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Bu döküman İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2018 Girişimcilik Mali Destek Programı
kapsamında desteklediği "İNOFİNANS: Girişimcilik için Finansal Yenilik Modelleri
Uygulaması" projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tüm sorumluluk
Ekonomistler Derneği'ne aittir. İstanbul Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı'nın Görüşlerini yansıtmamaktadır.

ÖNSÖZ

Ekonomistler Platformu olarak 2000 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin
güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşması, sürdürülebilir bir refah ortamının
oluşturulabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan Türkiye
ekonomisinin makro ölçekte karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik çözüm
önerileri üretmeye çalışarak görevimizi yerine getirmeye çalışırken, diğer
yandan da mikro ölçekte yürüttüğümüz projelerle bizzat taşın altına elimizi
koymaya çalışıyoruz.
Bu bağlamda, bir sivil toplum örgütü olarak kısıtlı kaynaklarımızı etkin
kullanabilmek amacıyla 2019-2022 çalışma planımızda üç önemli konuya
odaklanmaya karar vermiştik. Bunlardan biri “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler
ve Entegrasyon”, “Makroekonomik İstikrar” ve son olarak da “Dijital Ekonomi
ve Girişimcilik”. Elinizde bulunan bu araştırma üçüncü çalışma alanımız
kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve
İTO Bilgiyi Ticarileştirme Vakfı ortaklığıyla yürüttüğümüz İNOFİNANS:
Girişimciler için Finansal Yenilik Modelleri projesinde size ulaştırdığımız
çalışmalardan biri.
Bu proje ile özellikle İstanbul’da finansmana erişim konusunda sorun yaşayan
girişimciler ve girişimci adaylarının bilgiye hızlı erişimini sağlayacak,
takıldıkları noktalarda onlara ücretsiz danışmanlık sunacak bir online
girişimcilik merkezini hayata geçirmiş oluyoruz. Bu yayınlar da bu bağlamda
İstanbul’daki girişimcilik ekosisteminin finansman boyutunda yaşadığı
sorunları ve yeni kaynakları paylaşmaya çalıştık.
Yayında emeği geçen Proje Koordinatörümüz Sn. Emre Dalkılıç, Uzaktan
Eğitim Koordinatörümüz Sn. Yavuz Çandır’a teşekkürlerimi sunar, yayının ve
projenin İstanbul’a ve ülkemize yararlı olmasını temenni ederim.

Dr. Oğuz Demir
Ekonomistler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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1. GİRİŞ

Türkiye; internet kullanımı, teknolojiyi kendi bünyesine adapte etme, sosyal
medya kullanımı gibi konularda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer
almaktadır. Örneğin, Ocak 2019 tarihi itibariyle DataReportal tarafından
yayınlanan Türkiye’nin internet kullanımı raporuna göre Türkiye’nin nüfusu 82
milyon 440 bin, akıllı telefon kullanıcı sayısı ise 76 milyon 340 bin kişi ile
ülkenin yüzde 93’ü olarak belirtilmiştir. Yine aynı rapora göre, Türkiye’de
internet kullanıcısı sayısı 59 milyon 360 bin kişi (ülkenin yüzde 72’si), sosyal
medya kullanıcısı sayısı ise 52 milyon (ülkenin yüzde 63’ü) olarak ifade
edilmiştir. ¹
Fakat Türkiye, teknolojiyi üretme, küresel ölçekte internet ve/veya teknoloji
girişimleri çıkarma konusunda teknolojiyi bünyesine adapte ettiği kadar iyi
değil. Örneğin, internet ve teknoloji girişimlerinden değeri 1 milyar doları
geçen şirketler için söylenen “Unicorn” terimi ülkelerin girişimcilik kültürünü
yansıtması açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. CB
Insight internet sitesine göre Ocak 2019 yılı itibariyle tüm dünyada değeri
yaklaşık 1 Trilyon 100 milyar dolar değerinde 325 Unicorn var. Nijerya, Güney
Afrika, Brezilya, Malta, Kolombiya gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkeler bile bu listeye kendi girişimlerini sokarken Türkiye’nin hala bu listede
tek bir girişimi bile yoktur. Iyzico, Sinemia, Moda Nisa gibi firmaların
Türkiye’nin ilk Unicorn’u olacağı söylense de 1 milyar dolar değerlemeye ne
zaman ulaşacakları henüz belli değil.

Tablo 1: Ülkelere göre Unicorn Girişim Sayısı²
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İnternet ve teknoloji girişimlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler

GİRİŞ
tarafından bu kadar desteklenmesinin ve son on yıldır dünya gündemini bu
kadar meşgul etmesinin temel sebebi ekonomiye ve istihdama sağladığı
katkıdan gelmektedir.

Bunun en güzel örneği, İngiltere merkezli Virgin Startup’ın Centre for
Economics and Business Research ortaklığı ile hazırladığı “The Startup low
down: How startups are changing Britain” raporudur. Rapora göre, internet
ve teknoloji girişimlerinin 2009-2014 yılları arasında Birleşik Krallı
ekonomisine yaptığı katkısı 196 milyar Pound (256 Milyar Dolar) olarak
ölçülmüştür. ³ Aynı rapora göre İngiltere’de yerleşik internet ve teknoloji
girişimleri ülke çapında 3,24 milyon kişiye istihdam sağlayarak, İngiltere’nin
toplam istihdamının yüzde 12’sini gerçekleştirmektedirler.
Harvard Üniversitesi’nden Vivek Wadhwa’nın yazdığı “The Economic Benefits
of Startups” makalesinde internet ve teknoloji girişimlerinin ekonomik
büyüme, verimlilik ve istihdam üzerine dikkat çekici bir etkisi olduğu
belirtilmektedir. 4 1977–2005 yılları arasında yapılan araştırmaya göre
geleneksel şirketler yılda 1 milyon istihdam kaybına neden olurken internet ve
teknoloji girişimleri her sene net 3 milyon yeni istihdam sağlamaktadır.
Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ve istihdam yaratma konusunda
sorunlar yaşayan bir ülkenin öncelikli olarak ele alması gereken konulardan
biri de internet ve teknoloji verimliliğini artırmaktan geçmektedir. Tüm
bunların yanında internet ve teknoloji girişimciliğinin verimliliği artırması, tüm
işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle vergi kazancını
artırması, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet avantajı kazanması açısından
da oldukça önemlidir.
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2. FİNANSAL DESTEKLERE ULAŞMA KONUSUNDA
GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Türkiye’de internet ve teknoloji girişimciliği eko-sisteminin geçmişi sadece 15
-20 yıl öncesine dayanıyor. Diğer yandan internet ve teknoloji girişimlerinin
finansal anlamda temel taşlarından sayılan melek yatırım kanununun (Bireysel
Katılım Sermayesi Yönetmeliği) resmî gazetede yayınlanması Şubat 2013
tarihine denk gelmektedir. 5 Girişimcilik eko-sisteminin en temel ayaklarından
biri olan melek yatırım ağlarının sadece 6 yıllık geçmişi olması hem
girişimciler hem de melek yatırımcılar ve bunu destekleyen sistemlerin daha
tam olarak kurulamamasına neden olmaktadır.
Girişimcilere sağlanan finansal desteklerin özelde melek yatırımın
gelişmemesinden dolayı, Türkiye’deki girişimciler yurtdışı gelişimine benzer
şekilde ilk yatırımlarını ya da ilk finansal desteklerini 3F olarak bilinen (Family,
Friends, Fools) yakın çevresinden sağlamaktadır.
3 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesinde İNOFİNANS Projesi
kapsamında gerçekleştirilen 1. girişimcilik çalıştayında görüşlerini paylaşan
girişimcilerin büyük çoğunluğu da ilk yatırımlarını yakın çevrelerinden
aldıklarını belirtmişlerdir.
2017 yılında Webrazzi internet sitesinde yapılan bir araştırmaya göre
Türkiye’deki girişimlerin sorunlarının başında yüzde 47 ile finansal kaynak
bulma sorunu gelmektedir. 6 Yine aynı araştırmaya göre Türkiye’de girişimlerin
yüzde 65’i ilk 2 yıl içerisinde kapanıyor. Bunların büyük çoğunluğu yine
finansal yetersizlikler nedeniyle kapanmaktadır.
Proje kapsamında yatırım almış/almamış girişimcilerle yapılan Çalıştay ve
farklı kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren girişimcilerle yapılan
görüşmeler sonucunda girişimcilerin finansal anlamda karşılaştıkları
sorunların başında şirket kurma prosedürü ve vergiler gelmekte.
2.1. Şirket kurma ve vergiler
Türkiye’de 30 yaşını geçmiş ve herhangi bir teknoparkta faaliyet göstermeyen
teknoloji ve internet girişimleri Türkiye’nin en büyük holdinginin kurduğu bir
şirket ile aynı şartlara ve vergi oranlarına tabi tutulmaktadır. Başka bir deyişle
29 yaşın altında kendi Şahıs şirketini veya adi ortaklık kuran kişiler (Anonim
Şirket veya Limited Şirket kuranlar bu muafiyetten yararlanamazlar) 3 yıl
boyuna 75 bin TL’ye kadar kazançları için vergiden muaf durumdalardır.
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Ayrıca 2018 yılında yapılan düzenleme ile anonim ve limited şirket kurma
oldukça azaltıldı ve şirket kurmak için noter, banka SGK gibi
kurumlara gerek kalmadan sadece ticaret sicil müdürlüklerine giderek hiçbir
aracıya gerek kalmadan tek bir prosedür ile kurulabilecek duruma
getirilmiştir.

GİRİŞ
prosedürü

Bunun yanında girişimlerini teknoparkta kuran teknoloji şirketleri kurumlar
vergisi vermemektedir. Fakat 30 yaşından küçük olan ya da teknoloji girişimi
kuran girişimci sayısının az olması ve muafiyetlerin yetersiz olmasından dolayı
internet ve teknoloji girişimciliği ve girişimleri sağlanan desteklerin yetersiz
olmasına neden olmaktadır.

Tablo 2: İstanbul’da bir limited şirket kuruluş ortalama masrafı7
Noter Masrafları

400,00

Kuruluş Vekaleti (1 Adet)

100,00

İmza Sirküleri 2 adet (Her Müdür İçin)

160,00

Şirket Kuruluşu Sonrası Mali Müşavir Vekaleti

140,00

Vergi Dairesi Masrafları

22,68

Sanal Ofis Kira Damga Vergisi

113,76

Ticaret Odası (İstanbul)

1.100,00

Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti

666,00

Limited Şirket Kuruluşu Masrafları Şubat 2019 Toplam: 2.188,68 TL
Not 1:
Müdür Sayısı: 1
Ortak Sayısı: 1
Sermaye Tutarı: 10.000 TL
Kira Tutarı: 1.000 TL (Brüt) olarak hesaplanmıştır.
Not 2:
Limited Şirket Kuruluşu Masrafları; Noter Masrafları, Vergi Dairesi Masrafları,
Rekabet Kurulu masrafları bütün şehirlerde aynıdır. Ticaret odası kayıt ücreti ve mali
müşavir hizmet ücreti her şehirde değişiklik göstermektedir.
Girişimcilerin Türkiye’de karşılaştığı sorunlardan biri de vergiler. Birçoğu yatırım
almamış girişimler herhangi bir satış yapmamış olsa bile gelir vergisi, stopaj ve
KDV gibi vergileri vererek büyük yük altına girmektedir.
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Tablo 3: Yeni Kurulmuş Bir Girişimin Aylık ve Yıllık Vergi Ödemeleri8

GİRİŞ

Katma Değer Vergisi

Her ayın 26. günü

Stopaj/Muhtasar Vergisi

3 Ayda Bir

Personel Stopaj Vergisi

3 Ayda Bir

Geçici Vergi

3 Ayda Bir

Yıllık Kurumlar Vergisi

Yılda Bir Kere

Personel Sigorta Pirimi

Aylık

BAĞ-KUR Primi

Aylık

Defter Açılış – Kapanış Tasdikleri

Yılda Bir Kere

Ticaret Odası Aidatları

Yılda İki Kere

Belediye Vergileri

Yılda İki Kere

Mali Müşavir Ücretleri

Aylık

Her girişimde olduğu gibi internet ve teknoloji girişimlerinin kâra geçme
süresi yaklaşık 1,5 yıldan sonra başlamaktadır. Girişim, 1,5 yıl boyunca
yazılım/teknoloji veya çalışan maaşları, kira, elektrik, su gibi maliyetleri kar
etmeden karşılamaya çalışmaktadır. Bir yandan da yüksek vergi oranları ile ya
şirketlerini kapatmak zorunda kalmakta ya da Estonya, İngiltere, ABD gibi
vergi avantajlarının ve şirket kurmanın kolay olduğu ülkelere gitmektedirler.
Örneğin Estonya Startup Vizesi Proje Müdürü Merilin Lukk, Ağustos 2018
tarihinde Dünya gazetesine verdiği demeçte, Ocak 2017 tarihinden beri
Türkiye’den 450 internet ve teknoloji girişiminin bu vizeye başvurduğunu
belirtmektedir.9
Aynı dönemde Amerika’da şirket kurmak için sadece bir danışmanlık
firmasına başvuran girişim sayısı 200’den fazladır. Her ne kadar sayısı belli
olmasa da Avrupa’nın internet ve teknoloji girişimlerinin merkezlerinden
Berlin ve Londra’ya giden Türk girişimlerinin ve girişimcilerinin sayısı da
azımsanmayacak boyuttadır.
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3. TÜRKİYE’DEKİ MELEK YATIRIM AĞLARI

Yukarıda
tarihinde
maalesef
2018 yılı
463’tür.

da bahsedildiği gibi Melek Yatırım Kanunu Türkiye’de Şubat 2013
kabul edildi. O günden bu yana bireysel melek yatırımcı sayısı
beklenildiği ölçüde artmamıştır. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre
3. Çeyreği itibariyle Türkiye’deki toplam melek yatırımcı sayısı

Grafik 1: Yıllara Göre Melek Yatırımcı Sayısı¹0

Türkiye’deki 463 melek yatırımcısının yüzde 82’si Marmara Bölgesinde, yüzde
11’i İç Anadolu Bölgesinde, yüzde 6’sı Ege Bölgesinde ve yüzde 1’i Akdeniz
Bölgesinde yer almaktadır.
Lisans verilen melek yatırımcıların illere göre dağılımına bakıldığında da her 4
yatırımcıdan 3’ünün İstanbul’da olduğu görülmektedir.
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Grafik 2: Melek Yatırım lisanslarının illere göre dağılımı¹¹

GİRİŞ

Hazine müsteşarlığı tarafından belirlenen BKY (Bireysel Katılım Yatırımcısı)
şartlarına göre, Türkiye’de BKY lisansı alabilmek için başvuran kişinin
müracaat anında menkul ve gayrimenkuller dahil kişisel servetinin 1 milyon TL
ve üzerinde olması veya lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık
gayrisafi gelirinin 200 bin TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Diğer
yandan, BDDK verilerine göre 2018 Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de bankada
1 milyon TL ve üzeri parası olan kişi sayısı ise yaklaşık 200 bin kişi. Bu da
Türkiye’de melek yatırımcı olma potansiyeli taşıyan kişilerin yüzde 1’den çok
daha azının bu alan ile ilgilendiğini göstermektedir.
Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda oldukça başarılı
çalışmalar yürütse de Türkiye’de melek yatırımcısı olmanın hem bireysel
olarak hem de ülke açısında ne kadar avantajları olduğunun topluma tam
olarak anlatılamadığını ifade etmektedir.
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere oranla oldukça az sayıda melek yatırımcıya sahiptir. Bunun temel
sebeplerinden biri de emlak, döviz, borsa gibi geleneksel yatırım araçlarının
Türkiye’de hala popüler olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca internet ve
teknoloji girişimcilerinin sayısının az olması da bu konuda önemli bir
faktördür. Çünkü melek yatırımcılığın tarihi incelendiğinde kendisi daha önce
girişim kurmuş ve bu girişimini yüksek değerleme ile satmış kişilerin
(girişimcilerin) parasının neredeyse tamamını yine bu alanda melek yatırımcı
olarak değerlendirdiği görülmektedir. Her ne kadar Türkiye’de de durum
böyle olsa da çıkan girişim sayısının ve girişimini satan kişilerin sayısının az
olması melek yatırımcı sayısının da az olmasının nedenlerinden biridir.
Kendileri de eskiden birer internet ve teknoloji girişimcileri olan Sina Afra
(Markafoni), Melih Ödemiş (Yemek Sepeti), Nevzat Aydın (Yemek Sepeti),
Fatih İşbecer (Monitise), Emre Kurttepeli (Mynet) aynı zamanda Türkiye’nin
en çok yatırım yapan melek yatırımcıları arasındadır.

10

Grafik 3: Ülkelere göre melek yatırımcı sayısı (2018)¹²

Bununla birlikte internet ve teknoloji ile küreselleşmenin artması Türkiye’deki
yabancı melek yatırım ağları ve Venture Capital firmalarının da artmasını
sağlamıştır. Keiretsu Forum Türkiye, Addventure, Endeavor, Hummingbird,
STC ve Wamda, Avrupa’nın ve ABD’nin sayılı VC ya da melek yatırım ağı
olarak Türkiye’de de faaliyet gösteren şirketler arasında.
Türkiye’de 468 melek yatırımcının yanında 15 Melek Yatırım Ağı, 13 Yerli
Venture Capital firması, 8 Kurumsal Yatırım firması, 6 Yabancı Venture Capital
Melek Yatırımcı
Yatırım
yaptığı
girişim ve
ülke toplam
firması
yer almakta. Bu firmaların 2018
yılında
Türkiye’de
yaptığı
yatırım miktarı ise 100 girişime 59.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Alemşah Öztürk
FlightRecorder (ABD),
Ali Karabey
Grafik
4: yıllara göre melek yatırım miktarları¹³
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Teleporter (ABD)

Türk melek yatırımcılar ve melek yatırım ağları Türkiye’de yerleşik internet ve
teknoloji girişimlerine 59 milyon dolar yatırım yaparken, Türk melek
yatırımcılarının son birkaç yıldır yurtdışına ilgisi de artmış durumdadır. Türk
yatırımcıların bir kısmı yurtdışında kurulan Türk girişimcilerin şirketlerine
yatırım yaparken bir kısmı da global olma potansiyeli yüksek yabancı girişimlere yatırım yapmayı tercih etmektedir. Örneğin, girişimci ve melek yatırımcı
Fırat
yurt dışında şirket kurmuş,
Türk
Melekİşbecer,
Yatırımcı
Yatırımglobal
yaptığıpazarı
girişimhedefleyen
ve ülke
girişimcilere yatırım yapmayı öncelikli olarak değerlendirdiğini söylüyor.
İşbecer bu amacını şu şekilde anlatıyor; “Türkiye’nin ve Türklerin dünya
Wooshii (İngiltere)
Alemşah Öztürk
ekonomisinde daha çok söz sahibi olması bu sayede olacak”.
FlightRecorder (ABD),
Ali Karabey
Diğer yandan Türk yatırımcıların küresel anlamda başarılı olabilecek yabancı
Shoppimon (İsrail),
girişimlere yatırım yapmasının bir diğer sebebi ise tüm dünyaya hitap eden
TeamSQL (ABD),
girişimlerin erken aşamada yakalamış oldukları momentumun, genelde yerel
Teleporter (ABD)
pazara hitap eden işlere göre çok daha yüksek olmasıdır. Global ölçekte iş
yapan girişimlerin hitap ettikleri toplam Pazar büyüklüğü de yatırımcıların bu
Barricade (ABD),
Arda Kutsal
tarz girişimleri tercih etmesindeki bir diğer nedendir.
Clearbit (ABD),
Gingko Bioworks (ABD),
Matchmade (Almanya),
Naytev (ABD),
NewsWhip (İrlanda),
Rigetti Quantum Computing (ABD)
Tabo 4: Türk Melek Yatırımcıların yurtdışında yaptıkları yatırımlar¹4
Bora Samman

Bioserie (Hong Kong)

Melek
Yatırımcı
Bora Uygun

Yatırım yaptığı
Chooch
(ABD), girişim ve ülke
Connected2.me (ABD),
Wooshii
(İngiltere)
Eligible (ABD),
Final (ABD),
FlightRecorder
(ABD),
Fond/AnyPerk (ABD),
Shoppimon
(İsrail),
Rescale (ABD),
TeamSQL
(ABD),
RobinHood
(ABD),
Teleporter
(ABD)
Sunsama (ABD),
SVRF (ABD),
Barricade
(ABD),
Trusted Insight
(ABD),
Clearbit
(ABD),
UniKey (ABD)
Gingko Bioworks (ABD),
Matchmade
(Almanya),
Gingko BioWorks
(ABD),
Naytev
(ABD),
Likeconomy (ABD),
NewsWhip
(İrlanda),
Naytev (ABD),
Rigetti Quantum Computing (ABD)

Alemşah Öztürk
Ali Karabey

Arda Kutsal

Bülent Tekmen

Bora
Samman
Can Serter
Bora Uygun

Cem Sertoğlu

Cengiz Özköse

Bioserie
Kong)
AddoPad(Hong
(ABD),
MUBI (ABD),
Chooch
(ABD),(Gibraltar),
QuanTemplate
Connected2.me
(ABD),
Wooshii (İngiltere)
Eligible (ABD),
Final
(ABD),
CivicSolar
(ABD),
Fond/AnyPerk
(ABD),
HipWay (Rusya),
Rescale
(ABD),
Lime&Tonic
(İngiltere),
RobinHood
(ABD),
WikiMart (Rusya)
Sunsama (ABD),
SVRF
GMPly(ABD),
(ABD)
Trusted Insight (ABD),
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Naytev (ABD),
MUBI
(ABD),
NewsWhip
(İrlanda),
QuanTemplate
(Gibraltar),
Rigetti Quantum
Computing (ABD)
Wooshii (İngiltere)
Bora Samman
Cem Sertoğlu
Bora Uygun

Cengiz Özköse
Deniz Özuygur

Dilek Dayınlarlı
Ebru
Dorman
Bülent
Tekmen
Evren Üçok
Fırat
İşbecer
Can Serter

Cem Sertoğlu

Cengiz Özköse
Fırat
DenizKalsın
Özuygur

Dilek Dayınlarlı
Hasan
Aslanoba
Ebru Dorman
Evren Üçok
Fırat İşbecer
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Numan
Numan
Fırat Kalsın

Bioserie (Hong Kong)
CivicSolar (ABD),
HipWay (ABD),
(Rusya),
Chooch
Lime&Tonic
(İngiltere),
Connected2.me
(ABD),
WikiMart
(Rusya)
Eligible
(ABD),
Final (ABD),
GMPly (ABD) (ABD),
Fond/AnyPerk
Rescale (ABD),
Casetext (ABD),
RobinHood
(ABD),
Dealflicks (ABD),
(ABD),
Sunsama
Wefunder
(ABD)
SVRF
(ABD),
Trusted Insight (ABD),
TeamSQL
(ABD)
UniKey
(ABD)

Danger BioWorks
(ABD),
Gingko
(ABD),
Netezza
(ABD)
Likeconomy (ABD),
Naytev (ABD),
On Device
(İngiltere)
Rigetti
Quantum
Computing (ABD)
TVM Media
(İsveç),
AddoPad
(ABD),
Clip (Meksika),
MUBI
(ABD),
Faveeo
(İsviçre),
QuanTemplate
(Gibraltar),
Woto (İngiltere),
Wooshii
(İngiltere)
Tailster (İngiltere),
Get Blys (Avusturalya),
CivicSolar
(ABD),
CBOE
Vest
Tech (İsveç),
HipWay (Rusya),
Sycamore
(ABD),
Lime&Tonic (İngiltere),
Furnishare(Rusya)
(ABD),
WikiMart
Your Porter (Hollanda),
Kidential
(Belçika)
GMPly
(ABD)
Connected2me
Casetext
(ABD),(ABD),
Eligible (ABD),
Dealflicks
(ABD),
Rescale
(ABD),
Wefunder (ABD)
RobinHood (ABD),
SlidePay (ABD)
TeamSQL
(ABD)
AnyMeeting
(ABD),
Danger
(ABD),
Arthena
(ABD),
Netezza (ABD)
Carbon Health (ABD),
CARD.com
(ABD),
On
Device (İngiltere)
Connected2.me (ABD),
Five (ABD),
TVM
Media (İsveç),
Flipps
(ABD),
Clip (Meksika),
Mavrx (ABD),
Faveeo
(İsviçre),
Navdy
(ABD),
Woto (İngiltere),
Naytev (ABD),
Tailster
(İngiltere),
Pvgna
(ABD),
Get
Blys
(Avusturalya),
Rinse
(ABD),
CBOE Vest Tech (İsveç),
Roadster (ABD),
Sycamore
(ABD),
Stellar
Labs
(ABD),
Furnishare (ABD),
Stowaway
Cosmetics
(ABD),
Your Porter (Hollanda),
StratiFi (ABD)
Kidential
(Belçika)
FlightRecorder (ABD),
Connected2me
(ABD),
TeamSQL
(ABD)
Eligible (ABD),

Ebru Dorman
Can Serter
Evren Üçok
Fırat İşbecer
Cem Sertoğlu

Cengiz Özköse
Deniz Özuygur

Dilek
Dayınlarlı
Fırat Kalsın
Ebru Dorman
Evren Üçok
Hasan Aslanoba
Fırat İşbecer

Fırat Kalsın

Numan Numan
Hasan Aslanoba
Oltaç Ünsal

Ömer Erkmen
Selçuk Saraç
Sina Afra

Rigetti Quantum Computing (ABD)
Danger (ABD),
AddoPad
(ABD),
Netezza (ABD)
MUBI (ABD),
QuanTemplate
(Gibraltar),
On Device (İngiltere)
Wooshii (İngiltere)
TVM Media (İsveç),
GİRİŞ
CivicSolar
(ABD),
Clip (Meksika),
HipWay
(Rusya),
Faveeo (İsviçre),
Lime&Tonic
(İngiltere),
Woto (İngiltere),
WikiMart
(Rusya)
Tailster (İngiltere),
Get Blys (Avusturalya),
GMPly
(ABD)
CBOE Vest
Tech (İsveç),
Sycamore (ABD),
Casetext
(ABD),
Furnishare
(ABD),
Dealflicks
(ABD),
Your Porter
(Hollanda),
Wefunder
(ABD)
Kidential (Belçika)
TeamSQL
(ABD)(ABD),
Connected2me
Eligible (ABD),
Danger
Rescale (ABD),
(ABD),
Netezza
(ABD)
RobinHood
(ABD),
SlidePay (ABD)
On Device (İngiltere)
AnyMeeting (ABD),
TVM
Media
(İsveç),
Arthena
(ABD),
Clip
(Meksika),
Carbon Health (ABD),
Faveeo
(İsviçre),
CARD.com
(ABD),
Woto
(İngiltere),(ABD),
Connected2.me
Tailster
(İngiltere),
Five (ABD),
Get
Blys
(Avusturalya),
Flipps
(ABD),
CBOE
Vest
Tech (İsveç),
Mavrx (ABD),
Sycamore
(ABD),
Navdy (ABD),
Furnishare
(ABD),
Naytev (ABD),
Your
Porter
(Hollanda),
Pvgna (ABD),
Kidential
(Belçika)
Rinse (ABD),
Roadster (ABD),
Connected2me
(ABD),
Stellar Labs (ABD),
Eligible
(ABD),
Stowaway
Cosmetics (ABD),
Rescale
(ABD),
StratiFi (ABD)
RobinHood (ABD),
SlidePay
(ABD) (ABD),
FlightRecorder
TeamSQL (ABD)
AnyMeeting (ABD),
Arthena
(ABD),
APX Labs
(ABD),
Carbon
Health
(ABD),
csMentor
(ABD),
CARD.com
(ABD),
The Wall (ABD),
Connected2.me
uKnow (ABD), (ABD),
Five
(ABD), Deep Vu (ABD)
Vufind/DBA
Flipps (ABD),
Mavrx
(ABD), (ABD),
FlightRecorder
Navdy
(ABD),
TeamSQL
(ABD)
Naytev (ABD),
Pvgna
(ABD), (ABD)
Connected2.me
Rinse (ABD),
Roadster
(ABD),
Bottica (İngiltere),
Stellar
Labs
Dollar Shave(ABD),
Club (ABD),
Stowaway
Cosmetics
(ABD),
iTravel (Almanya),
StratiFi
(ABD)(Almanya),
L’ArcoBaleno
Lesara (Almanya),
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Ömer Erkmen
Selçuk Saraç
Sina Afra

Tahir
Zaimoğlu
Numan
Numan
Umur Çubukçu
Oltaç Ünsal
Umur Özal

Ömer Erkmen

Carbon Health (ABD),
FlightRecorder
(ABD),
CARD.com (ABD),
TeamSQL
(ABD)(ABD),
Connected2.me
Five (ABD),
Connected2.me
Flipps (ABD), (ABD)
Mavrx (ABD),
Bottica
(İngiltere),
Navdy (ABD),
Dollar
Club (ABD),
NaytevShave
(ABD),
iTravel
(Almanya),
Pvgna (ABD),
L’ArcoBaleno
Rinse (ABD), (Almanya),
Lesara
(Almanya),
Roadster
(ABD),
MovieLala
(ABD),
Stellar Labs
(ABD),
NicheStreem
(Güney Afrika),
Stowaway Cosmetics
(ABD),
The
Cloak
Room
(Hollanda)
StratiFi (ABD)
Flight
Recorder(ABD),
(ABD)
FlightRecorder
TeamSQL (ABD)
TeamSQL (ABD)
APX Labs (ABD),
Fitwell
(İngiltere),
csMentor
(ABD),
FundingGates
(ABD),
The Wall (ABD),
MUBİ
(ABD),
uKnow (ABD),
QuanTemplate
(Gibraltar),
Vufind/DBA Deep
Vu (ABD)
VizeraLabs (ABD),
Wooshii
(İngiltere),
FlightRecorder
(ABD),
Woto
(İngiltere)
TeamSQL
(ABD)

Selçuk Saraç

Connected2.me (ABD)

Sina Afra

Bottica (İngiltere),
Dollar Shave Club (ABD),
iTravel (Almanya),
L’ArcoBaleno (Almanya),
Lesara (Almanya),
MovieLala (ABD),
NicheStreem (Güney Afrika),
The Cloak Room (Hollanda)

Tahir Zaimoğlu

Flight Recorder (ABD)

Umur Çubukçu

TeamSQL (ABD)

Umur Özal

Fitwell (İngiltere),
FundingGates (ABD),
MUBİ (ABD),
QuanTemplate (Gibraltar),
VizeraLabs (ABD),
Wooshii (İngiltere),
Woto (İngiltere)
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uKnow
(ABD),
TeamSQL
(ABD)
Vufind/DBA Deep Vu (ABD)
Umur Özal
Fitwell (İngiltere),
Ömer Erkmen
FlightRecorder
(ABD),
FundingGates (ABD),
TeamSQL
(ABD)
MUBİ (ABD),
QuanTemplate (Gibraltar),
4.
MELEK
YATIRIMCILARIN
Selçuk Saraç
Connected2.me
(ABD)
VizeraLabs
(ABD),
Wooshii (İngiltere),
KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLAR
Sina Afra
Bottica
(İngiltere),
Woto (İngiltere)
Dollar Shave Club (ABD),
iTravel (Almanya),
L’ArcoBaleno (Almanya),
Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye’de melek yatırımcı sayısı dünya
Lesara (Almanya),
ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır. İnternet ve teknoloji
MovieLala (ABD),
girişimciliğinin 2000 yılından itibaren hayatımıza girmeye başlaması ve Melek
NicheStreem (Güney Afrika),
yatırım kanunun daha 6 sene önce çıkması bunun en önemli sebebi olarak
The Cloak Room (Hollanda)
gösterilebilir. Bu konuda diğer sorunlar ise bürokratik engeller ve
girişimcilerden kaynaklanan sorunlardır.
Tahir Zaimoğlu
Flight Recorder (ABD)
Umur Çubukçu

Umur Çubukçu
4.1. Bürokratik Engeller

TeamSQL (ABD)

Umur Özal
Fitwell (İngiltere),
İNOFİNANS Projesi kapsamında 17 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen
FundingGates (ABD),
melek yatırım ağları, melek yatırımcılar, KOSGEB ve ekosistemin diğer
MUBİ (ABD),
temsilcilerinin katıldığı ve girişimcilik ekosisteminin finansal sorunlarının
QuanTemplate (Gibraltar),
tartışıldığı 2. Girişimcilik Çalıştayı’nda en çok üzerinde durulan konulardan biri
VizeraLabs (ABD),
de bürokratik sorunların melek yatırımcıların önünü tıkadığı ile ilgili idi. Bir
Wooshii (İngiltere),
melek yatırımcı ya da melek yatırım ağı bir girişime destek verdiğinde önüne
Woto (İngiltere)
gelen bürokratik engeller yatırım sürecini uzatırken, yıl sonunda yaptığı
yatırımın vergi indirimi için başvurduğunda karşılaştığı bürokratik sorunlar
nedeniyle bazı durumlarda vergi indiriminden yararlanmak bile
istemeyebiliyor.
Örneğin aynı çalıştayda Tarvenn Ventures ve Advisers CEO’su Mustafa Kopuk
bürokraside yaşanan gecikmelerden dolayı melek yatırım ağı olarak ya da
sermaye fonu olarak akredite olmadıklarını özel yatırımcı olarak kalmak
istediklerini belirtmiştir. Bunun avantajlarını da Türkiye’nin en hızlı yatırım
sürecini kapatan firma olarak gördüklerini belirtmiştir.
Fakat tüm sorunlara rağmen vergi avantajı hala melek yatırımcılığa geçiş için
yatırımcılar tarafından en büyük avantaj olarak görülüyor. Melek yatırım
lisansı alan yaklaşık 500 kişiye “vergi avantajı melek yatırım lisansı alırken
etkili oldu mu?” sorusuna 300 melek yatırımcı çok etkili olduğunu, 18 tanesi
etkili olmadığını belirtmiştir. Yenilikçi iş fırsatı yüzünden melek yatırım
yapıyorum diyenlerin oranı ise sadece yüzde 20’dir. Yatırımcıların melek
yatırımı yenilikçi iş fırsatı olarak değil de vergi avantajı olarak görmeleri melek
yatırımcılığın gelişmemesine ve girişimlerin doğru yatırımı alamamasına
neden olmaktadır. Bunun da girişimcilik eko-sistemine olumsuz etkisi
olmaktadır çünkü bir melek yatırımcı sadece yatırım yapmak değil aynı
zamanda o girişimin gelişmesi için mentörlük ve networking gibi konularda
da girişime destek olması önemlidir.
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Bu konuda melek yatırımcıların karşılaştığı bir diğer sorun ise TÜBİTAK
Destekleridir. TÜBİTAK’ın destek verdiği teknoloji girişimlerini açıklamaması
melek yatırımcıların yatırım yapacak firma sayısını azaltmaktadır. Çünkü
TÜBİTAK, destek vereceği firmaları seçerken iş planı ile başarılı olacağını
bildiği firmaları kendi uzmanları tarafından onaylandıktan sonra
belirlemektedir. Fakat bu firmalar TÜBİTAK destekleri bittikten sonra finansal
desteğe sahip olmadıkları için -eğer kendileri bir melek yatırım ağına
başvurmadı ise- iflas etmek zorunda kalıyorlar. Bu konuda Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından onaylanan ve sertifika verilen melek yatırım ağları
tarafından TÜBİTAK’a sunulan bize vermeseniz bile Hazine Müsteşarlığı ile
paylaşın önerisi kabul görmemiştir. Melek yatırım ağları bu teknoloji
girişimlerine sadece yatırım anlamında değil aynı zamanda network,
mentörlük, iş planı geliştirme gibi konularda da destek vererek birçok
teknoloji girişiminin başarılı olmasını sağlayabilecek konumda kuruluşlardır.
4.2. Girişimcilerden Kaynaklanan Sorunlar
Türkiye’de girişimcilik kültürünün tam olarak yerleşmemesi ve üniversitelerde
bu alanda eğitimler verilmemesi ya da yeni başlanması nedeniyle iş planı
hazırlama, Pazar analizi yapma konularında girişimcilerin önde gelen
eksikliklerinden bazılarıdır. Küresel anlamda başarılı olacak girişimlerin
çıkmaması da bir Türkiye’deki girişimcilik eko-sisteminin bir diğer sorunudur.
Aşağıdaki bölümde de görüleceği üzere, girişimciler özellikle global olarak
başarılı olacak girişimlere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bunun en önemli
sebebi de yatırım yaptıkları girişimden kısa sürede çıktıkları zaman (exit
yapmak) yatırdıkları yatırımın 50 katı-100 katı ile çıkabilme imkanına sahip
olmaları söylenebilir.
Dünya genelinde mühendis kökenli girişimcilerde görülen ürüne odaklanarak,
pazarlama, reklam, ürünü konumlandırma gibi sosyal alana giren konulara
mühendis kökenli girişimcilerin ağırlık vermemesi Türkiye’de de sık rastlanan
konulardan biridir. Bu nedenle gerekli tanıtımı yapmadan, maliyetleri, kâr
marjını hesaplamadan kurulan girişimler de bir süre sonra kapanmak zorunda
kalmaktadırlar.
Diğer yandan, Girişimin yönetimi sırasında profesyonel davranmamak
nedeniyle ortakların bir ya da birkaçının ayrılması yüzünden girişimin
kapanması, çok karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. 2018 yılı sonunda
İNOFİNANS Projesi kapsamında gerçekleştirilen her iki çalıştayda da gerek
girişimcilerin gerekse melek yatırımcıların en çok karşılaştıkları sorunların
başında bu durum gelmektedir. Özellikle 20’li yaşların başında gençler
tarafından kurulan girişimlerde çok görülen bir durum olan ortaklardan birinin
girişime yeteri kadar vakit ayırmaması, sorumluluklarını yerine getirmemesi,
ortaklar arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle çok başarılı olacak
girişimlerin kapanması yaşanan sorunların başında gelmektedir.
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Dünya genelinde en başarılı girişimlerin ortalama 40 yaş civarında ve
girişimcilerin birkaç girişim batırdıktan sonra kurulması da gerek ortaklarla
yaşanan tatsız tecrübeler gerekse reklam ve pazarlama gibi bir girişimin
olmazsa olmazı konularda yapılan hatalardan ders çıkartıldıktan sonra
çıkması da bunun bir sonucu olmaktadır.
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5. KOSGEB DESTEKLERİ

Türkiye’nin en çok bilinen girişimci desteği olan KOSGEB destek ve
kredilerinin başlangıcı 2010 yılına kadar inmektedir. Bu tarihten itibaren
KOSGEB girişimcilere, bazı kurum ve kuruluşlarla birlikte girişimcilik eğitimleri
vererek 30 bin liraya kadar destek veriyordu. Bu hibe desteği daha sonraki
dönemde 50 bin TL’ye ya da 100 bin TL’de geri ödemeli olarak devam
etmiştir. KOSGEB desteklerinin en büyük özelliği sadece internet ve teknoloji
sektörüne değil, Türkiye’deki tüm sektörlerde iş kurmak isteyen girişimcilere
bu desteği ve eğitimleri vermesidir.
2010 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte KOSGEB, 72 saatlik girişimcilik
eğitimleri veriyordu. Bu eğitimi bir girişimcinin alması, işi kurup kurmayacağı
konusunda bir karar vermesini, işletmeyi kurma süreleri, karşılaşacağı
sorunlar, finansal model, girişimin yönetimi, pazarlama modeli, pazarlama
planı gibi bir işletme için gereken her türlü konuda eğitimleri içeriyordu. Bu
eğitim sonrasında girişimci, işletmesini bu eğitime göre kuracak mı,
kurmayacak mı sorusunun kararını veriyordu.
KOSGEB destek alma sürecinde girişimciler aynı zamanda bir iş planı
sunmaları gerekiyordu, daha önceki dönemde ise girişimciler, KOBİ
beyannamesi denilen bir süreç ile beyanname sunarak il müdürlüklerinden
onay almaları gerekiyordu. Bu da birçok evrak ve zaman kaybına neden
olmakta idi.
2018 yılında başlayan e-devlet süreci ile girişimciler zaman ve evrak açısından
büyük avantaj elde etmişlerdir. KOSGEB’de 2018 yılında başlayan değişim
sadece işlemlerin e-devlet üzerinden yapılmaya başlanması ile kalmamıştır.
KOSGEB kredilerinde önceki yıllarda daha çok kuaför, restoran, kafe
işletmeciliği, çiğ köfte işletmeciliği gibi geleneksel sektörlerden gelen
başvurular ağırlıklı olduğu için bu tarz desteklere ağırlık veriliyordu. KOSGEB
raporlarına göre bu desteklerden özellikle kuaför ve restoran işletmeciliği en
çok yararlanan iş kolu olarak geçmekteydi. Bundan dolayı KOSGEB, 1 Ocak
2019 itibari ile girişimcilikle ilgili destek modelini değiştirme kararı almıştır.
KOSGEB artık geleneksel girişimcilere eskiden olduğu gibi 50.000 TL’ye
kadar destek verebilecek bunun yanında imalat yapmak isteyen, yüksek
teknoloji üretmek isteyen işletmelere/girişimcilere daha fazla destek sağlama
kararı vermiştir. Örneğin, yeni modele göre, anonim şirket kuruluşunda
KOSGEB 2 bin TL’ye kadar kuruluş gideri desteği veriyordu. Şimdi ise şahıs
işletmelerine kuruluşla alakalı, kurduktan sonra ödeme talep ettiklerinde
5.000 TL doğrudan destek vermeye başlamaktadır. Eğer destek talebi tüzel
kişiden geliyorsa bu mikar 10 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.
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Yine 2019 yılında başlayan değişiklikle KOSGEB, girişimciye projesi
başladığından itibaren çalıştırdığı personel sayısına göre ek performans
desteği denilen destekler de verebilecektir. Girişimci, bir yıllık süreçte bir
personel çalıştırırsa 5.000 TL, iki personel çalıştırırsa 10.000 TL, 3 personel ve
daha fazlasını çalıştırırsa 20.000 TL’ye kadar performans desteği alacaktır. Bu
performans destekleri birinci ve ikinci yılda 20.000 + 20.000 olmak üzere
maksimum 40.000 TL olarak verilecektir. Bu destekler geleneksel sektörlerde
faaliyette bulunan işletmeler için geçerli olan desteklerdir.
Bunun dışında imalatçı olan girişimler düşük teknoloji üretiyorlarsa eğer
100.000 TL’ye kadar makine ve yazılımla ilgili KOSGEB’ten destek
alabileceklerdir. Bu 100.000 TL’lik kısım hibe olarak verilecektir. KOSGEB’in
daha önceki programlarında böyle bir şey yoktu, önceden girişimciler, en çok
18.000 TL’ye kadar makine tesisat ile ilgili destek alabiliyordu. Şimdi o kısım
düşük teknolojili firmalarda 100.000 TL’ye kadar çıkıyor, orta teknolojili
firmalarda 200.000 TL’ye, yüksek teknolojili üretim yapan girişimlere
300.000 TL’ye kadar hibe desteğinden yararlanabileceklerdir.
KOSGEB, 2019 yılından itibaren inovasyona, teknolojiye ağırlık veren
işletmelere öncelik vererek geleneksel girişimciler ile teknoloji ve inovasyon
ile katma değer üreten girişimler arasında bir ayrıma gitme kararı almıştır.
KOSGEB’in 2019 yılında başlattığı yenilikler bunlarla sınırlı değildir. Büyük
zaman kaybına neden olan ve uzun zaman gerektiren başvuru süreci de
e-devlet ile kısaltılmıştır. Yeni sistem ile bir girişimci eğer işletme kurmak
istiyorsa ya da bir iş fikri varsa KOSGEB’in internet sitesine girecek, -öncelikle
bir girişimcilik eğitimi alması gerektiği için- KOSGEB’in sitesinde girişimcilik
eğitimi ile alakalı eğitim veren yerlere bakacak, istediği herhangi bir kuruma
yine e-devlet üzerinden başvuru yapacak, E-devlet üzerinden yaptığı başvuru
ilgili kurum tarafından uygun görüldükten sonra bu kişi 4 günlük bir eğitim
alacaktır. Aldığı eğitim sonrası ilgili sertifika yine e-devlet sayfasından temin
edilebilecektir. Böylece sertifikalar da tamamen elektronik ortamdan
alınabilecektir. Sertifikası çıktıktan sonra kişi işletmesini kuracak, işletmeyi
kurduktan sonra KOSGEB’in sayfası üzerinden yine e-devlet üzerinden KOBİ
beyannamesi denilen evrakı doldurması yeterli olacaktır. Önceden bu KOBİ
beyannamesini İTO sicil gazetesinden alması gerekiyordu. Bunun dışında da
belli dokümanları doldurup KOSGEB Müdürlüğü’ne sunması gerekiyordu.
Şimdi bunlar tamamen e-devlet üzerinden, KOSGEB’in sistemi üzerinden
tamamlanabiliyor.
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6. TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK destekleri Türkiye’nin bu alanda devlet tarafından verilen ilk destek
olma özelliği taşımaktadır. TÜBİTAK, yıllardır başta akademisyenler olmak
üzere teknoloji ve bilim alanında Türk bilim insanlarının ve girişimcilerin
projelerini desteklemektedir. Fakat son 3 yıldır gerek artan başvurular
nedeniyle gerek de girişimcilik kültürünün Türkiye’de yaygınlaşmaya
başlamasından dolayı TÜBİTAK proje başvurularını üniversitelerin kuluçka
merkezleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile kabul etmeye başlamıştır.
TÜBİTAK destek programları önceki yıllarda verilen KOSGEB Projeleri ile
kıyaslandığında en önemli farklı, evrak yükünün ve bürokrasinin çok daha az
ve tüm sürecinin olabildiğince şeffaf olmasıdır. Süreç boyunca, yalnızca proje
başvurusunun ilk adımında, proje sahibi işletmenin TÜBİTAK yönetmeliklerine
uygunluğunun tespiti için az sayıda evrak talep edilmekte, bundan sonraki
tüm süreçler ise tamamen online şekilde yürütülmektedir. Bu bağlamda
TÜBİTAK’taki evrak sürecinin yoğun olmadığını ve bu durumun TÜBİTAK’ı
çoğu girişimci nezdinde öncelikli tercih sebebi olmaktadır.
Grafik 5: TÜBİTAK Desteklerinden Yararlanan Firma Sayıları¹5
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Fakat diğer yandan girişimcilik kültürü Türkiye’de girişimciler arasında tam
olarak yerleşmediğinden girişimciler proje başvuruları sırasında TÜBİTAK
girişimlerini tam olarak araştırmadan gelmeleri sorun teşkil etmektedir. Bu
konuda görüşüne başvurduğumuz Sabancı Üniversitesi Kuluçka Merkezi
Müdürü Başar Kaya da SUCOOL bünyesinde alınan TÜBİTAK BİGG Başvuru
süreci ile ilgili şu bilgileri vermiştir: “Aynı anda hem BİGG programını hem de
farklı alanlarda hızlandırma programları yürüttüğümüz için bu soruya
karşılaştırmalı yanıtlar vereceğim. 1 Temmuz-30 Eylül 2018 arasındaki
dönemde yaklaşık 300 başvuru aldık, bu sayı diğer birçok yürütücü
kuruluştan fazla. Ancak gelen başvuruların en az yarısı, BİGG programı
hakkında en ufak fikir sahibi olmayan ve yalnızca “200Bin TL hibe
veriliyormuş, o zaman bir şeyler bulalım da şu parayı alalım” mantalitesindeki
girişimcilere ait idi. Ayrıca girişimcilerin BİGG programı kapsamında en
azından proje başvurularının onaylandığına ve şirketleşmesi gerektiğine dair
resmi kararı öğrenmesi bile ortalama 1 yılı buluyor. Bu yüzden BİGG’e
başvuran girişimcilerin büyük kısmı ‘TÜBİTAK’tan hibe almadan’ iş fikrine dair
somut bir çalışma yapma gereği duymuyor. Haliyle girişimcilerin motivasyonu
oldukça düşük. Kısacası BİGG programına ilgi yüksek ancak nitelik düşük.”
Yine Başar Kaya’ya göre TÜBİTAK BİGG programının bir diğer eksiği ise
sürecin oldukça uzun olması. Kaya çekincelerini şu şekilde dile getiriyor;
Örneğin BİGG programı 2018/2 çağrısı 3 Eylül tarihinde açıldı. 4 Eylül’de
BİGG’e başvuran bir girişimcinin ilk ödemeyi alması en erken Temmuz 2019.
Bu yönüyle zaten çoğu girişimci için verimsiz bir süreç. Diğer bir eksik ise,
girişimcilik programları yönetmeliklerinin maalesef “tecrübesiz, ilk girişim
kurma deneyimini yaşamak isteyen” girişimcilere yönelik kurgulanmış olması.
Hali hazırda şirketi ve/veya bir yerde hissesi olan girişimci adayları BİGG’e
başvuramıyor. Oysa ki şirket kurmuş, yönetmiş, tecrübeli girişimcilerin BİGG
programına teşvik edilmesi, hibelerin daha verimli kullanılmasını sağlayabilir.”

Tablo 5: TÜBİTAK DESTEKLERİ ¹6
DESTEK ADI

NUMARASI

Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1501

Proje Pazarları Destekleme Programı

1503

KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

1505

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

1507

Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1509

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Destekleme Programı

1511

Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (BIGG)

1512

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513

Girişim Sermayesi Destekleme Programı

151422

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmana

1601

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Destekleme Programı

1511

Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (BIGG)

1512

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513

Girişim Sermayesi Destekleme Programı

1514

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmana
Yönelik Destek Programı

1601

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Denetleme Programı

1001

Hızlı Destek Programı

1002

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

1008

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

1011

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

3501

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projeleri Destekleme Programı

1007

Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma
Faaliyetlerini Destekleme Programı

2239

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2238

Dünyadaki kamu destekleri incelendiğinde birçok alanda girişimlere vergi
kolaylıkları ve destekler sağlandığı görülmektedir. Başlangıç aşamalı, teknoloji
odaklı Ar-Ge ve inovasyon barındıran destekler içinden öne çıkan destekler
aşağıda belirtilmiştir:
Exist Programı
EXIST programı Almanya'nın Yüksek Teknoloji Stratejisi’nin bir parçası olarak
Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilmektedir. Destek üç farklı başlıkta
ödenmektedir. Üniversitelerin kendi projelerini geliştirmeleri için verilen
destek hibe olarak 70.000 Euro’ya kadar olup ilk 6 aylık süreyi kapsamaktadır.
Aşamalı desteğin iyi bir örneğini sunan EXİST programında 5 yıla kadar olan
proje sürecinde 1 milyon euroya kadar destek sağlanmaktadır.
Tnufa Programı
İsrail Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan bir programdır. Destek
kurumsal ve bireysel olabilmektedir. Destek tutarı yaklaşık 50.000 dolara
kadar olup bu tutar bütçenin yüzde 85’ini oluşturur.
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Magneton Programı
Yine İsrail Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanır. Destek oranı azami yüzde
66 olup, destek süresi iki yıl olarak belirlenmiştir. Destek tutarının parasal
karşılığı yaklaşık olarak 800.000 dolara kadardır. Destek hibe olarak
sağlanmaktadır.
Sirius Programı
Uluslararası katılıma açık iş fikirlerinin İngiltere’de hayata geçirilmesi için
oluşturulmuştur. Desteklenmesine karar verilen iş fikirleri için her bir çalışana
en çok 12.000 sterlin destek sağlanır. Programda iş rehberi sağlanması ve
yatırımcıya ulaşma anlamında çeşitli avantajları bulunmaktadır. Destek alan
girişimciye 12 ay ikamet ve lojistik desteği de sağlanır.
Yenilik Topluluk Takımları Programı
Üniversitelerde girişimcilik ile ilgili yaygın etki amaçlayan programda
yürütücü kurum Amerikan Ulusal Bilim Fonu’dur. Programda destek süresi 6
aydır. Desteklenen toplam takım sayısı 250 olarak belirlenmiştir. Programın
bütçesi yıllık 12.500.000 dolar olup her takım için destek tutarı yaklaşık
50.000 dolardır.
Tekes
Finlandiya’da uygulanan aşamalı bir destek programıdır. Destek süreci
aşamalı olup başlıca aşamalar planlama, büyüme ve hızlandırma aşamalarıdır.
Planlama aşamasında en çok 6 ay olarak belirlenen süre içinde 50.000
Euro’ya kadar destek sağlanmakta olup, bu desteğin yüzde 75’i hibe olarak
belirlenmiştir. Bu aşamayı takip eden büyüme aşamasında destek tutarı hibe
oranı aynı kalmak koşuluyla 250.000 Euro’ya kadar çıkabilmektedir.
Büyümeyi hızlandırma aşamasında ise şirket faaliyetlerinin uluslararası alana
taşınması planlanmakta, profesyonel destek ve ortaklıklar oluşturulmaktadır.
Bu aşamadaki destek tutarı en çok 1.000.000 Euro olup, özel bölgeler için
1.250.000 Euro olabilmektedir.
Youth 1000 CEO Programı
Kore’de sürdürülen bir programdır. Program, iş alanı ve iş rehberi desteği ve
genç girişimcilere Seul’de ofis desteği sağlamaktadır. Ayrıca pazarlama
konusunda eğitimler yapılmaktadır.
Genç Girişimcilik Programı
Program Güney Kore’de yer alan Küçük Orta İşletme Kuruluşu tarafından
yürütülmektedir. Pazarlama ve ticarileşme kredi programları devam
desteklerini oluşturmaktadır. Destek tutar 100.000 dolara kadar çıkmaktadır.
Start Up Hope
İtalya’da
yenilikçiliğin
ve
teknoloji
tabanlı
iş
fikirlerini
desteklemek üzere kurulan destek programıdır. Finansal ve iş rehberliği
desteği sunmaktadır. 14.000.000 Euro’luk bir fon ayrılmıştır. Destek için ön
sermaye şartı konulmuştur. Bu öz sermaye yüzde 15 - yüzde 45 arasında
olmalıdır.

24

Futurpreneur
Kanada Genç Girişimciler Vakfı tarafından sağlanan bir destek programıdır.
Bu programda yaş sınırı 18-34 olup programda destek bütçesi 15.000-30.000
dolar arasında değişmektedir.
Start Up Brezilya
Brezilya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı tarafından desteklenen bu
program teknoloji tabanlı iş fikirlerini desteklemektedir. 60.000 dolara kadar
karşılıksız hibe sunmaktadır. Programda toplam bütçe yaklaşık 6.500.000
dolardır.
İnnovar
Arjantin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı tarafından yürütülen program,
yenilikçi projelere hibe desteği sunmaktadır. 18 yaşından büyük olmak şartıyla
girişimciler, mikro işletmeler, KOBİ’ler, araştırma kurumları ve/veya Arjantin’de
bulunan bilimsel kurumlar programa başvuru yapabilmektedir. Toplamda
1.000.000 Dolar değerindeki hibeyi girişimcilere sağlamaktadır.
Start Up Chile
2010 yılında başlayan bu program 40.000 Dolar hibe desteği sağlamakta
olup girişimcilere 1 yıllık vize imkanı sunmaktadır. Bu programın sonuç hedefi
Şili’yi Güney Amerika’nın inovasyon merkezi haline getirmektir. Program
şimdiye kadar 65 farklı ülkeden 10.000’in üzerinde başvuru almış olup
bilinilirlik anlamında benzer birçok farklı programa ilham kaynağı olmuştur.
Tüm programlar incelendiğinde öne çıkan ilk husus programların aşamalı bir
yapıda olmasıdır. Bu aşamalı yapı girişimciler için hayati önem taşıyan finansal
akışın sağlanmasına yönelik kolaylıklar oluşturmakta ve ortaya konulan
teknolojik yeniliğin ürüne dönüşme sürecinde işletmeyi ayakta tutacak bir
plan sunmaktadır. Bununla birlikte programlar, eğitimi sistemli bir hale
getirmiş aynı zamanda uluslararası katılıma ve iş birliklerine açık yapılar
amaçlamışlardır. ¹7
Türkiye’de 500’e yakın melek yatırımcı, 15 melek yatırım ağı, 13 yerli Venture
Capital firması, 8 Kurumsal yatırım ve 6 Yabancı menşeili Venture Capital
firması olmasına rağmen birçok açıdan eleştirilseler de 2018 yılında
girişimlere en büyük destek hala devlet destekleri ve teşvikleri tarafından
(KOSGEB + TÜBİTAK) sağlanmaktadır.

DESTEK ADI
25
Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

NUMARASI
1501

Grafik 6: KOSGEB – Tübitak ve Melek Yatırım Miktarları¹8

Not: Fikir aşaması: Tübitak 1512 + KOSGEB AR-GE, İnovasyon Destek Programı (Girişimci),
Tohum ve Seri Aşaması: Tübitak 1507 + KOSGEB AR-GE, İnovasyon Destek Programı +
KOSGEB Teknopazar
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7. KİTLESEL FONLAMA (CROWDFUNDING)

Kitlesel fonlama (Crowdfunding) Türkiye’de yeni bir uygulama olduğu için
öncelikle ne olduğunu anlatmak gerekmektedir. Kitlesel fonlama,
girişimcilerin yenilikçi ve teknoloji odaklı projelerini desteklemek için ortaya
çıkan ve günümüzde gittikçe yaygınlaşan alternatif bir finansman aracıdır.
Kitlesel fonlama sistemi ile tek başına ciddi değer yaratmayacak çok sayıda
kişi, ufak meblağlar ile internet siteleri aracılığıyla kaynak yaratarak,
finansmana ulaşmakta zorluk yaşayan girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin hayata
geçirilmesine katkı sağlamaktadır.
Kitlesel fonlama nasıl işiyor?
Proje sahipleri, projelerine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri ilgili internet
platformuna ekleyerek projesini tanıtıyor ve projenin hayata geçirilmesi için
gereken finansman hedefini belirliyor. Yatırımcılar ise platform üzerinden
uygun gördükleri projeyi belirleyerek girişimcinin finansman hedefine katkıda
bulunuyor. Öngörülen süre içerisinde hedef finansman tutarına ulaşıldığı
takdirde, platform belirli bir komisyon kesintisi yaparak, toplanan fonu proje
sahibine iletiyor. Hedeflenen tutara ulaşılamaz ise o zamana kadar toplanan
tutar, yatırımcılara iade ediliyor. Platformun aklınıza gelebilecek her türlü
proje için kullanılması mümkün. Roman yazımından, albüm hazırlığına,
seyahat sponsorluğundan, sosyal destek projelerine kadar uzanan geniş bir
yelpazedeki fikirlere destek sağlanmaktadır.
Girişimciler için kitlesel fonlama platformları, projeleri için fon yaratmanın
yanı sıra girişimcilerin riskini azaltmak, projelerinin pazar analizini yapmak,
ürünlerinin satılabilirliğini test etmek, daha geniş kitlelere duyurmak ve
kullanıcılardan geri bildirim almak gibi amaçlarla da kullanılabilmektedir.
Sonuçta eğer girişimci yayınladığı projesiyle kalabalıkların ilgisini çekmişse
aslında o projenin pazar analizi de başarılı olmuş demektir. ¹9
Dünyada oldukça popüler olan kitlesel fonlama platformları şimdiye kadar
birçok projeye destek olmuş durumdadır. En çok bilinen kitlesel fonlama
sitelerinden biri olan Kickstarter kurulduğu günden bu yana 147.370 projeyi
fonlamış ve bugüne kadar yaklaşık 4 milyar dolar para toplamıştır. Dünyada
kitlesel fonlama platformlarının sayısı 2015 yılı itibariyle 2.902’dir ve tüm bu
kitlesel fonlama platformları aracılığı ile toplanan paranın 2015 yılı itibariyle
34 milyar dolara ulaştığı bilinmektedir. ²0
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Kitlesel Fonlama sistemi Türkiye’de de Aralık 2017 tarihinde resmî gazetede
yayınlanan yasa ile resmi bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye’de 4 kitlesel
fonlama platformları aracılığı ile şimdiye kadar toplanan toplam miktar 7
milyon TL’ye yaklaşmış durumdadır. Toplam desteklenen proje sayısı ise
181’dir. Resmi olarak Türkiye’de henüz 2 yılını bile doldurmamış bir sistem için
181 projenin desteklenmesi oldukça sevindiricidir. ²¹
Bu sistem kapsamında dünyada genel olarak ödül bazlı, hisse bazlı, borç bazlı
ve bağış bazlı olmak üzere 4 tip kitle fonlama modeli uygulanmaktadır.
Kitle fonlamanın bağış bazlı tipinde bağışçılar, parasal olarak destekledikleri
projenin hayata geçmesi karşılığında herhangi bir ticari kazanç veya maddi
değeri olan herhangi bir ödül beklentisi içinde değillerdir. Ödül bazlı
fonlamada ise ödül projeyi başlatan kişiye göre ve projeye göre değişiklik
gösterebilmektedir. Örneğin bir kitap projesi olan kişi proje sonunda her
bağışçıya bir kitap gönderme karşılığında bağış toplayabilmektedir.

Tablo 6: Türkiye’deki Kitlesel Fonlama Platformları (2019) ²³
Arıkovanı
Tür

Ödül Bazlı

Fongogo

Fonbulucu

İdeanest

Ödül ve Bağış Bazlı Ödül ve Bağış Bazlı Bağış Bazlı

Fonlamaya açılan Proje

67

422

62

10

Hedefe Ulaşan Proje

34

130

8

9

Toplanan Toplam Fon

4.710.885 TL

2.446.599 TL

164.436 TL

315.469 TL

Başarıya Ulaşan Fon

4.314.142 TL

2.173.434 TL

96.416 TL

315. 469 TL
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8. KULUÇKA MERKEZLERİ

Girişimciler genellikle bilgi eksikliği ve tecrübeden yoksun olarak
faaliyetlerine başlamakta olduklarından, buna bağlı olarak başlangıç
aşamasındaki engellerle başa çıkmakta zorlanmaktadır.
Türkçeye ‘incubator’ kelimesinden çevrilen kuluçka merkezleri; girişimlerin en
zor ve en kırılgan dönemi olan başlangıç aşamasında girişimin hayatta
kalabilmesine, gelişebilmesine ve büyümesine yardımcı olmak için verdikleri
rehberlik ile öne çıkmaktadırlar. Çok kısa ifade etmek gerekirse kuluçka
merkezleri için girişimlerin ilk aşama rehberleridir denilebilir.
Kuluçka merkezlerine ek olarak Türkiye’de ‘ön kuluçka merkezlerine’ de yer
verilmiştir. Ön kuluçka merkezleri iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir
projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin
geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya
yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları ifade etmektedir.
Kuluçka
merkezleri
girişimlere
birçok
farklı
alanda
imkânlar
yaratabilmektedirler. Fiziksel ortam (ofis alanı), mentorluk hizmetleri, uygun
eğitim programları, sektördeki kişilerle ilişki sağlamak için sosyal imkanlar,
girişimci ile yatırımcı arasında köprü kurma, yönetim ve pazarlama desteği,
profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler
girişimlere sağladıkları imkanlara örnek olarak gösterilebilir. Bunun
karşılığında da bazı kuluçka merkezleri (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi)
herhangi bir ücret ya da hisse talep etmezken, birçoğu düşük bir ücret ya da
yüzde 3 civarı bir hisse talep etmektedirler.
Türkiye’de kuluçka merkezlerinin düzenlendiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliğine bakıldığında kuluçka merkezlerinin; “özellikle genç
ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri,
ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik
destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar” olarak
tanımlanmaktadır. Kuluçka merkezlerinin başlangıç aşamasında ve
devamında sağladığı bu faydalar girişimciler ve projeleri için hayati önem
taşımaktadır. ²4
Kuluçka merkezlerinin en önemli yan faydalarından birisi de birçok
girişimcinin aynı çatı altında faaliyet göstermesinden kaynaklanan gerek
teknik anlamda gerekse sosyal anlamda önemli bir sinerji yaratma
kapasitelerinin bulunmasıdır.
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Kuluçka merkezleri özel yatırımcılar tarafından kurulabileceği gibi akademik
veya üniversite destekli olarak üniversite çatısı altındaki teknoparklarda veya
araştırma parklarında da kurulabilir. Kuluçka merkezleri yalnızca kâr amacı
elde etmek veya araştırma geliştirme faaliyetlerinin paylaşılarak yeni ürün ve
teknolojiler geliştirilmesi amacıyla veya istihdam yaratarak ekonomik
kalkınmayı desteklemek gibi farklı amaçlarla kurulabilir. Dolayısıyla bir
kuluçka merkezi tarafından girişimcilere sunulan fırsatlar genellikle merkezin
kuruluş misyonu ve hedefleri ile bağlantılıdır.
Kuluçka merkezinin düzenlendiği mevzuat hükümlerine göre kuluçka
programları kapsamında; aşağıdaki hizmet ve desteklerin, girişimcilerin
ihtiyaçları doğrultusunda sağlanacağı öngörülmüştür.
• Oﬁs imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının
ve ortak mekanların oluşturulması.
• Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara
erişimin sağlanması.
• Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize
edilmesi.
• İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
• Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
• Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin
sağlanması.
• Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda
desteklerin sağlanması.
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Türkiye’deki belli başlı kuluçka merkezleri;
• İTÜ Çekirdek
• Bilkent CYBERPARK
• Girişim Fabrikası (Özyeğin Üniversitesi)
• Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
• Boğaziçi Girişimcilik Merkezi
• KWORKS (Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi)
• Anadolu Üniversitesi Anaç
• ODTÜ Atom
• Yıldız Kuluçka
• BIC101 Hızlandırma Programı
• Etohum
• Teknopark Fikir Küpü
• Garanti Partners
• Hackquarters
• Sabancı SuCool
• Teb Girişim Evi
• Türk Telekom Pilot
• Kuveyt Türk Lonca
• Albaraka Garaj
• Üsküdar Fikir Sanat Merkezi
• Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)
• İş Bankası Work Up
• Endeavor
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9. VERGİ TEŞVİKLERİ

Türkiye’de spesifik olarak internet ve teknoloji girişimciliğini destekleyecek
herhangi bir destek bulunmamakta fakat 2016 yılından beri yürürlükte olan
yönetmeliğe göre 29 yaşından küçük girişimciler için vergi avantajları mevcut.
Buna göre, yeni işyeri açan genç girişimciler, 75 bin liraya kadar kazançları
üzerinden gelir vergisi ödemiyor. Bu miktarı aşan kazanç sağlamışlarsa, aşan
kısımdan vergi alınmaktadır. Yeni düzenlemeyle Bağ-Kur primi için de avantaj
sağlanmıştır. 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren işyeri açan 29 yaşını
doldurmamış genç girişimciler bir yıl boyunca Bağ-Kur primi
ödemeyeceklerdir.
Yönetmeliğe göre, yeni açılacak işyerinin hangi sektörde faaliyet göstereceği
fark etmemektedir. İşletme ya da kafe de olabilir, market ya da lokanta da
açabilmektedirler. Avukat da olabilir, mimar da, doktor da, eczacı da. 29 yaşını
doldurmamış olan, ‘yeni bir işyeri’ açan, ‘ilk defa vergi mükellefiyeti tesis
ettiren’ genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin liraya kadarından vergi
istenmemektedir. Şayet bu miktarı aşıyorsa, aşan kısmının vergisi
alınmaktadır. Ayrıca, girişimci bu avantajdan üç yıl boyunca da
yararlanabilmektedir.
Burada dikkat çekici bir diğer nokta ise, teşvikten yararlanmak isteyen genç
girişimcilerin şirket olarak (anonim veya limited) değil, şahsen faaliyet
göstermeleri gerektiğidir. Anonim ve limited şirketler Kurumlar Vergisi
mükellefi olduğundan ‘Genç Girişimciye Gelir Vergisi Teşvikinden’
yararlanamamaktadır. Kolektif şirket ve adi ortaklıkta; ortaklar bizzat gelir
vergisi mükellefi olduklarından teşvikten yararlanabilirler.
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