve burs programları sağlamaya 
odaklanmışlardır.  

Odaklanılması gereken diğer bir alan da 
üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. 
Mevcut Üniversite Teknoloji Transfer Ofislerinin 

Ortaya çıkan yetenek eksikliğini gidermek 
için, bölgedeki yabancı startupların Türkiye’ye 
çekilmesi ve hedef odaklı göç politikaları 
ve vize çeşitleri geliştirilebilir. Böylece, 
ekosistemin en iyi uygulama kıstaslarına uygun 
şekilde gelişmesine engel olan kısa vadeli 
yetenek boşluğu hızla doldurulabilir.

(TTO’lar) birçoğu, özel alanlarda uzmanlık 
kazanılması, sanayi ile etkin işbirlikleri 
kurulması ve iç süreçlerinin iyileştirilmesi 
suretiyle geliştirilebilirler. Dolayısıyla yetkili 
makamların söz konusu iyileştirme alanlarına 
yeni programlarında öncelikli yer vermeleri 
olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

5. Düzenlemeler

Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı, iş ortamının 
birçok AB ülkesi ile uyumlu hale gelmesine 
yardımcı olmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler iş kurmaya yönelik daha 
pürüzsüz süreçlerin oluşturulmasına imkan 
vermiştir.  Bununla birlikte, sermaye ihtiyacını 
en aza indirmenin yollarını arayan startuplar 
için, bu düzenlemelere uyum halen bir yük 
teşkil edebilmektedir. Bu çerçevede birçok 
bakanlık, dile getirilen endişeleri giderecek ve 
girişim süreçlerine çeviklik kazandıracak bazı 
düzenlemelere gidileceği yönünde açıklamalar 
yapmıştır.

İnternet ekonomisinin faydaları yadsınamaz 
bir gerçektir. Bununla birlikte internet 
ekonomisinin yükselişi gizlilik, güvenlik, suç ve 
haksız rekabet gibi konularda artan endişeleri 
de beraberinde getirmektedir. Genel olarak, 
Türkiye’nin dijital politikaları; fikri mülkiyet 
haklarının korunması, siber suçlarla mücadele 
ve ağ tarafsızlığı konularında uluslararası 
standartlara büyük ölçüde uymaktadır. Türk 
kişisel verileri koruma yasasında tanımlanan 
yurtdışı veri merkezi hizmetlerinin finansal 
kuruluşlar ve telekom şirketleri tarafından 
kullanılmamasına yönelik ön koşullar, birçok 
diğer özel sektör kuruluşunu küresel bulut 
çözümlerine yönelmek konusunda tereddütte 
bırakmaktadır. 

Uluslararası ve yerli düzenlemelerin 
güncellenmesindeki zamanlama farkları, 
yeni teknolojileri deneyimlemek isteyen 
girişimcilerin gecikmeler yaşamasına yol 
açabilmektedir. Teknoloji startuplarının 
yapılan düzenleme değişikliklerine erken 
dönemde müdahil olabilmeleri sağlanabilirse, 
karşı karşıya kaldıkları uygulama sorunlarının 
birçoğu giderilebilir.

4. Kültür

Girişimcilik yönünden zengin kültürlerde 
bireyler belirsizlikleri tolere eden, bireysellik ve 
rekabet kavramları ile olumlu ilişkiler kuran ve 
yerleşik normlara ve kurallara daha az bağlılık 
gösteren yanlarıyla öne çıkmaktadırlar.            

Ana akım Türk iş kültüründe hâkim olan 
bazı özellikler girişimcilikten beklenenlerle 
çelişmektedir. Özellikle aile şirketleri ve 
holdinglerde yaygın olan hiyerarşik ilişkiler, 
esnekliğe izin vermeyen ölçüde net kurallar 
ve görevler, rekabet ve çatışmadan kaçınma 
eğilimi bu özelliklerden bazılarıdır. Söz konusu 
özellikler girişimci ruhun teşvik edilmesini 
sınırlayabilmektedir.

Kurumsal sektör ve tekno girişimciler 
arasındaki sınırlı etkileşim olanakları, az 
sayıda profesyonelin girişimcilik kültürünü 
tanıyabilmesine fırsat vermektedir. Resmi ve 
gayri resmi çevrelerde artacak etkileşimler 
sayesinde kurumsal yatırımcıların ve diğer 
özel sektör aktörlerinin beklentileri ile 
girişimcilerin hedefleri daha uyumlu hale 
gelebilir. 

Rol modeller girişimcilik ruhunun 
canlandırılmasında (ve oluşturulmasında) 
büyük öneme sahiptir. Her ne kadar sayıları az 
da olsa, Türkiye’nin yurtiçinde ve uluslararası 
pazarlarda başarı kazanmış girişimcileri, 
doğru platformun sağlanması halinde, 
yerel ekosistem için etkili rol model görevi 
görebilirler.

Her ne kadar özel sektörün katılımı güçlü olsa 
da Türkiye’de Ar-Ge harcamaları, GSYİH’nin 
%1’i seviyesindedir. Girişimciler inovasyonun 
ticarileştirilmesinde ön planda yer aldığı için,  
kamu ve özel sektörde yoğun Ar-Ge faaliyetleri 
yürüten ülkeler girişimcilik için daha fazla fırsat 
yaratmaktadır. Hükümetin Ar-Ge harcamalarını 
üç katına çıkarmaya ve GSYİH’nin %3’ü 
seviyelerine getirmeye yönelik iddialı hedefi, 
gelişen teknoloji girişimciliği ekosistemi 
için fırsatlar yaratacaktır.  Böyle bir hedefe 
ulaşılması halinde araştırmacı sayılarında ve 
kamu ihale programları meydana gelecek 
artışlar girişimciliği besleyecektir.  

Türkiye’de (bazı iyi uygulama kıstaslarına 
nazaran çok daha cazip olan) makul fiyatlarla 
yüksek hızlı internet hizmetinin yaygınlaşması, 
ekosistemde hızlı bilgi paylaşımını ve yeni 
teknolojilerin daha geniş bir kitleye yayılmasını 
desteklemektedir. Ayrıca, teknoloji temelli 
ürünlerin ve hizmetlerin tüketildiği daha geniş 
bir pazarın oluşmasına yardımcı olmaktadır. 
BİT altyapısının kapsamının genişletilmesi ve 
erişilebilirliğinin artırılması, mevcut teknoloji 
girişimciliği ekosisteminin gelişiminde oldukça 
önemli bir rol oynamıştır.  

Katılımcılar geniş bantlı mobil iletişimin güçlü 
olduğunu düşünmekle beraber, uygun fiyatlı 
geniş bantlı fiber altyapının daha yaygın 
kılınmasına yönelik yatırımların yapılması 
halinde, tüm ekosistemin bundan fayda 
sağlayacağı hususuna dikkat çekmektedir.  

6. BİT altyapısı
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Her bir grubun altında yer alan önerilere ilişkin detaylar için sayfa 64’e bakınız.

Türkiye, coğrafyası, kültürü, nüfus ve 
ekonomik büyüklüğü ile tekno girişimcilikten 
faydalanabilecek bir konumdadır. Azimli 
hedefler ve devam eden yatırımlar hükümetin 
tekno girişimciliği güçlendirmeye yönelik 
güçlü taahhüdünü göstermektedir. Kamu 
teşviklerini daha etkili kılmaya yönelik 
iyileştirmelerin yapılması, özellikle fonlamada 

özel sektör katılımının teşvik edilmesi, 
okullarda STEM (bilim, teknoloji, mühendislik 
ve matematik) becerileri ile ticari yetkinliklerin 
gelişimine odaklanılması ve girişimciliğin 
özendirilmesi gibi geliştirmeler sayesinde, 
teknoloji ekosistemi hükümetin büyüme 
hedeflerine cevap verebilecek bir nitelik 
kazanabilecektir.

Sonuç 

Teknoloji girişimciliği ekosistemini 
güçlendirmeye yönelik öneriler 

Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine 
ilişkin edinilen iç görüler sonucunda, eksiklerin 
giderilmesi ve ekosistemin güçlendirilmesi için 
bir dizi politika önerisi oluşturulmuştur. Söz 
konusu öneriler dört ana başlıkta toplanabilir:

• Teknoloji girişimcilerinin kaynaklara ve 
pazarlara erişiminin kolaylaştırılması 

• Teknoloji girişimciliği becerilerinin 
geliştirilmesi

• Girişimciliğin gelişmesinde özel sektörün 
katılımının artırılması

• Kamu çalışmalarının verimliliği ve 
etkinliğinin güçlendirilmesi

7. Pazar potansiyeli

Teknoloji temelli startuplara konu olabilecek 
toplam pazar büyüklüğü; ulusal ekonominin, 
paydaşların dijital okuryazarlığının, internet/
mobil kapsama alanının ve yeni ürün ve 
hizmetleri deneme eğilimi gibi tüketici 
alışkanlıklarının bir fonksiyonudur.

Son yıllarda Türkiye’nin dijital ekonomisi hızla 
büyümüştür; e-ticaret pazarı tek başına 2015’te 
%31, 2016’da %24’lük bir artışla 10 milyar ABD 
dolarına yükselmiştir. Finansal teknolojiler 
(fintech) sektörünün, yılda yaklaşık %14’lük bir 
büyüme ile 15 milyar ABD dolarına ulaştığı 
tahmin edilmektedir. Geçen yıl SaaS sektörü 
4 milyar ABD doları (11,9 milyar TL) olarak 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin yaklaşık 80 milyonluk büyük 
nüfusuna rağmen, hedeflenebilecek pazarın 
harcanabilir gelir seviyeleri ve internet alışveriş 
yaygınlığı göz önüne alındığında 30 milyon 
kişi kadar olduğu tahmin edilmektedir. 
Startupların yurt içinde ölçek ekonomisine 
ulaşılmasına yardımcı olabilecek bir diğer 
girişim kamu ihale programlarını teknoloji 
girişimcilerini de kapsayabilecek şeklide 
geliştirilmesi olacaktır. 

Yerel ve hatta uluslararası teknoloji girişimcileri, 
Türkiye’yi uluslararası piyasalara yönelik 
bir sıçrama tahtası ve test pazarı olarak 
kullanmayı düşünmelidir. Uluslararasılaşma, 
kamu tarafından, ‘Turquality’ ihracat girişimi 
(yüksek kalite Türk ürünlerini ifade eden bir 
hareket) gibi programların teknik girişimcileri 
kapsayacak şekilde genişletilmesiyle 
desteklenebilir. 

MALİ SERMAYE DONANIMLI YETENEK BİT ALTYAPISI PAZAR POTANSİYELİKÜLTÜRBAĞLANTILAR DÜZENLEMELER

Açıklayıcı Bilgiler

Teknoloji girişimcilerinin 
fonlama kaynaklarına 
erişiminin artırılması 

ve engellerin ortadan 
kaldırılması

Teknoloji girişimcilerine 
yönelik B2C ve B2B 
pazar potansiyelinin 
gelişimine katkıda 

bulunulması

Küresel kaynak ve 
pazarlara erişimi 

kolaylaştırmak için 
uluslararası bağlantılar 

kurulması

Yerel ve küresel 
yeteneklerin 

teknoloji girişimciliği için 
istihdam edilmesi

Entegrasyonun 
kolaylaştırılması için 

dijital politikaların küresel 
gelişmeler ve mevcut dış 
ticaret ortakları ile uyumlu 

hale getirilmesi

Ekonomide teknoloji 
girişimciliğini artırmak 
için uygun becerilerin 

geliştirilmesi

İnovasyon ve bilgi 
paylaşımının TTO’lar, 

yerel ve çokuluslu 
şirketler vasıtasıyla 

artırılması 

Özel sektörün 
teknoloji girişimleriyle 

işbirliğinin teşvik 
edilmesi

Devam eden kamu 
girişimlerinin tek bir 
“stratejik plan ve yol 

haritası”nda birleştirilerek 
koordineli yönetimi

Tekno girişim ekosistemi 
oyuncularının yetkili 

mercilerle 
etkileşimi için tek 
bir irtibat noktası 

oluşturulması 

Özel sektör destekli 
kuluçka merkezleri ve 

hızlandırıcıların 
sayısının artırılması

Kurumsal girişim 
sermayesi 

yatırımılarının 
teşvik edilmesi

Ulusal kaynak ve 
fonların etkin 
kullanımının 
sağlanması

TEKNOLOJİ 
GİRİŞİMCİLİĞİ 

BECERİLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

GİRİŞİMCİLİĞİN 
GELİŞMESİNDE ÖZEL 

SEKTÖRÜN KATILIMININ 
ARTIRILMASI 

TEKNOLOJİ 
GİRİŞİMCİLERİNİN 
KAYNAKLARA VE 

PAZARLARA ERİŞİMİNİN 
KOLAYLAŞTIRILMASI

KAMU ÇALŞMALARININ 
VERİMLİLİĞİ VE 
ETKİNLİĞİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ 

14     Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi      Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi    15 



İçindekiler

Türkiye’ye genel bakış          18

Teknoloji girişimciliğinin sonuçları - Çıktılar        20

Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi genel görünüm      24

Ekosistem Unsurlarına İlişkin Bilgiler         30

 1. Mali Sermaye          30

 2. Donanımlı Yetenek          36

 3. Bağlantılar           40

 4. Kültür           44

 5. Düzenlemeler          48

 6. BİT Altyapısı          57

 7. Pazar Potansiyeli          60

Teknoloji girişimciliği ekosistemini güçlendirmeye yönelik öneriler    64

Sonuç             70

Teşekkürler            71

Ekler             72

Feragatname            75

Şekiller Tablosu

Şekil 1: Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri        18

Şekil 2: Türk ekosistemindeki en büyük 100 teknolojik startup’ın profili     24

Şekil 3: Türk tekno girişimcilik ekosisteminin önde gelen  aktörleri    27

Şekil 4: Avrupa’da açıklanan erken evre fonlama        28

Şekil 5: Türkiye’de fonlama ortamındaki girişimciler için son gelişmeler     30

Şekil 6: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan kamu fonlama programları  31

Şekil 7: Ekosistemde mevcut olan ‘fonların fonu’        32

Şekil 8: Başlangıç sermayesi (tohum yatırım) yoğunluğu       33

Şekil 9: Her bir milyon şehirli nüfusa  karşılık yatırımcı sayısı      34

Şekil 10: Teknoloji şirketlerine sermaye yatırım evreleri       34

Şekil 11: Risk sermayesi yatırımının büyüklüğü        35

Şekil 12: PISA puanları (matematik, okuma, fen ortalaması)     36

Şekil 13: Türkiye’deki devlet araştırma üniversiteleri       37

Şekil 14: Teknoloji ve bilgi-yoğun sektörlerde istihdam       38

Şekil 15: Hızlandırıcı yoğunluğu          41

Şekil 16: Üniversite/sanayi araştırma işbirliği        41

Şekil 17: Uluslararası TTO’lar ve Türk TTO’ların karşılaştırması     42

Şekil 18: ITU teknopark -  Türk teknoparklarına iyi bir örnek      43

Şekil 19: Kolektif House – Özel ortak çalışma alanı       43

Şekil 20: Türkiye ve yurtdışındaki başarılı Türk girişimciler       47

Şekil 21: Avrupa’da şirket kurmak için gerekli gün sayısı      48

Şekil 22: İş yapma kolaylığı ve hükümet politikası: vergiler ve bürokrasi    50

Şekil 23: Düzenleme ve politikaların Türk girişimcisi üzerindeki etkileri  - bir vaka örneği 51

Şekil 24: Şirketlerin bulut göçü         53

Şekil 25: Yakın geçmişte Türk hükümeti tarafından getirilen dijital düzenlemeler   54

Şekil 26: Türk teknoloji girişimciliğinin fark yaratabileceği potansiyel sektör ve alanlar  55

Şekil 27: Bulut bilişimi inovasyon geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır     57

Şekil 28: Mobil/sabit genişbant yaygınlığı ve maliyetleri      58

Şekil 29: Kalkınma Bakanlığı 2018 BİT geliştirme hedefleri ile 2016 gerçekleşenleri   58

Şekil 30: Bireysel internet kullanımı ve şirketlerin teknoloji kullanımı     61

Şekil 31: Dijital ekonomi faktörleri         62

Şekil 32: Teknoloji girişimciliği ekosistemini güçlendirmeye yönelik politika önerileri  64



Türkiye’ye genel bakış
Türkiye 857 milyar ABD dolarına ulaşan 
GSYİH’ıyla dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. 
Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında 
6’ıncı sıradadır. OECD’nin çeyrek dönem ulusal 
hesaplarına göre, Türkiye’nin 2003 ile 2016 
arasındaki büyüme hızı %5,6 olup, Şili, Polonya, 
Güney Afrika ve Brezilya’nın önündedir. 

Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne göre, 2003’ten 
bu yana gerçekleşen ihtiyatlı mali politikalar 
ve önemli yapısal reformlar, makroekonomik 
ortam ve piyasa etkinliği bakımından 
Türkiye’nin (138 ülke içinde) 54. ve 52. sıralara 
yükselmesinde rol oynamıştır.8

Türkiye’nin yerel ekonomisi oldukça canlıdır. 
Özel sektör, 80 milyonluk bir nüfusa ve 
yirmi yıldan az bir sürede ikiye katlanarak 
48 milyona ulaşmış bir orta sınıfa hizmet 
etmektedir. GSYİH’ın %60’ı özel tüketimden 
oluşmaktadır ve KOBİ’ler ekonominin %54’ünü 
teşkil etmektedir. Türkiye pazarı, kısmen 
coğrafi öneminden dolayı, özellikle yabancı 
işletmelere cazip gelmektedir ve Türkiye’de 
halihazırda 50.000’den fazla yabancı şirket 
faaliyet göstermektedir.  

Güçlü yerli talebe ilave olarak, AB ile 
olan gümrük birliği anlaşması yoluyla 
510 milyon Avrupalı’ya doğrudan ticari 
erişimi bulunmaktadır.9 Dahası, Türkiye 
lokasyonu sayesinde dört saatlik bir uçuş 
mesafesiyle 1,6 milyar insana ve 7,1 trilyon 
ABD Doları tutarında ticaret hacmine erişim 
sağlayabilmektedir.10

Tüm bu elverişli özelliklerine rağmen, Türkiye 
diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu 
gibi küresel finansal dalgalanmalardan ve 
sermayenin gelişmekte olan ülkelerden 
çekilmesinden etkilenmiştir. Dahası, ülkenin 
yatırım profili 2013’ten bu yana bir takım yerel 
ve jeopolitik olaylardan olumsuz etkilenmiştir. 
Her hâlükârda ülke zaman içerisinde dayanıklı 
yapısını ortaya koymuştur, buna örnek olarak 
2008 küresel finansal krizini, en büyük AB 
ülkelerinin de aralarında bulunduğu pek 
çok ülkeden daha hızlı bir şekilde atlatmış 
olması gösterilebilir. Türkiye’nin bu hızlı 
iyileşmesi, odaklı stratejileri ve etkin düzeltici 
tedbirlerinden ileri gelmiştir.

Türkiye’nin demografik yapısı istihdam 
açısından geleceğe yönelik önemli bir 
zorluk oluşturmaktadır. İşgücünden ayrılması 
beklenen 55 ile 59 yaş arasındaki nüfusun, 
işgücüne katılacak olan 15 ile 19 yaş arasındaki 
nüfusa oranı 1’e 1,79’dur. Bu oran yeni 
istihdam yaratılmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
oranın eşitlenmesi için her yıl yaklaşık 750.000 
istihdama ihtiyaç olacaktır. Büyüme eğrileri 
ve verimlilik odaklı yaklaşımları göz önüne 
alındığında, var olan özel sektörün bu talebi 
karşılayamayacağına ilişkin bazı endişeler 
mevcuttur. Uzun vadeli işsizlik tehlikesiyle 
mücadele etmek için yüksek etkinliğe sahip 
yeni işletmelerin oluşturulması gerekecektir.11 

Bu hedefe ulaşılması aynı zamanda hükümetin 
bireylerin ortalama yaşam standartlarını kişi 
başı 15.000 ABD Dolarına çıkarma hedefine de 
hizmet edecektir.12

Teknoloji içerikli girişimcilik, Türk siyasetçilerinin 
yeni ekonomik büyüme kaynakları ve 
istihdam yaratma hedeflerine ulaşmada 
kullanabilecekleri önemli bir araçtır. Tekno 
girişimcilik, yeni teknolojilerin gelişmesinde, 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının 
azaltılmasında ve uluslararası alanda rekabetin 
güçlendirilmesinde kilit rol oynayacaktır. 
Bu çerçevede, tekno girişimcilik yoluyla 
istihdam yaratmak için özellikle ekosistemde 
iyileştirmelere ihtiyaç vardır.

Bu nedenle, hükümetin sanayi, teknoloji 
ve bilim, bilgi ve telekomünikasyon, 
ticaret ve finans alanlarındaki planları, 
bilgi toplumunun güçlendirmeye yönelik 
unsurlar barındırmaktadır. Pek çok bakanlık 
halihazırda teknoloji, bilgi ve girişimciliğe ilişkin 
dönüşümsel hedeflere ulaşmak için kendi 
girişimlerini, stratejik planlarını ve destekleyici 
düzenlemelerini geliştirmiş bulunmaktadır. 

ŞEKİL 1: TÜRKİYE’YE İLİŞKİN MAKROEKONOMİK           
GÖSTERGELER 2016

Değer Sıra (192)

GSYİH (Dolar) 857 
mia 17

Kişi başına 
GSYİH (SAP 
ayr. dolar) 25 bin 57

Nüfus 
(milyon), 2016 80 19

15-19 yaş 
arası nüfusun 

55-59 yaş 
arası nüfusa 

oranı

1.79

Değer

GSYİH’e yapılan 
KOBİ katkısı, 

2015 54%

Tüketici 
harcamalarının 
GSYİH’e oranı 60%

Borsa değerinin 
GSYİH’e oranı 20%

Borsa 
işlemlerinin 

GSYİH’e oranı 33%

Kaynak: IMF, World Bank, Global Entrepreneurship Monitor, Euromonitor, AT 
Kearney, Economist, World Economic Forum

8  World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 20162017” 
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport-2016-2017-1 
(erişim tarihi 10 Eylül 2017)

9  Investment Support and Promotion Agency of Turkey. “Why invest in Turkey”. 
http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/publications/Documents/WHYINVEST-
IN-TURKEY.pdf (erişim tarihi 17 Eylül 2017)

10 Ermut, Arda President, Investment Support and Promotion Agency 
(ISPAT).”Turkey’s FDI Potential & Opportunities Going Forward”, Private Equity 
Investments in Turkey and its Environs (erişim tarihi 15 Ağustos 2017).
11 Erkut, Erhan. “Türkiye’de Girişimcilik ve Üniversiteler.” http://erhanerkut. com/
girisimcilik/turkiyede-girisimcilik-ve-universiteler/ (Erişim tarihi 17 Ağustos 2017)

12 2016 için Kişi başı GSYİH 10,800 ABD Dolarıdır (satınalma gücü paritesine göre 
uyarlanmamıştır).
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Teknoloji 
girişimciliğinin 
sonuçları - Çıktılar
Türkiye’nin tekno girişim performansını 
yansıtan çıktı göstergeleri, kendisi ile 
kıyaslanabilir ülkelerle benzer seviyelerde 
sonuçlar vermektedir.

Girişimcilerin yenilik yaratması, büyüme ve 
yeni istihdam yaratma beklentisi konularındaki 
göstergelerde Türkiye, emsal ülkelere nazaran 
daha iyi bir konumdadır. Girişimcilerin 
yenilik yaratmasına yönelik göstergeler ele 
alındığında, Türkiye’nin yüksek sayıda ticari 
marka tescil ettirdiğini fakat aynı performansı 
özellikle uluslararası düzeyde patent tescil 
ettirme alanında gösteremediğini belirtmekte 
fayda var. Yeni teknolojik girişimlerin 
yaygınlaşması ve yüksek değerlerle şirket 
satış (exit) verileri gibi ekonomik katkıyı 
belirten diğer göstergeler orta düzeyde 
seyretmektedir.  Karşılaştırıldığı birçok 
ekonomide de olduğu gibi, Türkiye’de henüz 
teknoloji temelli bir “unicorn” bulunmuyor. 
Ayrıca bilgi sektörünün ülke ekonomisine katkı 
payının artırılması Türkiye’nin geliştirmeye açık 
bir yönü olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye ile kıstas 
ülkelerinin karşılaştırmalı 
değerlendirmesi
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)
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TÜRKİYE (TR)
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NİJERYA (NG)

SUUDİ ARABİSTAN (SA)
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7

6
6
6
5
5

4
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2
1
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İSRAİL (IL)

SİNGAPUR (SG)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)

BİRLEŞİK KRALLIK (UK)

FİNLANDİYA (FI)

HİNDİSTAN (IN)
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (AE)

ALMANYA (DE)

ROMANYA (RO)

GÜNEY KORE (KR)

ŞİLİ (CL)

POLONYA (PL)

TÜRKİYE (TR)

ÇİN (CN)

GÜNEY AFRİKA (ZA)

BREZİLYA (BR)

RUSYA (RU)

NİJERYA (NG)

ENDONEZYA (ID)

SUUDİ ARABİSTAN (SA)

214
176

160
122

92
50

40
34

24
20
20
19
16

12
10
8
6
3
3

2

0.49
0.68
0.48
0.53
0.68
0.59
0.57
0.68
0.68
0.58
0.32
0.41
0.76
0.16
0.57
0.36
0.37
0.42
0.60
0.68
0.76

101

Teknoloji temelli girişim ömrü 
(1=en yüksek, 0= en düşük)

100 MİLYON DOLAR ÜSTÜ ÇIKIŞ SAYISI 

Not: Çıktı göstergelerinin tanımları ekler bölümde 
yer almaktadır.

a. Yoğunluk farklı ekosistemler arasındaki göreceli 
değerlerdir.

Her göstergenin ölçeği farklıdır

Tekno girişimcilik çalışması 
kapsamındaki diğer ülkeler

2012-16

Milyon kentsel nüfus başına
ÜLKEDEKİ TEKNO GİRİŞİM YAYGINLIĞIa
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GİRİŞİMCİNİN BÜYÜME HEDEFİ SKORUb 

Önümüzdeki 5 yıl içinde an az %50 büyümeyi hedefleyen ve gelişmiş büyüme stratejisine sahip girişimcilerin 
yüzdesine bağlı bir skorlamadır. (1=en yüksek, 0=en düşük)

YÜKSEK İSTİHDAM OLUŞTURMA BEKLENTİSİ 
(GİRİŞİMCİLERİN YÜZDESİ)

DÜNYACA TANINAN “UNICORNS”c YARATMA BECERİSİ
Seçilmiş ülkelerde 1 milyar dolar üstü değerleme almış tekno girişimler

Seçilmiş ülke seti

279 1,164

Toplam 
sayı

Toplam 
değer

 (mia dolar)

BİLGİ SEKTÖRLERİNİN EKONOMİYE KATKISI

BİT ve yüksek teknoloji ihracatı, uluslararası veri akışı 
IP alındıları (1=en yüksek, 0=en düşük)EK
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Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler
ILUSUK FI INES AEDE ROKR CLPLTRCN ZA BRRU NGIDSASG

75 69 67
60 59 57

52 47 44
38 38 35 29 28 27 27 25 25 22

20 18

57%
37% 33% 33% 31% 30% 29% 29% 28% 28% 27% 25% 24% 22% 18% 13% 12% 5%

ILUS UK FI IN ESAE DEKRCL PLTR CN ZA BR RUID SA

Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler
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Kaynak: GEM, CB Insights, WEF ve Crunchbase verilerine bağlı OC&C analizi

Kaynak: GEM, CB Insights, WEF ve Crunchbase verilerine bağlı OC&C analizi
Not: Çıktı göstergelerinin tanımları ekler bölümde yer almaktadır.

İNOVATİF ÇIKTI YOĞUNLUĞU
Ülkedeki bilgi yaratımı ve maddi olmayan varlık bolluğu (100 üzerinden)

GİRİŞİMCİLERİN İNOVASYON YARATMASId

Yeni ürün veya hizmet oluşturmak üzere çalışan girişimci oranı

b. Gelecek 5 yılda en az %50 büyümeyi ve Girişim Sermayesi fonlaması 
cezbetmeyi hedefleyen sofistike bir büyüme stratejisi olan girişimci yüzdesi 

c. Teknoloji ile alakalı unicornlar alınmıştır

d. Bazı kıstas ülkelerinin verilieri olmadığı için gösterilememektedir. 
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Türkiye teknoloji girişimciliği 
ekosistemi genel görünüm

Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi, 
Ortadoğu ve Afrika (MENA) ve Doğu Avrupa 
bölgesindeki ekosistemlerin en büyüklerinden 
birisidir ve esaslı bir büyüme eğilimindedir. 
OC&C tarafından son dönemde yürütülen 
bir çalışmaya göre, 2016’da mobil uygulama 
geliştiricileri Türkiye ekonomisine 10 milyar TL 
(%0,4) tutarında katkı yapmışlardır. Bu katkının 
2023’e kadar Türk ekonomisinin neredeyse 
%1’ine ulaşması beklenmektedir.13

En büyük 100 Türk startup’ına bakıldığında, 
bunların çoğunun ileri ülkelerdeki başarılı 
iş modellerinin Türkiye pazarına uyarlanmış 
yerel versiyonları oldukları görülmektedir. 
Ülkenin iş merkezi olan İstanbul, tekno girişim 
faaliyetlerinin de öncülüğünü yapmaktadır. 
Bunu, daha çok araştırma odaklı girişimlerin 
doğduğu Ankara izlemektedir. Tekno 
girişimcilik ekosisteminin ilerlemesiyle, işletme 
faaliyetlerinin daha geniş yelpazeye yayılması 
mümkün olacaktır.  

Bazı Türk startup’larının faaliyetleri yurtdışına 
açılmıştır. Pazara uyarlanan çözümler yerine, 
yenilikçi çözümler getiren şirket sayısının 
artırılmasında bu açılımın yardımcı olması 
beklenmektedir. E-ticaret, içerik ve SaaS 
(Software as a Service) Türkiye startup 
ekosistemindeki en büyük segmentlerdir.  

ŞEKİL 2: TÜRK EKOSİSTEMİNDE İLK YÜZDE YER ALAN STARTUPLARIN PROFİLLERİ

13 “Impact of Android on the Turkish Economy”, Kasım 2017,OC&C Strategy Consultants
14 Userovici, Jonathan (idinvest Partners). “These 100 European Startups Raised +$20 Million in 2016”. https://medium.com/startup-grind/the-100-startupswhich-
raised-more-than-20-million-dollars-in-europe-and-in-the-us-in-2016fb777d69a735 (erişim tarihi 20 Aralık 2017)

15 “Startup Trends Index”. KPMG http://startuptrendsindex.kpmg. com/#TechTrends (erişim tarihi 20 Aralık 2017)
16 Techworld. “UK Startup trends to watch in 2017: AI, Brexit and bots”. https://www.techworld.com/startups/startup-trends-watch-in-2017-ai-brexitbots-3652077/ 
(erişim tarihi 20 Aralık 2017)
17 “Live Streaming, Gaming Apps And Chat Bots - Here Are 6 Trends We’re Excited For In 2017!”. https://vulcanpost.com/599289/2017-trends-we-areexcited-for/ 
(erişim tarihi 20 Aralık 2017)

VMG: Video, Music, Games
Kaynak: Crunchbase, OC&C analizi

Türkiye’deki tekno girişimcilik odağının, 
gelişmiş ekosistemlerde yaşanan teknolojik 
gelişmelerle ve yeni iş uygulamalarıyla 
evrilmesi beklenmektedir. Örneğin, 2016’da 
20 milyon ABD Doları’nda fazla fon toplayan 
100 Avrupalı startuptan sadece dokuzu 
e-ticaret şirketidir. Yazılım odaklı startuplar 
(%24) aslan payını almıştır; bunları FinTek 
(%23) ve pazaryeri (%20) girişimleri izlemiştir. 
Geleneksel B2C iş modellerinden daha 
sofistike B2B ve C2C modellerine doğru 
bir kayma vardır.14 KPMG’nin ABD ve AB’yi 
kapsayan teknoloji trendleri endeksine göre, 
Aralık 2017 itibariyle startuplar listesinin 
başında dijital ödemeler, otonom araçlar ve 
bulut bilişimciliği gelmektedir.15 Uzmanlar, 
veri odaklı bir dünyada daha fazla teknoloji 
startup’ının, kilit teknolojiler haline gelen, 
yapay zekaya (AI) ve kendi kendine öğrenmeye 
odaklanacağını öngörmektedir. Yapay zeka 
çözümleri, startupların, şu anda var olan 
birçok uygulamanın yerini alacağı tahmin 
edilen bilgisayar destekli sohbet yazılımı (chat 
box) alanına girmelerine imkan tanıyarak, 
öğrenebilen makinalar sayesinde “derin 
teknoloji” çözümleri geliştirmelerini mümkün 
kılacaktır. Bu gelişmeler Birleşik Krallık ve 
Singapur’da görülmektedir.16-17

Türk tekno girişimcilik ekosistemini 
canlandırmak adına kamu otoriteleri teknoloji 
ve inovasyon temelli sektörlerin gelişimi 
için bir dizi yapıcı adım atmıştır. Hükümet 
düzenlemeleri özellikle aşağıdaki alanlarda 
faaliyetin canlandırılmasında etkin olmuştur:

• Melek yatırımcı olmak isteyen bireylerin 
akreditasyonu

• Sermaye yatırım piyasası için “fonların 
fonu” kaynağının oluşturulmasına yönelik 
olarak Avrupa Yatırım Fonu’yla (European 
Investment Fund - EIF) işbirliği

• Üniversitelerin teknolojik girişimleri 
desteklemeleri amacıyla teknoparkların ve 
teknoloji transfer ofislerinin kurulması 

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) destek başvurularının 
değerlendirilmesi sürecinde üniversite 
hızlandırıcılarından hizmet alınarak bu 
programların desteklenmesi 

İş Modelinin Dağılımı
Karışık

C2C

B2B

B2C44%

37%

10%
9%

Yer Dağılımı

Ankara
Diğer

Istanbul

91%

5%
4%

Sektör Dağılımı
Yüksek Teknoloji

Piyasa

e-finans

İçerik (VMG)

Reklam ve büyük veri

e-perakende

Sosyal 
platformlar

e-seyahat

SaaS & Iaas

23%

9%
9%

5%

14%

10%
18%

5%

7%
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2016 yılındaki bir demecinde Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, 
hükümetin bilgi ekonomisini ve teknoloji sektörünü büyütmek için tasarladığı 
girişimleri şu şekilde özetlemiştir:  

Bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek teknoloji ürünlerinin toplam üretimimiz ve 
ihracatımızda %5 olan payını arttırmamız lazım. Bunun için, Ar-Ge ve ekosisteme 
ihtiyacımız var. Şubat’ta (2016) önemli bir Ar-Ge Reformu Meclis tarafından kabul 
edildi ve şimdi inovasyon, Ar-Ge ve Ar-Ge’nin ticarileşmesi için bir ekosistemin 
bütün bileşenlerini yavaş yavaş oluşturuyoruz. Fonların fonunu kurduk ve Hazine 
olarak bu fona 500 milyon TL (150 milyon Euro) katkıda bulunacağız, hatta bu 
katkının bir kısmı tamamlandı bile.

Amacımız yüksek katma değerli ürün üretecek, geleceği parlak şirketlere 
finansman desteği sağlamak. Melek yatırımcılar ilgi göstermeye başladılar bile. 
Girişim sermayesi konusunda yeni adımlar attık. Kalkınma Bankası’nı yeniden 
yapılandırıyoruz. Kitle fonlaması planı taslağı yayınlanmaya hazır. Sayın Bakan’ın 
dikkat çektiği gibi, bu dönemde muhalefet partileriyle işbirliği içinde Patent 
Kanunu’nu da çıkaracağız. Aslında Ar-Ge’nin geliştirilmesi konusunda teşvikler 
ve ekosistemle birlikte çok önemli adımlar atıldı. Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi 
konusunda önemli adımlar atıldı. Bu noktada artık gerçekten Türkiye’de iklim de 
elverişli, destekler de var.”

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Türkiye’ye Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” toplantısı, 12 Ağustos 2016, (www.iso.org.tr)

ŞEKİL 3: TÜRK TEKNO GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN ÖNDE GELEN AKTÖRLERİ 

Fonların Fonu Kitlesel Fonlama Platformları

Melek Yatırımcı Ağları
Tohum öncesi / 

Tohum Yatırımcıları

Erken Evre Yatırımcıları Büyüme & Geç Evre Yatırımcıları

Kurumsal RS Bankalar

Borsa

Özel Pazarlar

Turkish Growth and 

Innovation Fund

Üniversiteler

Kurumsal AR-GE 
Merkezleri

Tekno Girişimciler

Medya

Senelik Teknoloji Zirveleri

Hızlandırıcılar Teknoparklar Tekno Hızlandırıcı Fonları Teknoloji Transfer Ofisleri

STKlar & Organizasyonlar Yatırımcı Analitiği Ortak Çalışma Alanları

MALİ SERMAYE DONANIMLI YETENEK KÜLTÜR DÜZENLEMELER

BAĞLANTILAR BİT ALTYAPISI

+2

+12 +9

+9 +9

+3 +44

+180

+581

+700-900

+12

+35

+16

+39

+16 +49

Hazine 
Müsteşarlığı

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 

Bakanlığı

Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı

Millî Eğitim 
Bakanlığı

a. 2010 yılından sonra kurulmuş, teknoloji menşeyli Startup'lar
Kaynak: Startups Watch, Crunchbase, Teknosektor, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Idema, Doğru Tercihler, Türkiye Bankalar Birliği, Council of Higher 
Education, ICTA 

Volt

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 

Bakanlığı

Ekonomi 
Bakanlığı

a
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Startups Watch izniyle

18 Ünsal, Serkan. “2017 H1 Funding Activities in Turkey & Europe.” https://startups.watch/ (accessed July 18, 2017)

Yuvarlak masa tartışmaları ve mülakatlarla aktif 
katılımcıların görüşlerini alarak incelediğimiz 
Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminde 
sıklıkla dört ana gelişim alanı dile getirilmiştir:      

Kamu idareleri teknoloji sektörünün 
geliştirilmesinde güçlü bir kararlılık sergilemiş 
olmakla birlikte, bu çabaların etkinliği daha 
koordineli bir yaklaşımla arttırılabilir.

Türk hükümeti bakanlıkları teknoloji sektörünü 
geliştirmek için bir dizi program ve düzenleme 
çıkarmıştır. Ancak, ekosistem katılımcıları, 
tüm iyi niyetli çabalara rağmen ekosistem 
kuruluşlarının kısmen etkisiz kaldığını ve 
kamu-özel sektör katılımcıları arasındaki 
işbirliğinin yanı sıra kamu kurumları arasındaki 
işbirliğinin de seyrek olduğunu belirtmişlerdir. 
Koordinasyon sorununun çözümlenmesi için 
2012’de Türk Girişimcilik Konseyi kurulmuş 
olmakla birlikte - KOSGEB 32 ulusal kuruluşun 
koordinasyonundan sorumludur – ekosistemde 
görüştüğümüz kişiler konseyin tekno 
girişimciliğin geliştirilmesindeki rolünün daha 
da geliştirilebileceği görüşündedir.   

Hedeflere yönelik hükümet programlarının 
ve teşviklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi 
konusunda iyileştirilmelere gidilmesi 
gerekmektedir. Tekno girişimcilik ekosistemini 
geliştirecek inisiyatiflerden hangisinin 
başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi 
konusunda daha fazla zaman harcamak, hızlı-
kazanç fırsatlarının elde edilmesini sağlayacak 
ve revizyon gereken alanları gün ışığına 
çıkaracaktır.  

Fon yaratmak, Türk teknoloji girişimcilik 
ekosisteminde yaşanan önemli bir zorluktur. 
Fonlama imkânlarının çoğaltılıp, artırılması, 
teknoloji girişimciliğin ekonomiye olan 
katkısını önemli ölçüde etkileyecektir.

Türkiye’de startuplara erken evrede sağlanan 
fonlama 2010’dan beri 400 milyon ABD Doları 
bulmuştur. Bunun 80 milyon ABD Doları bir 
yıl içinde yapılan en yüksek yatırımdır. Türkiye, 
startuplara erken evre fonlama bakımından 36 
Avrupa ülkesi içinde 18’inci sıradadır.18

Son zamanlardaki ekonomik volatilite 
yatırımcıların getiri beklentilerini yükseltmekte 
ve yatırımlardan ne zaman geri dönüş alınacağı 
beklentilerini öne çekmektedir. Yatırımcılar 
bir işletme modeli olan ve nakit akışı sağlayan 
girişimleri tercih etmektedir. Bu önkoşulları 
çok az startup karşılayabilir. Dolayısıyla, erken 
evre sermaye fonlaması için arz-talep dengesi 
standardın altındadır. 

Türk tekno girişimcilik ekosistemindeki düşük 
faaliyet seviyeleri genellikle (100 milyon ABD 
Doları’nın üzerindeki) büyük hisse satışı yoluyla 
çıkışların azlığı ile ilişkilendirilmektedir. Bugüne 
kadar, başarı hikayesi olarak değerlendirilen 
sadece birkaç hisse satışı olmuştur: Yemek 
Sepeti’nin Delivery Hero tarafından satın alımı 
(589 milyon ABD Doları), Gittigidiyor’un eBay 
tarafından satın alımı (218 milyon ABD Doları), 
Markafoni’nin Naspers tarafından satın alımı 
(200 milyon ABD Doları üzeri), Pozitron’un 
Monitise tarafından satın alımı (c. 100 milyon 
ABD Doları). Abraaj Capital’in Hepsiburada.
com’a yatırımı ve Arvento’nun çoğunluk 
hisselerinin Investcorp tarafından satın alımı 
da ekosistemde heyecan yaratmıştır. Bununla 
birlikte, sağlam bir sermaye finansmanı 
ortamının geliştirilmesi için, çıkış sayılarında 
daha hızlı bir artış olması gerekmektedir. 

İleri ülke standartlarının gerisinde kalan 
temel eğitim ve beceri eksiklikleri ve yerel 
yeteneklerin yetiştirilmesini, dolayısıyla 
teknoloji girişimciliğinin gelişmesini 
güçleştirmektedir.

Türkiye’deki mevcut STEM eğitimi seviyesi, 
yenilikçi kültürlerin ve güçlü teknoloji 
ekosistemlerinin temeli olan sorgulayıcı 
düşüncenin, problem çözme kabiliyetinin 
ve araştırma becerilerinin gelişimini 
sınırlamaktadır. Dahası, üniversitelerin çoğu, 
pek çok girişimci çaba için bir sıçrama 
tahtası görevi gören araştırma temelli 
eğitimde yetersizdir. Kodlama ve yazılım 
geliştirmeye okullarda veya müfredat dışı 
eğitim programlarında yeteri kadar önem 
verilmemektedir. Son olarak, ticari zeka 

ve İngilizce dil becerileri güçlü uluslararası 
girişimcilik adaylarının oluşturulması için 
gereken seviyede değildir.. Eğitimin her 
aşamasında gerçekleştirilecek reformlar 
kuşkusuz bilgi toplumunun oluşumunu 
sağlayacaktır.   

Statükoya bağlılığı ödüllendiren kültürel 
normların irdelenmesi ve girişimcilik ile 
inisiyatif alma (girişkenlik) arasındaki farkın 
sistematik bir şekilde tanıtılması, yeni 
nesilde yavaş yavaş yeni davranış kalıplarının 
şekillenmesini sağlayacaktır.

Türk kültürünün hiyerarşik yapılara bağlılık, 
statükonun ve ispatlanmış başarı yollarının 
genel kabulü gibi bazı unsurları, fark 
yaratacak girişimcilik davranışlarına engel 
oluşturabilmektedir. Türk halkı kendisini güçlü 
girişimcilik motivasyonu olan bir toplum olarak 
tanımlama eğilimindedir. Ancak, ekosistem 
katılımcıları bunun bir kavram hatası olduğunu 
ve burada aslında Türklerin girişken olduğunun 
kastedildiğini düşünmektedir. 

Tekno girişimciliği destekleyen bir kültürün 
inşası, ekosistemi birbirine bağlayan bir 
yapıştırıcı gibi düşünülebilir. Bu nedenle, 
girişimci davranışlarını yönlendiren özelliklerin 
sistematik telkini ve teşviki ile bir sonraki 
neslin tutum ve davranışlarının dönüştürülmesi 
beklenmektedir.

 

ŞEKİL 4: AVRUPA’DA AÇIKLANAN ERKEN EVRE FONLAMA (2017’NİN 1. YARISI) 
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Teknoloji girişimleri başarılı olabilmek 
için doğru zamanlarda yeterli finansmana 
erişebilmelidir.  Startupların ihtiyaçlarına uygun 
yapıda farklı sermaye kaynakları ve bunlara 
eşlik eden yönlendirme ve destek sağlıklı 
büyüme için gereklidir.  

Girişimciler için beş ana sermaye finansmanı 
kaynağı bulunmaktadır:

• Bireysel yatırımcılar (kişisel bağlantılar, 
melek yatırımcılar, kitle fonlaması) – ağırlıklı 
tohum evresinde kullanılır. 

• Girişim sermayesi  – (kurumsal yatırım) 
tohum evresinden, yüksek getiri beklentileri 
olan sonraki evreleri içeren geniş bir 
spektrumu kapsar.

• Kamu fonlaması (yardımlar, devlet yatırım 
fonları, fonların fonları) – çeşitli evrelerdeki 
boşlukların doldurulması ve öncelikli 
sektörlerin canlandırılması için ortaya 
konmaktadır.

• Kurumsal yatırım (doğrudan yatırım ve 
kurumsal girişim fonları (CVC) aracılığıyla) 
– sektöre özel çözümler geliştirebilmek 
veya kurumsal inovasyon amacıyla yapılan 
yatırımlardır

• Halka arz yoluyla sermaye artımı  Yerli ve 
yabancı borsalarda yapılan halka arzlar aynı 
zamanda daha geniş kitlelere başarı sinyali 
de vermektedir.

Hâlihazırda, Türk teknoloji ekosisteminin 
sermaye fonlama ihtiyaçları, esas olarak 
devlet destekleri, melek yatırımcılar ve 
girişim sermayelerinden oluşan bir karma ile 
karşılanmakta olup, kurumsal yatırımcıların 
veya kredi veren finansal kurumların katılımı 
sınırlıdır. 

Çoğu şirket,  halka arzı değerlendirmekle 
birlikte genelde, stratejik satın almalar ile çıkış 
yapmaktadır.  Sayıları az olmakla birlikte halka 
arza uygun nitelikli bazı adaylar olmasına 
rağmen, son beş yılda teknoloji şirketlerinden 
hiçbiri borsaya açılmamıştır. 

“Ekosistemde finansman 
olanakları yetersiz. Mevcut 
yeteneklerin ve kurucu takımların 
fon için çalacak sadece on kapısı 
olursa, ekosistemde çok uzun süre 
kalamazlar. Kurumsal sermaye 
olmadan, en iyi yetenekleri motive 
edebilmek ve ülkede tutabilmek 
çok güçtür.”- Rina Onur Şirinoğlu, 
Kurucu Ortak, 500 Startups 
İstanbul”

Ekosistem Unsurlarına İlişkin Bilgiler

1. Mali 
sermaye $

$

$

ŞEKİL 5: TÜRKİYE’DE FONLAMA ALANINDA GÖRÜLEN 
SON GELİŞMELER 

Kaynak: BigPara, Borsa Istanbul, Hazine Müsteşarlığı ve EIF e dayalı OC& Analizi

FIGURE 6: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
TARAFINDAN SAĞLANAN KAMU FONLAMA 
PROGRAMLARI 

TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ SON 
GELİŞMELER

DEVLET HİBELERİ Devlet hibeleri iki kurum tarafından 
sağlanmaktadır: 
KOSGEB KOBİ’lere hibe sağlarken 
TÜBİTAK inovatif / araştırma odaklı 
girişimcilik aktivitelerine hibe 
sağlar.

KAMU 
FİNANSMANI

250 milyon Euro civarında bir mik-
tar, fonlardan oluşan fonlara (Tür-
kiye Yatırım Fonu ve Türk Büyüme 
ve İnovasyon Fonu) Türkiye’de özel 
sermaye fonlarına, risk sermayes-
ine , melek yatırımcılara ve erken 
evre girişimlerine yatırım yapılması 
için ayrılmıştır.

MELEK 
YATIRIMCILAR

2013 yılında yürürlüğüe giren 
Melek Yatırımcı Kanunu 2 sene 
boyunca elinde Türk özel risk 
şirketlerinin katılım payı bulunan 
yüksek gelirli bireylere bu hisseleri 
yüzde 75 veya 100 oranında 
vergiden muaf tutma hakkı veriyor

RİSK SERMAYESİ Türk risk sermayesi şirketleri ser-
maye kazancı vergisinden 2 sene 
boyunca muaf tutulmaktadır ve ku-
rumlar vergisi oranı bu şirketler için 
yüzde 20 olarak uygulanmaktadır. 

ÖZEL PAZAR Borsa Istanbul’un özel pazarı fon 
arayan girişimcileri, satış fırsatları 
arayan hissedarları ve girişimlere 
yatırım yapmak isteyen yatırımcıları 
bir araya getirmektedir. 2014’te 
kurulmasından 2016 sonuna kadar 
özel pazarda toplam yatırım miktarı 
30 milyon Türk Lirası’na ulaşmıştır. 

KİTLESEL FONLAMA Kitlesel fonlama için düşünülen 
yasal çerçeve şu an yapım 
aşamasındadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türki̇ye Bi̇li̇msel veTeknoloji̇k 
AraştIrma Kurumu

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Program ProgramDestek Destek

1507 – KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç 

Programı

1512 – Teknogirişim 
Sermayesi Desteği 

Programı 

500 bin TL’ye  ka-
dar harcamaların 

%75’i

Hibe - 150 bin TL

Yeni Girişimci 
Desteği

Teknolojik 
Ürün Tanıtım ve 

Pazarlama Destek 
Programı

Ar-Ge ve İnovasyon 
Desteği

Hibe - 50 bin TL + 
100 bin TL faizsiz 

kredi

Hibe - 
150 bin TL

Hibe - 
450 bin TL
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Bir takım devlet yardım ve fonları startuplara 
sermaye akışı sağlamakla birlikte, bunlar 
startupların ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
verebilecek şekilde geliştirilebilir. 

• TÜBİTAK ve KOSGEB tekno girişimciliğe 
yakın disiplinlerde uzmanlaşmışlardır, ancak 
tekno girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları 
irdeleyebilecek kadar uzman olmayan (ya 
akademik alanda ya da diğer geleneksel iş 
sektörlerinde yetkin) memurlar tarafından 
işletilmektedir

- KOSGEB programları özellikle de ticari 
okur-yazarlığı arttırmak ve geleneksel 
küçük işletmeleri desteklemek için 
tasarlanmıştır. Dolayısıyla teknoloji 
startuplarının ihtiyaçlarına cevap 
verememektedir.

- Bilimsel araştırma ve Ar&Ge çalışmalarını 
teşvik etmek için tasarlanan TÜBİTAK 
programları yeni projeleri etkin bir 
şekilde desteklemiştir; ancak verilen 
desteklerde ticarileştirme ve pazarla ilgili 
konulara genelde değinilmemiştir. Bu 
programların proje yönetimi şekilleri, 
destek alanların ilave kaynak yaratmasını 
gerektirmektedir.

• Destek programları genelde, uzun onay 
sürecine tabi olan bir geri-ödeme modeline 
dayalıdır. Uygulamada, bu, girişimcinin 
hâlihazırda geliri veya sermayesi olması 
gerektiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
programa katılabilecek girişimcilerin sayısı 
sınırlıdır. 

Hükümetin benimsediği “fonların fonu” 
yaklaşımı, yüksek etki getirecek girişimciliği 
için kamu desteği sağlamakta en iyi yöntem 
olarak görülmektedir 

• Hükümet yerel girişim sermayesi fonlarına 
yatırımcı olarak katılacak “fonların fonu” 
kurmakla, Türkiye’de girişim sermayesi 
faaliyetlerini canlandırmaya yönelik açık 
niyetini göstermiştir.  

• Kamu ve özel sektör sermayesini özel 
sektörün idaresine vermesi nedeniyle, 
“fonların fonu” yaklaşımı, yüksek etki 
yaratacak girişimciliğe kamu desteği 
sağlamakta en iyi yöntem olarak 
görülmektedir. 

• 155 milyon Avro’luk ilk fon olan Istanbul 
Risk Sermayesi Girişimi (iVCi) 2007’de 
Avrupa Yatırım Fonu (EIF) işbirliğiyle 
kurulmuştur. Fon 10 alıcı kuruluşa destek 
olmaya taahhüt etmiştir. Alıcıların çoğu 
teknoloji sektörlerinde veya startuplara 
yatırımı olmayan özel sermaye şirketleridir. 

• İkinci fonların fonu olan Türk Büyüme ve 
İnovasyon Fonu (BİF) ise hızlı büyüme 
potansiyeli olan inovasyon ve teknoloji 
temelli işletmeleri desteklemek amacıyla 
Mayıs 2016’da kurulmuştur. BİF, toplam 
taahhüdünün %40’ının, tohum, erken evre 
ve startup şirketlerine odaklanan fonlara, 
teknoloji transferi hızlandırıcılarına veya 
melek yatırımcıları içeren yatırımlara 
aktarılmasını hedeflemektedir.19

16 12 12 12 10 10 4 3 3 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Melek yatırımlar için destekleyici düzenlemeler 
mevcuttur, ancak bu düzenlemeler henüz 
melek yatırımlara ivme kazandırmamıştır.  

• Türkiye’de startuplarla melek yatırımları 
buluşturan 15 akredite melek yatırım ağı 
bulunmaktadır. Yatırımı canlandırmaya 
yönelik tasarlanmış programlara rağmen, 
Türkiye’de aktif melek yatırımcı sayısı 
424’tür. Bunun sadece dörtte biri yatırımda 
bulunmuştur ve ekosisteme bu gruptan 
sadece 10 milyon ABD Doları aktarılmıştır. 

• Melek yatırımcıların karşılaştığı engeller; 
uzun süreçlere tabi akreditasyon, yatırımcı 
varlıklarının beyanı şartı, vergi indiriminin 
nasıl yapılacağı (muafiyet) ve nasıl 
ödeneceği (maaştan kesinti) konularındaki 
uyumsuzluk ve her yatırım için ön-onay şartı 
olarak sıralanmaktadır.

ŞEKİL 7: EKOSİSTEMDE MEVCUT OLAN ‘FONLARIN FONU’ 
ŞEKİL 8: BAŞLANGIÇ SERMAYESİ (TOHUM YATIRIM) YOĞUNLUĞU

19 EUR 200 million Turkish Growth and Innovation Fund officially launched” 
Tarih: 12 Mayıs 2016,European Investment Fund http://www.eif.org/what_we_
do/ equity/news/2016/turkish_growth_innovation_fund_launched.htm

Avrupa Yatırım 
Fonu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı

Türkiye Sınai 
Kalkınma 
Bankası

Hazine 
Müsteşarlığı

Türk Büyüme ve İnovasyon 
Fonu

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği

Türkiye Yatırım 
Fonu

Büyüklük ve Kapsam Büyüklük ve Kapsam

Fonlardan oluşan, özel sermaye 
şirketlerine, risk sermayesine, 

melek yatırımcılar ve erken aşama 
yatırımlara odaklanan 200 milyon Avro 

büyüklüğünde Fon

Fonlardan oluşan, inovatif ürünler ve 
teknolojilere sahip erken evre girişim-
cileri destekleme amaçlı 150 milyon TL 

büyüklüğünde Fon
(100 milyon TL Hazine’den aktarılmıştır)

Not: Şekil milyon şehir nüfüsu başına alınan başlangıç sermayesi sayısını 
göstermektedir, OC&C analizi

Tekno girişimcilik çalışması 
kapsamındaki diğer ülkeler

Kaynak: EIF, TOBB

Girişim sermayesinin fon bulma konusunda 
karşılaştığı zorluklar hükümetin “fonların 
fonu” desteğiyle kısmen çözümlenebilir.

• Son yıllarda, uluslararası yatırım çevresi 
Türk girişim sermayesi sektöründen 
uzaklaşmıştır. Türkiye’de 2016 itibariyle 
fonlamanın sadece yüzde 33’ü yerli 
kaynaklardan edinildiği için, bu trendin 
ekosistem üzerinde olumsuz etkileri 
olabilir.20 

• Kaynaklara göre, Türkiye’de girişim 
sermayesi için yaklaşık 200 milyon 
ABD Doları mevcuttur. 21 Pek çok şirket 
esaslı olarak tohum-öncesi veya tohum 
(toplamda 15) ve erken-evre (toplam 
13) yatırımı yapmaktadır ve genel olarak 
büyüme evresindeki şirketler için sermaye 
alternatifleri yetersizdir. 

• Karlı vergi teşviklerine ve yüzde 20 
oranındaki kurumlar vergisine rağmen 
Türk girişim sermayesi şirketlerinin sınırlı 
sayıda olmasının bir nedeni de pazarda 
sınırlı sayıda yatırım alternatifi olmasıdır. 
Pek çok fon, sermayeleriyle hiç yatırım 
yapamadıklarını veya çok az kısmıyla 
yapabildiklerini ifade etmektedir.  

• Bireysel emeklilik otomatik katılım sistemi 
bir başka fon kaynağı olarak görülmektedir. 
Bu sistemde, katılımcılar, portföy yapılarının 
bir kısmını, herhangi bir asgari eşiğe 

 tabi olmadan girişim yatırımlarına 
aktarabilmektedirler. Ekosistem uzmanları, bir 
asgari eşik olmasını ve bu eşiğin de yüzde 
birden az olmamasını önermektedirler. 

20  Dealroom. “2016 European Venture Capital Report”. https://
blog.dealroom. co/wp-content/uploads/2017/01/2016-European-
Venture-Capital-Report.pdf (erişim tarihi 27 Kasım 2017)

21  Durgun, Cankut. “Turkey’s VC fund of funds.” http://cdurgun.com/2016/02/ 
turkeys-vc-fund-of-funds.html (erişim tarihi 3 Ekim 2017)
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ŞEKİL 9: HER BİR MİLYON ŞEHİR NÜFUSA KARŞILIK 
YATIRIMCI SAYISI 

Kaynak: Startup Bootcamp, Crunchbase, OC&C analizi

ŞEKİL 10: TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE SERMAYE YATIRIM EVRELERİ 
Toplanan Sermaye (ABD Dolar)

Not: Yatırım evrelerinde sermaye oranları örnek amaçlıdır
Kaynak: Anna Vital

100%

50%

50%

20%

5%

37.5%

37.5%

16.7%

16.7%

4.7%

31.2%

31.2%

1.8%

2.6%

33.3%

10.3%

13.5%

19.2%

19.2%

8.3%

1.7%

30.5%

9.5%

12.5%

2.4%

17.6%

17.6%

15,000

200,000

2,000,000

235,000,000

Fikir evresi Ortak evresi Aile ve 
arkadaşlar

Tohum evresi A evresi Halka Arza

Kurucu1

Kurucu 2

Aile ve arkadaşlar

Opsiyon fonu

Melek Yatırımcılar

Risk Sermayesi

Eski Çalışanlar

Halk

Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler

Sonraki 
aşama için 

kurucu ortak 
bulunur

Ailden ilk 
yatırım alınır 
ve gelecek 
çalışanlar 

için opsiyon 
fonuna bir 
miktar para 

ayrılır 

Melek 
yatırıcımılardan 

gelen yatırımlarla 
iş büyütülür

Yükseliş – Risk 
sermayesi 

yatırımı alınır 
ve yönetime 

donanımlı 
yetenekler 

gelir

Başarılı 
işletme– Şirket 

ölçeklenir 
ve borsada 

listelenir

Diğer yatırım 
turları (B ve C 

evresi vs.)

Özel sektör yatırımları, şirketlerin, inovasyon 
ve portföy çeşitlendirmede karşılaştıkları 
zorlukların üstesinden gelmeye yarayacak 
ve aynı zamanda Türk teknoloji ekosistemini 
canlandıracak yeterince kullanılmayan bir 
kaynaktır.  

• Türk şirketleri teknoloji startuplarına 
nadiren stratejik yatırım yapmaktadır. 
Bu durum, çoğunlukla son yıllarda artan 
sermaye maliyeti ve ekonomik konjonktür 
nedeniyle risk alma konusunda artan 
isteksizliğe dayandırılmaktadır.

• Türk şirketlerinin startuplara yatırım 
yapmakta tereddüt etmesine neden olan 
diğer bir faktör ise iki iş kültürü modeli 
arasındaki farklardır. Bu farklılıklar kurumsal 
şirketlerin, startupları potansiyel değer 
kaynağı olarak görmesini engellemektedir.

• Çoğu kurumsal şirket, yatırım yapılacak 
yüksek potansiyelli girişimleri seçecek ve 
değerlendirecek uygun becerilere sahip 
çalışana sahip değildir.

• Kurumsal şirketler, startuplara yatırım 
yapacak birimlerini ayrı yönetişim 
mekanizmaları, çalışan profili ve ödüllendirme 
prensipleriyle farklılaştırmaya gönüllü 
değillerdir.
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0.5%
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0.0%

0.0%
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1.63

0.39

0.45

0.38

0.22

0.03

0.05

0.02

0.05

0.01

0.00
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“Konsey olarak şimdiye kadar çabalarımızı startuplara sermaye sağlanması 
konusunda düzenlemelerin yapılmasına yoğunlaştırdık; ancak şimdi döngüyü 
tamamlamak ve ekosistemi büyütmek amacıyla bu startuplar için çıkış 
imkânlarını planlamanın zamanı gelmiştir.”  –  Göktekin Dinçerler, TOBB VC/ PE 
Sanayi Konsey Başkanı

ŞEKİL11: RİSK SERMAYESİ YATIRIMININ BÜYÜKLÜĞÜ (2016)

Kaynak: Crunchbase, OC&C analizi

0 5(‰) GSYİH’nin bindesi

Toplam Değer  
(milyar ABD doları)

Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler

Girişim sermayesi sağlayan ve 
finansal kapasiteye ilişkin piyasaya 
olumlu sinyaller veren hisse satışı 
yoluyla çıkışlar Türkiye’de seyrek 
olmakla birlikte, startupların yaşam 
döngüsünün tamamlanması ve 
ekosistemin sürdürülebilirliği için son 
derece önemlidir.

• Türkiye’deki startup ekosisteminin 
henüz emekleme evresinde olması 
nedeniyle, Türk hükümetinin bugüne 
kadarki aksiyon planları ve teşvikleri 
çoğunlukla erken evre startupların 
sayısını arttırmaya yönelik olmuştur. 
Hükümetin çabaları, pozitif geri 
dönüş döngüsünün oluşturulması 
için teknoloji girişimcilerine çıkış 
imkânlarının sunulmasını da içerecek 
şekilde genişletilebilir.  

- Borsa İstanbul’un startuplarla 
yatırımcıları buluşturmak için 
oluşturduğu “Deal Room” adındaki 
özel piyasa buna bir örnek 
olarak verilebilir. Halen başlangıç 
evresinde olsa da, gelecekte Borsa 
İstanbul’da halka arz yeterliliğine 
sahip olabilecek teknoloji 
startuplarının sayısını arttırmayı 
hedeflemektedir.

• Ayrıca, startupların daha büyük 
kuruluşlar tarafından satın 
alınmasını amaçlayan ve her iki 
tarafın da pazar konumlamasını 
güçlendiren teşvikler diğer fırsatlar 
arasında sayılabilir.
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Sağlıklı bir teknoloji ekosistemi, teknoloji 
geliştirme yönünden üstün yeteneklere 
sahip, girişimcilik motivasyonu yüksek, 
nitelikli potansiyel kurucuların ve çalışanların 
mevcudiyetine bağlıdır. Bu da, güçlü STEM 
(bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) 
temelli bir eğitime ve ticari bilgiye dayalıdır. 
Resmi eğitimde öğretilen becerilerin yanı sıra, 
istihdam veya tecrübe yoluyla diğer beceriler 
de kazandırılmalıdır. Bu çerçevede, özel 
sektörün eğitime katkısı gerekmektedir.   

“Eğitim sistemimiz STEM temelli olmalıdır. Orta ve yüksek dereceli okullardaki 
müfredat iyileştirmeleri beş yıl içinde gözle görülür sonuçlar verecektir. Kodlama 
gibi teknolojik dersler ilkokul eğitimine de dahil edilmelidir. İşletmelerini 
büyütmek isteyen girişimciler için İngilizce dili becerileri de son derece önem 
taşımaktadır.” - Esin Güral Argat – TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital 
Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri 

Yenilikçi kültürlerin ve güçlü teknoloji 
ekosistemlerinin temelini oluşturan sorgulayıcı 
düşünme, problem çözme ve araştırma 
becerileri STEM eğitiminin bir parçasıdır, 
ancak Türkiye’de STEM eğitiminde büyük bir 
boşluk bulunmaktadır.

• Türkiye PISA puanlarında 72 ülkede 52’inci 
sırada olup Avrupa Birliği ülkelerinin 
gerisindedir. 38 OECD ülkesi arasında ise 
35’inci sıradadır. STEM eğitimi özellikle 
yetersiz olmakla birlikte, yetişkin nüfusun 
sadece yüzde 36’sı düzgün STEM eğitimi 
veren liselerden mezundur ve bu oran 
yüzde 76’lık OECD ortalamasının yarısından 
bile daha düşüktür.22 

• TÜSİAD tarafından yakın zamanda 
yürütülen “2023’e Doğru Türkiye’de 
STEM Gereksinimi” başlıklı çalışmada, 
2023’e kadar STEM çalışanlarının ve 
STEM mezunlarının sayısında %30’luk bir 
açığın olacağına vurgu yapılmıştır.23 Bu 
tahmin, güçlü bir teknoloji girişimciliği 
ekonomisinin inşası için gerekli insan 
kaynağı ihtiyacını göz önüne almadığından, 
halihazırdaki boşluk daha da önem 
kazanmaktadır.

• Buna karşın olumlu bir adım olarak, Türk 
Milli Eğitim Bakanlığı FATİH projesiyle bilgi 
teknolojilerinin sınıflara girmesinde aktif rol 
oynamıştır.24 Bu programın amacı, eğitim 
kalitesi ve erişiminin iyileştirilmesi için 
bilişim ve teknoloji araçlarının ve elektronik 
içeriklerin kullanımı yoluyla tüm ülkede 
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.  

• Dahası, bu yıldan itibaren, ortaokul 
müfredatına kodlama da dâhil edilmiştir. 
Eğitim materyalleri oyunlaştırmadan 
(gamification) yararlanılarak Google ile 
birlikte öğrenci ve öğretmenler için içerikler 
hazırlanmaktadır.25 

22 BBC Türkçe. “OECD eğitim endeksi: Türkiye sondan dördüncü sırada.” http:// 
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37779042 (erişim tarihi 5 Eylül 2017)
23 TUSIAD – PwC. “2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi” 
https://www. pwc.com.tr/tr/gundem/dijital/2023e-dogru-
turkiyede-stem-gereksinimi.html (erişim tarihi 22 Eylül 2017)

24 Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)
25 Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi http://www.meb. gov.
tr/quotkodlamaquot-dersinin-egitim-materyalleri-hazir/haber/14659/tr

ŞEKİL 12: PISA PUANLARI (MATEMATİK, OKUMA, 
FEN ORTALAMASI, 2015)

300 600Matematik, Okuma ve Bilim bölümlerinin 
ortalama skoru (2015)

Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler

Kaynak: OECD, OC&C analiz 
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2. Donanımlı yetenek

Yenilikçi işletmelerin gelişebilmesi için 
girişimcilikte STEM becerilerine ilave olarak 
ticari beceriler de gereklidir.

• Hâlihazırda, Türkiye’de yeterli sayıda 
mühendis yetiştirmek için yaklaşık 200 
üniversite gerekli altyapıyı sunmaktadır 
ve iyi okulların mezunları son derece 
revaçtadır. Türkiye’de mühendislik ve fen 
mezunlarının gelişiminde en çok değinilen 
nokta, bu mezunlara piyasada dezavantaj 
getiren ticari beceri yoksunluğudur.

• Özellikle işletme ve/veya girişimcilik 
dersleri içeren mühendislik ve 
fen yükseköğrenim programları 
ve mühendislik-işletme müşterek 
programlarının eksikliği hissedilmektedir.  

• Yükseköğrenim sonrasında ise, lisansüstü 
girişimcilik programları işletme 
kavramlarına yönelik pratik ve teorik 
uygulamalar sunabilir.  

• Resmi eğitim sisteminin dışında, daha 
uzmanlaşmış okullar, kodlama, pazara 
giriş ve işletmecilik konuları gibi belirli 
becerilerin gelişimine eğilerek yetenek 
havuzunu büyütebilir.

Yakın zamanda, Türkiye’nin en büyük on 
devlet üniversitesi araştırma üniversitesi 
olarak yeniden sınıflandırılmış olup, ülkede 
inovasyonun geliştirilmesinde lider rol 
almalarına olanak sağlanmıştır.26 

• Araştırma üniversiteleri, girişimci zihniyet 
konusunda araştırmacıları eğiterek 
hem inovasyonu hem de girişimciliği 
geliştirebilir.

• Üniversiteleri milli Ar-Ge kapasitesinin 
kaynağı olarak kullanılırken, özel 
sektörle bağlantılar inşa edilmelidir aksi 
takdirde yapılan araştırmaların ticari 
fırsatları fark edilemeyebilir veya hayata 
geçirilemeyebilir. 

26 Sözcü gazetesinden makale 26 Eylül 2017, http://www.sozcu.com.

Istanbul

Izmir
Ankara

Kayseri

ŞEKİL 13: TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ARAŞTIRMA 
ÜNİVERSİTELERİ 

Kocaeli
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“En iyi takımı yalnızca yerel yeteneklere 
dayanarak oluşturamazsınız. 
Uluslararası tanınırlığı olan önde 
gelen üniversitelerin mezunlarına 
vatandaşlığa başvurabilme 
hakkı tanınarak yetenek havuzu 
zenginleştirilebilir.” - Serkan Ünsal, 
startups.watch, Kurucu

Not: Verisi bulunan ülkeler gösterilmektedir
Kaynak: Eurostat, Startup Genome, Glassdoor, OC&C analizi

Ortalama yazılım 
mühendisi maaşları-

satın alma 
gücü ayarlanmış 

(bin dolar)Toplam istihdama oranı

ŞEKİL 14: TEKNOLOJİ VE BİLGİ-YOĞUN SEKTÖRLERDE 
İSTİHDAM (2016)

Ortaya çıkan yetenek boşluklarını gidermek 
için, hedef odaklı göç politikalarıyla bölgedeki 
yabancı yetenekler ve startuplar Türkiye’ye 
çekilebilir

• Teknoloji ekosistemi göç yoluyla yabancı 
kaynaklar, fikirler ve yeteneklerle 
beslenerek nispeten daha hızlı gelişip 
büyüyebilir. 

 - Türkiye coğrafyası bu girişim için çok 
uygundur. Hem Avrupa hem de Asya’yla 
bağlantılı olması ve nispeten istikrarlı ve 
sakin siyasi ortamıyla Türkiye, girişimciler 
için son derece uygun bir limandır. 

 - Yakın doğu, doğu Avrupa ve 
Balkanlardaki ülkeler, Türkiye’de eksik 
olan yeteneklerin temin edilmesine 
yönelik tasarlanan göç politikaları için 
uygun hedeflerdir.

• Türk yazılım mühendislerinin satın 
alma gücü paritesine göre uyarlanmış 
ortalama ücretleri AB’deki rakiplerle 
kıyaslanabilir ölçülerde olabilir; ancak, 
donanımlı yeteneklerin cezbedilmesi için 
ücretlerin nominal seviyede eşitlenmesi 
gerekmektedir.   

Örnek ülkelerle karşılaştırıldığında, 
Türkiye’de yüksek teknoloji istihdamı, 
toplam istihdamın çok az bir kısmını teşkil 
etmektedir. 

• Karşılaşılan güçlüklerden biri de, 
teknoloji bilgisi geniş iyi eğitimli 
bireylerin, girişimcilik yerine finansal 
hizmetler sektörü gibi daha yüksek 
ücretli ve “istikrarlı” işleri tercih etmesidir. 

• Türkiye’de operasyonel olarak tam 
kapsamlı faaliyet gösteren küresel 
ve yerli yüksek teknoloji şirketlerinin 
yaygınlaşması, teknoloji ve bilgi-yoğun 
sektörlerde istihdam için bir başka 
motivasyon aracı olacaktır.
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İyi çalışan teknoloji girişimciliği ekosistemleri, 
aralarında güçlü ilişkiler kurmuş bir dizi 
aktör ve yapının yoğun olarak bulunduğu 
ekosistemlerdir. Bu durum, girişimcilerin 
fikir alışverişinde bulunmasına, ekipler 
oluşturmasına ve büyüme için ihtiyaç 
duydukları kaynaklara ulaşmasına yardımcı 
olur.

Teknoloji Transferi Ofisleri (TTO), 
üniversitelerin yönetimindeki teknoparkların 
yanı sıra, devlet laboratuvarları/tesisleri ve 
hızlandırıcılar Türk ekosisteminin bağlantı 
altyapısını temsil etmektedir.27-28 Kamu 
sektörü dışında, özel sektör tarafından 
fonlanan girişimler, teknoloji girişimcilerini 
destekleyen hızlandırıcılar, açık çalışma alanları, 
sektör etkinlikleri ve kar amacı gütmeyen 
organizasyonlar etrafında yoğunlaşmıştır.

Endeavor’ın New York ekosistemi üzerinde 
yaptığı çalışmaya göre, en iyi performans 
gösteren startupların %33’ünün vasat büyüme 
gösteren startuplara nazaran üstün kalitede 
mentorlara sahip olma olasılığı, üç kat daha 
fazladır. 29

“Bu büyüklükteki bir ülke için yeteri 
kadar büyük bir mentor havuzumuz 
yok. Singapur’da, burası bir merkez 
olduğu için, her evrede 50’den fazla 
aktör rol alıyor (açık çalışma alanları, 
kuluçkalar, melekler, vs.). Bizim bu 
evrelerin hiçbirinde yeteri kadar 
insanımız yok.” – Rina Onur Şirinoğlu 
– Kurucu Ortak, 500 Startups 
İstanbul Startups Istanbul 

Genç Türk startuplarının, kaliteli mentorluğa 
ihtiyacı vardır ve piyasada bu göreve uygun 
tecrübeli girişimciler çok azdır. 

• Aranan nitelikteki mentorların kaynağı, 
bir startup kurmuş, büyütmüş ve satmış 
olan kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler 
sosyal sermayelerini kullanarak yeni 
girişimlerin anlaşmalarını kolaylaştırmak, 
startupların büyümesine destek olmak 
isteyen tecrübeli girişimcilerdir. Startuptan 
çıkış yapan girişimciler Türkiye’de kalma 
eğiliminde olsa da, az sayıda çıkış olması 
var olan kaynağın nispeten az olmasına yol 
açmaktadır.

• Farklı bir mentor kaynağı da diğer 
ülkelerdeki başarılı Türk girişimcileri olabilir. 

- Uluslararası merkezlerdeki Türk 
girişimcilerle yerli ekosistem arasında 
bağlantıların geliştirilmesi, yerli 
girişimcilerin tavsiye almasına, yurtdışında 
kuluçka programlarına erişimlerine, 
uluslararası konferanslara katılmasına 
veya uluslararası fonlar bulmasına olanak 
sağlayacaktır. 

27 Startups.watch Ekosistem Haritası 
28 İstanbul Teknik Üniversitesi. “Teknopark Nedir?” http://www.ariteknokent.com.
tr/tr/nerede/teknopark-nedir (erişim tarihi 28 Eylül 2017)
29 Thaker, Anand. “Get a mentor or go home.” Atlanta Tech Village. http:// 
atlantatechvillage.com/buzz/2017/02/08/get-mentor-go-home/ (erişim tarihi 21 
Eylül 2017)

3. Bağlantılar

Özel sektör ve bağımsız organizasyonlar, 
bağlantılar kurmayı hedef alan aktivitelere 
odaklanarak girişimcilik için zengin bir ortam 
oluşturmaktadırlar. 

• Startup ekosistemine ilgi gösteren 
kuruluşlar ve birlikler çeşitli bağlantı 
etkinlikleri, konferanslar ve toplantılar 
organize etmektedirler.

- Girişimcilik Vakfı, kendi işlerini 
başlatabilmeleri için potansiyel 
girişimcileri program üyesi olarak 
seçmekte ve startup ekosistemine 
girmelerine destek olmaktadır.

- Startup hızlandırıcı programı olan 
E-Tohum, uluslararası yatırımcıları ve 
konuşmacıları içeren Startup İstanbul ve 
Startup Türkiye’yi organize etmektedir.

Erken evrelerde inovasyonu ticarileştirmeye 
yönelik üniversite-sanayi işbirlikleri başarı 
olasılığını artırmaktadır 

• Teknoloji transferi ofisleri (TTOlar) 
üniversiteler ile özel sektör arasında kritik 
bağlantılar kurmakta olup, işletmelerin 
üniversite araştırmalarını kullanarak yeni 
buluşlara imza atmasına yardım etmekte 
ve pazara sunulacak yeniliklerin yolunu 
açmaktadır.

• Uluslararası en iyi uygulamalar örnek 
alınarak, 2011’de TÜBİTAK 30 TTO’ların 
gelişimini desteklemek üzere 
görevlendirilmiştir. TÜBİTAK’ın programı, 
ilk beş yılda TTO’lara 1 milyon TL (273.000 
ABD Doları) tutarında destek verilmesini 
öngörmektedir. 31 Hâlihazırda Türkiye’de   
52 TTO mevcuttur. 

140 Milyon şehir nüfusu başına düşen 
hızlandırıcı programları

Kaynak: F6S, OC&C analizi

ŞEKİL 15: HIZLANDIRICI YOĞUNLUĞU 

• Ekosistem katılımcıları, teknoloji transferi 
ofisleri arasında halen bir örnek uygulama 
oluşmadığını düşünmektedirler. 
Türkiye’deki TTO’ların çoğu, üniversite 
departmanlarına entegre edilmemiştir ve 
teknoloji transferi yöntemlerine ilişkin yol 
gösterme ve danışmanlık yapma kabiliyeti 
bakımından yetersizdirler. Dahası sadece 
birkaçı sektör şirketleriyle etkin bağlantılar 
kurabilecek aşamaya gelmiştir.

• Kaynaklar, doğru üniversitenin ve 
araştırmacının bulunması sürecinin 
halen belirsizlikler içerdiğine ve sektör 
oyuncuları için zaman alıcı olduğuna işaret 
etmektedirler.  

• Teknoloji transferi prosedürlerinin kamu 
idareleri tarafından yönlendirilmesi ve 
TTO/üniversiteler tarafından yönetilmesi, 
araştırmacılar ve startuplar arasında 
sağlıklı bir işbirliğinin gelişmesi için şart 
görülmektedir. 

Şirketler ve üniversiteler/araştırma kurumları arasında 
birlikte çalışma ve fikir paylaşma seviyesi

[1=en az, 7=en çok]

2 6

Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler

ŞEKİL 16: ÜNİVERSİTE/SANAYİ ARAŞTIRMA 
İŞBİRLİĞİ 

Kaynak: World Economic Forum Executive Opinion Survey 2016-2017, 
OC&C analizi

30  Türkiye bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye’de araştırmaların 
yönetimi, fonlanması ve yürütülmesine liderlik eden kurumdur.  
31  TÜBİTAK. “1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı.” https:// 
www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-
teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi (erişim tarihi 15 Eylül 2017)
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ŞEKİL 17: UZMANLAŞMA VE AÇIK İŞBİRLİĞİ 
KURALLARI ULUSLARARASI TTO’LARIN BAŞARI 
ANAHTARLARIDIR 

Hükümet girişimleri geniş teknopark ağları 
oluşturmuştur, ancak bunların çoğu startuplar 
yerine ağırlıklı olarak büyük firmalar 
tarafından kullanılmaktadır 

• 2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanununu takiben 
Türk teknoparklarına ilişkin tartışmalar 
yoğunlaşmış ve teknopark sayısı hızla 
artmıştır.32

• Hâlihazırda, Türkiye’de inovasyonu ve 
bilgi temelli kuruluşlar arasında rekabeti 
desteklemek amacıyla 41 adet aktif 
teknopark mevcuttur.33,34 Büyük teknoloji 
şirketleri de teknoloji startupları da yasalar 
kapsamında vergi muafiyetlerinden 
ve Ar&Ge masrafları indiriminden 
faydalanabilmektedir.

• Pek çok teknopark, sunulan vergi 
teşviklerini, Ar&Ge tesislerini ve kampüs 
ofislerini cazip bulan büyük şirketler 
tarafından kullanılmaktadır. Mevcut 
şirketlerden gelen bu talep, kiraların 
artmasına neden olmuş ve teknoparkların 
startuplar için daha az cazip hale gelmesine 
yol açmıştır.

• Teknoparkların şehir merkezinden uzak 
olmaları da bu trende katkıda bulunan bir 
başka faktördür. Startuplar için potansiyel iş 
ortaklarına kolay erişim ve bağlantı imkânı 
önem taşıdığından, teknoparklar daha az 
cazip hale gelmektedir. Startuplar gittikçe 
artan oranda şehir merkezlerinde bulunan 
daha küçük ortak kullanım alanlarına ve ofis 
parklara rağbet etmektedir.      

32  Webrazzi. “Türkiye’deki teknokentler hakkında ne biliyorsunuz?” https:// 
webrazzi.com/2016/05/13/turkiyedeki-teknokentler-hakkinda-neler-biliyor-
sunuz-tam-liste/ (erişim tarihi 28 Eylül 2017)

33  Startups.watch Ecosystem Map
34  İstanbul Teknik Üniversitesi. “Teknopark Nedir?” http://www.ariteknokent.com.
tr/tr/nerede/teknopark-nedir (erişim tarihi 28 Eylül 2017)

“Levent-Maslak metro istasyonları [5 km] arasında, iş ortaklarınızın ve 
müşterilerinizin yüzde 70’ine ulaşabilirsiniz; dolayısıyla İstanbul startuplar 
ve ekosistem için çok cazip bir lokasyondur.” – Yomi Kastro – Inveon and 
Inventures, Kurucu ve CEO

• TTO’lar hakkında bilgi sağlayan ve TTO’ların 
uzmanlıklarını gösteren bir koordinasyon 
mekanizması yetkililer tarafından 
oluşturulmamıştır.

• Fikri mülkiyetlerin dağıtımı hususunda şirketler ve 
üniversiteler arasında anlaşmazlık çıkabilmektedir. 
Karışıklıkları ve yanlış anlamaları en aza indirmek 
için oluşabilecek farklı senaryolar konusunda 
yapılacak açıklamalar belirlenmelidir.

• TÜBİTAK oluşturulan patent sayısını bir 
performans göstergesi olarak kullanmaya devam 
etmektedir. Bu tutum işlevsiz patent yaratımına ve 
modelde verimsizliklere sebep olmaktadır.

TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT TTO DÜZENLEMESİNİN 
EKSİK KALAN YANLARI

• Büyük Britanya Catapult programı Yüksek Değerli 
İmalat, Dijital, Enerji Sistemleri ve Geleceğin 
Şehirleri gibi özel bir alanlarda uzmanlaşmış tek bir 
portalden ulaşılabilen teknoloji transfer ofislerini 
içerir.

- Her ofisin odağının açıkça belli olması girişimlerin 
doğru ofisi hedefleyip doğru ofisle beraber 
çalışmasına imkan sağlamaktadır. Böylelikle 
sistemdeki verimsizlikler azaltılmaktadır

• Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, korunması ve 
bu teknolojilerden istifade edilmesi için farklı 
fonlama senaryoları altında fikri mülkiyetlerin 
nasıl dağıtılacağı Catapult programında açıkça 
belirtilmiştir. 

• Devletin destekleri %30 civarındadır. Devlet 
Catapult merkezlerinin belli bir olgunluk seviyesine 
ulaşıncaya dek desteklemekte sonrasında kendi 
kendilerini sürdürebilmesini beklemektedir.

• Bu merkezler 2011’den bu yana yaklaşık 3.000 
KOBİ’yi, 636 akademik çalışmayı ve 2.473 
endüstriyel faaliyeti desteklemiştir.

Kaynak: Fortune Turkey, UK Catapult

BÜYÜK BRİTANYA CATAPULT PROGRAMI: 
ODAKLANMIŞ, UYUMLU, VERİMLİ

ŞEKİL 18: İTU TEKNOPARK, GİRİŞİMCİLİĞİN FARKLI EVRELERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ PROGRAMLAR 
SUNAN, TÜRK TEKNOPARKLARI İÇİN İYİ BİR ÖRNEK UYGULAMADIR 

Kuluçka 
Öncesi

Hızlandırıcı

Büyük 
patlama

Kuluçka

ABD 
Hızlandırıcı

Türkiye 
Demo Günü

ABD Planlama 
Kampı

ABD İş 
Geliştirme

ABD 
Büyüme

Ortak 
çalışma 
alanı

Eğitimlere, mentorluğa 
ve ortak çalışımlara 
erişim

Piyasaya giriş süreçlerine 
destek (fonlama , 
danışmanlık, bağlantılar)

Girişimler ve yatırımcılar 
arasında bağ kurulması

Detaylı danışmanlık 
hizmetlerine, yatırımcı 
toplantılarına ve ITU ağına 
erişim

İleri etap girişimcilerin 
diğer girişimciler, 
yatırımcılar ve mentorlarla 
etkileşime girebilmesi için 
ortak çalışma alanı

Amerika pazarına odaklı 
temel pazara giriş 
eğitimleri

8-10 arası girişimin 
sonraki aşama için 
seçilmesi

Potansiyel müşteri ve 
yatırımcılarla toplantılar 
ayarlanması

ITU ABD ofislerine (2 hafta 
Chicago’da 2 hafta San 
Fransisco’da olmak üzere) 
erişim ve iş geliştirme için 
toplantılar ayarlanması
ABD’de iş kurmak için destek 
ve Growth Partners’la çalışarak 
girişimlere bağlantı oluşturma

Kaynak: İstanbul Teknik Üniversitesi

ŞEKİL 19: DOĞAL OLUŞAN KÜMELENMELER GİRİŞİMCİLERİN BAĞ VE İLİŞKİLER KURMALARINI 
KOLAYLAŞTIRMAKTADIR 

• Ortak çalışma alanları 
girişimleri üzerinde çalışan 
özgün vizyona sahip birçok 
girişimciye ev sahipliği yapar. 
Bu girişimciler arasındaki 
iletişim her iki tarafın da 
başarısına katkıda bulunur.

• Bu alanlar aynı zamanda resmi 
olmayan ve doğal mentorluk 
olanakları sağlar

- Yan masada çalışan bir 
girişimci uğraştığın sorun 
hakkında önceden tecrübeye 
sahip olabilir, onun katkısı 
girişimine önemli yarar 
sağlayabilir

• Bu alanlar değişik sosyal 
çevrelerden insanları 
barındırır ve bu sayede 
gerektiğinde bir mühendisle 
bir grafik tasarımcısının birlikte 
çalışmasına olanak sağlar

NEDEN ORTAK ÇALIŞMA 
ALANLARI?

• Kolektif House 2015 yılında üç 
genç girişimci tarafından kendi 
çalışma sorunlarını çözmek 
üstüne kuruldu

- Kurucular Babson College 
ve University of Carnegie 
Mellon’da öğrenim gördü

• Kolektif House dünyadaki örnek 
ortak çalışma alanların-üstüne 
yapılan derin bir araştırmanın 
sonucu olarak ortaya çıktı

KOLEKTIF HOUSE

Kaynak: Milliyet, Kolektif House

TEKLIFLER

ORTAK 
MARKALAR

YATIRIMCI AĞI

Ortak çalışma 
alanları, Kişiye özel 

masa, kişiye özel ofis 
ve toplantı odaları
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Girişimcilik arzusu, daha iyi bir yaşam veya 
mali kazanç yaratma isteği, pazar lideri bir 
işletme kurmanın getirdiği çekicilik veya 
düzenli istihdama alternatif yaratma arayışı gibi 
çeşitli nedenlerden doğabilmektedir. Enerji, 
kendine güven, başarısızlığın bir öğrenme aracı 
olarak görülmesi, hırs ve bağımsızlık teknoloji 
girişimciliği için kilit özelliklerdir.   

Girişimciliğe ilişkin kültürel beklentiler ve 
algılar, girişimcilerin davranışlarına ve toplumun 
desteğine yön vermektedir ve vatandaşların 
becerilerini girişim çabalarında nasıl ve ne zaman 
kullanacaklarını etkilemektedir. Genelde girişim 
odaklı davranışları destekleyen kültürlerde:

• İnsanlar, düşük güç mesafesi puanlarında da 
görüldüğü gibi, kişisel inisiyatifler alarak, güç 
ve zenginliğin toplumda eşit dağılımı için 
çalışırlar. 

• Bireyselliğe izin verilir ve toplumla özdeşleşme 
ve topluma bağlılık daha az tercih edilir. 

• Toplum genel olarak daha rekabetçidir. Başarı, 
öncülük, kararlılık övülen özelliklerdir ve kişiler 
başarılarının maddi olarak ödüllendirilmesini 
beklerler. 

• Son olarak, girişimci kültürlerde kişiler 
belirsizlik ve muğlaklıktan daha az rahatsız 
olurlar. Statükonun korunmasındansa, 
güçlüklerin üstesinden gelmek için aykırı 
davranış ve fikirler sergilenmesi kabul görür. 

4. Kültür

35 Geert Hofstede - Cultural Dimensions (www.hofstede-insights.com/models/ 
national-culture/)
36 Mehmet Cansiz,“Innovative Entrepreneurs of Turkey: The Case of Turkish Tech-
noparks”, September 2014, Ministry of Development Publication No:2892

Türk iş kültüründe, iş kültürünü şekillendiren 
ve girişimci davranışları caydıran bazı unsurlar 
mevcuttur:35 

• Gücün merkezileştiği ve çoğunlukla amirlere 
erişimin olmadığı hiyerarşik yapılara güçlü 
bağlılık bulunur. 

• Türk işletmeler, belirli kural ve düzenlemeleri 
kullanarak belirsizliği engellemeyi tercih 
etmektedirler. Çalışanlar net talimatlar 
beklemektedir ve tanımlanmış yapılarda 
çalışma eğilimindedir.  

• Bilgi akışı seçicidir, çatışmadan kaçınılmaktadır 
ve görevlerin ifasından ziyade ilişkilerin 
korunmasına önem verilmektedir.   

• Bilinen yollar ve yöntemlere öncelik 
verilmektedir. Aykırı alternatif arayışları 
caydırılmaktadır. 

• Tipik olarak kurumsal kültürde rekabet 
etmekten de, ödün vermekten de 
kaçınılmaktadır.36

Kurumsal sektör ve girişimciler arasındaki 
etkileşim olanakları, girişimciliğe ilişkin kurumsal 
yatırımcıların beklentilerinin belirlenmesine 
ve işbirliği yollarının oluşturulmasına yardım 
edecektir.  

• Kurumsal yöneticiler resmi olmayan sosyal 
ortamlarda girişimcilerle etkileşimde 
bulunarak girişimcilerin tercihlerini nasıl 
yaptıklarını ve başarısızlıklarla nasıl baş 
ettiklerini gözlemleyebilirler.  

• Böylece yatırımcılarla girişimcilerin beklentileri 
hizalanabilir ve yatırımcıların başarısızlık 
toleransı artabilir.   

Kariyer sahibi kişiler, girişimcilik için güvenli 
maaşlarından vazgeçmekte daha isteksizdirler.  

• Türk tekno girişim çevresi esas olarak genç 
bireylerden oluşmaktadır ve %98’e kadarı lise 
sonrası öğrenim derecesine sahiptir. Yüksek 
büyüme gösteren girişimcilerin sadece %28’i 
doktora derecesine sahiptir.31

• Normal ve yüksek büyümeye sahip startuplar 
arasında dikkat çekici farklar bulunmaktadır. 
Yüksek büyümeye sahip startuplar genelde 
yüksek lisans derecelerine sahip olan, iyi 
derecede İngilizce ve diğer dilleri konuşan 
ve startup tecrübesi olan daha yaşlı 
girişimciler tarafından kurulmaktadır. Ne 
sosyal ne de iş toplumu böyle bir dönüşümü 
desteklememektedir.  
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ŞEKİL 20: TÜRKİYE VE YURTDIŞINDAKİ BAŞARILI TÜRK GİRİŞİMCİLER TÜRK EKOSİSTEMİ İÇİN DEĞERLİ 
ROL MODELLERDİR 

Kaynak: Forbes Türkiye, Nisan 2017; Yemeksepeti, Techcrunch, Webrazzi

Bugüne kadar en yüksek değerlemeyi almış 
Türk teknoloji şirketi

Türk yemek siparişi 
endüstrisinde devrim 

yarattı

Sayılarla

Türkler önceden telefonla 
yemek sipariş ederdi...

…ta ki Yemeksepeti 
internet üstünden yemek 
siparişi etmeyi başlatana 

kadar…

Satış değeri

589 M 
dolar

Kullanıcı sayısı

65

…böylelikle restoranların 
müşteri tabanı ve müşterilerin 

seçenek sayısı artmış oldu Restoran sayısı

17 bin

Servis yapılan 
şehir sayısı

6 M

Milyar dolar üzerinde değerlenen 
Türk kurucuları olan ilk internet şirketi 

Tahmini değer

> 1 milyar 
dolar

Kullanıcı sayısı

173 M

Ders sayısı

45 bin

Toplam yatırım

15 M

SayılarlaEğitim sektörünü 
değiştirdi

Geleneksel eğitimden…

…eşitlikçi ve hayat boyu 
süren eğitime…

…ve kurumlar için…bireyler için…

“Girişimciliğin toplum üzerindeki olumlu etkisini belirtmek için “çarpan etkisi” 
terimini türettim. Örneğin, Yemeksepeti, pek çok aşçının istihdamını ve 
restoranların satışlarını arttırmasını sağlamıştır. Nevzat [Aydın] ayrıca şirketinin 
satışından sonra ekosisteme tekrar yatırım yapmıştır.” - Murat Özyeğin – Fiba 
Grubu, Yönetim Kurulu Üyesi; TÜSİAD, Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri

“Kendisini “inisiyatif alıcı” yerine “girişimci” olarak tanımlamak Türk 
insanında görülen yaygın bir hatadır. İnisiyatif alıcılar dürtüseldir ve 
hatta eyleme geçmede agresif ve hızlıdır, ancak bu özellikler başarılı bir 
girişimcilik için değerli olmayabilir. Girişimciler zeki, sabırlı olmalı, bir 
iş planına göre hareket etmeli ve hesaplanmış riskler almalıdır.” - Erhan 
Erkut, MEF Üniversitesi, Rektör Yardımcısı.

• Türkiye’yi bir test pazarı olarak kullanıp 
küresel fırsatları peşinden gitmek genelde 
gözden kaçırılmaktadır. Ancak yüksek 
teknoloji ve teknik konularda B2B çözümler 
oluşturan girişimciler çalışmalarıyla daha 
geniş bir potansiyele erişmekte ve sınır 
ötesi büyüme daha yatkın olmaktadırlar. 

• Uluslararası müşteri ve yatırımcılarla iş 
etkileşimlerinde gereken İngilizce seviyesi 
halen yetersizdir ve etkin küresel büyümeye 
bir başka engel teşkil etmektedir.  

Başarılı ulusal teknoloji girişimcilerinin varlığı 
ve takdir edilmesi ekosisteme bir rol model 
olarak hizmet edecek ve genel kültürel 
inançları yeniden şekillendirecektir. 

• Rol modeller, girişimciliğin toplum 
tarafından takdir edilmesinde önemli bir 
görev görmekte ve üstün becerilere sahip 
bireylere girişimci olmaları için ilham 
vermektedir.

• Kamuoyu kampanyalarında ve kitlesel 
iletişimde, başarılı teknoloji girişimcilerine 
daha geniş yer verilmesi ulusal teknoloji 
girişimciliği bilincini oluşturacaktır.

Girişimciliğin ne olduğuna ilişkin genel bir 
kavram yanılgısı vardır. Pek çok girişimci, 
sağlam bir plan veya hedefe dayanmayan 
fikirlere sahiptir.  

• Türk ekosistemindeki profesyoneller, 
girişimciliğin ne olduğuna ilişkin toplumda 
bir yanılgı olduğunu gözlemlemektedirler. 
Pek çok Türk genci girişimciliği, daha rahat 
ve daha az disiplinli bir çalışma tarzı için 
alternatif olarak görmektedir. Diğerleri 
ise, girişimciliği erken yatırım evresinden 
itibaren hızlı kazanç getirecek bir fikrin 
ortaya atılması olarak görmektedirler.   

• Mülakat yapılan kişilere göre, genç 
girişimci nüfusunun sadece küçük bir kısmı 
girişimciliğin gereklerini anlamaktadır ve 
girişimciliğin gerçekleriyle karşılaştıklarında 
çoğunun cesareti kırılmaktadır.   

• Çok az Türk teknoloji girişimcisi 
küresel hedeflere sahiptir. Yerli patent 
başvurularıyla karşılaştırıldığında, 
az sayıdaki uluslararası patentler de 
küresel hedeflere yönelimin azlığını 
göstermektedir. Bu trende paralel olarak, 
Türk teknoloji girişimcileri ağırlıkla yerli 
pazara yönelik ürün ve hizmetler üretmek 
için mevcut teknolojiyi kullanmaktadır. 
Önceki neslin başarı hikâyeleri genelde 
egemen olan yabancı teknoloji iş 
modellerinin yerli pazara uyarlanması 
etrafında yoğunlaşmıştır. 
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Tekno girişimcilik, iş yapısına (İş Prosedürleri), 
faaliyet alanı ve sınırlarına (Dijital Politikalar) ve 
inovasyon kaynağına (Ar&Ge) etki eden pek 
çok düzenlemeden doğrudan ve dolaylı olarak 
etkilenmektedir.

A. İŞ PROSEDÜRLERİ

İş fonksiyonlarının icrasının kolay olması, 
kurulan ve varlığını sürdürebilen startup’ların 
sayısını kısmen etkilemektedir. Basit iş 
prosedürleri girişimciliğe ilginin artmasına 
yardımcı olmaktadır. Basitleştirilmiş, esnek 
ve dijital ortama taşınan prosedürler arka 
ofis çabalarını asgariye indirmekte ve 
girişimcilerin sınırlı kaynaklarla daha fazla 
sonuç almasını sağlamaktadır. Özellikle nakit 
akışının dengesiz olduğu ilk yıllarda vergi 
yükümlülükleri hem zaman hem de maliyet 
açısından bir startup’ın büyümesini etkileyen 
diğer bir düzenleme alanıdır. 

Düzenleyici ve yasal iş uygulamaları, özellikle 
de uyuşmazlıkların çözümlenmesi, hem 
startuplara hem de yatırımcılara haklarının 
nasıl korunacağı ve bunun maliyeti hakkında 
güven vermektedir. Şirket açma konusunda 
önemli bir motivasyon veya cayma kaynağı 
olabileceği için iflas mevzuatı da önemlidir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığı, 
ülkenin iş ortamını pek çok AB ülkesiyle 
aynı seviyeye getiren bir süreci tetiklemiştir. 
Türkiye işletmelerin açılışı ve mülkiyetine 
ilişkin olarak son derece girişimci dostu 
liberal bir yaklaşım benimsemiştir. 2017’de 
Türkiye iş yapma kolaylığı bakımından 60’ıncı 
sırada ve AB’nin 3 günle sınırlı hedefine 
kıyasla 7 günde şirket kurma bakımından, 
80’inci sırada yer almıştır.37

“Şirket tamamen operasyonel hale gelmeden doğru şirket türünü seçmek 
zor oluyor. Londra ve Berlin’de, işletmelerini nasıl kurmaları gerektiğine 
dair girişimcilere yardımcı olan devlet büroları mevcuttur. Türkiye’de de 
aynısının olması faydalı olurdu.” – Melis Abacıoğlu, SWEATers, Kurucu 
Ortak.
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 Kaynak: Startup Manifesto – Policy Tracker

ŞEKİL 21: AVRUPA’DA ŞİRKET KURMAK İÇİN 
GEREKLİ GÜN SAYISI 

37 World Bank. “Doing Business June 2017.” http://www.doingbusiness.org/ 
rankings (erişim tarihi 24 Ocak 2018)

5. Düzenlemeler
Mevcut düzenleyici yükümlülüklere uyum, 
erken evre startup’lar için külfet haline 
gelmektedir  

• Yasal ücretler ve iflas prosedürlerinin 
yanı sıra sosyal güvenlik, KDV ve stopaj 
yükümlülükleri en çok dile getirilen 
endişelerdir. Yükümlülükler startup’ların 
yıpranma hızını arttırmakta ve uzun süre 
hayatta kalabilme şanslarını azaltmaktadır.   

• Düzenleyici yükümlülüklerin 
yükünü azaltmak için bazı tedbirler 
uygulanmaktadır:

- Türk Ticaret Bakanlığı “2015-2018 
Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda,39 
girişimcilere avans yardımlar yapılması, 
düzenleyici engellerin kaldırılması, 
iflas durumunda tasfiye işlemlerinin 
kolaylaştırılması ve başarısızlığa uğramış 
girişimcilere ikinci bir şans verilmesi 
suretiyle külfetlerin azaltılmasına yönelik 
tedbirler öngörmüştür.  

- Maliye Bakanlığı, 29 yaş altı girişimciler 
için vergi muafiyeti kanununu getirmiştir; 
böylece hayatında ilk kez girişim yapanlar 
3 yıl boyunca vergi öncesi karlarından 
75.000 TL (21.000 ABD Doları) 
düşebilecektir.40

Türk ticaret kanununda yapılan değişiklikler 
daha basit şirket kuruluşu prosedürleri 
öngörmüştür  

• Yakın zamanda iş ortamının 
canlandırılması için çeşitli iş prosedürleri, 
bazıları halen tam anlamıyla yürürlüğe 
girmiş olmasa da, yapılan reformlar ve 
dijitalleşme çabaları ile basitleştirmiştir.  

• Yeni reformlar bireylerin tek hissedar 
olarak “Anonim Şirket” ve “Limited 
Şirket” kurabilmelerini sağlamış ve 
şirketlerin faaliyet alanları dışında 
çalışabilmesine izin vermiştir.  

- 2011’de yasalaşan Türk Ticaret Kanunu, 
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul 
toplantılarının elektronik ortamda 
toplanmasına ve ticari işlemlerin 
elektronik imzayla yürütülmesine 
izin vermiştir. Ayrıca, Vergi Usulü 
Kanununun 397 sayılı Genel Tebliği, 
Anonim Şirketlerin ve Limited 
Şirketlerin faturalarını elektronik 
ortamda tutmalarına ve sunmalarına 
olanak vermektedir.

• Ödenmiş sermaye şartları da, reform 
öncesindeki %100’den %25’e 
indirilmiştir.38 FinTek gibi bazı sektörler 
daha yüksek ödenmiş sermaye 
gerektirmektedir, ancak ekosistem 
katılımcıları, sektörün hassaslığından 
dolayı bunun makul olduğu 
kanısındadırlar.

• 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu ve 5084 sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gibi 
Türkiye’deki yabancı yatırımlara ilişkin 
düzenlemeler, yabancı yatırımcıları teşvik 
etmekte, yatırım özgürlüğü sunmakta ve 
yerli yatırımcılarla eşit koşullar sağlayarak 
yabancı yatırımcıların haklarını 
korumaktadır.  

• Yeterli iş tecrübesine ve prosedürlere 
ilişkin bilgiye sahip profesyoneller 
mevcut şirket kuruluş işlemlerini oldukça 
basit bulmakta ise de, daha az deneyimli 
bireyler daha fazla yönlendirmeye ihtiyaç 
duymaktadır.

38 Kızılot, Şükrü. “Tek kişilik anonim ve limited şirket nasıl olacak?” Hürriyet. 
com. http://www.hurriyet.com.tr/tek-kisilik-anonim-ve-limited-sirket-nasil-ol-
acak-20798677 (erişim tarihi 28 Eylül 2017)
39  Ministry of Science, Technology and Trade. “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve 
Eylem Planı.” http://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=4 
93ac1cc-1115-4eba-aa7b-771aee977189 (erişim tarihi 7 Eylül 2017)
40 Batur, Cenk. “Genç Girişimciler İçin 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Kanunu 
Getirildi”. Egirisim.com. https://egirisim.com/2016/08/31/genc-girisimcil-
er-icin-29-yas-alti-vergi-muafiyeti-kanunu-getirildi (accessed September 7, 2017)
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Kaynak: World Bank Doing Business, Global Entrepreneurship Monitor, OC&C analizi
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İş yapma kolaylığı Vergiler ve Bürokrasi

Daha fazla 
Bürokrasi

Daha az 
Bürokrasi

Endeks skoru

Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler

ŞEKİL 22: İŞ YAPMA KOLAYLIĞI VE HÜKÜMET POLİTİKASI: VERGİLER VE BÜROKRASİ

• Armut 2011 yılında internet üstünden temizlik, taşımacılık ve ev dekorasyonu gibi servislerin sunulduğu 
bir pazar yeri olarak kuruldu

• Şirket iki yatırım turuna katıldı ve 4 milyon dolar üzerinde uluslararası risk sermayesi toplamayı başardı

• Şirketin sürdürülebilir Türkiye operasyonlarının yanında EMEA bölgesine yönelik büyüme planları da 
bulunmaktadır

“Ailemin ve arkadaşlarımın yasal 
bir oluşum kurma hakkında fikri 
yoktu. Bu nedenle başlayabilmek 
için birçok kaynak bulmak ve 
avukatlarla ve muhasebecilerle 
konuşmak zorunda kaldım.” 

“Şirket operasyonlarımız için
doğru NACE kodunu bulmak 
zor oldu çünkü tam olarak bizim 
operasyonlarımızı ifade eden 
bir kod yoktu”

“Arkadaşımla beraber ofisimizi 
tuttuğumuz zaman hiç para 
kazanamasak bile devlete stopaj 
vergisi (yaklaşık %20-25) ödememiz 
gerektiği konusunda uyarıldık”

“Sadece iyi ve kaliteli hizmet 
sağlayıcılar modelimizde 
çalışabilirler. Bu, bizim ve 
hizmetleri için sorumluluk 
istemeyenlerin arasında bir 
gerilim yarattı. İş modelimize 
karşı yasadışı iddiaları, 
uygulamalarımızın müşterilere 
fayda sağladığını görebilen yargı 
organı tarafından reddedildi ”

Şirket kuruluşu hakkında bilgiler

Girişimler için vergi 
teşvikleri/muafiyetleri

Teknoloji iş modellerinde yasal 
uygulamalar konusunda farkındalık

2011
Armut.com 

kuruldu

2014
İlk yatırım turu

2016
İkinci yatırım turu

2017
150K servis sağlayıcı

70+ çalışan

“Marka kaydını hızlı bir şekilde 
uygulamak için bir LLC kurdum. 
Bundan iki hafta sonra KOSGEB 
hibelerini duydum. İlk hibe bir 
şirket kurmayan kişilere 
verildiğinden başvurum başarısız 
oldu” 

Devlet hibeleri ve teşvikleri 
hakkında yönlendirme

“İşi finanse etmenin ötesinde 
vizyonunuzu paylaşabilecek ve size 
stratejik tavsiyelerde bulunabilecek 
bir yatırımcı bulmak önemli”

Yatırımcılarla ortak vizyon

“E-ticaret mevzuatı, internet 
işletmelerinde tutarlı vergi 
kontrolü ve veri paylaşımı sağlıyor. 
Aynı uygulamaları çevrimdışı 
işletmelerde uygulamak, rekabet 
ve endüstri büyümesi için adil bir 
temel oluşturacaktır ”

Adil rekabet standartları

Kaynak: Başak Taşpınar Değim (Armut.com'un kurucusu) ile söyleşi, Armut.com, Crunchbase

ŞEKİL 23: DÜZENLEME VE POLİTİKALARIN TÜRK GİRİŞİMCİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR VAKA 
ÖRNEĞİ

Daha zor Daha kolay
Endeks skoru 0 100

TÜRKİYE’DE "ARMUT" YETİŞTİRMEK
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B. DİJİTAL POLİTİKALAR

İnternet ekonomisinin faydaları çok büyük 
olmakla birlikte gizlilik, güvenlik, suç ve 
rekabete aykırı uygulamalar konusunda 
endişeler uyandırmaktadır. İnternetin 
faydalarıyla potansiyel riskleri arasında doğru 
dengeyi kurmak dünyadaki tüm politika 
yapıcıların karşılaştığı bir zorluktur. 

Türkiye’de mevcut dijital politikalar genelde 
uluslararası standartlarla paralel olmakla 
birlikte, uygulamada halen zorluklar 
olabilmektedir.

• Türkiye genel prensip olarak dijital 
düzenlemelerini AB politikaları ve 
uluslararası standartlara uygun olarak 
oluşturmaktadır. Ancak, dijital rekabetçilikte 
karşılaştırıldığında Türkiye altmış üç 
ekonominin içinde 52’inci sıradadır.41

• Türk fikri mülkiyet (FM) kanunları 
uluslararası FM koruma politikaları 
ile paraleldir ve kanunlar uluslararası 
standartlara uygun olarak düzenli bir 
şekilde güncellenmektedir.

• WIPO’nun Telif Hakları Anlaşması 
Türkiye’de 2008’den beri yürürlüktedir. 

• Kanunlar idari işlemleri hızlandıran 
elektronik imzayı öngörmektedir.42

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 43 
internet hizmet sunucularının ağ tarafsızlığı 
hakkında bir yönetmelik çıkarmıştır ve 
bunun icrasını yakından izlemektedir.44

• Türkiye siber suçlara karşı Budapeşte 
Sözleşmesine taraf olduğundan siber 
suçlara ciddiyetle yaklaşmaktadır ve 
Türk Ceza Kanunu yeterli yasal yaptırım 
doğuracak şekilde pek çok dijital suçu 
içermektedir.  

• Türk kişisel verilerin korunması kanunu 
(KVKK) kapsamında finansal hizmetler ve 
telekomünikasyon sektöründe faaliyet 
gösteren şirketler müşteri verilerini Türkiye 
dışında saklayamamaktadır.

41 World digital competitiveness yearbook 2017, IMD (https://www.imd.org/.../ 
wcc/...2017/world_digital_competitiveness_yearbook_2017.pdf)
42 T.C. Resmi Gazete. “5070 sayılı Türk Elektronik İmza Kanunu.” https://www.btk.
gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FLaw%2FElectronic+Signa-
ture+Law+_5070__10_08.pdf (erişim tarihi 5 Eylül 2017)
43 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

44 Global Net Neutrality Coalition. “Net Neutrality.” https://www.thisisnetneutrali-
ty.org/ (erişim tarihi 20 Temmuz 2017)
45 Business Software Alliance. “Global Cloud Computing Scorecard 2016 – 
Turkey Country Report.” http://cloudscorecard.bsa.org/2016/pdf/country_re-
ports/2016_Country_Report_Turkey.pdf (erişim tarihi 9 Ağustos 2017)

- Kişisel verilerin yurtdışında transferi 
sadece veri sahiplerinin açık izni 
olması durumunda veya mevzuattaki 
istisnalardan birine girmesi nedeniyle 
açık iznin gerekmemesi halinde transfer 
edilecek ülkede yeterli seviyede 
korumanın bulunması durumunda 
mümkündür.

- KVKK’nın kamu faaliyetlerinde 
uygulanması konusunda düzenlemeler 
kesin hüküm içermemektedir. Dolayısıyla, 
sektör uzmanları kamu sektörüyle 
çalışan startupların küresel bulut 
hizmetlerini kullanmaktan kaçındıklarını 
ve faaliyetlerinin durdurulması veya 
para cezası verilmemesi için daha 
pahalı ancak daha az etkin çözümlere 
yöneldiklerini belirtmektedir.45 

- Diğer yandan Türkiye’de belirtilen 
faaliyet alanları dışında kalan özel 
sektör ve bireysel kullanıcılar, kısıtlama 
veya düzenleyici engel olmaksızın 
uluslararası bulut hizmetlerinden 
faydalanabilmektedirler.

• Ekosistem katılımcılarının Türkiye’nin dijital 
politika ortamı hakkındaki genel görüşleri, 
düzenlemeler bulunsa da uygulamada 
düzensizlikler olduğu yönündedir.  

• Ayrıca ekosistem katılımcılarının 
görüşüne göre, zaman zaman atılan 
adımlar uluslararası güveni azaltmakta 
ve algılanan ülke riskini arttırmaktadır. Bu 
durum yerli ve uluslararası yatırımcıların 
teknoloji girişimciliğine yatırım kararlarını 
etkilemektedir. 

Türk dijital mevzuatındaki gecikmeler, 
girişimcilerin uygun politikalar yürürlüğe 
konulana kadar yeni alanlar ve teknolojiler 
denemekten kaçınması sonucunu 
doğurmaktadır.

• Elektronik ödemelere, e-ticarete ve kişisel 
gizlilik ve verilerin korunmasına ilişkin 
beklenen düzenleme 2015 ve 2016’da 
yürürlüğe girmiştir (Bakınız Şekil 25).

• Düzenlemelerin nasıl uygulanacağına 
ilişkin zamanında yönlendirme yapılması 
belirsizliklerin azaltılması ve sağlıklı iş ve 
yatırım kararlarının alınabilmesi için önemli 
görülen bir husustur.

• Ekosistem katılımcıları, düzenlemeler 
konusunda dünyadaki gelişmeleri takip 
eden ve ilgili makamlarla irtibatta olarak 
zamanında ve senkronize müdahalelerde 
bulunan uzman bir devlet dairesinin 
varlığının faydalı olacağı görüşündedir. 

Düzenlemelerin hazırlanması sürecine 
teknoloji girişimciliği çevresinin dâhil 
edilmesi potansiyel uygulama sorunlarının 
bertaraf edilmesine yardımcı olabilir 

• Yeni kanunların startup’ların karşılaştıkları 
güçlükleri azaltabilmesini ve özel 
sektördeki büyük oyunculara hizmet 
edebilmesini temin amacıyla, dijital 
düzenlemelerin hazırlığı aşamasında 
teknoloji girişimciliği çevresiyle yakından 
çalışılması önerilmektedir.  

• Mülakat yapılan katılımcılar, politika 
yapıcıların korumacı kaygılar yerine, 
uluslararası teknoloji şirketlerini 
ekosistemde tutan düzenlemelerin 
faydalarına odaklanması ve yapıcı bir 
yaklaşım benimsemesi gerektiğine 
inanmaktadır. 

• Küresel dijital ekonomide nispeten küçük 
bir yer tutan Türk pazarı, uluslararası 
rekabetle yarışabilen hizmet sunucular 
yaratamayabilir. Bu nedenle, mülakat 
yapılan katılımcılar kişiler, politika 
yapıcıların korumacı tedbirler alırken 
ihtiyatlı olmaları gerektiğine vurgu 
yapmaktadır. 

ŞEKİL 24: ŞİRKETLERİN BULUT GÖÇÜ  

Not: Buluta taşınma, halka açık bulut hizmetlerine olan talebi ölçümler
Kaynak: Huawei Global Connectivity Index, OC&C analysis

Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler
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C. HÜKÜMETİN AR&GE POLİTİKALARI  

Girişimciler inovasyonun ticarileştirilmesinde 
ön sıradadır. Bu nedenle yoğun kamu ve özel 
Ar&Ge faaliyeti olan ülkeler girişimcilik için 
daha fazla imkân yaratmaktadır.  

Ar&Ge’ye ayrılan yerli kaynaklar, Türkiye’nin 
GSYİH’sinin yüzde birini teşkil etmekle 
birlikte, 2011’deki yüzde 0,86’lık paya nazaran 
kuşkusuz gelişme göstermiştir.35

Türkiye’de özel sektörün yerli Ar&Ge 
harcamalarına katkısının oranı dört yıl önceki 
yüzde 43’lük orandan bugün yaklaşık yüzde 
50’ye yükselmiştir. Bu, Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerine sağlanan teşviklerin ve Ar&Ge 
harcama indirimlerinin olumlu bir sonucudur.46

46 Kalkınma Bakanlığı. “Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018.” http:// www.
kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20 
Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf (erişim tarihi 6 Eylül 2017)
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ŞEKİL 25: YAKIN GEÇMİŞTE TÜRK HÜKÜMETİ TARAFINDAN GETİRİLEN DİJİTAL DÜZENLEMELER 47, 48, 49  Hükümetin iddialı Ar&Ge hedefleri, 
büyüyen tekno girişimcilik ekosistemi 
için fırsatlar yaratacaktır  

• Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. 
Yılı - 2023 Ulusal Hedefleri’nde 
belirtildiği gibi Türk hükümetinin 
uzun vadeli vizyonu, Ar&Ge 
harcamalarını, tekno girişimcilikte 
ön sırada yer alan ülkelerin 
harcama oranlarıyla uyumlu hale 
getirerek GSYİH’nin yüzde 3’üne 
yükseltmektir. Bunun üçte ikisi özel 
sektör tarafından üstlenilecektir.   

 - Ar&Ge harcamalarının BTK stratejik 
planı uyarınca her yıl %20 artması 
planlanmaktadır.50

• Bunun yanı sıra, tam zamanlı 
araştırmacı sayısının 300 bine 
ulaşacak şekilde üçe katlanması 
beklenmektedir. Bunların %60’ı özel 
sektör çalışanı olacaktır.51 

• Bunun yanı sıra, tam zamanlı 
araştırmacı sayısının 300 bine 
ulaşacak şekilde üçe katlanması 
beklenmektedir. Bunların %60’ı özel 
sektör çalışanı olacaktır.52

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yeni projelere ve hedeflere 
ilişkin raporunda, bilimsel 
ve teknolojik bilgiler üreten 
uluslararası kuruluşların Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) aracılığıyla 
destekleneceğini belirtmektedir.53 

50 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Stratejik Plan 2016-2018 (https://
www.btk.gov.tr/ File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fStratejik_
Plan%2fStr_ Pln_2016-2018.pdf)
51 TÜBİTAK. “Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri.” https://www.tubitak.gov. 
tr/sites/default/files/btyk29_web_2.pdf (erişim tarihi 20 Eylül 2017)

52 Verginet. “Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Mevzuatımızdaki Destek ve Teşvikler ile 
Kurumsal Ar-Ge Teşvikleri.”. http://www.verginet.net/dtt/1/ar-ge-tesvik-mevzuat. 
aspx (erişim tarihi 7 Eylül 2017)
53 Türk Sanayi Stratejisi 2015- 2018, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• Kişisel verilen toplanması, 
saklanması ve işlenmesine 
ilişkin prosedürler 

• Veri sağlayıcısının izni 
alındığı sürece kişisel 
verilerin işlenebilmesine 
izin verilmesi

• İhlal halinde 350.000 
ABD Doları’na kadar para 
cezaları

• Mevzuatın uygulanması 
için yeni bir Kişisel Veri 
Koruma Kurumunun 
kurulması 

• 95/46/ EC sayılı AB Veri 
Koruma Direktifine Uyum 

• E-ticaret şirketlerinin 
ürün/hizmetler, şart ve 
koşullar, veri saklama 
ve uyuşmazlık çözümü 
mekanizmaları hakkında 
bilgi verme yükümlülüğü 

• Elektronik iletişim 
araçlarıyla ticari iletişimler 
hakkında kılavuz (bazı 
amaçlar için kullanılan 
e-postalar hariç) 

• E-ticaret şirketlerinden 
bazı bilgilerin toplanması 
için ETBIS (E-Ticaret Bilgi 
Sistemi) kurulması 

• AB mesafeli satış 
yönetmeliğine uyum  

• Parasal operasyonların 
kontrolü ve Türk 
tüketicilerinin korunması 
için bankalar ve 
finans kuruluşları 
için Türkiye’de veri 
sunucuları bulundurma 
yükümlülüğü 

• AB düzenlemeleriyle 
benzerlik 

ÖDEME VE MENKUL KIYMET 
MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME 
HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA 
KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 

(KANUN NO. 6493)

ELEKTRONİK TİCARETİN 
DÜZENLENMESİ HAKKINDA 
KANUN (KANUN NO. 6563)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KANUNU (KANUN NO. 6698)

Kaynak: T.C. Resmi Gazete, T24

47  T.C. Resmi Gazete. “Turkish Law on Protection of Personal Data No. 6698.” 
http://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/ingilizce-ceviri/ (erişim tarihi 15 Ağustos 
2017)
48  T.C. Resmi Gazete. “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönet-
melik.” http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-4.htm (erişim 
tarihi 20 Eylül 2017)

49 Nebil, Füsun Sarp. “Paypal neden Türkiye’den çekildi?” http://t24.com.tr/ 
yazarlar/fusun-sarp-nebil/paypal-neden-turkiyeden-cekildi,14690 (erişim tarihi 
21 Eylül 2017)

ŞEKİL 26: TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNİN FARK 
YARATABİLECEĞİ POTANSİYEL SEKTÖR VE ALANLAR 

Kaynak : Röportajlar

“Oyunlar dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de oldukça 
popülerdir. Türk kullanıcılar, çevrimiçin oyun uygulamalarının 
aktif kullanıcıları sıralamasında ilk 5 ile 10’uncu sıra arasındadır.” 

Rina Onur Şirinoğlu –500 Startups Istanbul, Kurucu Ortak

“Fin-tek gelişimi Türk ekosistemi için çok önemlidir, 
çünkü halihazırda biz Avrupa ülkelerine nazaran bireysel 
bankacılıkta çok daha ileriyiz.” 
Yomi Kastro – Inveon and Inventures, Kurucu ve CEO

“Eğitim teknolojileri pazarı Türkiye için cazip bir öneridir. 
Coursera ve Udemy gibi büyük açık çevrimiçi kurslar 
ekosistemi geliştirmek için öğrencilerin gerekli becerileri 
edinmesini sağlayabilir.” 
Hasan Aslanoba –Aslanoba Capital Kurucu Başkanı

Bazı küresel otomotiv şirketleri kamyonlarının tamamını veya 
çoğunu Türkiye’de üretmektedir. Böyle durumlarda, bölgesel bir 
inovasyon merkezine dönüşebilecek sektöre yönelik özel kuluçka 
merkezlerinin veya hızlandırıcıların kurulması makul olabilir.” 

Erhan Erkut –MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Tarımın optimize edilmesine odaklanmak, başarılı bir 
e-ticaret modelinin yerel versiyonunu oluşturmaktan 
daha değerlidir. Doktar ve Tarla.io tarımsal işletme 
startuplarına verilebilecek iyi örneklerdir.” 
Erhan Erkut – MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı

KİLİT SEKTÖRLER

KİLİT ALANLAR

“IoT küresel şampiyonların olmadığı bir alandır, 
dolayısıyla doğru adımları atarak hala küresel çapta 
başarılı olabiliriz. Burada kilit nokta akıllı cihazların pil 
ömrünü uzatacak çözümler geliştirmektir.” 
Ata Uzunhasan – Galata Business Angels Yönetici Direktörü

“Yüksek hızlı internet bağlantısı, büyük şehirlerde yaşanan 
kamu sorunlarına yeni çözümler getirebilir” 

Serkan Ünsal –startups.watch Kurucusu

OYUN

FİN-TEK

EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV

TARIM

IoT

AKILLI ŞEHİR
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Türkiye’de makul fiyatlarla yüksek hızlı internet 
hizmetinin yaygınlaşması, ekosistemde hızlı 
bilgi paylaşımını ve yeni teknolojilerin daha 
geniş bir kitleye yayılmasını desteklemektedir. 
Ayrıca, teknoloji temelli ürünlerin ve 
hizmetlerin tüketildiği daha geniş bir pazarın 
oluşmasına yardımcı olmaktadır. 

Donanım, altyapı, yazılım ve uygulama 
gereksinimlerinin bulut üzerinden temini, 
şirketlerin ve özellikle de teknoloji 
startuplarının sermaye yatırımları yapmak 
yerine bu ihtiyaçlarını hizmet olarak 
alabilmelerine izin vermekte böylelikle, mali 
giderlerini ve BİT maliyetlerini düşürmelerine 
olanak sağlamakta ve ticari çevikliklerini 
arttırmaktadır.54 Dahası, çalışmalar, artan bulut 
bilişim hizmet erişimi ve kullanımın, bir ülkenin 
yenilikçilik düzeyiyle doğru orantılı olduğunu 
göstermektedir.  

54  Pepper, Robert; Garrity, John; LaSalle, Connie. “WEF The Global 
Information Technology Report 2016 – Cross-Border Data Flows, Digital 
Innovation, and Economic Growth.” https://www.weforum.org/reports/
theglobal-information-technology-report-2016 (erişim tarihi 4 Eylül 2017)

a. Çin dışarıda bırakılmıştır

Kaynak: Business Software Alliance, INSEAD Global Innovation Index 
verilerine bağlı OC&C analizi 
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6. BİT altyapısı

ŞEKİL 27: BULUT BİLİŞİM İNOVASYONUN 
GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMAKTADIR 

“Yenilikçi bir ulus ve güçlü bilgi 
temelli sektörler yaratmada ileri 
ülkelerden dersler almalıyız. 
İsrail, küresel şirketlerin Ar&Ge 
tesislerinin kendi ülkesinde 
kurulmasını sağlamayı ulusal 
politikası haline getirmiştir ve bu 
politika bilgi temelli bir ekonominin 
oluşturulması ile sonuçlanmıştır.” 
- Ata Uzunhasan, Galata Business 
Angels Network, Yönetici Direktör

İnovasyondaki zorlukların üstesinden gelmek 
için özel sektör ile teknoloji girişimcilerinin 
ortaklaşa çalışması Türk ekosisteminde 
oturmuş bir uygulama değildir   

• Hükümetin özel sektör Ar&Ge faaliyetlerine 
verdiği destek şirketlerin kendi 
bünyelerinde beceriler geliştirmesine 
yardımcı olmuştur.

• Bakanlık tarafından “Ar&Ge merkezleri” 
olarak nitelendirilen şirketler bazı vergi 
muafiyetlerinden faydalanmaktadır. 
2016’da hükümet şart koşulan tam zamanlı 
araştırmacı sayısını 30’dan 15’e düşürerek 
Ar&Ge merkezlerinin sayısını artırmıştır.  

• Buna ek olarak, TÜBİTAK’ın Ar&Ge 
çalışmaları yürüten KOBİ’ler ve büyük 
şirketler için çeşitli destek programları 
mevcuttur.53

• Mülakat yapılan kişiler, oturmuş şirketlere 
verilen teşvikler nedeniyle, özel sektörde 
açık inovasyonu dışlayıcı bir Ar&Ge 
kültürünün oluştuğunu düşünmektedir. 

• Girişimciler, özel sektörün teknoloji 
girişimcileriyle inovasyon kaynağı veya 
ortağı olarak çalışmaya çok hevesli 
olmadığı görüşündedir.   

• Girişimciler, hükümetin teknoloji 
startuplarıyla inovasyon ve kurumsal 
işbirliğini öngören hükümler getirerek 
özel sektör/girişimci ortaklığı kültürünü 
geliştirebileceğine inanmaktadır.

Güney Afrika
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Kaynak: TÜBİSAD, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Eurostat, Kalkınma 
Bakanlığı

İnternet kullanım oranı
(son üç ayda nüfusun yüzdesi)

İnternet erişimine sahip evler
(evlerin yüzdesi)

Mobil internet aboneleri
(nüfusun yüzdesi)

Fiber İnternet aboneleri 
(milyon)

LTE aboneleri 
(milyon)

IT endüstrisi büyüklüğü
(milyar dolar)

IT endüstrisi ihracatı
(milyar dolar)

58 75

73 75

65 70

2 4

19 10

31 23

1 2

Kalkınma Bakanlığı “Bilgi Toplumu 2015-
2018 Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında 
Türkiye’de BİT gelişimine yönelik hedefler 
belirlemiştir ve bazı kilit göstergelere ilişkin 
tahminler çoktan aşılmıştır. 

ŞEKİL 29: KALKINMA BAKANLIĞI 2018 BİT 
GELİŞTİRME HEDEFLERİ İLE 2016 FİİLİ DURUM 

2016 
Gerçekleşmiş

2018 
Hedef

LTE

Türkiye’nin mobil ve internet altyapısı mevcut 
startuplar için etkin düzeydedir 

• Mobil ve internet altyapısı teknoloji 
startuplarının yenilikler geliştirebilmeleri, 
şirketleştirebilmeleri ve büyütebilmeleri için 
yeterli bulunmaktadır.  

• Görüşülen ekosistem katılımcılarınca 
vurgulandığı üzere, hem internet yaygınlığı 
hem de tüketicilere olan maliyet konusunda 
sürdürülmekte olan geliştirmeler, 
ekosisteme sağlanan temel desteklerden 
birisidir.

“Herkesin yüksek hızda bağlantıya 
ulaşabilmesi için fiber ağımızı 
genişletmeliyiz, bu yenilikçi 
bir toplumun karayolu yatırımı 
olarak görülmelidir. Bu yüksek hız 
ortamı, büyük şehirlerde yaşanan 
kamu sorunlarına yeni çözümler 
getirebilir.”  - Serkan Ünsal, 
Startups.Watch Kurucusu

55 International Telecommunications Union. “Measuring the Information Society 
2016.” https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ 
misr2016/MISR2016-w4.pdf (erişim tarihi 22 Eylül 2017)
56 Zhen-Wei Qiang, Christine; Rossotto, Carlo M. and Kimura, Kaoru. “Information 
and communications for development: Extending reach and increasing impact 
– Economic impacts of broadband.” World Bank, https://openknowledge. 
worldbank.org/handle/10986/2636 (erişim tarihi 20 Eylül 2017)

57 Sinan Ugurlu PhD, sistem ve altyapı uzmanı, “Cloud Computing in Turkey”, 
15 Kasım 2016  https://tr.linkedin.com/pulse/t%C3%BCrkiyedebulut-
bili%C5%9Fim-suat-u%C4%9Furlu

Daha yaygın fiber geniş bant ağlarına 
geçilmesi ekosistem için potansiyel bir 
dönüm noktası olarak görülmektedir 

• Türkiye’nin geniş bant hizmetleri 
erişilebilir olmakla birlikte halen gelişime 
açıktır. ITU’ya göre Türkiye sabit geniş bant 
ücretleri bakımından 182 ülkede 36’ıncı 
sıradadır.55

• Geniş banda erişimin büyüme üzerinde 
önemli etkisi bulunmaktadır. Geniş bant 
erişiminde yüzde 10’luk bir artış olması 
halinde gelişmekte olan ülkelerin 
GSYİH’sinde yüzde 1,38 puanlık bir yükselme 
olabileceği tahmin edilmektedir.56 

• Pek çok ekosistem katılımcısını görüşüne 
göre, Türkiye’de geniş kapsama alanıyla 
makul fiyatlarda geniş bantlı fiber internet 
sağlanması, yabancı yatırımcıların 
ekosisteme olan ilgisini artıracak teknoloji 
temelli şirketlerin oluşması için son derece 
önemlidir.   

• Makul fiyatlarla geniş bantlı fiber internet, 
kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine ülke 
çapında eşit erişimi sağlayacak yegâne 
araç olarak görülmektedir.    

0 200100 kişiye düşen Mobil/Sabit internet 

aboneleri 

0 18Kişi başına düşen gayri safi milli gelir yüzdesi

Yaygınlık

Mobil 
internet

Sabit
internet

ŞEKİL 28: MOBİL/SABİT GENİŞBANT YAYGINLIĞI VE 
MALİYETLERİ

Türkiye’de BİT altyapısı mevcut tekno 
girişimcilik ekosisteminin etkin şekilde 
desteklenmesi için yeterli kapsam ve 
erişilebilirliğe sahiptir ve gelişmeye devam 
etmektedir.
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Kaynak: International Telecommunications Union, OC&C analizi

Küresel ekonomi giderek dijitalleştiğinden, 
veri pek çok şirket için kritik kaynaktır. Veriye 
gerçek zamanlı erişimi sağlarken bunları 
en düşük maliyetle güvenli bir şekilde 
saklayabilmek her ölçekten şirkete rekabet 
avantajı sağlar. Ücretsiz sınır ötesi veri akışları, 
özellikle de küresel hizmet sunucularının ölçek 
ekonomilerinden faydalanmayı getirerek 
teknoloji girişimcilerine operasyon ve işlem 
maliyetlerini asgariye indirebilmek yolunda 
fayda sağlar. Dolayısıyla bulut hizmetlerine 
kolay erişim, daha çok teknoloji girişimcisinin 
ekonomiye katılmasına olanak verir. 

Bulut hizmetlerinin giderek artan oranda iş 
odaklı kullanılması düşük maliyetli yüksek 
hızda internet bağlantısı gerektirmektedir 

• Bulut hizmetlerinin etkin kullanımında 
karşılaşılan fiziki bir engel de, yükleme 
hızından daha yüksek hızda indirme 
sağlayan asimetrik internet bağlantılarıdır.57 
Daha önce bahsedildiği gibi yaygın 
geniş bantlı fiber internet yoluyla internet 
kotalarının makul fiyatlarla arttırılması bu 
sorun için bir çözüm olabilir. 

• Kurumsal şirketlerin uluslararası bulut 
hizmetlerini kullanması esas olarak etkin 
ve kesintisiz operasyonun sağlanmasındaki 
güvenilirliğe bağlıdır; bu güvenilirlik 
de düşük maliyetli yüksek hızlı internet 
bağlantısıyla mümkün kılınır. Dahası, bulut 
hizmetlerinin açık erişim özelliği güvenlik 
konusunda yönlendirmeyi ve diğer 
uygulamaları gerektirir; böylece bulut 
programlamasına olan güven artabilir.
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Yüksek geniş bantlı internet üyelik oranı ve 
kredi kartlarının yaygınlığı, yerel pazarda 
kayda değer bir tüketici potansiyeli 
olduğunu göstermektedir 60 

• Elektronik perakendecilik toplam 
perakendeciliğin yüzde 3,5’ini 
oluşturmaktadır. Birleşik Krallık ve 
ABD’deki yüzde 10’un üzerindeki oranlar 
göz önüne alındığında, elektronik 
perakendecilik alanının halen büyümeye 
açık olduğu görülmektedir. 

• 2016’da Türk nüfusunun yüzde 17’si 
elektronik alışveriş yapmıştır. Bu 
oran AB’de yüzde 55’tir ve büyüme 
potansiyeline vurgu yapmaktadır.

ŞEKİL 30: BİREYSEL İNTERNET KULANIMI 
VE ŞİRKETLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMI 
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Tekno girişimcilik çalışması kapsamındaki diğer ülkeler
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Not: Bireysel kullanım mobil telefon üyeliği, internet kullanımcılığı, kişisel bilgisayarı olan hanehalkları, 
internet erişim olan hanehalkları, fiks v mobil genişbant internet üyeliği ve sanal sosyal ağların kullanımı
Kaynak: WEF The Global Information Technology Report WEF The Global Competitiveness Report, 
OC&C analizi

60 TÜBİSAD. “Türkiye’de E-Ticaret.” http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/
TUBISAD-e-Ticaret-pazar-verileri16.aspx (erişim tarihi 5 Ekim 2017)

“Türkiye orta büyüklükte bir 
pazardır; dolayısıyla işletmelerin 
yurtdışına açılmadan sadece tek 
bir ürün/hizmete yoğunlaşarak 
hacim yaratmaları mümkün değildir. 
Bu durum onları çoklu ürünler/
hizmetler sunmaya zorlayarak ve 
‘elinden her iş gelen, fakat hiçbirinde 
uzman olmayan” işletmeler haline 
gelmelerine sebep oluyor. Sonuç 
olarak, bu şirketler küresel alanda 
rekabet avantajı yaratamazlar. 
Kendimizi ve startup’larımızı sadece 
merkez üssümüze yoğunlaşmak 
yerine dünya pazarında tek ürün/
hizmet sunarak hacim yaratmaya ikna 
etmeliyiz.” – Deniz Tunçalp, İTÜ ARI 
Teknokent, Program Direktörü

58 “Turkey’s Fintech Ecosystem”, Deloitte, 2017 www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-
deloitte/articles/turkiye-fintech-sektoru-umut-veriyor.html (erişim tarihi 25 Aralık 
2017)
59 TÜBISAD,”Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri”, 11Mayıs 2017

Bir ülkede teknoloji temelli startuplara konu 
olabilecek toplam pazar büyüklüğü; ulusal 
ekonominin, müşteri gruplarının dijital 
okuryazarlığının, internet/mobil kapsama 
alanının ve yeni ürün ve hizmetleri deneme 
eğilimi gibi tüketici alışkanlıklarının bir 
fonksiyonudur. Kurumsal müşterilere erişim 
ve yurtdışına açılabilme imkânları gibi diğer 
faktörler startupların büyüme fırsatlarını 
belirlemektedir.

Hükümet, hızlı erişim, tüketiciyi koruma 
ve rekabet kurallarını geliştirerek halkın 
elektronik hizmetlere güvenmesini 
sağlayabilir ve doğrudan ihale programları 
ve politikaları yoluyla pazarın büyümesine 
katkıda bulunabilir. 

Türk müşterilerinin yeni teknolojileri hevesle 
benimsemesi, Türkiye’nin dijital ekonomisinin 
son yıllarda çok hızlı büyümesini sağlamıştır. 
Örneğin, e-ticaret pazarı 2015’te yüzde 31, 
2016’da yüzde 24 büyüyerek 10,2 milyar 
ABD Dolarına (30,8 milyar TL) ulaşmıştır.

Ağırlıklı olarak B2B ve B2C ödemelerine, 
mobil bankacılığa, varlık yönetimine ve 
sermaye piyasalarına yoğunlaşan FinTek 
sektörünün yılda yüzde 14’lük büyüme ile 
15 milyar ABD Dolarına ulaştığı tahmin 
edilmektedir.58  Yazılım ihracatları yılda yüzde 
20’den fazla büyüme göstererek 676 milyon 
ABD Dolarına ulaşmış olup, SaaS (Software 
as a Service) sektörü geçen yıl 4 milyar ABD 
Dolarına (11,9 milyar TL) tekabül etmiştir.59

7. Pazar potansiyeli
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ŞEKİL 31: DİJİTAL EKONOMİ FAKTÖRLERİ, 2016 
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Kaynak: Euromonitor, Statista, ITU, OECD, IMF

Güçlü yerel pazarı, Türkiye’yi bir test alanı 
kılmakta ve startupların küresel büyüme 
için ihtiyaç duydukları sıçrama tahtasını 
sunmaktadır

• Yüksek nüfusuna rağmen, Türkiye’nin yerli 
pazarı küresel şampiyonlar ve unicornlar 
yaratacak kadar büyük değildir. Ekosistem 
katılımcıları, harcanabilir gelir seviyeleri ve 
elektronik alışveriş yaygınlığı göz önüne 
alındığında, Türkiye’de dijital ticaret için 
hedef pazarın 30 milyon insan civarında 
olduğunu belirtmektedirler. Bu Hindistan 
veya Çin gibi sadece yerli taleple (iş 
modellerinin versiyonları gibi) başarılı 
olmak için yeterli bir büyük değildir.

• Türkiye’nin pazar büyüklüğü iş modellerinin 
doğrulanması ve ürünlerin test edilmesi için 
idealdir. Türk girişimcilerin, milli farklılıkları 
gözeten esnek iş modellerine odaklanması 
ve küreselleşmeyi de içerecek şekilde iş 
hacminin büyütülmesine yönelik planlar 
yapması tavsiye edilmektedir.

• İş ihtiyaçlarının daha standart olması 
nedeniyle B2B startupları özellikle büyük 
bir potansiyele sahiptir.  

Kamu kuruluşları, teknoloji girişimcileri için 
önemli ve sürdürülebilir bir talep kaynağı 
olabilir

• Mülakat yapılan pek çok kişi, kamu 
ihale programlarının girişimcilere, özel 
sektörle iş yapabilme kabiliyetlerini 
güçlendiren oldukça büyük sözleşme 
imkânları sunduğuna ve girişimcilerin 
desteklenmesindeki en etkin yöntemlerden 
biri olduğuna inanmaktadır.  

Türk şirketlerinin uluslararasılaşmasını 
sağlayan cazip hükümet destek programları 
teknoloji startuplarını da içerecek şekilde 
revize edilebilir

• Türk hükümeti, Türk üreticilerinin ihracat 
çabalarının sistematik bir destekçisi olmuş 
ve “Turquality” programı kapsamında 
küresel markalar haline gelmelerine yardım 
etmiştir. Bu inisiyatifin genişletilmesi, 
teknoloji startuplarının daha geniş bir 
pazara erişimini sağlamada faydalı olabilir.

59 M
Kredi kartı sayısı
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Teknoloji girişimciliği ekosistemini 
güçlendirmeye yönelik öneriler

Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine ilişkin edinilen iç görüler sonucunda, eksiklerin 
giderilmesi ve ekosistemin güçlendirilmesi için bir dizi politika önerisi oluşturulmuştur. Söz 
konusu öneriler dört ana başlıkta toplanabilir:

Teknoloji girişimcilerinin kaynaklara ve 
pazarlara erişiminin kolaylaştırılması

Teknoloji girişimcilerinin fonlama kaynaklarına 
erişiminin artırılması ve engellerin ortadan 
kaldırılması

Startup Genome tarafından hazırlanan bir 
rapora göre, yeterli yatırım sermayesi ve 
kamu/özel sektör girişimleriyle desteklendiği 
takdirde, bir teknoloji girişimciliği 
ekosisteminin olgunlaşması yaklaşık 20 yıl 
almaktadır. Bu çerçevede, toplumu motive 
edecek ve küresel ilgi ve desteği çekecek 
başarı öyküleri oluşturmak amacıyla, 
hükümetin teknoloji girişimciliği için yerli 
yatırım potansiyelini etkin ve verimli bir şekilde 
harekete geçirmeye yönelmesi düşünülebilir.  

Hükümet, kurumsal ve bireysel özel sektör 
yatırımcılarının ortaya koydukları fonlar 
değerinde yatırımlarına katılarak yerel 
sermaye kaynaklarını arttırmada rol oynayabilir.  
Yatırımlara eş tutarda katılma, giderler için 
sübvansiyonlar verme ve vergi avantajları 
sağlama gibi yöntemlerle bu kaynaklar 
artırılabilir.

Teknoloji girişimcileri, en çok mevcut destek 
programlarında uygulanan masraf tazmini 
yöntemi ile ilgili zorluk yaşamaktadırlar. 
Teknoloji girişimciliğinin gelişim ihtiyaçlarını 
karşılama amacıyla, masrafların tazmini 
yönteminden ziyade, masraf avansı verilmesi 
nakit sıkıntısı yaşayan startuplara önemli 
finansman imkânları sağlayacaktır. Yine 
benzer amaçla, belirli destekler, hak kazanan 
teknoloji girişimcilerine toplu olarak veya 
dilimler halinde verilebilir. Bu şekilde daha 
fazla teknoloji girişimi sektörde tutunabilir ve 
özel sektörün erken aşama fonlama radarına 
girebilir. 

Türkiye’de melek yatırımların etkinliğini 
artırmak ve daha fazla yatırımcı teşvik etmek 
adına, akreditasyon süreci daha yalın hale 
getirilebilir. Melek yatırım ağlarına üyeliğin 
faydaları, melek yatırımların kamu fonlarıyla 
eşleştirilmesi yoluyla güçlendirilebilir. 
Böylece, daha fazla girişimciye ulaşılabilir 
ve melek yatırımcıların riskleri daha geniş 
bir yatırım havuzuna dağıtılabilir. Melek 
yatırım finansmanı alanında yapılabilecek 
iyileştirmelerin son halkası yatırım onay 
sürecinin basitleştirilmesidir. 

Türk hükümeti, hâlihazırda ülkede kitlesel 
fonlamayı düzenlemek üzere yasal bir 
çerçeve oluşturacak yeni bir kanun çıkarma 
aşamasındadır. Hükümet, teknoloji 
girişimciliğinin Türk ekonomisi için önemini 
daha geniş bir kitleye duyurmak için kitlesel 
fonlama kanununun yürürlüğe girmesini 
bir vesile olarak kullanabilir. Bu şekilde, 
toplumda genç nesiller için uygun bir 
istihdam seçeneği olarak girişimciliğe yönelik 
farkındalık yaratılabilir ve destekleyici bir kültür 
oluşturulabilir.     

Teknoloji girişimcilerine yönelik B2C ve 
B2B pazar potansiyelinin gelişimine katkıda 
bulunulması

Türk tüketicileri yeni teknolojileri 
benimsemekte hızlıdır. Bu nedenle dijital 
okuryazarlığı artırmak ve uygun fiyatlı yüksek 
hızlı internet sağlamak, dijital işletmelerin 
iç pazardaki hedef kitlesinin büyümesi için 
önemli bir katalizördür. Kamuya açık yerlerde 
ve kırsal kesimlerde çok uygun fiyatla, hatta 
ücretsiz olarak yüksek hızlı internet hizmetleri 
sunmak, kullanım oranını daha da artırabilir ve 
çevrimiçi hizmetleri teşvik edebilir.

Bu inisiyatifler, teknoloji kullanımı konusunda 
halkı bilinçlendirme kampanyaları ile birlikte, 
yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçerek, 
önyargıları ortadan kaldırılmasında ve 
kullanımın artırılmasında faydalı olacaktır. 
Ayrıca daha fazla kamu hizmetinin internet 
ortamına taşınması ve hizmet kalitesinin sürekli 
olarak geliştirilmesi sonucunda, hükümetin de 
dijital platformlarda aktif bir katılımcı olduğu 
sinyali geniş kitlelere verilmiş olacaktır.  

Kamu ihaleleri, hükümetlerin teknoloji 
girişimciliği ekosistemini desteklemede 
kullandıkları en etkili yollardan biridir. Kamu 
sektörü startupların önemli bir müşterisi 
haline geldiğinde, bu B2B alanda çalışan 
girişim şirketlerinin daha hızlı bir sürede 
operasyonel sürdürülebilirliğe ulaşabilmelerini 
sağlamaktadır. Bunun sağlanabilmesi için; 
basitleştirilmiş tedarik süreçlerinin ve hızlı 
ödeme uygulamalarının benimsenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca teknoloji girişimlerine 
uygun kamu ihalelerinin merkezi bir portal 
üzerinden ilan edilmesi bir taraftan şeffaflığa 
hizmet ederken diğer taraftan konuya duyulan 
ilginin artmasına yardımcı olacaktır. 

ŞEKİL 32: TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ

MALİ SERMAYE DONANIMLI YETENEK BİT ALTYAPISI PAZAR POTANSİYELİKÜLTÜRBAĞLANTILAR DÜZENLEMELER

Açıklayıcı Bilgiler

Teknoloji girişimcilerinin 
fonlama kaynaklarına 
erişiminin artırılması 

ve engellerin ortadan 
kaldırılması
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uluslararası bağlantılar 

kurulması
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yeteneklerin 

teknoloji girişimciliği için 
istihdam edilmesi

Entegrasyonun 
kolaylaştırılması için 

dijital politikaların küresel 
gelişmeler ve mevcut dış 
ticaret ortakları ile uyumlu 

hale getirilmesi

Ekonomide teknoloji 
girişimciliğini artırmak 
için uygun becerilerin 

geliştirilmesi

İnovasyon ve bilgi 
paylaşımının TTO’lar, 

yerel ve çokuluslu 
şirketler vasıtasıyla 

artırılması 

Özel sektörün 
teknoloji girişimleriyle 

işbirliğinin teşvik 
edilmesi

Devam eden kamu 
girişimlerinin tek bir 
“stratejik plan ve yol 

haritası”nda birleştirilerek 
koordineli yönetimi

Tekno girişim ekosistemi 
oyuncularının yetkili 

mercilerle 
etkileşimi için tek 
bir irtibat noktası 

oluşturulması 

Özel sektör destekli 
kuluçka merkezleri ve 

hızlandırıcıların 
sayısının artırılması

Kurumsal girişim 
sermayesi 

yatırımılarının 
teşvik edilmesi

Ulusal kaynak ve 
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kullanımının 
sağlanması

TEKNOLOJİ 
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GELİŞTİRİLMESİ

GİRİŞİMCİLİĞİN 
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ARTIRILMASI 

TEKNOLOJİ 
GİRİŞİMCİLERİNİN 
KAYNAKLARA VE 

PAZARLARA ERİŞİMİNİN 
KOLAYLAŞTIRILMASI

KAMU ÇALŞMALARININ 
VERİMLİLİĞİ VE 
ETKİNLİĞİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ 
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Küresel kaynak ve pazarlara erişimi 
kolaylaştırmak için uluslararası bağlantılar 
kurulması

Dış pazarlara nasıl girileceğini, daha gelişmiş 
ekosistemlerde nasıl iş yapıldığını anlamak, 
yabancı veya yabancı pazarlarda başarı 
yakalamış Türk mentorlara erişebilmek ve 
saygın uluslararası girişim sermaye şirketleriyle 
irtibata geçmek, Türk startupların küresel 
pazarlarda büyümeleri önündeki engeller 
olarak görülmektedir. Gelişmiş ekosistemlerde 
yerleşik Türkler, düzenlemelerin 
kurgulanmasında uzman görüş sağlayabilirler. 
Ayrıca Türk startupların gelişmiş pazarlara 
açılmalarını sağlayacak yöntem ve girişimleri 
şekillendirmede görev alabilirler.  Türkiye’de 
yerleşik olmayan Türk teknoloji girişimcileri 
yerli ekosistem için mükemmel rol modellerdir. 
Uzmanlıklarını Türk ekosistemine aktararak, 
rehberlik alanındaki boşluğu doldurabilirler.   

Yüksek potansiyelli seçkin teknoloji 
girişimcilerinin küresel çapta büyüme 
için gerekli bağlantıları kurabilmeleri 
adına, hükümet, “Invest in Turkey” gibi 
kamu kurumlarını, uluslararası hızlandırıcı 
programlarına işbirlikleri organize etmek 
gibi faaliyetler içeren destek girişimlerinde 
görevlendirebilir. Bu tür destekler 
girişimcilere, yurtdışına açılma bürokrasisinde 
izlenecek yolların gösterilmesine yardımcı 
olacak ve uluslararası yatırımcılarla iletişim 
kurmayı kolaylaştıracaktır. 

Entegrasyonun kolaylaştırılması için dijital 
politikaların küresel gelişmeler ve mevcut dış 
ticaret ortakları ile uyumlu hale getirilmesi

Uluslararası standartlara uygun şekilde 
düzenlenirse, dijital düzenlemeler teknoloji 
startuplarını destekleyebilir. Resmi bir 
düzenleme konseyi, Türk mevzuatının 
zamanında geliştirilmesini ve uyarlanmasını 
destekleyerek bu çabaları güçlendirebilir. 
Ayrıca bu konsey çeşitli teknoloji girişimciliği 
paydaşlarıyla etkileşimde bulunarak, 
farklı görüşleri bir araya getirebilir ve tüm 
ekosistemin maliyet/fayda değerlendirmesini 
yapabilir.  Sonuç olarak, böyle bir kurum, çok 
yönlü bir perspektif sağlanması ve uluslararası 
uygulamalarla senkronize bir ulusal duruş 
geliştirilmesi yönünde hükümete büyük fayda 
sağlayabilir. 

Teknoloji girişimciliği becerilerinin 
geliştirilmesi

Ekonomide teknoloji girişimciliğini artırmak 
için uygun becerilerin geliştirilmesi

Dijitalleşen küresel ekonomide güncel ve 
rekabetçi kalabilmek için Türkiye, iş gücünün 
ekonomik değerini korumak adına eğitim 
politikalarını yeniden düzenlemelidir. 
Okullarda STEM (bilim, teknoloji, mühendislik 
ve matematik) ile ilgili müfredatın 
güçlendirilmesi, ulusal işgücündeki nitelikli 
insan gücü oranını artırmanın en iyi yoludur.

İlk ve orta dereceli okullardaki müfredata 
‘kodlama”yı zorunlu bir ders olarak dâhil 
etmek, öğrencilere teknoloji girişimciliğinde 
gerekli olan becerileri kazandıracak, deney 
fırsatları sağlayacak ve öğrencilerde dijital 
mesleklere karşı ilgi oluşturacaktır.  Bu 
girişimin başarılı bir şekilde uygulanması 
bazı ön koşullara bağlıdır. Bu ön koşullar, 
okullarda bilgisayar okuryazarlığı olan eğitim 
personelinin yer alması ve genç nesillerin 
bilgisayar ve internete ücretsiz veya ucuz 
erişiminin sağlanması şeklinde sayılabilir.

Pazardaki ihtiyacı karşılamak üzere, yazılım 
becerilerinin geliştirilebilmesi için lise sonrası 
yaratılabilecek seçeneklerin arasında, kodlama 
eğitim programları sunan yüksek standartlı 
meslek okullarının sayısının arttırılması 
ve üniversite sistemi dışında yetkinliklere 
kavuşabilme imkânları sağlanması 
bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı; 
teknik üniversitelerin, teknoloji şirketlerinin, 
önde gelen büyük grupların ve girişimcilik 
ekosistemi temsilcilerinin de katılımıyla, hedefe 
yönelik meslek programları tasarlamada 
öncülük edebilir.

Üniversite eğitimi sırasında, mühendislik 
programları kapsamında zorunlu olan 
stajlara girişimci şirketlerde yapılan stajlar 
da dâhil edilebilir. Bu tür stajlar, ilgi duyan 
öğrencilerin eğitimleri sırasında teknoloji 
girişimciliği ile tanışmalarına olanak 
sağlayacaktır. Üniversiteler aynı zamanda 
işletme ve mühendislik fakülteleriyle işbirliği 
içinde, yardımcı branş olarak girişimciliği de 
bünyelerinde bulundurabilir. Bu programlar 
farklı bölüm öğrencilerine de açık olabilir, 
böylece işbirliği için bir ortam yaratılabilir.

Proje tabanlı dersler, öğrencilerin teknoloji 
girişimlerini ticari fikirlere dönüştürmelerine 
olanak tanıyabilir. 

Yüksek lisans düzeyinde ise, önde gelen 
devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından çok 
yönlü girişimcilik yüksek lisans programları 
oluşturulabilir. Bu programlar, geniş çaplı ve 
yoğun bir hızlandırıcı programa benzeyebilir 
ve bu programlara kabul akademik 
yeterliliğin yanı sıra, başvuru sahiplerinin 
girişimci özelliklerine dayanabilir. Ayrıca bu 
inisiyatiflerin etkisiyle, üniversiteler, yaratılan 
bilginin daha geniş bir topluluğa yayılması için 
çevrimiçi seminerler ve e-eğitim programları 
hazırlayabilirler.

Yerel ve küresel yeteneklerin teknoloji 
girişimciliği için istihdam edilmesi

Yerel ekosistemdeki başarılı girişimciler sayıca 
artana kadar, yetenekli yabancılar teknoloji 
girişimciliği ve mentorluğu konusundaki 
mevcut boşluğu doldurabilir. Türkiye, iklimi 
ve coğrafyasıyla, teknoloji becerilerine ve 
yüksek mobiliteye sahip yabancılar için 
çekici bir yerdir. Seçilmiş sektörlere odaklı 
göç politikaları, aynı zamanda uluslararası 
yatırımcıları da cezbedebilir.

Türk hükümeti, belirli nitelik ve becerilere 
sahip uluslararası yeteneklere özel 
vize programları tasarlayarak teknoloji 
girişimciliğini hızlandırabilir. “Start-up 
Chile”, “French Tech Ticket” ve Singapur’daki 
“EntrePass”, farklı ülkelerde yerel ekosistemleri 
güçlendirmek için uluslararası teknoloji 
girişimcilerini çekmeyi amaçlayan bazı 
program örnekleridir. Yüksek değere sahip 
nitelikli yabancı iş gücü için çalışma ve 
oturma izinlerini kolaylaştırmak da büyüyen 
yerel teknoloji şirketlerinin deneyim ve bilgi 
birikimine katkı sağlayacaktır. 

İş dünyasında çalışmakta olan yetenekli 
ve nitelikli kişiler, startup ekosistemi için 
hâlihazırda kullanılmayan değerli bir kaynaktır.  
Kurumsal şirketlerde iyi maaşlarla çalışan 
profesyoneller, gelir vergisi teşvikleriyle 
girişimciliğe ısındırılabilir ve girişimci 
şirketlerde çalışmak daha cazip hale 
getirebilir.  Türk Ticaret Kanunu’ndaki son 
değişiklikler Türkiye’deki hisse senedi opsiyon 
haklarını etkinleştirmiştir. Bu değerli bir 
ilk adımdır. Uygun vergi düzenlemelerinin 

getirilmesi, bu teşvikin pratik kullanımını 
hızlandırabilir.   

Inovasyon ve bilgi paylaşımının TTO’lar, lokal 
ve çokuluslu şirketler vasıtasıyla artırılması 

Üniversite TTO’ları, bağlı bulundukları 
akademik kuruluşun güçlü yönleri 
ve bölümleriyle bağdaşan alanlarda 
mükemmellik merkezleri haline gelebilirler. 
Böylelikle kendi yakın çevreleri ve 
coğrafyalarında iş camiası ve ekonomik 
faaliyetleri de daha etkili destekleyebilirler. 
Bu kurumlar, bilgi birikimini, derinlemesine 
uzmanlığı ve odaklı hizmetleri teşvik 
edip, daha güçlü fikri mülkiyet yönetim 
uygulamalarını ve endüstri bağlantılarını 
kurulmasını sağlayabilirler. Ayrıca, konularına 
göre teknoloji girişimcileri topluluğu 
için koordinasyon sağlayarak sistemdeki 
verimsizliklerin azalmasını sağlayabilirler.

Açık kaynaklı inovasyonu teşvik etmek için 
tasarlanan Ar-Ge girişimleri, özel sektörün, 
inovasyon kaynağı olan girişimcilere fırsat 
vermesini teşvik edebilir ve özel sektör/
girişimci ortaklıklarını desteklemeye hizmet 
edebilir.  

Üretken bir teknoloji girişimciliği 
ekosisteminin geliştirilmesindeki başarı 
aynı zamanda, topluma çok yönlü hizmet 
veren büyük teknoloji ve yenilikçi şirketlere 
dayanmaktadır.

İşverenlerin ilk rolü, ulusun işgücü için eğitim 
fırsatları sağlamaktır. Çalışanlar, bu şirketlerde 
yönetim becerileri geliştirmenin yanı sıra 
teknolojinin kullanımı ve ticarileştirilmesi 
alanında deneyim kazanmaktadırlar. 
İkinci olarak, bu şirketler, yeni teknoloji 
girişimcilerinin kaynağıdır; çünkü deneyimli 
çalışanlardan bazıları, pazar fırsatlarını 
değerlendirerek bu şirketlerden ayrılıp kendi 
girişimlerini başlatırlar. Bunun yanı sıra, 
teknoloji girişimcilerinin ürün ve hizmetlerinin 
müşterileri olurlar. Son olarak, büyük teknoloji 
şirketleri toplumda teknolojinin kullanımını 
teşvik etmek için genellikle sosyal sorumluluk 
faaliyetleri yerine getirirler. Gelecek vadeden 
startup adaylarına eğitim programları sunarlar, 
teknolojiyi tanıtmak için üniversitelerle işbirliği 
yaparlar ve ortak programlara destekçi 
olurlar. Ayrıca, uluslararası şirketler, faaliyet 
gösterdikleri ülkelerde girişimciler için yapısal 
eğitim programları yürütürler.   
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Bu faydalar göz önüne alındığında, hükümet 
planlı adımlarla uluslararası teknoloji 
şirketlerini Türkiye’de tam teşekküllü 
operasyon merkezleri kurmaya teşvik etmek 
için gerekli koşulları sağlayabilir. 

Girişimciliğin gelişmesinde özel 
sektörün katılımının artırılması
Sağlıklı ekosistemler, özel sektör tarafından 
desteklenmektedir. Bu nedenle, kamunun özel 
sektör katılımını kolaylaştırmak için getireceği 
teşvikler sürdürülebilir bir ekosistemin 
altyapısını hazırlar.

Özel sektörün teknoloji girişimleriyle 
işbirliğinin teşvik edilmesi

Hükümet, kamu-sanayi etkileşimlerinde 
açık inovasyonu destekleyerek, şirketleri 
dışardan tedarik ettikleri işlerin bir bölümünü 
girişimcilere yönlendirmeleri için teşvik 
ederek, özel sektörü teknoloji girişimcileri ile 
işbirliğine özendirebilir. Teknoloji girişimcileri 
için hayati önemi olan iyi işletme sermayesi 
yönetimi uygulamalarının ve fikri mülkiyetin 
korunmasını vurgulayarak, startupların özel 
sektör ilişkilerinde ellerinin güçlenmesine katkı 
sağlanabilir. 

Özel sektör ve girişimcilik işbirliğini takdir 
eden yeni bir “En İyi 100” sıralamasının 
oluşturulması hem sektördeki iyi uygulamaları 
teşvik etmeye yardımcı olabilir, hem de kamu 
desteği almaya hak kazanacak şirketleri 
belirlemek için kullanılabilir.

Özel sektör destekli kuluçka merkezleri ve 
hızlandırıcıların sayısının artırılması

Daha çok sayıda nitelikli kuluçka merkezi 
ve hızlandırıcıya olan ihtiyaç, özel sektör 
şirketlerinin tasarladığı ve yönettiği 
programlarla giderilebilir. Bu konuyu 
ele alan şirketler aynı zamanda tecrübeli 
profesyonellerini mentor olarak yetiştirebilir, 
girişimcilere kaynak sunabilir ve mevcut 
müşteri ilişkilerinden faydalandırabilir. Diğer 
taraftan tüm bir programı kendi başına 
yönetmek yerine özel sektör şirketler bağımsız 
programlarla veya üniversitelerin hızlandırıcı 
programlarıyla işbirliği yaparak, mentorluk, 
kaynak ve fon desteğinde bulunabilir.Bu 

programlar hem teknoloji girişimciliğine hem 
de özel sektöre hizmet edecektir. Teknoloji 
girişimcilerin iş geliştirme süreçleri hızlanacak 
ve erkenden ticari ilişkiler geliştirmelerine 
yardımcı olacaktır. Özel şirketler de kendi 
sektörlerindeki inovasyonları –veya yeni iş 
süreçlerini- erken aşamada keşfederek ticari 
fayda sağlayabileceklerdir. Aynı zamanda 
kendi bünyelerindeki kurumsal girişimcilik 
uygulamalarını da harekete geçirmeleri için bir 
fırsattır.  

İlk aşamada program işletme masraflarının 
kurumlar vergisinden düşülebilmesi, özel 
sektör kuluçka merkezleri için güçlü bir 
teşvik olacaktır. Derecelendirme kuruluşları, 
programların performanslarını gözlemleyip 
değerlendirerek hem kamu desteği için 
bağımsız veri sağlayabilirler hem de ekosistem 
içerisinde söz konusu programların çekiciliğine 
işaret edilebilirler. 

Kurumsal girişim sermayesi yatırımlarının 
teşvik edilmesi

Kurumlar, güncel kalmak ve rekabette üstün 
gelebilmek için iş portföylerini sürekli geliştirir 
ve çeşitlendirirler. Bu döngü, şirketlerin bir 
girişim sermayesi fonu oluşturarak kendi 
sektörlerindeki yenilikleri keşfederken 
aynı zamanda teknoloji temelli startupları 
desteklemelerini de sağlayacak doğal bir 
katalizördür. 

Bu alanda aktif olmak isteyen şirketler iki 
seçenekten biriyle yol alacaklardır: ya önceden 
belirlenmiş coğrafyaları veya sektörleri 
hedefleyen kurumsal girişim sermayesi fonları 
kurup yönetmek ya da fırsatlar oluştukça 
teknoloji startuplarına doğrudan yatırım 
yapmak. 

Her hâlükârda devlet, özel sektör şirketlerinin 
girişim sermayesi faaliyetlerinde bulunmasını 
teşvik etmek amacıyla yapmayı taahhüt 
ettikleri yatırım tutarlarına, oluşturulan 
ulusal “fonların fonu” kaynaklarıyla, birebir 
veya kısmen, katkıda bulunabilir. Böylece 
teknoloji ekosistemine daha fazla özel sermaye 
çekerken, yatırımların yönetimini özel sektöre 
devrederek rekabete dayalı dinamiklerin 
genel ekosisteme nüfus etmesine yardımcı 
olunur. 

Kamu çalışmalarının verimliliği ve 
etkinliğinin güçlendirilmesi
Devam eden kamu girişimlerinin tek 
bir “stratejik plan ve yol haritası”nda 
birleştirilerek koordineli yönetimi 

Çeşitli kamu kurumları, teknoloji, inovasyon 
ve girişimciliği geliştirmek amacıyla farklı 
paydaşlar için ayrı girişimler, stratejik planlar 
ve destekleyici düzenlemeler geliştirmiştir. 
Bununla birlikte, pek çok destekleyici 
düzenleme, birden fazla bakanlığın yetki 
alanına girmektedir. Dolayısıyla kapsamlı 
kalkınma girişimlerinin tasarlanması için 
ortak katılım sağlanması sonuçları olumlu 
etkileyecektir. 

Şu anda yaşanılan güçlük Farklı makamlar 
tarafından hazırlanan plan ve programlar 
arasında bir arayüz oluşturarak, kapsayıcı 
ve tek sesli bir ulusal strateji ve yol haritası 
belirlenmemiş olmasıdır. “Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ve Türkiye 
Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-
2018)” önemli çalışmalar olup, ekosistemin 
geliştirilmesinde uzun vadeli bir vizyon 
yaratmak için ulusal bir yol haritasının temelini 
oluşturabilirler. 

Örneğin, Singapur’da, Ekonomik Kalkınma 
Kurulu, tüm teknoloji girişimciliği ekosistemini 
denetleyen bir koordinasyon kuruluşu olarak 
hizmet vermektedir. Türkiye’de de benzer bir 
organ, etkin girişimciliği teşvik etmeye yönelik 
faaliyetler yürüterek ve izleyerek hükümetin 
gayretlerini destekleyebilir. 

Tekno girişim ekosistemi oyuncularının yetkili 
mercilerle etkileşimi için tek bir irtibat noktası 
oluşturulması  

Hem kamu hem de özel sektör ekosistem 
paydaşlarıyla etkileşime geçme yetkisine 
sahip tek bir temas noktasının – ofisin-  
belirlenmesi, kamu politikalarını belirlerken 
ekosistemden düzenli geribildirim 
sağlanmasına ve fikirlerin test edilmesine 
yardım edebilir. Üstelik bu ofis, kamu 
organlarının teknoloji girişimciliği 
ekosistemindeki gelişmelere uyum 
sağlamasına ve politikaların etkinliğini 
değerlendirmesine olanak verecek bir bilgi 
kanalı yaratacaktır.

Ofis aynı zamanda, politikalar, teşvikler ve 
programlarla ilgili bilgileri yayabilir, girişimcilik 

soruları için başvurulacak bir portal de 
kurulabilir.. Türk hükümeti bu alanda, yatırım 
destek ve tanıtım ajansı “Invest in Turkey” gibi 
örnek uygulamalar üretmiştir. 

Ulusal kaynak ve fonların etkin kullanımının 
sağlanması

Strateji ve politika geliştirme ile bunları 
etkin uygulanması arasındaki koordinasyon 
eksikliğine dayalı olarak, mevcut ulusal 
kaynakların teknoloji kullanılamadığı 
belirtilmektedir. Teknokratların, uzman 
akademisyenler ve sektörde aktif, tecrübeli 
girişimcilerle bir araya gelerek tahsis edilen 
kaynakların en iyi şekilde kullanılabilmesini 
sağlayacak prosedür ve detayların birlikte 
oluşturulmaları daha etkin çözümler 
sağlayabilir. Daha sonraki evrelerde, fon ve 
kaynakların dağıtımı, net amaçları, performans 
hedefleri olan ve etkinlikleri düzenli olarak 
ölçülüp denetlenen özel kurumlara veya yarı-
kamu kurumlarına emanet edilebilir.

Türkiye’de teknoloji girişimlerinden 
elde edilecek başarı olasılığı öncelikli 
olarak zaten konu veya sektörlere göre 
kümelenmeye başlamış yeni teknoloji 
kullanan girişim alanlarına veya küresel 
boyutta rekabetçi olunan iş sektörleri ile 
uyumlu teknoloji girişimi segmentlerine 
destek sağlanmak yoluyla artırılabilir. Gelişmiş 
Ar-Ge altyapısı kullanarak stratejik amaçlara 
hizmet edecek kümeler yaratabilir, var 
olanlar güçlendirebilirler. Ar-Ge teşvikleri; 
stratejik alanlardaki araştırma faaliyetlerini 
ticari uygulamalarını artıracak şekilde 
yapılandırılabilir.  Araştırma süreci boyunca 
üniversite-sanayi işbirliğinin kolaylaştırılması, 
araştırma çalışmalarının ticari kullanıma hazır 
hale gelerek neticelenmesini sağlayacaktır. 
Seçilen sektör ve alt sektörlere kaynak 
sağlanarak, farklı destekler sunulabilir 
böylelikle seçili alanlar bilgi temelli bir 
topluma dönüşümün öncülüğünü yapabilirler.  

Son olarak, doğal seleksiyon ve başarıya 
ulaşmayı hızlandırmak amacıyla, yetkililer, 
teknoloji girişimciliği ekosistemi uzmanlarıyla 
işbirliği içinde,  her yıl belirli sayıda 
yüksek potansiyelli teknoloji girişimcisinin 
karşılaştığı zorluklara yönelik tasarlanmış 
destek inisiyatifleri sunarak, büyüme ve 
gelişmek için bir sonraki aşamaya geçilmesini 
kolaylaştırabilirler. 
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Teşekkürler
Bu rapor hazırlamamıza istedikleri için Google’a teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca işbirliğinde 
bulunduğumuz Girişimcilik Vakfı’na, özellikle de Vakıf Genel Müdürü Mehru Öztürk Aygül’e ve 
proje koordinatörümüz Elif Ulun’a proje süresince katkı ve destekleri için teşekkür ederiz.

Dahası mülakat yaptığımız tüm katılımcılara katkıları ve değerli görüşleri için teşekkür etmek 
isteriz. Mülakatların tümü Türkçe gerçekleştirilmiş olup, yapılan tüm alıntılar sahipleri tarafından 
onaylanmıştır. Genel feragatname geçerlidir.

 

Alfabetik sırayla, 

Ahmet Burak Dağlıoğlu – Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, PPP Başkanı

Alemşah Öztürk – CEO, 4129 Grey

Ata Uzunhasan – Galata Business Angels Network, Yönetici Direktör

Başak Taşpınar Değim – Armut.com, Kurucu 

Canan Döşlü – Kidimami, Kurucu 

Deniz Tunçalp – İTÜ ARI Teknokent, Program Direktörü 

Erhan Erkut – MEF Üniversitesi, Rektör Yardımcısı 

Esin Güral Argat – TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri 

Gizem Kaya – OthersApp, Kurucu Ortak

Gökhan Uğur Bağcı – B+B Law Office, Yönetici Ortak 

Göktekin Dinçerler – TOBB VC/PE Sanayi Konseyi Başkanı 

Hasan Aslanoba – Aslanoba Capital ve Webnak, Kurucu Başkan 

Melis Abacıoğlu – SWEATers, Kurucu Ortak

Murat Özyeğin – Fiba Grubu, Yönetim Kurulu Üyesi; TÜSİAD, Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri

Rina Onur Şirinoğlu – 500 Startups Istanbul, Kurucu Ortak

Serkan Türkoğlu – Tarifebilir, Kurucu Ortak

Serkan Ünsal – startups.watch, Kurucu 

Sina Afra – Evtiko, CEO ve Kurucu 

Soner Canko – Bankalararası Kart Merkezi, CEO 

Umutcan Duman – Evreka, Kurucu Ortak ve CEO 

Ussal Şahbaz – GE Turkey, İnovasyon Lideri 

Utku Gökkaya – Vestel Ventures, Program Müdürü 

Yomi Kastro – Inveon and Inventures, Kurucu ve CEO 

Zafer Elcik – Otsimo, Kurucu Ortak

Sonuç
Türkiye, coğrafyası, kültürü, nüfus ve ekonomik 
büyüklüğü ile bilgi ekonomisinin sağlayacağı 
çeşitliliği kullanarak değer yaratabilecek bir 
konumdadır. Teknoloji girişimciliği bir süredir 
hükümetin gündeminde önemli yer aldığı için, 
sürdürülen çalışmaların etkinliğini arttıracak 
yeni öneriler getirmek ve gözden kaçan fırsat 
alanlarını belirlemek önem taşımaktadır.

Ekosistemdeki birçok zayıf noktaya 
değinen hükümet reformları büyük oranda 
gerçekleşmiştir.  Bunlar bazı sorunlu noktalara 
değinmekte başarı kaydetmişlerdir. Ancak 
özel sektör ve ekosistem katılımcılarıyla 
bu konuda etkileşimin -ve katılımın- sınırlı 
olması nedeniyle bu reformlardan tam fayda 
sağlanamamaktadır. 

Kamu teşviklerini daha etkili kılmaya yönelik 
iyileştirmelerin yapılması, özel sektör 
katılımının teşvik edilmesi, okullarda STEM 
(bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) 
becerileri ile ticari yetkinliklerin gelişimine 
odaklanılması ve girişimciliğin özendirilmesi 
gibi geliştirmeler sayesinde, tekno girişim 
ekosistemi hükümetin büyüme hedeflerine 
cevap verebilecek bir nitelik kazanabilecektir.

Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi      71 70     Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi      



Ekler 
Tanımlar – Teknoloji Girişimciliği 
Referans Tablosu

Bu çalışma amacıyla, girişimciler, mevcut 
iş yapma tarzında inovasyon, gelişim 
veya dönüşüm gerçekleştirmek amacıyla 
hızlı büyüyebilen iş girişimleri yaratmaya 
odaklı bireyler olarak tanımlanmakta olup, 
bu yönleriyle serbest çalışan bireylerden 
ayrıştırılmışlardır.3,5

Girişimcilik, işletme ömrünün “startup” ve 
şirketlerin değer önerilerinin geçerliliğini 
şekillendirirken gelirlerinde ve çalışan 
sayılarında artış gösterdikleri “büyüme” 
aşamalarını da içermektedir. 

Teknoloji girişimciliği, iş önerilerini yeni 
teknolojilerin kullanımına dayamakta olup, 
bağlantılar, insanlar, işletmeler ve donanımlar 
arasındaki internet bazlı yüksek ilişkiye 
odaklanmaktadır. Geleneksel ve gelişmekte 
olan sektörlerdeki yeni işletmelerde kullanılan 
teknoloji uygulamaları bu tanıma girmektedir.

Yeni ürünler, hizmetler, inovasyon süreçleri ve 
organizasyonlar yoluyla mevcut iş yapma şeklinin 
evrimleşmesine veya eskimesine yol açan yeni değer 
önerileri yaratan değişim aktörleri 

Yeni ürünlerin, süreçlerin veya pazarların tespit 
edilmesi ve kullanılması yoluyla ekonomik faaliyet 
alanları yaratarak veya olanları genişleterek değer 
üretmeye çalışan işletme sahipleri

iş girişimleri, istihdam ve yenilik yaratmak suretiyle 
toplumları geliştiren, büyüten ve refahını sağlayan 
girişimciler

… Mevcut ürünleri, süreçleri veya pazarları kullanarak 
gelir elde etmeyi hedefleyen serbest çalışan bireylerden 
farklıdırlar

Girişimcinin 
motivasyonu

• bir ürün veya hizmetin tasarlanma, 
üretilme veya uygulanma şekline 
bir inovasyon getirerek veya 
mevcut alternatiflerine üstünlük 
sağlayarak bir iş yaratmak

• daha geniş bir müşteri kitlesine 
hitap etmek ve farklı pazarlarda 
tekrarlamayarak işi büyütmek

• cüzdan payının daha büyük bir 
bölümünü yakalamak be bu payı 
büyütmek ve pazar payını değer 
zinciri veya müşteri deneyimi 
boyunca yeni ürün / hizmetler ile 
büyütmek

Girişimcinin 
rolü

• bir inovasyon fikrinden ticari fayda 
sağlamak için bir  işletmenin 
risklerini organize etmek, 
yönetmek ve üstlenmek

• stratejik yön belirleyerek değer 
önerisini doğrulamak

• dış kaynak kullanmak

• teknolojik gelişmelerin 
kullanılması yoluyla değer 
önerisinin iyileştirilmesi veya 
bu gelişmeleri kullanarak yeni 
malların, hizmetlerin ve süreçlerin 
getirilmesi

• yenilikçi faaliyetler yürütmek için 
kurumsal kaynakları kullanarak 
kurumsal girişimciliğini sürdürmek

İş hedefi

• ürün - pazar uyumu – oluşturmak

• yeni bir değer önerisi oluşturarak 
hızlı büyüme (yıllık en az %20) 
elde etmek 

• yetenekleri ve becerileri 
geliştirmek için profesyonelleri 
çekmek

• tohum ve başlangıç sermayesi 
yatırımlarının getirilmesi

• yüksek büyümeyi sürdürmek - en 
az% 20 CAGR¹ ve kar elde etmek

• işgücünü büyütmek ve etkili bir 
organizasyon kurmak

• ek girişim sermayesi ile özkaynak 
tabanının güçlendirilmesi

• finansal kaldıraç kullanarak 
sermaye artırılması

• büyümeyi sürdürürken kârlılığı 
arttırmak

• operasyonel mükemmelliğe 
ve organizasyonel verimliliğe 
ulaşmak

• inorganik olarak büyümek

• borcun özkaynaklara göre 
optimize edilmesi

• ilk veya ikincil halka arz için 
hazırlanmak

Ö
Z

E
LL

İK
LE

R

“Start –up” “Scale –up” “Çıkışa doğru büyüme”

B
üy

üm
e

Zaman

İşgücü

Gelir

1 High-growth Enterprises And Gazelles –Sensitivity Analysis, Ditte Rude Petersen and 
Nadim Ahmad, OECD 2007 Kaynak: Kaynak taramasına bağlı olarak OC&C analizi

“Girişim alanı”

ŞEKİL I: BİR İŞLETMENİN GELİR VEYA ÇALIŞAN BAZINDA HER YIL HIZLI BÜYÜYEBİLMESİ 
GİRİŞİMCİLİĞİN ANA GÖSTERGESİDİR  
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ŞEKİL II: “TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ” DİĞER GİRİŞİMCİ FAALİYETLERDEN AYRIŞTIRILABİLİR 

Tanımlar – Teknoloji girişimciliğinin başarı çıktıları 

Yenilikçi bir fikri, ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir bir işe dönüştürmek için 
çoğunlukla yeni teknoloji kullanılır - ör. Web, mobil, donanım

İş, hiperbağlanabilirliğe dayanmaktadır: ağlar, insanlar, işletmeler, işler, makineler ve bilgisayarlar, yapıyı 
yeniden tanımlamak üzere gelişmiş veri analizleri kullanan akıllı operasyonları bireyler ve işletmeler için 

mümkün kılar

TEKNO GİRİŞİMCİLİK EVRENİ

• Talep üzerine

• Büyük Veri / 
Veri ve Analiz

• Sanal / 
Artırılmış 
Gerçeklik

• Oyun

• Nesnelerin 
İnterneti (IoT)

• Akıllı ev

• Siber güvenlik

• Blockchain

• Robotik ve 
dronelar

• e-Ticaret
• Pazar yeri, İlanlar
• Reklam Tek.
• Tarım Tek.
• Oto Tek.
• Temiz Tek.
• Eğitim Tek.
• Finans Tek.

• Sağlık Tek.
• Gayrimenkul Tek.
• RegTech 
• Uzay Teknolojisi
• PazarlamaTek. 

(Sadakat 
uygulamaları)

• Taşımacılık
• Seyahat ve Turizm 

Teknolojisi

Çıktı Gösterge Tanım Kaynak Tarih

Ülkedeki tekno girişim 
yaygınlığı1

2010 sonrasında her bir milyonluk kentsel nüfusa karşılık kurulan aktif 
teknoloji startup sayısı 

Crunchbase 2017

Tekno girişim ömrü 2010 sonrasında kurulan teknoloji startuplarının yaşama oranı Crunchbase 2017

100 m ABD Doları üzerinde 
çıkış sayısı

2012-2016 arasında değeri 100 milyon ABD Doları üzerinde olan devralma 
ve ilk halka arz sayısı 

Crunchbase 2017

Ekonomik 
Katkı

Girişimcinin büyüme hedefi 
skoru

Gelecek 5 yılda en az %50 büyümeyi ve Girişim Sermayesi fonlaması 
cezbetmeyi hedefleyen sofistike bir büyüme stratejisi olan girişimci yüzdesi 
bazında puanlama 

GEDI 2016

Yüksek istihdam yaratma 
beklentisi

Toplam Girişimcilik Faaliyetinde2 yer alanlardan5 yıl içinde 6 veya daha fazla 
istihdam yaratmayı umanların yüzdesi 

GEM 2016

Dünyaca tanınmış “Unicorn”lar 
yaratma kabiliyeti3

Unicornlar yerel pazarların ötesinde faaliyet gösterdiklerinden, uluslararası 
ve hacim olarak oldukça büyük olduklarından, küresel erişimin bir göstergesi 
olarak kullanılmaktadır 

CB Insights 2017

Bilgi sektörlerinin ekonomiye 
katkısı 

Bilgi ekonomisiyle bağlantılı olan küresel akış değerlerinin tahmini için bir 
endeks: 

• BİT ihracatı4, 

• Yüksek teknoloji ihracatları5, 

• Uluslararası veri akışı bağlantıları,

• Bir ülkenin fikri mülkiyet alımları (yerli alımlar hariç)

Dünya 
Bankası,
McKinsey
INSEAD

2015, 
2016

Inovasyon 
Yaratma

Inovatif çıktı yoğunluğu
Bilgi (patentler, yayınlar, vs.) ve maddi olmayan varlık (marka başvurularının, 
endüstriyel tasarımların, BİT temelli icatların yoğunluğu) yaratma miktarına 
ilişkin bir endeks 

INSEAD 2016

Girişimcilerin inovasyon 
yaratması

Girişimcilik faaliyetlerinde yaratılan ürün veya hizmetlerinin en azından 
bazı müşteriler için yeni olduğunu ve aynı ürünün çok az işletme tarafından 
sunulduğunu veya hiç sunulmadığını belirtenlerin yüzdesi 

GEM 2016

1. Çin ve Hindistan’ın kentsel nüfusu, teknoloji girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştiği şehirlerin nüfusu kullanılarak normalleştirilmiştir
2. Toplam Erken Evre Girişimcilik Faaliyeti, kendi işini kurmak üzere olan veya en fazla 42 ay önce kurmuş olan çalışma yaşındaki (18-64) nüfus yüzdesini ölçmektedir.
3. Unicornlar, 1 milyar ABD Doları üzerinde değerleme almış startuplardır. 
4. BİT hizmet ihracatı bilgisayar ve iletişim hizmetleri ile bilgisayar veri işlemlerini içeren bilgi hizmetlerini içerir.  
5. Yüksek teknoloji ihracatı, uzay/havacılık, bilgisayar, ilaç sektörlerinde ve bilimsel aletler ve elektrikli makinelerde bulunabilen Ar-Ge yoğun ürünlerdir.

BÜYÜYEN SEKTÖRLER GELENEKSEL SEKTÖRLERE
TEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Feragatname
Rapor (Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki diğer seçilmiş gelişmekte 
olan ülkelere ek olarak)Türkiye’deki teknoloji girişimciliği ekosistemini araştırmak ve teknoloji 
girişimciliğini geliştirmek için politika önerilerini belirlemek üzere Google tarafından 
görevlendirilen OC&C Strategy Consultants tarafından bağımsız olarak, Girişimcilik Vakfı ile 
işbirliği içinde hazırlanmıştır. Politika önerileri de dâhil olmak üzere bu raporda sağlanan bilgiler 
teknoloji girişimciliğinin gelişimini destekleme yolları hakkında tartışma materyalleri olarak 
kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, girişimcilikle ilgili resmi veri kaynaklarının yanı sıra özel sektör raporları, haber makaleleri 
ve teknoloji girişimciliği ekosistemi aktörleri ile yapılan görüşmelerde sağlanan bilgilere 
dayanmaktadır. Öneriler ekosistem aktörlerinin ifadelerine dayalıdır.  Analiz ve önerilerin 
doğruluğu, beyan edilen bilgilerin detay ve doğruluğuna bağlıdır. Taraflar kullanılan kaynak 
belgelerde bulunan beyan, bilgi ve sonuçların güncelliği, uygunluğu, doğruluğu veya kabul 
edilebilirliği konusunda herhangi bir garanti vermemekte olup bunlardan sorumlu değildirler. 

Burada sağlanan bilgiler sadece yol gösterici niteliktedir. Google, OC&C Strategy Consultants 
ve söz konusu raporda belirtilen herhangi bir şirket, raporun, sunulan bilgilerin ya da sürecin 
doğruluğu, tamlığı ya da faydası yönünde bir garanti vermemektedir, yasal yükümlülük veya 
sorumluluk üstlenmemektedir ya da ilgili doküman kullanımının özel mülkiyet haklarını ihlal 
etmeyeceğine ilişkin bir beyanda bulunmamaktadır. Taraflar söz konusu dokümanın kullanımına 
ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir

Yukarıda belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, bu belgenin nihai biçimi ve içeriğine ilişkin 
yükümlülük OC&C Strategy Consultants tarafından üstlenilmiştir. Belge içindeki analizler veya 
ilgili konular hakkında sorunuz olması halinde, lütfen OC&C Strategy Consultants İstanbul Ofisi 
ile irtibata geçiniz.
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