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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bilgi ve teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği bilgi çağında; fert ve toplum hayatı ile 

ekonomi, giderek yoğunluk kazanan bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri (BİT) eksenli yenilikler, insanlar ve kurumlar arasındaki örgütlenmelerin yapısını 

kökten şekillendirmekte; böylece iletişim ve iş yapma etkinliği sayısallaşarak dünya çapında hızla 

büyümektedir. 2020 yılına kadar dünya nüfusunun neredeyse tamamının internet kullanıcısı 

olacağı, ayrıca internete bağlı cihaz sayısının önemli bir artış kaydedeceği öngörülmektedir. 

İnternet aracılığıyla gerçekleşen ekonomi, diğer bir tabirle internet ekonomisi, internetin dünya 

genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir büyüme sergilemektedir. İnternet, öncelikli olarak 

pek çok sektörde internet tabanlı yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamış ve dünya çapındaki 

ekonomik hareketliliği önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. İnternet, hem ekonomik büyüme hem 

de istihdamın daha nitelikli hale gelmesi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ürettikleri 

katma değerin yüksekliği ve düşük yatırım gereksinimi ile günümüzde hızla gelişen internet 

girişimleri, dünya çapında giderek sayısallaşan ekonominin merkezine doğru yol almaktadır. 

Genç nüfusun yoğunluğu, halkın teknoloji talebi ve girişimcilik eğilimi göz önüne alındığında; 

internet girişimciliği, Türkiye’nin kalkınması için önemli imkânlar vaat etmektedir. Bu alandaki 

fırsatlardan azami ölçüde yararlanmak adına, öncelikli olarak ülkemizde internet girişimciliği için 

beşeri sermayenin geliştirilmesi ve bu kaynağın yenilik ve üretim hedefleri etrafında örgütlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca sağlıklı bir internet ekosistemi için maddi ve teknik altyapının tesis 

edilmesi, hukuki ve idari tedbirlerin alınması ile teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi 

sağlanmalıdır. 

İnternet girişimciliği ve elektronik ticaret, 2015-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu 

Stratejisi’nin (BTS) ana eksenlerinden biri olup, bu bağlamda ülkemizde yüksek katma değerli 

internet girişimlerinin ortaya çıkmasına imkân veren gelişmiş bir internet ekosisteminin oluşması 

ve Türkiye’nin küresel bir e-ticaret merkezi haline gelmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. 

İnternet girişimciliği, ülkemizin 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında da çalışılması gereken 

önemli bir konu olarak değerlendirilmiş ve bu alandaki mevcut durum, ihtiyaç ve önerilerin 

katılımcı bir anlayışla belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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1 GİRİŞ 

İnternet, günümüzde en hızlı yayılan iletişim aracı olarak hayatımızdaki yerini giderek 

artırmaktadır. İlk yayılmaya başladığı andan itibaren, radyo yayınlarının dünya çapında 50 milyon 

kişiye ulaşması 38 yıl sürerken, televizyon yayınlarının aynı sayıdaki kişiye ulaşması 13 yıl 

sürmüş; internet ise sadece dört yılda bu kadar insana ulaşmayı başarmıştır. Güncel verilere göre 

2017 yılı sonu itibariyle dünyada 4 milyar internet kullanıcısı bulunmakta ve bu sayı her saniye 

artış göstermektedir.2 

İnternet, dünyamızı çok güçlü bir şekilde biçimlendirirken, insanların hayatlarında çeşitli 

değişimlere yol açmıştır. Yaklaşık 50 yıl önce ilk defa bilgisayarları birbirine bağlayan bu araç, 

teknolojideki hızlı gelişmelerin de sayesinde neredeyse hiç fark ettirmeden tüm dünyayı saran bir 

ağ haline gelmiştir. Her gün ortaya çıkan yeni teknolojik buluşlar, cihazlar veya yazılımlarla, 

insanlar bu bağlantılı dünyanın potansiyelini kullanmaya başlamış ve belki de hayallerinin de 

ötesinde bir işlevsellik ile bağlantılı olmanın avantajlarına sahip olmuşlardır. 

İnternet bağlantı hızındaki artış ile ters orantılı olarak bağlantı ücretlerinin azalması, tüm 

insanlığın internetli ancak belirsiz bir geleceğe doğru ilerlemesine yol açmaktadır. Bu değişim 

sürecinde başta teknoloji olmak üzere, siber güvenlik, yapay zeka, internet ekonomisi, yasal 

düzenlemeler ve devlet politikaları şimdiden düşünülmesi ve planlanması gereken önemli başlıklar 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

İnternetin yarattığı bu etki ile büyüyen internet ekonomisi, geleneksel sektörleri dönüştürmekte 

ve yeni iş yapış şekilleri ile ekonomileri alt üst etmektedir. Tüm sektörleri içine alan bu değişim 

ile mevcut sektörlerin başına “internet” veya “elektronik” ifadeleri eklenerek tamamen farklı 

yöntemlerle farklı sonuçlar elde edilebilmekte ve yaratıcı yıkıma yol açılabilmektedir.  

Dijital dönüşümün yarattığı bu yeni ekonomik düzende, girişimcilerin de önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Yeni kurulan bu düzendeki ihtiyaçları doğru tespit eden ve fırsatları iyi 

kullanabilen girişimciler birden bire tüm küresel pazara hizmet verebilir hale gelebilmektedirler. 

Bu potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi ve yeni dünya düzeninde yerini alabilmesi için ülkemizin 

2 https://visual.ly/community/infographic/technology/reaching-50-million-users 

https://visual.ly/community/infographic/technology/reaching-50-million-users
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de bir an önce internet girişimciliği konusunda gereken tedbirleri alması gerektiği 

düşünülmektedir. 

1.1 Kalkınma Planı Hazırlıkları3 

Kalkınma Bakanlığı, ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikalarını birçok farklı boyutta 

incelemeler yaparak çok yönlü bir vizyon ile oluşturmaktadır. Bu amaçla belirlenen ana başlıklar; 

ekonomik büyüme, insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, rekabetçilik, sürdürülebilirlik gibi farklı 

açılardan değerlendirilerek katılımcı bir bakış açısıyla planlanmaktadır. 

2019-2023 yılları arasındaki planlamayı yapmak üzere 2017/16 Sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları 

oluşturulmuştur. Bu kapsamda 43 adet Özel İhtisas Komisyonu, 32 adet de Çalışma Grubu 

kurulmuştur. Bu çalışma gruplarından birisi de ilk defa kurulan İnternet Girişimciliği Çalışma 

Grubu’dur. 

1.2 Yöntem ve İçerik 

İnternet Girişimciliği Çalışma Grubu, 13 Aralık 2017 ve 5 Ocak 2018 tarihlerinde iki kez 

toplanmıştır. Daha çok konunun uzmanlarından oluşan Çalışma Grubunun üyeleri Kalkınma 

Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve davet edilmiştir. İlk toplantıda Raportör tarafından genel 

çerçeve çizilerek, önceden belirlenen gündem maddeleri üzerinden tartışmalar yapılmıştır. İkinci 

toplantıda ise daha çok hedefler, amaçlar, politikalar, stratejiler ve tedbirler üzerinde durulmuştur. 

Yapılan tüm çalışmalar sonucunda, tüm katılımcıların katkıları ile bu rapor oluşturulmuştur.  

İçerik olarak ilk başta dünyada ve Türkiye’de mevcut durumun bir analizi yapılmıştır. 

Sonrasında da on birinci planlama dönemi perspektifi başlığı altında, çalışmalarda uzlaşılan orta 

ve uzun vadeli hedefler, bu hedeflere yönelik amaçlar ve politikalar, uygulama stratejileri ve 

tedbirler sunulmuştur. Son bölümde de genel değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Raporun hazırlık aşamasında, internet girişimciliğinin ilk defa ve girişimcilikten ayrı bir 

çalışma grubunda ele alınması sebebiyle kapsam konusunda uzlaşmaya varılması gerekmiştir. 

Yapılan tartışmalar sonucunda konunun girişimcilik ile birçok ortak yönünün olduğu belirlenerek 

3 ÖİK El Kitabı, 2017 



3 

bir ayrım yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Genel girişimcilikle ilgili unsurlara değinmeden 

kapsam biraz daha dar tutularak, başka ÖİK’larla çakışmalar veya tekrar eden konular olmaması 

için sadece internet girişimciliğine özgü sorunlara ve çözüm önerilerine odaklanılması için azami 

çaba sarf edilmiştir. 

1.3 İnternet Girişimciliği: Tanım ve Kavramlar 

İnternet girişimciliği hakkında çalışmalara başlamadan önce, konunun çerçevesinin iyi 

çizilebilmesi için tanımların doğru yapılması kritik öneme sahiptir. Bu nedenle girişimcilik 

tanımından başlanarak, sonrasında internet girişimciliğinin normal girişimcilik faaliyetlerinden 

nasıl ayrıldığının ortaya konulmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Ekonomik büyüme üzerinde etkisi olan anahtar faktörlerden olan girişimciliğin bir ülkenin 

gelişmesinde, kalkınmasında ve sosyal dengenin sağlanmasında etkisi büyüktür. Girişimciliğin 

genel kabul görmüş bir tanımı olmasa da, literatürdeki örneklere bakıldığında, girişimcinin 

fırsatların peşinde koşan, yenilik içeren bir ürünü hayata geçiren, emek, zaman ve para gibi 

kaynaklarını kullanan, belli seviyede risk alan ve bunların sayesinde de ödül veya fayda elde 

etmeye çalışan kişi olarak ifade edilebileceği söylenebilir. 

16. yüzyılda büyük sanayi kuruluşlarının ortaya çıkmasından sonra liberalizm akımının bir

sonucu olarak rekabetin artması ve uluslararası ticaretin teşvik edilmesi ile özel sektör 

girişimciliğinin önemi de artmıştır. Bu sayede girişimcilik ve risk unsuru 17. yüzyılın başlarında 

filizlenmiştir.4 Girişimcilik kavramının geçmişine bakıldığında ilk olarak 18. yüzyılda Richard 

Cantillon’un ekonomi alanındaki çalışmalarında bu ifadenin geçtiği söylenebilir. Sonrasında 

Schumpeter, yaratıcı yıkım ile birlikte girişimciliği de ön plana çıkartarak, diğer akademisyenlere 

bu konuda ilham olmuştur.  

Schumpeter, girişimcilik için gereken unsurları, yeni bir ürün, yeni bir pazar, yeni bir üretim 

metodu, üretime girdi olabilecek yeni bir kaynak veya yeni bir yönetim süreci olarak ifade etmiştir.5  

Schumpeter’den sonra birçok bilim adamı da girişimcilik ve ekonomi üzerine çalışmalar 

yürütmüşlerdir.  Birçok farklı açıdan ele alınsa da girişimcilik tanımı içerisinde kullanılabilecek 

ortak anahtar kavramlar; yenilik, risk ve getiri olarak adlandırılabilir. En yalın anlamda girişimci 

4 Er, 2013 
5 Sciascia ve De Vita, 2004 
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ise OECD’ye göre yeni iş fırsatlarını şekillendiren ve kaynaklardan en iyi biçimde faydalanma 

yeteneğine sahip kişi olarak tanımlanabilir.6  

İnternet girişimciliği ise girişimciliğin bir alt başlığı şeklinde, internet sektörü özelinde bir 

girişimcilik faaliyeti olarak ele alınabilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) sağlanan 

ilerlemeler ile ortaya çıkan internet girişimciliği, özellikle kaynakları kısıtlı olan ve uluslararası 

pazara erişim güçlüğü çekebilecek yeni girişimlerin yaratılması için kritik bir öneme sahiptir. 

Literatüre bakıldığında internet girişimciliği üzerine çok fazla araştırma olmadığı 

görülmüştür. Bu alanın bilimsel anlamda da daha gelişmekte olduğu söylenebilir. Üzerinde 

uzlaşılmış resmi bir tanımı bulunmasa da, genel geçer bir tanım olarak internet üzerinden iş kurarak 

fırsatları değerlendiren, risk alan ve yaratıcı faaliyetlerde bulunan kişilere internet girişimcisi 

denilebilir. 

Başka bir tanımda ise internet girişimciliğinin sınırları biraz daha detaylı çizilmiş ve bu 

kavram; yeni veya mevcut girişimlerin faaliyet gösterdikleri ana iş alanlarının kapsamında veya 

ötesinde, yenilik içeren faaliyetlerin internetsiz olamayacak bir biçimde ekonomik veya sosyal 

faydaya dönüştürülmesi olarak belirlenmiştir.7  

McKelvey’e8 göre 2000’li yılların başında modern ekonomide bilgi yoğun faaliyetlerin daha 

fazla ekonomik değer yaratabileceği anlaşıldıktan sonra, yazılımın inovasyon için yeni yollar 

açabileceği, internet girişimciliğinin de modern inovasyon sürecini yakalayan bir kavram olduğu 

anlaşılmıştır. İnternet girişimciliği, dünyaya yayılmış bir şekilde yürütülen ve bilgi yoğun ürünler 

çıkartılmasına yol açan inovasyon süreçlerini kolaylaştıran bir kavram olarak değerlendirilmiştir. 

Bu bağlamda  internet girişimciliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgisayar ve internet ile ilgili 

olmasının yanı sıra sosyal ve ekonomik bir fenomen olarak da adlandırılabilir.  

İnternet girişimciliğini tanımlayan bazı özellikler yine McKelvey tarafından şu şekilde 

sıralanmıştır: 

6 Fostering Entrepreneurship, OECD, 1998 
7 Kalkınma Bakanlığı İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu, 2013 
8 McKelvey,M. 2001  
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a. Birden fazla kişinin örgütsel veya coğrafi olarak dağıtık halde olmakla birlikte gerçek 

zamanlı etkileşim içinde yenilik yaratması, 

b. Bir kişinin hem kullanıcı hem de geliştirici olması, (açık kaynak yazılım geliştirme 

sistematiği ile ortak fayda yaratılması) 

c. Bilginin kopyalanması, iletilmesi veya yayılmasının neredeyse maliyetsiz olması, 

d. Dağıtık haldeki kişilerin zaman ve emeklerini, illa ki maddi kazanç beklemeden 

inovasyon amacıyla kullanmaları, 

e. Yazılım ve iletişimin anlık olarak internet veya dünyaya yaygın ağ (World Wide Web) 

üzerinden yayılması ile farklı bir bilgi yaratma sürecinin tanımlanması. 

İnternet artık her yerde ve her şekilde girişimlerin günlük işleyişlerine dahil olduğu için 

girişimcilik ile internet girişimciliği arasında sınırın belirlenmesi de zorlaşmıştır. Burada ayrım 

yapmanın bir yolu girişimin ilk olarak nerede örgütlendiğine bakılmasıdır. Örneğin bir girişim ilk 

olarak internet üzerinden faaliyet göstermek üzere kurulup o yönde örgütlenmişse, o girişim 

internet girişimi olarak değerlendirilir. Mevcut bir örgüt yapısı içerisinde, gerçek anlamda internet 

girişimciliğinden bahsedilebilmesi için, bu yeni girişimin mevcut şirketin ana iş alanının dışında 

şirket için yeni bir faaliyet alanının olması gerekmektedir. 

İnternetin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanan internet girişimcilerinin, diğer 

girişimcilere göre bazı üstünlükleri veya avantajları bulunmaktadır. Bunlardan ilki, küresel boyutta 

pazarlara erişim imkanının olmasıdır. Normal bir girişimde öncelikle kolay erişilebilecek yerel 

pazarlarda satışa başlamak, sonrasında birkaç stratejik ülke belirleyip o pazarlara erişmeye 

çalışmak uygun bir sıralama olabilir. İnternet girişimcisi ise teorik olarak daha başlangıç 

aşamasında tüm pazarlara erişme ve tüm ülkelerden erişilme imkanına sahiptir. Bu girişimler, 

günün her saati mekandan bağımsız olarak geniş kitlelere erişilerek müşterilere maliyetsiz veya 

çok düşük maliyetlerle değer sunulabilir. 

Bir diğer avantaj, girişimin kuruluşu aşamasında sermaye gereksiniminin azlığıdır. Fiziksel 

girişimlerde bir mekan kiralanması/satın alınması ve bu mekan ile ilgili birçok altyapı giderine 

katlanılması gerekmektedir. İşe yeni başlayan girişimcilerin bu tip sabit giderleri karşılayacak 

finansmana erişimleri her zaman olmayabilmektedir. İnternet girişimcisi ise sanal ortamda 

kuracağı bir işyeri ile çok düşük maliyetlerle (alan adı alınması gibi) ticari hayatına 
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başlayabilmektedir. Bu da girişimciye hem fiziksel ortamdan bağımsız hareket etme hem de 

kuruluş aşamasındaki nakit ihtiyacını en aza indirme fırsatı sunmaktadır. 

Son olarak da işletme giderlerinin diğer girişimlere oranla az olması da internet girişimcisini 

geleneksel sektörlerdeki girişimcilerden farklı kılmaktadır. Bir girişimin kuruluş sermayesinden 

sonra takip etmesi gereken en önemli göstergelerden birisi de aylık nakit harcama hızıdır. Firmanın 

her ay ödemek zorunda olduğu giderleri arasında maaş, kira, sigorta, elektrik, su, satış ve pazarlama 

giderleri bulunmaktadır. Bu giderleri en aza indirmenin bir yolu da fiziksel bir işyeri açmak yerine 

internet üzerinde sanal bir işyeri açmaktır. Bu sayede aylık bazda yapılan değişken giderlerin düşük 

seviyede tutulması ve işletmenin ölüm vadisini geçerken nakit ihtiyacını daha iyi optimize etmesi 

sağlanabilir. 
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2 MEVCUT DURUM ANALİZİ  

2.1 Dünyada Genel Durum 

2.1.1 İnternet ve İnternet Ekonomisi 

İnternet (genel ağ), bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması ile oluşan, herhangi bir 

sınırlamanın veya yöneticisinin bulunmadığı uluslararası bir bilgi iletişim ağı olarak 

tanımlanabilir.9 Dünya çapında ağ (World Wide Web) ise internetin en çok kullanılan alanı olup, 

metin, yazı, resim, video, grafik gibi öğelerden oluşan sayısal formatlı bilgilerin, uygun bir şekilde 

bir araya getirilmesi suretiyle internet üzerinden diğer kullanıcıların erişimine açıldığı ağdır. 10 

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, internetin de gün geçtikçe yaygınlaşmasına sebep 

olmuştur. Bu sayede iletişim, ticaret, eğitim, bankacılık gibi birçok alanda, özel ve kamusal 

yaşamımızda yeni açılımlar ortaya çıkmış; internet 21. yüzyılı şekillendiren ana unsurlardan birisi 

haline gelmiştir.11  

İnternetin e-ticaret, içerik, arama ve iletişim/sosyal ağ olmak üzere dört ana faaliyet alanı 

bulunmaktadır. e-Ticaret, AB ve OECD’nin tanımlarına göre internet üzerinden yapılan mal veya 

hizmet satışı gibi ticari işlemlerdir. İçerik, internet üzerinde kullanıcıların özel veya genel haber, 

bilgi, fikir ve tecrübelerini aktardıkları arayüzlerde sunulmaktadır. Arama fonksiyonu, internet 

üzerindeki bilginin sınıflandırılmasının ve kullanıcılar tarafından bulunmasının sağlanmasıdır. 

İletişim veya sosyal ağ ise kullanıcıların birbirleri ile bilgi, doküman, fotoğraf ve video gibi 

içerikleri paylaşmaları ve internet üzerinden sosyalleşmeleri için bir yoldur. 

Günümüzde, yeni iş yapma şekillerinin çoğu artık bir şekilde internet ile bağlantılı konuma 

gelmiştir. İnternet erişimi olmayan dönemlerde yapılması çok mümkün olmayan faaliyetler internet 

sayesinde yapılabilir durumdadır. Firmalar, artık internete açılma ve genel olarak dijitalleşme 

konularına fazlasıyla önem vermekte, bu yönde yeni iş kolları ve yeni örgütsel birimler 

kurmaktadır. Yine internet sayesinde mümkün olan ofis dışında veya konumdan bağımsız çalışma, 

daha esnek çalışma saatleri, kendi donanımı ile çalışma gibi yeni çalışma şekilleri firmaları olduğu 

kadar çalışanları da etkilemektedir.  

                                                      
9 Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük 
10 http://www.bilisimterimleri.com/bilgisayar_bilgisi/bilgi/25.html  
11 Aslan ve Öner, 2006 

http://www.bilisimterimleri.com/bilgisayar_bilgisi/bilgi/25.html
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İnternetin yayılması ile insanların da alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. Artık alışverişin 

çevrimiçi olarak kolaylıkla yapılabilmesinin mümkün olması e-ticaretin yaygınlaşması için önemli 

bir etmen olmuştur. Benzer şekilde bankacılık hizmetleri gibi kritik faaliyetlerin de sıra 

beklenmeden yapılabiliyor olması insan hayatını olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra, 

insanlar sosyalleşme ihtiyaçlarını da artık internet vasıtasıyla giderir hale gelmişlerdir. 

İnternetin yaygınlaşması ile bulut bilişim, bilgi güvenliği, siber güvenlik gibi kavramlar da 

gündeme gelmeye başlamıştır. Ayrıca, yine iletişim ve sensör teknolojilerindeki ilerlemeler ile her 

türlü eşyanın internete bağlanabilmesine olanak sağlayan nesnelerin interneti (Internet of Things - 

IoT) kavramı da yakın zamanda ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, şirketlerin ekonomik faaliyetlerini internet 

temelli uygulamalara dayandırmaya başlamaları ile ortaya çıkan internet ekonomisi olgusu, 

gelirlerinin çoğunu veya tamamını internet veya internet ile bağlantılı ürün veya hizmetlerden 

sağlayan işletmeler tarafından oluşturulmuştur. İnternet ekonomisini meydana getiren dört ana 

unsur altyapı, uygulama, ortam sağlayıcı ve ticaret katmanlarıdır. Altyapı tarafında internetin 

düzgün ve kesintisiz bir şekilde faaliyet göstermesi için donanım ve yazılımları üreten firmalar 

bulunmaktadır. Uygulama katmanında işlerin çevrimiçi olarak yapılmasını kolaylaştıracak yazılım 

ve uygulamalar yer almaktadır. Ortam sağlayıcı veya arabulucular, bilginin düzenlenmesi, 

toplanması, yayılması ve aranması gibi fonksiyonlar sunarak alıcı ve satıcı gibi tarafların bir araya 

gelmesini, piyasanın daha etkin çalışmasını sağlamaktadır. Ticaret katmanında ise internet 

üzerinden mal veya hizmet alışverişini gerçekleştiren, firmadan firmaya (B2B) veya firmadan 

müşteriye (B2C) gibi iş modellerini kullanan şirketler vardır.12 

İnternet ekonomisinin gelişmesi ile internetin verimlilik üzerindeki etkisi de sorgulanmaya 

başlamıştır. Mikro boyutta bakıldığında yeni iş yapış şekilleri ve örgütlenme modelleri ile 

internetin firmalar üzerinde verimlilik artışı sağladığı söylenebilir. Makro boyutta da bilginin daha 

hızlı, kolay ve maliyetsiz olarak toplanabilmesi sayesinde devlet ve işletmelerin daha verimli 

yönetilmesi söz konusudur. Bu iki açıdan bakıldığında da internet ekonomisi, sunulan verimlilik 

artışı ile ekonomik büyümede olumlu yönde bir etki yaratmaktadır. 

12 Aslan ve Öner, 2006 
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2.1.2 Dünya’dan Genel İstatistikler 

İnternete bağlı nüfus, 2000’li yılların başında dünya nüfusunun artışına paralel olarak 

ilerlemekteyken son on yıl içerisinde bu artış oranının ivmelendiği görülmüştür. 2016 verilerine 

göre dünya üzerindeki internet nüfusu yaklaşık 3 milyar seviyesine ulaşmıştır. (Şekil 1) 

Şekil 1: Dünya ve İnternet Nüfusunun Yıllara Göre Artışı 

İnternetin, nüfusun her kesimine ulaşması ve kabul görmesi, internet girişimciliğinin 

gelişmesi için önemli bir faktördür. İnternet kullanımının yaşa göre dağılımına bakıldığında, 2016 

yılı için OECD ortalamasının, 16-24 yaş aralığı için yüzde 96,5, 55-74 yaş aralığında ise yüzde 

62,8 olduğu görülmektedir (Şekil 2). Genel olarak genç neslin interneti yaygın bir şekilde 

kullandığı, ancak orta ve ileri yaşlarda kullanım oranının düşük kaldığı söylenebilir. Türkiye, 

Meksika ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde ise iki nesil arasındaki farkın çok geniş olduğu, 

tüm kullanıcılar açısından bakıldığında da internet kullanımının daha da yaygınlaştırılması 

gerektiği anlaşılmaktadır. OECD’ye göre internet kullanım oranlarındaki değişkenliğin yaş 
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dışındaki başlıca sebepleri, eğitim düzeyi ve gelir seviyesidir. Bu bağlamda, eğitim düzeyi ve gelir 

seviyesinin artması ile internet kullanımının da artacağı söylenebilir.13 

Şekil 2: Ülkelerde İnternet Kullanıcılarının Yaşlara Göre Dağılımı 

13 OECD Digital Economy Outlook 2017 
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İnternet kullanıcılarının interneti ne amaçlı kullandığı sorgulandığında, ortalamada yüzde 

83’ünün e-postalarına baktığı, yüzde 80’inin ürünler hakkında bilgi topladığı, yüzde 70’inin 

haber/içerik okuduğu, yüzde 69’unun sosyal medyayı kullandığı, yüzde 31’inin de bulut 

teknolojilerini kullandığı görülmüştür (Şekil 3).  

Şekil 3: Ülkelerde İnternet Kullanıcıların Faaliyetleri 

 

İnternetin ticaret tarafında ise ortalamada kullanıcıların yüzde 58’i ürün satın almışken yüzde 

18’i internet üzerinden ürün satmışlardır. İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerde internetten alışveriş 

yapanların oranı yüzde 80’leri bulurken, Türkiye’de bu oran yüzde 20’nin altında kalmıştır. Bu 

oranlar, sadece internet kullanıcı nüfusuna göre bakıldığında Türkiye için yine de yüzde 35’in 

altında kalmaktadır (Şekil 4). En çok satın alınan ürünlerin başında giyim, ayakkabı ve spor eşyaları 

bulunmakta, yiyecek ve market alışverişi de son yıllarda artış göstermektedir. Ürünlerin 

farklılaşması gelir seviyesi, müşteri alışkanlıkları, e-ticaret sitelerinin yereldeki varlığı ve çeşitliliği 

ile yakından ilintilidir. 
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Şekil 4: Ülkelerde İnternet Alışverişinin Yaygınlığı 

Dünya üzerindeki e-ticaret hacmi yıllar bazında artış sergilemiştir. 2016 yılı için yaklaşık 1,6 

trilyon ABD doları seviyesinde olan bu hacmin 2020 yılında yaklaşık 3 trilyon ABD dolarına 

ulaşması öngörülmektedir. Toplam e-ticaret hacmi içerisinde gelişmekte olan ülkelerin payı gün 

geçtikçe artmaktadır. Bu durum, bu alandaki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne 

sermektedir (Şekil 5). 
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Şekil 5: Küresel e-Ticaret Hacmi Gerçekleşmeleri ve Tahminleri 

 

Dijital teknolojilerin gelişmesi ile birlikte yaygınlaşan e-ticaret günümüzde artık farklı 

kanallardan da yapılabilir hale gelmiştir. Mobil cihazların kullanıcılar tarafından benimsenmesi 

sayesinde internet artık kullanıcıların cebine girmiştir. En yaygın kullanılan mobil cihaz olan akıllı 

telefonların 18-34 yaş arası kullanıcılar tarafından, gelişmiş ülkelerde yüzde 90’ların üzerinde bir 

oranla tercih edilmesi yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasına önayak olmuştur (Şekil 6). 

Mobil cihazların yaygınlaşması ile birlikte bilgisayardan bağımsız olarak kullanıcıların 

telefonları aracılığıyla alışveriş yapmaları (mobil ticaret, m-ticaret) mümkün olmuştur. Bunun yanı 

sıra, yine internet ile var olan sosyal medya araçları, girişimcilerin hem düşük maliyetle reklam ve 

tanıtım yapmalarına hem de bu mecralar üzerinden satış yapmalarına  (s-ticaret) olanak sağlamıştır. 
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Şekil 6: Ülkelerde Akıllı Telefon Penetrasyonu 

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği tarafından yapılan 2016 yılı ülke bazlı e-ticaret 

karşılaştırmalarına göre; gelişmiş ülkelerde çevrimiçi perakende ticaretin toplam perakende 

ticarete oranı ortalaması yüzde 8,8, gelişmekte olan ülkelerde ise aynı oran yüzde 3,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının biraz gerisinde kalarak yüzde 

3,5’lik ortalamaya sahiptir. Yine aynı araştırmaya göre ABD ve İngiltere gibi ülkelerde çevrimiçi 

alışveriş yapanların oranı yüzde 70’ler seviyesindeyken, bu oran Türkiye’de yüzde 43 

mertebesindedir (Şekil 7). 
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Şekil 7: Ülkelerde İnternet ve e-Ticaret Göstergeleri 

 

Güvenlik ve gizlilik internet üzerinden sunulan hizmetlerin kullanılmasını ve e-ticaretin 

yaygınlaşmasını etkileyen en önemli iki faktördür. AB’de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 

2015 yılı içinde internet nüfusunun yaklaşık yüzde 25’i, internet üzerinden alışveriş yapmama 

gerekçesi olarak ilk başta ödeme güvenliği ve gizliliğini beyan etmişlerdir. Güvenlik koşullarının 

hem teknolojik hem de hukuki anlamda alınan tedbirlerle -ülkelere göre farklılık gösterse de- daha 

iyi seviyelere getirilmesi mümkün olmakla birlikte; genel olarak kültürün, satın alma davranışları 

üzerindeki etkisinin büyük olduğu tespit edilmiştir. 

İnternet girişimciliğinin bir başka kritik unsuru da internet altyapısıdır. Kullanıcıların 

erişimleri ve alışkanlıklarının yanı sıra şirketlerin de hizmet vermeye elverişli internet altyapıları 

olmalıdır. OECD ortalamasına göre 2016 yılında şirketlerin yüzde 95’inin geniş bant internet 

bağlantıları bulunmaktadır. Neredeyse büyük firmaların tamamı (yüzde 99) ve küçük firmaların 

yüzde 95’i için geniş bant internet bir standart haline gelmiştir. Türkiye’de büyük firmalar ile küçük 

firmalar arasındaki bu fark yüzde 8 mertebesindedir (Şekil 8). 
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Şekil 8: Ülkelerde Şirketlerin Genişbant İnternet Bağlantı Oranı 

İnternet ekonomisine katkı sağlamak için firmaların internet üzerinde var olduklarını 

göstermeleri, en basit şekilde bir internet sitesi açmaları ile mümkündür. 2016 yılında OECD’de 

ortalama olarak şirketlerin yüzde 77’si bir internet sitesi sahibidir. Gelişmiş ülkelerde bu oran 

yüzde 90’lara kadar çıkmaktayken, Türkiye’de ortalama yüzde 70’ler seviyesinde internet sitesi 

sahipliği görülmektedir (Şekil 9). 

Şekil 9: Ülkelerde Şirketlerin İnternet Sahipliği Oranı 
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2.1.3 Başarılı Ülke Uygulamaları 

Amerika Birleşik Devletleri 

İnternetin ilk adımları 1960’lı yıllarda ARPANET (Advanced Research Projects Agency 

Network) ile ABD’de atılmıştır. İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA) üniversiteler ile savunma 

araştırmaları yapan birimler arasında paket anahtarlamalı bir ağ özelliklerini taşıyan ARPANET’i 

hayata geçirerek araştırmacılar arasında kapalı bir ağ oluşturmuştur. Daha sonra, bu ağ üzerinde 

iletişimi sağlayacak protokollerin geliştirilmesi ile bu ağın dışarıya açılması mümkün olmuştur. 

İnternet tarayıcılarının geliştirilmesi ve bilgisayar hızındaki artışa ters olarak fiyatların düşmesi ile 

1990’ların sonlarında artık internet yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.14 

Bu gelişmelere paralel olarak internet girişimcileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk rekabet 

internet tarayıcıları tarafında, Mosaic, Netscape ve sonrasında Internet Explorer arasında 

yaşanmıştır. İnternet tarayıcılarının gelişmesi ile internet popülerleşmiş, 1993’te dünya çapında 

yaklaşık olarak 130 internet sitesi bulunurken 1994’ün sonlarında bu sayı 12 bin mertebesine 

ulaşmıştır. 

İnternetin ticari potansiyeli geliştikçe bilgiyi sınıflandıran ve kullanıcılara sunan arama 

motorları geliştirilmeye başlanmıştır. Northern Light ve Alta Vista ile başlayan rekabet, sonrasında 

Google’ın da dahil olmasıyla iyice artmıştır. 1990’ların sonunda yaklaşık 150 milyon sayfa bu 

arama motorları vasıtasıyla sınıflandırılıyorken, bugün Google tarafından endekslenen sayfa sayısı 

yaklaşık 45 milyara ulaşmıştır.15 

2000’lerin başında artık internet girişimleri büyük şirketler haline gelmişlerdir. Google ve 

Yahoo gibi arama motorlarının yanı sıra Amazon ve eBay gibi e-ticaret siteleri internet devriminde 

öncü olarak hem ABD’de hem de dünyada önemli bir yere sahip olmuşlardır.  

Sonrasında kullanıcıların internet üzerinden içerik yaratabileceklerini, bunları diğer 

insanlarla paylaşabileceklerini ve interneti bir anlık mesajlaşma aracı olarak kullanabileceklerini 

fark eden girişimciler Myspace ve Facebook gibi platformları yaratmışlardır. Sosyal medyanın 

                                                      
14 https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/  
15 http://www.worldwidewebsize.com/  

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/
http://www.worldwidewebsize.com/
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kullanıcılar tarafından benimsenmesi ile Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat gibi girişimler de 

kullanıcıların vazgeçemedikleri şirketler haline gelmişlerdir. 

Günümüzde, internet ile birlikte ortaya çıkan ABD menşeli bu girişimlerden Facebook’un 

piyasa değeri yaklaşık 500 milyar ABD doları Amazon’un ise 640 milyar ABD doları 

seviyesindedir.16 Bu büyük oyuncular dışında ABD’de her geçen gün yeni bir internet girişimi 

milyar dolar seviyesinde şirket değerine ulaşmaya aday olmaktadır. Örneğin internetin kapak 

sayfası olma sloganı ile ortaya çıkan ve kullanıcıların haber, bilgi ve içerik paylaşım portalı olarak 

kullandığı Reddit, 2017 yılı içerisinde 1.8 milyar ABD doları değerlemeye ulaşmıştır.17 

Çevrimiçi dizi ve video içerikleri yayınlayan popüler yayın kuruluşu Netflix, en çok izlenilen 

saatte, tüm ABD’deki internet trafiğinin yüzde 33’ünü üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu sayede 

artık altyapı ve donanım üreticilerini de etkileyebilecek küresel bir oyuncu haline gelmiştir.  

ABD’deki internet girişimlerinin bu durumu aslında dünya için bir tehdit unsuru olarak da 

düşünülebilir. Google, Facebook ve Amazon tarafından verilen hizmetlerle üçlü bir ağyapı 

üzerinden bir tekelleşme söz konusudur. Neredeyse tüm kullanıcı trafiğini çekme potansiyeli olan 

bu şirketlere karşı küresel anlamda alınan tedbirler yeterli değildir. Girişimciler açısından 

bakıldığında, benzer veya yakın konularda yeni iş modelleri geliştiren girişimcilerin artık küresel 

bir marka yaratmaları mümkün olamamakta, yeni girişimler daha çok büyük firmalar tarafından 

satın alınarak pazardan silinmektedirler. 

ABD’deki internet girişimcilerin bu kadar başarılı olmalarının arkasındaki en büyük etmen 

finansman imkânları olarak gösterilmektedir. Yukarıda örnek verilen tüm şirketler, küresel bir 

oyuncu olana kadar her aşamada melek yatırımcı ve girişim sermayesi fonlarından yatırım almayı 

başarmışlardır. Bunun yanı sıra uygun girişimcilik ortamının varlığı, eğitim, kültür ve teknolojik 

altyapı bir araya gelerek bu başarı öykülerini yaratmıştır. 

Çin 

Çin’deki komünizm ve kapitalizm karışımı politik sistemin ülkedeki özel sektörün gelişimi 

üzerinde etkisi büyüktür. 90’lara kadar girişimcilerin kamu görevlilerine, kamusal kaynaklara ve 

16 http://money.cnn.com  
17 http://www.visualcapitalist.com/57-startups-unicorns-in-2017/ 

http://money.cnn.com/
http://www.visualcapitalist.com/57-startups-unicorns-in-2017/
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politik korumaya muhtaç oldukları görülmektedir. İnternet endüstrisi de ülkedeki politik yapıya 

oldukça bağımlıdır. Serbest bilgi dolaşımının insanlar üzerinde denetimi zor bir etki yaratacağı 

düşüncesiyle, internete Çin hükümeti tarafından temkin ile yaklaşılmıştır.  

1987 yılında Çin’in ilk eposta noktası kurulmuş ve ilk eposta da Almanya’ya gönderilmiştir. 

Daha sonra eğitim ve bilim amacıyla kısıtlı ağlar kurulmuş olsa da Çin’de resmi olarak yaygın 

internet erişiminin 1994 yılında başladığı söylenebilir. 1997 yılında 620 bin internet kullanıcısı ve 

1500 internet sitesinden oluşan internet ekosistemi, yapılan regülasyon ve altyapı  çalışmaları ile 

2006’da 111 milyon kullanıcı ve 694 bin internet sitesine ulaşmıştır.18 2017 yılında ise toplamda 1 

milyar kullanıcı sayısının aşıldığı (AB’nin toplam nüfusundan fazla) tahmin edilmektedir.19 

Tüm nüfusun yüzde 50’den fazlasının internet kullanıcısı olduğu ülkede mobil cihazlarla 

internete erişim oranı da 2017 yılında yüzde 96,3 olarak gerçekleşmiştir. Mobil cihazlar üzerinden 

en çok kullanılan internet uygulamalarının, yemek siparişi, varlık yönetimi ve bisiklet paylaşımı 

alanlarında olduğu belirlenmiştir. Meituan ve Ele.me gibi yemek siparişi uygulamalarının günlük 

aktif kullanıcısı sayısı 6 milyona, varlıkların internet üzerinden yöneten kişilerin sayısı 126 

milyona, bisiklet paylaşan kişi sayısı da 126 milyona varmıştır. 502 milyon çevrimiçi ödeme yapan 

kullanıcı sayısı ile Çin, dünyanın en büyük nakitsiz çalışan ülkeleri arasına girmiştir.20 

Çin’in en popüler sosyal medya uygulaması WeChat’in, toplam kullanıcıların yaklaşık yüzde 

80’i tarafından kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu uygulamanın mesajlaşmanın yanı sıra ödeme 

sistemi olarak da kullanılması (WeChat Pay) popülerliğinin daha da artmasına yol açmıştır.21 

Çin’in en başarılı iki internet girişimi olan Tencent (WeChat platformu, çevrimiçi ödeme 

sistemleri, video oyunları) ve Alibaba’nın (e-ticaret) kurucuları 2017 yılında Çin’in en zengin 

ikinci ve üçüncü kişileri olmuşlardır. Alibaba’nın 2017 Mart ayı itibarıyla son 12 aylık cirosu 23 

milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.22 En başarılı üçüncü internet girişimi ise Google’in 

ülkede yasaklanması ile yaratılan ve arama motoru hizmeti veren Baidu’dur. 

                                                      
18 Batjargal, 2007  
19 https://www.statista.com/statistics/278417/number-of-internet-users-in-china/  
20 https://www.caixinglobal.com/2017-08-07/101127296.html  
21 https://techcrunch.com/2017/01/23/china-internet-half-population-mobile/  
22 https://www.forbes.com/china-billionaires/#40066138ae43  

https://www.statista.com/statistics/278417/number-of-internet-users-in-china/
https://www.caixinglobal.com/2017-08-07/101127296.html
https://techcrunch.com/2017/01/23/china-internet-half-population-mobile/
https://www.forbes.com/china-billionaires/#40066138ae43
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Alibaba’nın küresel anlamda da bu kadar başarılı olmasının arkasında devlet destekleri 

yatmaktadır. 1999 yılında hayata geçen Alibaba, kapalı ekonominin ve dil bariyerinin de etkisiyle 

Çin’in bir numaralı girişimi olmuştur. Çin’deki herhangi bir atölyede üretilen bir ürünün, 

dünyadaki herhangi bir son kullanıcıya satılmasını mümkün hale getiren altyapının yanı sıra, devlet 

tarafından desteklenen ücretsiz kargo hizmeti ile, bu girişim artık tüm dünyanın pazar yeri 

konumuna gelmiştir. 40’tan fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün sergilenen site, 190’dan 

fazla ülkeden alıcı ve satıcılar bir araya getirerek günlük 100 binden fazla mesaj trafiğine aracılık 

etmektedir.  

Estonya 

Kuzey Avrupa’da yer alan yaklaşık 45 bin km2 büyüklüğü ve 1,3 milyonluk nüfusu ile 

Estonya, örnek alınabilecek başarılı ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin kendisini bir internet 

girişimi olarak ele almak mümkündür. Şu anda dünyadaki en gelişmiş dijital toplum diye 

nitelendirilen Estonya, yirmi yıl gibi bir sürede çok etkin, güvenli ve şeffaf bir ekosistem 

yaratmıştır. Yirmi yıl önce vatandaşların herhangi bir dijital verisi toplanmıyorken ya da nüfusun 

çoğunluğunun internet erişimi veya ilgili bir cihazı bulunmuyorken, sunulan vizyon ve politik 

kararlılık ile dijital dönüşüm yönetilmiştir.23 

1997 yılında e-yönetişim ile başlayan dönüşüm sürecinde Estonya, e-vergi, istatistik 

veritabanı, dijital kimlik, e-oylama, kamu güvenliği, e-sağlık ve e-vatandaşlık gibi hizmetler 

sunmuştur. Örneğin blockchain teknolojisi daha dünyada yeniyken 2008 yılında Estonya’da siber 

güvenlik amaçlı test edilmeye başlanmış, 2012 yılından bu yana da tüm kayıt sistemlerinde etkin 

bir şekilde kullanılır olmuştur. 

Startup Estonia programı yine devlet tarafından yerel olarak girişim ekosistemini harekete 

geçirmek ve Estonya’dan başarı örnekleri çıkarmak vizyonuyla oluşturulmuştur. Bu programdan 

çıkan en ünlü internet girişimi, internet üzerinden görüntülü konuşmayı sağlayan Skype olmuştur. 

2003 yılında kurulan bu girişim 2005 yılında eBay tarafından 2,6 milyar ABD dolarına satın 

alınmış, sonrasında 2011 yılında Microsoft 8,5 milyar ABD doları ile şirketin yeni sahibi 

olmuştur.24 Diğer başarılı internet girişimleri arasında ülkeler arası çevrimiçi para transferi 

23 https://e-estonia.com/  
24 https://www.wired.com/2011/05/microsoft-buys-skype-2/ 

https://e-estonia.com/
https://www.wired.com/2011/05/microsoft-buys-skype-2/
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sağlayan transferwise.com, Avrupa’nın en hızlı büyüyen araba paylaşım platformu Taxify 

bulunmaktadır.25 

 Estonya, küresel anlamda da girişimcileri ülkeye çekmek için çaba göstermektedir. Yine 

devlet tarafından başlatılan e-vatandaşlık hizmeti ile Estonya’ya gelmek isteyen girişimcilerin AB 

bünyesinde şirketlerini kurmaları ve işlerini yürütmeleri için çevrimiçi vatandaşlık başvurusu 

yapmalarına imkân sağlanmaktadır. Tüm şirket başvurularının da çevrimiçi yapılabildiği sistemde, 

bankacılık, finans ve diğer ödeme işlemleri gibi operasyonları dijital imza ile internet üzerinden 

yönetmek mümkündür. 

Polonya 

Genel olarak doğu Avrupa’da internet girişimciliği yatırımları gelişmiş ülkelere göre düşük 

seviyededir. Bu bölgede ülkemize yakın olabilecek ve bazı konularda örnek alabileceğimiz 

Polonya dikkat çekmektedir. Polonya’da yetişmiş insan gücü oldukça fazladır. Özellikle 

mühendislik alanında Almanya ve Fransa’ya göre hem ucuz hem de sayıca çok yetişmiş işgücü 

Polonya’yı bölgede cazibe merkezi haline getirmektedir. Küresel firmalar, maliyetlerini düşürmek 

için Ar-Ge merkezlerini Polonya’ya kaydırmaktadırlar. Aynı zamanda AB üyesi olması sayesinde 

vize gibi engellere takılmadan sınırların aşılabilmesi de ülkeye büyük bir avantaj sunmaktadır. Bu 

sayede büyük firmaları ve sanayiyi ülkeye getirmek suretiyle, hem yabancı doğrudan yatırım 

çekilmekte hem de ekosistem güçlendirilmektedir. 

İsrail 

İsrail, Türkiye’nin yakınında önemli bir güç olarak göze çarpmaktadır. İsrail’deki kafa yapısı 

ve kültür teknoloji girişimlerinin başarılı olmalarında etkili bir unsurdur. İsrail, girişimcilik 

konusunda dünya çapında gösterdiği başarılardan ötürü girişim devleti (startup nation) olarak da 

anılmaktadır. Yıllardır bölgede yaşanan gerginlikler, politik dengesizlik ve kaynakların kısıtlı 

olması, İsrail’i toplum olarak inovasyon yapmaya zorlamıştır. Güç isteği, dayanıklılık, sabır ve 

başarı güdüsü ile girişimciler için uygun bir zemin oluşmuştur. İmkânsızlıklar içerisinde başarıyı 

yakalamak adına yardımlaşma kültürü de oldukça gelişmiştir. Ülke olarak ortak hareket edebilme 

ve bir hedefe ulaşmak için mücadele etme yatkınlıkları ile başarılı olmak için tüm imkânlarını 

                                                      
25 http://www.startupestonia.ee/startups  

http://www.startupestonia.ee/startups
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seferber etmişlerdir. Yerel pazarın çok sınırlı olması sebebiyle tüm girişimler küresel bir oyuncu 

olmak amacıyla kurulmuşlardır. Böyle bir ortamda uygun finansman mekanizmaları ve Yozma gibi 

devlet destekli girişim sermayesi fonları sayesinde başarı öyküleri ortaya çıkmıştır. 

Birleşik Arap Emirlikleri 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), daha çok yer altı zenginlikleri ile ön plana çıkmaktaysa da 

son yıllarda bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla da dikkat çekmektedir. BAE, ülkenin 

geleceğini düşünerek teknoloji tabanlı girişimlere daha uygun ortam sağlamakta ve girişim 

sermayesi vasıtasıyla da finansal olarak destek vermektedir. Ülkenin en önemli avantajlarından bir 

tanesi de yabancıları ülkeye çekebilmesidir. Çölde yaratılan teknolojik ve sosyal mekânlar ile BAE, 

yabancılar için bir cazibe merkezi haline gelmiş, ABD bağlantıları sayesinde de girişimcilere 

küresel pazarlara erişim imkânları sunmuştur. 

Fransa 

Bir AB üyesi olmasının yanı sıra dünyanın yedinci büyük ekonomisi olan Fransa, girişimcilik 

ve yatırım konusunda diğer AB ülkelerine kıyasla biraz daha geriden gelmiştir. Buna rağmen, 

yapılan düzenlemeler ile kurumsal girişim sermayesi piyasasını geliştirmeye karar veren ülke, beş 

sene gibi kısa bir sürede diğer ülkeleri yakalamıştır. 2017 yılında AB’deki erken aşama yatırımlara 

bakıldığında Fransa’nın 317 aşamada toplam 3,1 milyar ABD doları26 yatırım ile AB’de Büyük 

Britanya ve Almanya’dan sonra üçüncü sıraya yerleştiği görülmektedir. 

Hindistan 

Hindistan 1,3 milyar kişilik nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi, GSYH olarak da 

dünyanın altıncı büyük ekonomisidir. Bu nüfus ve ekonomi ile aynı zamanda teknoloji tabanlı 

başlangıç aşaması şirketi (startup) sayısına göre dünyada üçüncü sıradadır. Ülke olarak 2025 

yılında 100.000 başlangıç şirketinin yaratılması hedeflenmektedir. İnternetin yaygınlaşması ile 

dünyanın dört bir yanına ucuza yazılım hizmetleri sağlamaktadırlar. Devlet, birçok farklı sorun ile 

uğraşırken diğer yandan da Dijital Hindistan İnisiyatifi ile dijital altyapının yaratılması, hizmetlerin 

dijital olarak sunulması ve dijital okuryazarlığın artırılmasına odaklanmıştır. 27 

26 Startups.watch 
27 https://www.ibef.org/economy/indian-economy-overview 

https://www.ibef.org/economy/indian-economy-overview
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2.2 Türkiye’de Genel Durum 

Türkiye, 2016 yılı itibariyle yaklaşık 46 milyon internet kullanıcısına sahip olsa da internetin 

ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.28 

TÜİK rakamlarına göre 2017 itibariyle hanelerin yüzde 80,7’sinin evde internete erişimleri 

bulunmaktadır.29 İnternet hızına göre bakıldığında genişbant internet erişimine sahip hanelerin 

oranı yüzde 78,3 olup, bunların yüzde 40’ı sabit genişbant altyapısı kullanırken yüzde 72,4’ü mobil 

genişbant ile internete bağlanmaktadır. 16-74 yaş arası bireylerin bilgisayar kullanım oranları 

yüzde 56,6 iken internet kullanım oranları ise yüzde 66,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, 

bilgisayar dışında internete bağlanmak için mobil cihazların yaygın bir şekilde kullanıldığının da 

bir göstergesidir (Şekil 10). 

Şekil 10: Türkiye’de Nüfusun Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, 2008-2017  

 

16-74 yaş arası kullanıcılar, son bir sene içerisinde yüzde 42,4 oranında interneti kamu kurum 

veya kuruluşları ile iletişime geçmek ya da kamu hizmetlerinden yararlanmak amacıyla 

kullanmışlardır. Yine bu kullanıcıların yüzde 24,9’u internet üzerinden şahsi kullanımları için mal 

                                                      
28 TÜSİAD e-Ticaret Raporu, 2017 
29 TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 
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veya hizmet alımı gerçekleştirmişlerdir. Yapılan alışverişin detaylarına bakıldığında, kullanıcıların 

yüzde 62,3'ünün giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,3’ünün ev eşyası (tüketici elektroniği hariç 

mobilya, oyuncak, beyaz eşya gibi), yüzde 24,1’inin seyahat bileti ve araç kiralama, yüzde 

21,9’unun gıda maddeleri ile günlük gereksinimler ve yüzde 19’unun ise elektronik araçlar (cep 

telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı gibi) satın aldıkları görülmüştür. 

Girişimlerde durum bireysel kullanıcılara göre daha farklı gerçekleşmiştir. Yine TÜİK’e göre 

2017 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 95,9’unun internet erişimi 

bulunmaktadır. Bu oranın işletme çalışan sayısı büyüdükçe arttığı, 10-49 arası çalışanı olanlarda 

yüzde 95,4 iken 250’den fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 99,7’ye ulaştığı belirlenmiştir. 

Genişbant internet bağlantısına sahiplik oranı yüzde 94,2, bilgisayar kullanım oranları da 

ortalamada yüzde 97,2 olarak gerçekleşmiştir. 30 

İnternet sitesi sahipliğine bakıldığında, girişimlerin yüzde 72,9’unun bir internet sitesi sahibi 

olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar bir önceki yıla göre bu oran artış göstermiş olsa da henüz yeterli 

seviyede değildir. Çalışan sayısına göre yapılan analizde 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 

70,5’inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 82,1’inin ve yine 250 ve üzeri çalışanı olan 

girişimlerin yüzde 87’sinin internet sitelerinin olduğu ortaya çıkmıştır.  

İnternetin varlığının girişimler için önemi, interneti ne amaçlı kullandıkları ile yakından 

ilintilidir. 10’dan fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 10,9’u internet üzerinden veya elektronik 

veri alışverişi vasıtasıyla mal veya hizmet alışverişi gerçekleştirmiştir. Genel ticaret hacmine göre 

burada oldukça yüksek bir potansiyelin bulunduğu değerlendirilmiştir. Girişimlerin sosyal 

medyayı kullanım oranları ise ortalamada yüzde 45,7 olarak gerçekleşmiştir. 

En yüksek internet kullanım oranı ise kamu hizmetlerinde ortaya çıkmıştır. Kamu kurum ve 

kuruluşları ile iletişim için interneti kullanan yüzde 86,2’lik kesim daha çok internet sitelerinden 

bilgi almak, form doldurmak, KDV ve SGK ile ilgili beyanları vermek amacıyla internete 

erişmişlerdir. 

30 TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 
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Şekil 11: Türkiye’de Girişimlerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, 2007-2017 

  

Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü yıllar içinde artış göstermektedir.  2014 yılında toplam 

pazar büyüklüğü 18,9 Milyar TL iken 2016 sonu itibariyle bu büyüklük 30,8 Milyar TL’ye 

ulaşmıştır. Bu pazarın dağılımına bakıldığında yüzde 37’sinin sadece çevrimiçi faaliyet gösteren 

perakende sektörü, yüzde 20’sinin çok kanallı (hem internet üzerinden hem de fiziksel mağazadan 

satış gibi) perakende sektörü, yüzde 33’ünün tatil ve seyahat, yüzde 10’unun da yasal bahis 

sektöründen kaynaklandığı görülmektedir (Şekil 12).31 

  

                                                      
31 TÜBİSAD, 2017 
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Şekil 12: Türkiye’de e-Ticaret Pazar Büyüklüğü ve Yapısı, 2014-2016 

Ülkemizdeki e-ticaret ekosistemi çok farklı sektörler ve ilgili aktörlerden oluşmaktadır. Çok 

kanallı faaliyet gösteren girişimler arasında giyim ve ayakkabı, tatil ve seyahat, eğlence ve kültür, 

ev ve dekorasyon ile elektronik gibi sektörlerde yoğunlaşma görülmektedir. Sadece internet 

üzerinde var olan girişimler arasında da pazaryeri, özel alışveriş, bahis, tatil-seyahat ve dikey 

sektörleri görmek mümkündür. Bunların yanı sıra sıralama, reklam ve ilan, sınır ötesi e-ticaret ve 

sayısal içerik gibi sektörler de internet üzerinden faaliyet göstermektedir. Tüm bu sektörlerin 

destekleyicisi olarak devlet, telekomünikasyon operatörleri, internet servis sağlayıcıları, yazılım 

sağlayıcılar, donanım sağlayıcılar ve ödeme sistemleri bu ekosistemin ana aktörlerindendir. 

Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemi son yıllarda hızlı bir gelişim 

göstermektedir. e-Ticaret başta olmak üzere tüketici interneti, servis olarak sunulan yazılım ve 

mobil uygulamalar gibi birçok farklı alanda girişimlere rastlamak mümkün olmaktadır. Örneğin 

2011-2016 yılları arasında Türkiye’de en yüksek değerleme ile çıkış yapılan girişimlerden ilk üçü 

yemeksepeti.com (yemek siparişi), gittigidiyor.com (e-ticaret ve pazaryeri) ve hepsiburada.com (e-

ticaret), internet girişimciliğinin en başarılı örnekleri arasında gösterilebilir.32 

32 ScaleX, 2017 
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İnternet girişimciliğine yapılan yatırım da gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin Galata İş 

Melekleri Ağı’nın (GBA) verilerine göre, GBA tarafından 2017 yılında toplam 5,5 Milyon TL 

yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımların dağılımına bakıldığında en büyük yatırımın 2,8 Milyon 

TL ile internet üzerinden çalışan pazar yeri sektörüne yapıldığı görülmektedir. Bu rakamı 1,1 

Milyon TL ile uygulama, 0,9 Milyon TL ile de servis olarak sunulan yazılım (SaaS) takip 

etmektedir. 2018 yılı hedeflerinin içerisinde de blokchain teknolojilerine öncelikli olarak yatırım 

yapılacağı belirtilmiştir.33 

2017 yılı içerisinde Türkiye’de erken aşamada yapılan yatırımların toplam büyüklüğü 177 

milyon ABD doları büyüklüğündedir. Bunların 103 milyon ABD dolarlık kısmı melek yatırımcılar 

ve girişim sermayesi şirketleri tarafından yapılmış, 74 milyon ABD dolar ise büyüme sermayesi 

veya özel sermaye yatırımlarına aktarılmıştır. 103 milyon ABD dolarının içerisindeki kurumsal 

yatırımcıların payı da 8 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.34 

İnternet girişimciliği odağından bakıldığında, internet girişimi sayılabilecek finansal 

teknolojiler yüzde 18, servis olarak sunulan yazılım yüzde 12, pazaryeri yüzde 7 ve nesnelerin 

interneti yüzde 7 oranında destek almıştır. 

2017 yılında Türkiye’de girişim ekosisteminde yapılan yatırımlara bakıldığında, yaklaşık her 

ay birkaç internet girişimine yatırım yapıldığı görülebilir:35 

• Ocak: Babil.com (kitap), iyzico (ödeme teknolojisi - fintek) 

• Şubat: ototrink.com (araç alımı) 

• Mart: buldumbuldum.com (e-ticaret) 

• Nisan: tapu.com (emlak pazaryeri) 

• Mayıs: Siyonet (mobil ve web tabanlı site yönetim yazılımı) 

• Haziran: evtiko.com (emlak satış) 

• Temmuz: Markafoni (e-ticaret) 

• Ağustos: otelz.com (otel pazaryeri) 

• Eylül: bilemezsin.com (içerik) 

                                                      
33 https://webrazzi.com/2018/01/04/toplam-yatirim-sayisini-28e-cikaran-gba-2017-yilinda-55-milyon-tl-yatirim-yapti/  
34 Turkish Startup Ecosystem 2017 Year in Review, Startups.watch 
35 http://m.milliyet.com.tr/yazarlar/serkan-unsal/2017-de-girisim-ekosisteminde-2581634/  

https://webrazzi.com/2018/01/04/toplam-yatirim-sayisini-28e-cikaran-gba-2017-yilinda-55-milyon-tl-yatirim-yapti/
http://m.milliyet.com.tr/yazarlar/serkan-unsal/2017-de-girisim-ekosisteminde-2581634/
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• Kasım: hesapkurdu.com (online kredi hesaplama)

• Aralık: tasit.com (taşıt pazaryeri)

• Tüm bu girişimlerin ortaya çıkışı, Türkiye’nin internet girişimciliği özelinde güçlü

yanlarından kaynaklanmaktadır. İyi yetişmiş mühendis işgücü ve teknik yeteneğin varlığı,

bölgesel olarak güçlü sayılabilecek bir girişimcilik ekosisteminin bulunması, yerel pazarın

kısmen büyük olması ile bankacılık, finans ve lojistik gibi destekleyici sektörlerin

gelişmekte olması bu alanda başarı öyküleri yaratılmasına yardımcı olmuştur.

 Kapsam ve Mevzuat

• İnternet girişimciliği ekosistemi içinde girişimler, şirketler, müşteriler, altyapı sağlayıcıları,

yatırımcılar ve devlet gibi birçok farklı aktör bulunmaktadır. Her bir aktörü ilgilendiren de

farklı mevzuat bulunmaktadır. Tüm bu mevzuatın genel olarak sınıflandırılması aşağıda

sunulmaktadır:

• Şirketler ile ilgili mevzuat

• Şirket kurma, kapama ve iflas:

 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

• Hisse opsiyonları

 Türk Borçlar Kanunu (Madde 403)

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Madde 379, 380, 403, 463, 522, 523)

 Sermaye Piyasası Kanunu (halka açık şirketler)

 Gelir Vergisi Kanunu

• Vergi ile ilgili mevzuat

 Gelir Vergisi Kanunu

• Girişimciliğe yönelik devlet hibe ve destekleri

• TÜBİTAK destekleri

 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı

• KOSGEB destekleri

 Girişimcilik Destek Programı

 Kredi Faiz Desteği
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 KOBİ Proje Destek Programı 

 Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı  

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Kuluçkalar 

 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun 

• Yatırım ve yatırımcılığa ilişkin mevzuat 

• III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 

(Sermaye Piyasası Kurulu) 

• 4049 Sayılı Bireysel Katılım Sermayesi Kanun Maddesi (Hazine Müsteşarlığı) 

• Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik 

• 193 Sayılı Bireysel Katılım Sermayesi Gelir Vergisi Maddesi (Hazine Müsteşarlığı) 

• Fikri mülkiyet ile ilgili mevzuat 

• 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 

• e-Ticaret ile ilgili mevzuat 

• Kişisel verilerin korunması ve gizlilik 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

• Tüketici hakları 

 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

• Güvenlik ve güvenilirlik 

 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar 

Hakkında Yönetmelik 

 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında 

Tebliğ 

 Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 

 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik 

• e-İmza ve işlem onayı 

 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 
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• Ödeme ve elektronik para

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

• İletişim

 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

• e-Fatura

 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

• e-İhracat düzenlemeleri

 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018 – 2020), 6 Şubat 2018 tarihli ve

30324 sayılı Resmi Gazete

 İhracat Yönetmeliği,  6 Haziran 2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete

2.2.1 Sorumlu ve İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

Ülkemizde internet girişimciliği alanında doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluk ve yetki 

sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına dair bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1: İnternet Girişimciliği Çerçevesinde Kurum ve Kuruluşların Görev ve Yetkileri 

Kurum/Kuruluş Adı İnternet Girişimciliği Çerçevesinde Görev ve Yetkileri 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç ticaret ile ilgili olarak, e-ticaret ve perakende ticaret ile ilgili 

düzenlemeleri yapmak; bunların uygulanması, geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunmak, e-ticaret ve e-ihracat ile 

ilgili gümrük işlemlerini ve diğer prosedürleri yürütmek, güven 

damgasını hayata geçirmek, tüketicinin korunmasına yönelik 

düzenlemeleri yürütmek. 

Ulaştırma, Haberleşme ve 

Denizcilik Bakanlığı 

Bilgi teknolojileri ve iletişim kapsamında, internet ve diğer teknik 

altyapı hizmetleri ve düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, 

haberleşme, kayıtlı e-posta, posta, kargo ve lojistik hizmetleri sunmak, 

siber güvenliği sağlayıcı politikalar geliştirmek, stratejiler ortaya 

koymak ve eylem planları hazırlamak. 
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Maliye Bakanlığı Şirketlere yönelik kurumlar vergisi mevzuatını uygulamak, gerekli 

denetimleri yapmak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, vergi 

muafiyetlerini düzenlemek, e-fatura ile ilgili işlemleri yürütmek. 

İçişleri Bakanlığı Bilişim ve siber suçlar ile mücadele etmek, bu konuda bilgilendirme 

ve farkındalık yaratma çalışmaları yapmak.  

Ekonomi Bakanlığı Girişimlerin yurtdışına açılması ve kendilerini tanıtmaları için destek 

olmak, küresel Türk markaları yaratan Turquality programını 

yürütmek, ihracata yönelik kümelenme faaliyetlerini desteklemek ve 

koordine etmek. 

Hazine Müsteşarlığı Bireysel katılım sermayesi düzenlemelerini yapmak ve lisansları 

vermek, girişim sermayesinin gelişmesi için destek olmak, fonların 

fonu, kitlesel fonlama ve kripto para gibi konularda çalışmalar 

yürütmek ve mevzuatı oluşturmak. 

Kalkınma Bakanlığı Ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınma çabalarının 

yönlendirilmesine hizmet etmek, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal 

refahı artırmaya yönelik bilgi toplumu stratejisi ve internet 

girişimciliği gibi konuları da kapsayan kısa, orta ve uzun vadeli 

strateji, eylem planları ve programları hazırlamak. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 

KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığı ile internet girişimcilerine finansal 

destekler verilmek, kamu–üniversite–sanayi işbirliğinin sağlayıcı 

tedbirler almak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurulması ve 

desteklenmesi için çalışmalar yürütmek. 

Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) 

Girişim sermayesi yatırım ortaklığı, halka arz işlemleri, özel pazar gibi 

sermaye piyasası düzenlemelerini yapmak, firmaları denetlemek ve 

piyasanın işleyişini sağlamak. 

Türk Patent ve Marka 

Kurumu 

Fikri ve sınai mülkiyetin korunması ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek. 

Türk Standartları Enstitüsü Güvenli e-ticaret standartları ve diğer sertifikasyon hizmetlerini 

sunmak. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak, Türkiye’de internet girişimciliğinin gelişimine 

yönelik faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarından bazılarına dair bilgiler aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 

Tablo 2: İnternet Girişimciliği Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları 

Kurum/Kuruluş Adı İnternet Girişimciliği Çerçevesinde Amaç ve Faaliyetler 

Türkiye Bilişim Sanayicileri 

Derneği (TÜBİSAD) 

Bilişim sektörünü temsil etmek, sektörün önceliklerini ve 

problemlerini belirlemek, standartları oluşturmak, hukuksal ve 

kurumsal altyapıyı kurgulamak. 

Elektronik Ticaret 

İşletmecileri Derneği (ETİD) 

e-Ticaret sektörünün büyümesi ve gelişmesini sağlamak için gerekli 

hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına katkı vermek, firmaların ve 

hedef kitlenin sektör ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla 

etkinlikler yürütmek. 

Elektronik Ticaret Siteleri ve 

İşletmeleri Derneği 

(ETİCAD) 

Türkiye’de e-ticaretin bilinirliğinin arttırılması, KOBİ’lere sektörün 

tanıtılması, hukuki altyapılar oluşturulurken düzenleyici otoritelerle 

birlikte hareket edilmesi ve sektöre yönelik insan kaynağı 

yetiştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak. 

Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı (TTGV) 

Teknoloji geliştirmeyi desteklemek, girişim sermayesi fonlarına 

yatırım yapmak, kitlesel fonlama çalışmaları yürütmek. 

Bankalararası Kart Merkezi 

(BKM) 

Ödeme sistemleri, kredi kartı, banka kartı, para transferi ile ilgili 

hizmetler vermek ve düzenlemek, güvenli internet alışverişi altyapısı 

sağlamak, standardizasyon çalışmaları yürütmek. 

Endeavor Etkin Girişimci 

Destekleme Derneği 

Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yatırım, 

mentorluk, danışmanlık, eğitim ve koçluk gibi destekler sağlamak. 

2.2.2 Onuncu Kalkınma Planı Değerlendirmesi 

İnternet girişimciliği ilk defa 11. Kalkınma Planı kapsamında ayrı bir çalışma grubu olarak 

ele alınmıştır. 10. Kalkınma Planı çerçevesinde bu başlıkta bir çalışma yapılmamış, ancak konu ile 

ilgili olabilecek raporlar arasında Girişimciliğin Geliştirilmesi, Ticaret Hizmetlerinin 

Geliştirilmesi, Finansal Hizmetler, KOBİ’lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi Özel İhtisas 

Komisyonu Raporları bulunmaktadır.  
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Daha önceleri KOBİ ve esnafa yönelik mali teşvikler çerçevesinde incelenirken, girişimcilik 

konusu 10. Kalkınma Planı’nda ilk defa girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi perspektifinden 

değerlendirilmiştir. Bunun nedeni olarak da KOBİ’lerle girişimcilerin kalkınmadaki rollerinin ve 

ihtiyaç duydukları desteklerin birbirinden oldukça farklı olması gösterilmiş, geleneksel girişimcilik 

yerine yenilik tabanlı ve yeni kurulan işletmelere odaklanılmıştır. 2023 hedefleri doğrultusunda 

girişimciliğin artırılması için düzenleyici çevre, pazar koşulları, finansman koşulları, bilgi birikimi, 

girişimcilik yetenekleri ve girişimcilik kültürü çerçevesinde yapılması gerekenler hususunda 

önerilerde bulunulmuştur. 

2.2.3 Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

2.2.3.1 Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

Ülkemizde şirket kurma ile ilgili masraflar yüksek olsa da şirket kurulum süresi yurtdışı 

örneklerine göre hızlı sayılmaktadır. Bunun yanında şirket kapama veya iflas durumlarında 

alacaklıların ve hissedarların haklarının korunması konularında ülkemiz gelişmiş ülkelerin 

gerisinde kalmaktadır. Herhangi bir şekilde iflas edilmesi durumunda alacaklının parasını tahsil 

edebilmesi için geçen süreler ve iflas sürecinin maliyeti oldukça yüksektir.  

e-Ticarette vergilendirme ile ilgili bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir küresel e-ticaret sitesi 

üzerinden, Türkiye’deki bir müşteri sipariş verdiğinde, yapılan ödeme sitenin ülkesine ait bankanın 

sanal POS’undan geçmektedir. Bu şekilde, satış ülkemizde yapılmadığı için vergilendirme de 

mümkün olmamakta, şirket kurumlar vergisi ödemediği için de bu durum ülkemiz adına vergi 

kaybına neden olmaktadır. Ancak küresel bir firmanın da her ülkede ayrı bir şirket kurması ve yerel 

vergilere tabi olması da beklenemez. Tüketici tarafında ise gümrük vergisindeki bazı düzenlemeler 

ile ülkemize girişte belirli bir tutarın üzerindeki alışverişlerden gümrük vergisi tahsil edilmektedir. 

Bu da büyük miktarlı alışverişlerin yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

Başka bir vergilendirme hususu da sosyal medyadan yapılan alışverişlerde ortaya 

çıkmaktadır. Instagram veya Whatsapp gibi sosyal medya kanallarından yapılan satışlar genellikle 

kayıt dışı olarak gerçekleştirilmektedir. Daha çok havale veya kapıdan ödeme seçenekleri ile 

yapılan bu alışverişlerden herhangi bir şekilde vergi alınması söz konusu olamamaktadır. Ayrıca 

kayıt dışı işlemlerde güven konusunda sıkıntı yaşayan tüketicinin herhangi bir aksi durumda 

hakkını araması da mümkün değildir. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete açılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 

tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi 

ile e-ticaret yapanların sayısının ve e-ticaret hacminin artırılmasını amaçlayan bir sistemdir. Bu 

sayede e-ticarette yaşanan sorunların giderilmesi, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin 

ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının ve rekabet gücünün artırılması 

hedeflenmektedir. Mevcut ve yeni e-ticaret hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini yapmaları için 

ETBİS’e kayıt olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu şekilde faaliyet gösteren işletmelerin sicil 

kayıtları ve sanal pos bilgileri teyit edilerek bir yandan tüketiciler için güven ortamı yaratılacak, 

diğer yandan da kayıt dışılığın önüne geçilebilecektir. Henüz yeni hayata geçen ETBİS’in 

yaygınlaşması ve tüm sektör tarafından benimsenmesi gerekmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 6 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca, tanımlanan şartları sağlayan 

hizmet sağlayıcılara güven damgası verilecektir. e-Ticareti daha güvenli yapmaya yarayacak olan 

bu uygulama, güven damgası sağlamak üzere yetkilendirilecek kuruluşların henüz belirlenmemiş 

olması sebebiyle hayata geçmemiştir. 

Türkiye’de melek yatırımcılığı desteklemek için Hazine Müsteşarlığı tarafından Bireysel 

Katılım Sermayesi Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında lisans alan 

yatırımcılara, yatırım yaptıkları şirketlerin hisselerini en az iki yıl tutmaları şartı ile VUK’a göre, 

beyannameye konu kazançlarından vergi indirimi alma hakları bulunmaktadır. Bu süre özellikle 

internet girişimciliği gibi hızlı hareket edilen bir ortam için uzun bulunmaktadır. Ayrıca, lisans 

alacak yatırımcılarda tecrübe şartı aranmadığından, yapılan yatırım her zaman “akıllı para” 

olmamakta ve girişim iyi yönlendirilmemektedir. Lisans alanlara da bir yatırım yapma zorunluluğu 

getirilmediği için yatırım seviyesi de beklenenin altındadır. 

Girişim sermayesine ilişkin düzenlemeler temel olarak sermaye piyasası mevzuatı 

kapsamında düzenlenmektedir. Girişim sermayesi düzenlemelerinde gerçekleşmesi muhtemel 

değişiklikler, bu alanda yatırım yapacak yatırımcılar açısından zaman zaman hukuki belirsizlikler 

doğurabilmektedir. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’na İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-48-

3) düzenlemelerine göre girişim sermayelerinin, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları olarak,

anonim şirket statüsünde kayıtlı sermaye sistemine tabii şekilde kurulması gerekmektedir.  Ayrıca, 
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mevzuata göre şirketlerinin yüzde 25’i oranındaki başlangıç veya çıkarılmış sermayelerinin de 

halka arz edilmesi ve yüzde 25 halka açık pay statüsünün sürekli sağlanması yasal gerekliliktir. 

Kurucular açısından da mevzuatta çok detaylı zorunluluklar bulunmaktadır. Tüm bu yasal 

düzenlemelerin yarattığı bürokrasi sonucunda ülkemizde yatırım yapan fonlar hala Lüksemburg 

gibi başka ülkelerde kurularak oraların kanunlarına göre faaliyet göstermeyi tercih etmektedirler. 

Hisse opsiyonu ve azınlık hissedarların hakları Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu 

ve SPK Mevzuatları ile düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra elde edilecek olan kazançlar da Gelir 

Vergisi Kanunu'na göre vergiye tabidir. Bu gibi finansman yapıların ve hakların ülkemizde 

kullanımı sınırlı seviyededir. Bunun başlıca nedeni de basit, uygulaması kolay bir yasal düzenleme 

ve hukuki altyapının bulunmamasıdır. 

Kitlesel fonlama için mevcut durumda, paranın toplanması, alışverişin vergilendirilmesi 

(intikal vergisi) veya hisse alınması gibi konularda problemler yaşanmaktadır. Herhangi bir ürün 

alışverişi veya bir menfaat elde edilmediği durumda da yatırılan para bağış olarak 

gösterilebilmektedir. Kitlesel fonlama konusunda piyasaları düzenlemek üzere 2016 yılında 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu konuda henüz net bir ilerleme 

kaydedilememiştir. 

Kişisel Verilerin Koruması Kanununun içerisinde internet girişimciliğini etkileyecek birçok 

unsur bulunmaktadır. Kanuna göre kimliği belli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ait her türlü 

bilgi kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu uyarınca kişisel veriler ile ilgili suçların 

soruşturulması ve kovuşturulması tamamen şikâyete bağlıdır ve herhangi bir adli makam bunu 

kendiliğinden araştıramamaktadır. Bu da müşteri tarafında bir şikâyet olmadığı durumda kişisel 

bilgileri istek dışı kullanılabilmesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra belirli bir süre sonunda 

müşteri verilerinin silinmesi zorunluluğu, veri tutmayı ve çapraz pazarlamayı engellemektedir. 

Tüketici tarafındaki bir başka sorun da tutulan verilerin bazı kurumlar tarafından ayrımcılık veya 

fişleme amaçlı kullanımının önüne geçilememesi ve bu sebeple de veri paylaşımının sınırlı 

kalmasıdır.36 

                                                      
36 http://www.eticarethukuku.com/14-soruda-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu  

http://www.eticarethukuku.com/14-soruda-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu
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2.2.3.2 Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

Bir ülkedeki internet altyapısı, internet üzerinden iş yapanlar için en önemli unsurlardan 

biridir. İnternetin hızı ve yaygın kullanılabilmesi ile internet girişimcisinin müşterisine ulaşması 

mümkün olmaktadır. Ülkemizde internet erişimi ve hızı gelişmiş ülkelerin seviyesinde değildir. 

Örneğin fiber internet altyapısı Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde oldukça gelişmiştir. 

Ülkemizde de fiber internetin yaygınlaştırılması için altyapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç 

vardır. 

Mobil internet erişim altyapısı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kullanıcıların internete 

bağlanma tercihlerini artık mobil cihazlara kaydırmaları ile GSM operatörlerine de bir altyapı yükü 

gelmiştir. Ülkemizde kullanılan 4.5G mobil internet altyapısı 2020’den sonra tüm dünyada olduğu 

gibi yerini 5G’ye bırakacaktır. Akıllı telefonlarda internet hızının saniyede 10 gigabit seviyelerine 

çıkartılması ile çok yüksek veri aktarım hızlarına ulaşmak mümkün olacaktır. Ancak 5G için 

kullanılan frekansların farklı olması sebebiyle sinyallerin uzağa ulaşmaları için çoklu giriş-çıkış 

antenlerin kullanılması gerekecektir. Bunun yanı sıra tüm cihazların da yeni altyapıya uyumlu 

olması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Dünyada şu anda hem elektronik altyapısı hem de 

protokolleri ve standartları üzerine çalışılan 5G teknolojisi için ülkemizde de hızlıca somut adımlar 

atılması gerekmektedir. 

İnternet bağlantılı cihazların sayısı gün geçtikçe artmakta ve çeşitlenmektedir. Örneğin 

televizyondan internete bağlanarak farklı içeriklere erişen kullanıcı sayısı artış gösterse de bu 

yeterli seviyelerde değildir. Mevcut durumdaki karasal ve uydu yayıncılığının yerini dünyada 

internet üzerinden yapılan yayınlar almaya başlamaktadır. İnsanların evdeki zamanlarının büyük 

bir bölümünü televizyon karşısında geçirdikleri düşünüldüğünde, burada internet girişimciliği için 

büyük fırsatlar olduğu söylenebilir. Ancak ülkemizdeki cihazların, internet altyapısının ve içerik 

sağlayıcıların bu tip bir yaygınlaşma için henüz tam olarak hazır olmadıkları görülmektedir.  

Bir başka altyapı konusu da nesnelerin interneti (IoT) kavramıyla birlikte gelişmektedir. 

Teknolojideki ilerlemeler sayesinde artık her bir cihazın internete bağlanarak veri üretmesi, 

depolaması, komut alması ve basit bazı işlemler yapması mümkün hale gelmektedir. Örneğin 2022 

yılında nesnelerin interneti ile ilgili sadece sağlık pazarın yaklaşık olarak 1,5 trilyon TL’ye 
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ulaşacağı tahmin edilmektedir.37 Bu alanda özellikle siber suçlara yönelik alınacak tedbirler ile bu 

kadar verinin saklanması için gerekecek depolama alanları da gittikçe artacaktır. Yapay zekânın 

gelişmesi ile birlikte dönüşen bu sektöre yönelik ciddi bir donanım ve yazılım altyapısının da 

geliştirilmesi gerekecektir. 

Siber güvenlik altyapısının kurulmasının önemi günümüzde bile çok belirgindir. Ulusal Siber 

Tehdit Ağı verilerine göre başta finans olmak üzere ödeme sistemleri, e-ticaret, enerji ve havacılık 

gibi sektörlerde 2017 yılında yaklaşık 14 bin oltalama saldırısı, 31 bin kimlik hırsızlığı, 115 bin 

kredi kartı çalınma bildirimi, 1661 adet kurumsal e-posta sızıntısı, 50 binin üzerinde kritik kurum 

personeli eposta şifresi çalınma bildirimi yapılmıştır.38 

Ödeme sistemleri altyapısı, internet üzerinden yapılacak olan alışverişin güvenli bir şekilde 

gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir başka temel altyapıdır. Sanal POS, internet girişimlerinin 

kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart ile alışveriş yapılmasını sağlamak için kullandıkları, 

bankalar tarafından sağlanan bir altyapıdır. Fiziksel mağazadakine benzer şekilde, sanal mağazada 

yapılan bir alışveriş sonrası müşterinin kartı ile ödeme yapmasını, müşterinin bankasından ödeme 

onayı alındıktan sonra paranın satıcının hesabına aktarılmasını sağlamaktadır. Sanal POS 

kullanılması için bankaların ve ödeme kuruluşlarının satıcılardan istedikleri bazı güvenlik 

önlemleri bulunmakta, standartları sağlamayan girişimlere izin verilmemektedir. Bu hizmet 

karşılığında bankalar ve ödeme kuruluşları farklı yıllık abonelik bedelleri ve komisyon oranları 

talep etmektedirler. Bu ücretler, internet üzerinden daha ucuza ürün satmak isteyen girişimler için 

ekonomik olmamaktadır. Ayrıca başvuru ve onay süreçleri de bürokrasi ve diğer evrak işleri 

sebebiyle her zaman kolay değildir. Bunun yanı sıra, bir banka ile anlaşıldıktan sonra diğer banka 

kartlarına da taksit yapılabilmesi için yine diğer banklara da başvurulması ve aynı süreçlerin 

yaşanması gerekmektedir. Bu da bir girişimci için hem zaman kaybı hem de ek maliyet demektir. 

Bu zorlukları gören internet girişimcileri, diğer girişimcilerin hayatlarını kolaylaştırmak için 

farklı ödeme alma hizmet platformları geliştirmişlerdir. Örneğin Iyzico platformu, hızlı kurulumu, 

                                                      
37 https://webrazzi.com/2018/02/13/nesnelerin-interneti-ve-yapay-zeka-saglik-sektorunde-etki-gostermeye-basladi-15-trilyon-

liralik-dev-bir-pazar-doguyor/  
38 http://doc.invictuseurope.com/USTA-2017-Faaliyet-Raporu  

https://webrazzi.com/2018/02/13/nesnelerin-interneti-ve-yapay-zeka-saglik-sektorunde-etki-gostermeye-basladi-15-trilyon-liralik-dev-bir-pazar-doguyor/
https://webrazzi.com/2018/02/13/nesnelerin-interneti-ve-yapay-zeka-saglik-sektorunde-etki-gostermeye-basladi-15-trilyon-liralik-dev-bir-pazar-doguyor/
http://doc.invictuseurope.com/USTA-2017-Faaliyet-Raporu
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düşük komisyon oranları ve diğer pratik çözümleri ile sanal POS’ların internet sitelerine 

entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu gibi girişimlerin de sayısının artması gerekmektedir.  

BKM tarafından geliştirilen dijital cüzdan vasıtasıyla kredi kartı bilgisi tanımlandıktan sonra 

ister çevrimiçi isterse de fiziksel ortamdaki alışverişlerde ödeme yapmak veya para transferi 

gerçekleştirmek için güvenli bir şekilde işlem yapılmasına olanak sağlanmaktadır.39 Kart bilgisinin 

saklanmadığı veya el değiştirmediği bu cüzdan yapısı sayesinde hızlı ve güvenli bir ödeme yöntemi 

ülkemize kazandırılmıştır. Bundan başka TROY adı verilen Türkiye’nin ödeme sistemi de yakın 

zamanda faaliyete geçirilmiştir. Başka ülkelerde olan anlık ödeme sistemleri ülkemizde henüz 

mevcut olmasa da BKM tarafından bu tür bir altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

bulunmaktadır. 

Son günlerde popüler olan diğer bir ödeme yöntemi de blok zincir (blockchain) tabanlı sanal 

kripto paralardır. Dijital verilerin kopyalanması yerine dağıtılması üzerine kurulu olan blok zincir 

altyapısı, yeni bir internet türünün belkemiğini oluşturmaktadır. Kısaca şifrelenmiş işlem takibi 

sağlayan dağıtık bir veritabanı olarak tanımlanabilen bu teknoloji ile bir merkeze bağlı 

kalınmaksızın işlem yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Alıcı ile satıcı arasındaki işlemin, bir 

aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan ve güvenli bir şekilde yapılması ile banka gibi aracı kurumlara 

duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması amaçlamaktadır. Bu teknoloji ile geliştirilmiş Bitcoin, 

Ethereum, Ripple ve Litecoin gibi en çok bilinen kripto paralar çok yüksek işlem hacimlerine ve 

piyasa değerlerine ulaşmışlardır. Manipülasyona çok açık olan ve daha çok illegal ortamlarda 

kullanılan bu paraların ileride bankacılık ve diğer ödeme sistemlerinde kullanılması için 

regülasyonların ve diğer altyapının şimdiden hazırlanması gerekmektedir.  

Lojistik ve kargo altyapısı e-ticaretin tercih edilmesini etkileyen en önemli tamamlayıcı 

hizmetlerdir. Mağazadan alışverişten farklı olarak internet üzerinden verilen siparişlerde ürün 

müşterinin eline hemen geçmemektedir. Müşteri ve girişimin bulundukları konumlara göre, 

ürünlerin teslim süresi ülke içerisinde birkaç günü bulmaktadır. Burada ürünün hızlı, güvenilir, 

ucuz ve sağlam bir şekilde ulaştırılması müşterinin satın alma tercihlerini etkilemektedir. Kargo 

ücretleri düşük fiyatlı ürünler için oransal olarak yüksek olduğunda her ürünün internet üzerinden 

39 https://bkmexpress.com.tr/ 

https://bkmexpress.com.tr/
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satışı mümkün olmamaktadır. Bunun dışında gelen ürünün hasarlı olması durumunda iptal veya 

iade süreçlerinde kargo şirketleri ile sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Ülkemizde özel kargo şirketlerinin sayısı yeterli değildir. Özellikle herkesin alışveriş yaptığı 

yoğun dönemlerde kargoda birçok aksaklık yaşanmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kargo 

hizmetinin fiyatı uygun olsa da kalitesi beklenen seviyede gerçekleşmemektedir. Bunların dışında, 

belirli bir ağırlığın üzerindeki iletiler kargo şirketleri tarafından kabul edilmediklerinden bu tip 

iletiler mecburen nakliyat veya diğer taşımacılık şirketleri ile teslim edilmektedir. Bu durumda 

müşteri memnuniyeti de iyice düşmektedir. 

Ülkemiz küresel boyutta rekabet edebilecek internet girişimcilerinin çıkması için hava ve 

deniz taşımacılığına da önem verilmesi gerekecektir. Mevcut durumda bu tip lojistik hizmetlerinin 

hızı ve kalitesi yeterli değildir ve hiçbir şekilde devlet tarafından sübvansiyon sağlanmamaktadır. 

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, satın alınan ürünün istenilen performansta veya 

kalitede olmamasından kaynaklı olarak müşteri tarafında bazı problemler de mevcuttur. Karşı 

tarafta bir muhatap bulunmaması veya düzgün işleyen iptal/iade süreçlerinin bulunmaması 

sebebiyle müşteriler mağduriyet yaşayabilmektedirler. Burada güvenli e-ticaretin yanı sıra bu 

güveni sağlayacak sigorta gibi mekanizmalar henüz ülkemizde bulunmamaktadır.  

Girişimcileri destekleyen önemli altyapılar arasında kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, 

teknoloji transfer ofisleri (TTO) ve teknoloji geliştirme bölgeleri (kısaca TGB veya teknoparklar) 

bulunmaktadır. Bu yapı ve kurumlar, girişimciliği teşvik eden programlar yürütmenin yanı sıra 

fiziksel olarak girişimciler için uygun ofis ve çalışma alanları da sağlamaktadırlar. Özellikle 

teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren kuluçka merkezleri girişimcilerin aynı zamanda 

teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik vergi teşvik ve indirimlerinden 

de yararlanabilmektedirler. TTO’lar, üniversitede üretilen bilginin ticarileştirilmesi amacıyla 

faaliyet gösteren arayüzlerdir. Bu anlamda bu yapıların görevlerinden birisi de üniversite 

bünyesinde oluşan yeni fikirlerin yeni kurulacak şirketler tarafından geliştirilip ticarileştirilmesini 

sağlamaktır.  

Teknoparklar, 4691 sayılı TGB Kanunu’na istinaden BSTB’nin destekleri ile üniversiteler 

bünyesinde sanayi kuruluşlarının faaliyet göstermelerini sağlayan yapılardır. Üniversite-sanayi 
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işbirliği sağlayarak Ar-Ge çalışmaları ile teknoloji ve bilgi üretilmesi, ayrıca bu bilginin 

ticarileştirilmesine katkıda bulunmak, bu yapıların amaçları arasındadır. İnternet girişimciliğinin 

doğası gereği projelerin Ar-Ge ve teknoloji boyutunun yüksek olamayacağı göz önünde 

bulundurulduğunda, özellikle e-ticaret faaliyeti yürüten internet girişimcilerinin buralarda uzun 

vadede yer almaları da kolay olamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, TGB dışındaki yeni kuluçka 

veya hızlandırıcıların internet girişimcilerini desteklemeleri daha mantıklı bir yaklaşımdır. 

Başlangıç aşaması girişimler ile ilgili istatistiksel veri eksikliği de karar vericiler tarafından 

bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Hem devlet hem de özel yatırımcılar tarafından girişimcilere 

farklı programlar altında çok çeşitli destek sunulmaktadır. Ancak hangi girişimcinin hangi destek 

veya yatırımlardan yararlandığı ve sonrasında da başarılı olup olmadığı takip edilememektedir. 

Sadece popüler olan bazı girişimler hakkında bilgi sahibi olunmakta, özellikle başarısız olan 

girişimlerden ders alınamamaktadır. Özel sektör tarafında bu ihtiyacı gören Startups.watch adlı bir 

girişim bu verileri tutma ve raporlama amacıyla kurulmuştur. Siteye abone olunarak güncel birçok 

veriye ulaşılması mümkün olsa da bu girişimin de yine sağlıklı veriye erişmesi ülkemiz şartlarında 

kolay olmamaktadır. Kamu tarafında bu tip bir izleme sisteminin eksikliği, programların etki 

analizinin de yapılamamasına yol açmaktadır. 

2.2.3.3 İnsan Kaynakları ve Eğitimden Kaynaklanan Sorunlar 

Başarılı olma, bir girişimciyi ayakta tutan en önemli güdüdür. Bir girişimci mutlaka 

etrafındaki dünyayı değiştirmeyi ve olumlu bir etki yapmayı hedefler. İşini hayata geçirirken 

kafasındaki bu düşünceler kendisin motive eder. Kişisel motivasyonu sağlamak girişimci için 

burada çok önemli hale gelir. Bir girişimcinin şirkette tüm rolleri doğrudan veya dolaylı şekilde 

üstlenmesi gerekir. İyi bir girişimci, bir yandan yönetici iken aynı zamanda çaycı, satışçı, 

fotokopici, sekreter, muhasebeci ve finansçıdır. Tüm bu rolleri aynı anda üstlenirken tüm bu 

rollerin zorluklarına da göğüs germelidir. Kendisini yıldıracak veya hedefinden saptıracak birçok 

engel ile karşılaşacaktır. Girişimciyi ayakta tutmak için onu motive edecek ortamın hazırlanması 

ve engellerin alçaltılması gereklidir. Motivasyonu sağlayacak tedbirler alınmadığı takdirde hem 

mevcut girişimciler daha erken pes edecekler hem de yeni girişimciler işin zorluğunu duyup başka 

işlere yöneleceklerdir. 
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Günümüzde internetin etkin kullanımı, her türden girişim için vazgeçilmez bir unsur haline 

gelmiştir. Geleneksel sektörlerde ortaya çıkan herhangi bir girişimin bile internet ile mutlaka bir 

şekilde bağlantısı olmaktadır. Bunu dışında da iş kurma kolaylığından ötürü gençlerin internet 

üzerinden bir iş yapma niyetleri gün geçtikçe artmaktadır. Ancak konu hakkında kulaktan dolma 

veya popüler bilgi dışında bilgi ve becerilerinin eksik olması sebebiyle, çoğu internet girişimi ya 

başlayamamakta ya da kısa sürede kapanmaktadır. 

Çok genel bir ifade ile “her şeyin başı eğitimdir”. Eğitime bugün yapılan yatırımlar ancak 

uzun vadede bir sonuç verebilmektedir. O nedenle gerekli tedbirlerin bir an önce alınması 

gerekmektedir. Son yıllarda gerçekleşen birtakım güncellemelere rağmen, mevcut durumda eğitim 

sistemimiz, girişimciliği özendirme ve destekleme açısından maalesef arzu edilen seviyede 

değildir. Artık bilginin ezberlenmesi, internetin yaygınlaşması ve her an her yerde erişilebilmesi 

ile büyük ölçüde gereksiz hale gelmiştir. Bu anlamda eğitimde, bilginin sınıflandırılması, 

kullanılması ve işlenmesi gibi farkı zihinsel becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Bunun yanı 

sıra, mevcut sistemde ikinci plana atılan, bilgi edinme dışındaki yeni beceriler tüm dünyada ön 

plana çıkmaktadır. Yaygın eğitimdeki mevcut programlarımız, duygusal zekânın ve sosyal 

becerilerin geliştirilmesi yönünde yetersiz kalmaktadır. Bu tür becerilerin, öncelikle lise 

seviyesinden başlayarak mümkün olan en erken zamanda çocuklara edindirilmesi, çocukların zihin 

yapısının değiştirilmesine yardımcı olacak ve kazanımların içselleştirilmesini kolaylaştıracaktır. 

İnternet girişimciliğinin temel yapıtaşlarından birisi de kodlama bilgisidir. Günümüzde yeni 

bir yabancı dil öğrenmek kadar bir yazılım dili öğrenmek de gerekli hale gelmektedir. Erken 

yaşlardaki çocuklara algoritmalar yolu ile yazılım öğreterek sayısal becerilerini üst seviyelere 

çıkarmak mümkündür. Kodlamanın temelinde yatan algoritmik düşünme ve sorun çözme 

becerisini çocuklara kazandırarak neden-sonuç ilişkilerini daha iyi kurmaları sağlanabilir. 

Ülkemizde 12 yıllık zorunlu öğretim seviyesinde bu tarz eğitimler ancak bazı özel okullarda 

verilmektedir. Bu eğitimlerin eşit şartlarda tüm devlet okullarında da verilmesi, internet 

girişimciliğinin gelişmesi için kritik bir adım olacaktır. 

Girişimcilik ile ilgili eğitimler konusunda tartışılan bir husus da girişimci kişilik yapısının 

doğuştan mı geldiği yoksa sonradan öğrenilebilir olup olmadığıdır. Bazı insanların doğuştan dışa 

dönük olma, değişimi sevme ve risk alabilme gibi özellikleri sayesinde daha başarılı girişimciler 
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oldukları yadsınamaz. Yine de bu durum, bu özellikleri olmayan veya kendisini girişimci olarak 

tanımlayamayan insanların da girişimci olamayacağı anlamına gelmemektedir. Kişiye özel 

tasarlanacak eğitim programları ile hem sosyal becerileri geliştirilerek hem de bilgi eksiklikleri 

giderilerek bir kişinin kendi işini kurması ve başarılı olması sağlanabilir. Türkiye’de hem 

kaynakların kısıtlı olması hem de öğrenci nüfusunun fazlalığı nedeniyle, mevcut sistem dahilinde 

kişiye özel bir eğitim programının sunulması zordur. Bu nedenle ülkemizde hala, daha çok standart 

içeriğe sahip eğitim programları sunulmaktadır. 

Temel eğitim seviyesinde, ülkemizde internet girişimciliğine özel bir program henüz mevcut 

değildir. Mevcut programlarda ya genel girişimcilik ya da teknoloji tabanlı girişimcilik 

vurgulanmaktadır. İnternet girişimciliğinin teknoloji tabanlı diğer girişimcilik türlerinden 

farklılaşan özelliklerine odaklı, farklı mekanizmalar, pazarlama ihtiyaçları ve organizasyon 

yapısını dikkate alan özel bir müfredat ülkemizde henüz yaygın olarak verilememektedir. 

İnternet girişimciliği ile ilgilenen kişilerin genellikle teknik uzmanlıkları bulunmaktadır. Bu 

kişiler fikri ortaya koyarlarken daha çok teknik bakış açısıyla fikri değerlendirebilmektedirler. 

Ancak bir fikrin başarılı olması için pazarın da iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, pazar 

bilgisine sahip teknik olmayan kişilerin de ekiplere dâhil edilmesi veya teknik kişilere de pazar 

analizi, pazarlama ve fırsatları doğru belirleme gibi alanlarda eğitimler verilmesi bir ihtiyaç olarak 

görülmektedir.  

“Fikirleştirme” (ideation) denilen yeni fikir yaratma, bulma ve geliştirme süreci; yeni bir iş 

düşüncesini hayata geçirmeden önce girişimcinin takip etmesi gereken bir yöntemdir. Tüm iş planı 

bir iş fikri üzerine kurulduğu için aslında girişimin temelleri burada atılmaktadır. Bu yöntemle 

doğru bir fikir ile girişimin başarılı olma ihtimali yükseltilebilirken yanlış fikirler de çok erken 

aşamada rafa kaldırılabilir. Ancak mevcut eğitimlerde bu konuya neredeyse çok az 

odaklanılmaktadır. 

Ülkemizde TGB’ler, TTO’lar, kuluçkalar ve hızlandırıcılar girişimcileri eğitmek için çeşitli 

programlar yürütmektedirler. Asıl kümelenme buralarda olduğu için başlangıç olarak buralardaki 

eğitimlere odaklanılması faydalı olacaktır. 
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Eğitimleri verecek kişilerin sayısı ve yetkinliği de yeterli değildir. Girişimcilik tecrübesi 

bulunan ve bu tip eğitimleri verebilecek yetkinliğe sahip çok fazla insan bulunmamaktadır. 

Düzenlenen yaygın eğitimlerde kitabi bilgiyi iyi aktarabilen ancak girişimcilik tecrübesi olmayan 

birçok eğitmen tarafından girişimciler eğitilmektedir. Eğitimlerin içerikleri de genel olarak 

girişimcilik üzerine yazılmış yabancı kaynaklardan alınmaktadır. Bazı metodolojiler küresel 

anlamda her yerde geçerli olabilirken bazı durumlarda yerli metot veya iş yapma yöntemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

İnternet girişimciliğinin eğitim boyutunda, sivil toplum kuruluşlarına (STK) da önemli 

görevler düşmektedir. STK’lar tarafından sunulan girişimcilik eğitimleri yeterli seviyede ve yaygın 

değildir. Bunun bir sebebi olarak, söz konusu eğitimleri düzenlemek için alınması gereken izinlerin 

bürokrasi yaratması gösterilmektedir. Benzer şekilde büyük şirketlerin de kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerinin arasında internet girişimciliği bulunmamaktadır. 

İnternet girişimlerinin başarılı olmasında diğer bir kritik unsur, girişimciye yol gösterecek 

mentorluk yapılarına duyulan ihtiyaçtır. Örneğin bir melek yatırımcının sağlayacağı finansal 

desteğin yanı sıra vereceği yönlendirme ve mentorluk hizmetleri, girişimin ayakta kalması için çok 

hayatidir. Girişimcilere yönelik mentorluk yapıları ülkemizde TÜBİTAK tarafından verilen 

desteklerle kurulmaya başlamıştır. Belirli bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahip kişilere, belirli bir 

süre eğitime tabi tutulmak suretiyle mentorluk yetkinlikleri kazandırılmıştır. Yine de bu sistem 

daha yeni kurulduğu için mentorların tecrübeleri yeterli seviyede değildir. Bunun yanında, doğru 

girişim ile doğru mentoru eşleştirecek mekanizmalar da henüz sağlıklı şekilde işlememektedir 

İnternet girişimciliği özelinde verilen mentorluğun derecesi iyi ayarlanmalıdır. Ar-Ge ve 

teknoloji boyutuna çok fazla odaklanmadan ticarileşme kısmına eğilebilecek nitelikli mentorlara 

ihtiyaç vardır. İnternet girişimciliği özelinden bir mentorluk verilemediği durumda büyük ihtimalle 

girişimciler hatalı yönlendirmeler sonucunda fikirlerinin teknolojik yönünü zayıf olarak görüp 

daha işe başlamadan fikirlerini sonlandıracaklardır. 

Girişimciler yeteri kadar finansmana erişimlerinin olmadıklarından şikâyet ederlerken, diğer 

taraftan yatırımcılar da nitelikli girişimci bulamadıklarını ifade etmektedirler. Ülkemizdeki 

girişimcilerin fikirlerinin özgün olmadığını, çoğunun başka ülkelerde yapıldığını, ancak ülkemiz 

için yeni oldukları düşünülerek yatırım yapıldığı söylenmektedir. Küresel anlamda büyük 
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girişimler yaratılması için daha özgün fikirlere ihtiyaç olduğu, bunun da ancak uygun eğitim ve 

mentorluk ile sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Orta ve uzun vadede bakıldığında sadece ülkemizde girişimci insanlar yetiştirmek yerine 

yakın ülkelerde hatta dünyada girişimcilik konusunda yetişmiş insanları da ülkemize çekebilmemiz 

gerekmektedir. Burada kapalı bir kültür oluşturarak kendi içimizde çabalamak yerine, dünyadan 

en iyi uzmanları ülkemize çekmenin, onları burada yaşatmanın ve ekosistemi birlikte 

kalkındırmanın yolları araştırılmalıdır. Örneğin ABD’de yapılan araştırmalara göre “unicorn” 

olarak tabir edilen bir milyar ABD doları üzerinde değerlemesi olan girişimlerin yaklaşık yarısının 

göçmenler tarafından kurulduğu görülmektedir. 

Yabancıları ülkemize çekmenin başındaki en büyük engel vize problemleri olmaktadır. 

Bunun yanı sıra Türkiye’de oturma ve çalışma izinleri için başvuru ve onay süreçleri de oldukça 

uzundur. Hızlı hareket edilmesi gereken internet girişimciliği ortamında bu kadar yavaş ve 

bürokratik süreçler nitelikli girişimcilerin Türkiye’ye gelmesini zora sokmaktadır. Yabancı 

birisinin buraya gelip çalışmaya başlamasının ardından yaşama ve uyum ile ilgili problemler baş 

göstermektedir. Bu sorunların en başında dil bariyeri gelmektedir. Çalışanın yanı sıra ailesinin de 

ülkemizde rahatça yaşamasını sağlayacak intibak imkanlarını ve eğitim programlarını temin 

edemediğimiz durumda, bu kişilerin kalıcı olmalarını sağlamak mümkün olmayacaktır. 

Ülkemize kıyasla gelişmiş ülkelerdeki eğitim, finansman, pazar koşulları ve altyapı gibi 

imkânların daha iyi olması sebebiyle, Türkiye’de yetişmiş insan gücünün başka ülkelere gitmesi 

ülkemiz için önemli bir kayıptır. Türklerin başka ülkelerde kurdukları girişimlerle başarı öyküleri 

yaratmaları bizleri gururlandırsa da bu beyinlerin ülkemizden gitmiş olmaları üzücü bir durumdur. 

Gerekli tedbirler alınmazsa iyi yetişmiş gençlerimizin başka ülkelere gitmeleri ve ülkemiz dışında 

yaşayan vatandaşlarımızın da tersine beyin göçü ile ülkemize geri dönmeleri mümkün 

olmayacaktır. 

2.2.3.4 Finansman ve Desteklerden Kaynaklanan Sorunlar 

Türkiye’de internet girişimcilerine yönelik özel bir finansman kaynağı veya destek programı 

bulunmamaktadır. Genel anlamda girişimciler içinse; öz sermayenin yanı sıra devlet destekleri ve 

hibeleri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırıcılar, banka kredileri ve hisse 

senedi borsası temel finansman kaynakları olarak sayılabilir. 
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Ülkemizde, başlangıç aşamasında girişimlere yönelik yatırımcı sektörü oldukça kısıtlıdır. 

İnternet girişimciliği daha önce belirtildiği üzere başlangıç aşamasında çok fazla bir sermayeye 

ihtiyaç duyulmadan kurulabilmektedir. Fikrin doğmasından şirketin hayata geçmesine kadar fazla 

para harcamadan belirli bir seviyeye gelinebilmektedir. Bu aşamada melek yatırımcılar, arkadaşlar, 

aile ve öz sermaye, girişimin ölüm vadisinden çıkmasına yardımcı olabilmektedir. Burada melek 

yatırımcıların sağlayacağı finansal desteğin yanı sıra verecekleri yönlendirme ve mentorluk 

hizmetleri, girişimin ayakta kalması için çok önemlidir. Ancak ülkemizde, başlangıç aşamasında 

girişimlere yönelik yatırım altyapısı oldukça kısıtlıdır. 

Kitlesel fonlama ya da kitle fonlaması, internetin yaygınlaşması ile çıkmış bir finansman 

mekanizmasıdır. Bu yöntem, bir girişimin bir ürünü hayata geçirmesi için ihtiyacı olan fonu tek bir 

kaynaktan sağlamak yerine çok sayıda kişiden küçük miktarlarda destek toplayarak sağladığı 

alternatif bir finansman yöntemidir. İnternet üzerinden veya sosyal medyadan birçok kişiye 

ulaşarak çevrimiçi ve anlık ödeme almanın yarattığı kolaylık, kitlesel fonlamanın günümüzde 

girişimciler tarafından sıkça tercih edilmesinin sebeplerindendir. Kitlesel fonlama, normal 

yollardan finansman sağlaması güç olabilecek ya da sosyal bir etki de içeren çekirdek veya erken 

aşamadaki projeler için önemli bir araç olma potansiyeli taşımaktadır. Ülkemizde yabancı kaynaklı 

Kickstarter ve Indiegogo gibi internet siteleri sayesinde tanınan kitlesel fonlama, artık Arıkovanı 

ve İdeanest gibi yerli siteler aracılığıyla da girişimcilere sunulan bir imkan olarak öne çıkmaktadır. 

Bununla birlikte, kitlesel fonlamanın düzenlenmesi yönünde yasal zeminin yetersiz olması ve yerli 

platformların yatırımcılar tarafından bilinirliğinin azlığı, bu alandaki fırsatlardan yeterince 

yararlanmaya engel olmaktadır.  

Hazine Müsteşarlığı’nın BKS İlerleme Raporu’na göre Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’ndan 

lisans alan melek yatırımcı (bireysel katılım yatırımcısı) sayısı 2017 son çeyreği rakamlarına göre 

445’tir. Bunun yanında akredite edilmiş ağlarda lisansı olmadan faaliyet gösteren 424 yatırımcı 

vardır. Yine 2017 yılı sonu itibariyle toplamda 13 adet melek yatırım ağı Müsteşarlığa başvurarak 

akredite olmuşlardır.40 

                                                      
40 BKS İlerleme Raporu 4. Çeyrek, 2017 
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Yüzde 38’i servet sahibi olan bu lisanslı melek yatırımcılar 2013 yılından bu yana yaklaşık 

11,5 milyon TL tutarında yatırım başvurusunda bulunmuşlardır. Bu rakamın 5,67 milyon TL’si 

2017 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı için lisanssız olarak yapılan melek yatırım miktarı 

ise yaklaşık 3,6 milyon TL olmuştur. Müsteşarlık kayıtlarına göre 2017 yılında tüm girişimcilik 

ekosistemi için yapılan yaklaşık 9,3 milyon TL’lik yatırım, Türkiye gibi bir ülke için oldukça 

düşüktür. İnternet girişimciliği ile ilintili olarak bakıldığında, lisanslı yatırımların sadece yüzde 

18’inin e-ticaret, yüzde 49’unun da internet girişimciliği ile bağlantılı olabilecek yazılım ve 

uygulama geliştirme sektörlerine yapıldığı görülmektedir. Bu rakamlar internet girişimciliği için 

umut verici olsa da beklenilen düzeylerin çok altındadır. 

13 adet melek yatırım ağı arasında sadece internet girişimciliği dikeyinde faaliyet gösteren 

tek yapılanma e-Tohum’dur. e-Tohum, internet konusunda yeni iş fikirleri olan girişimcilerle 

yatırımcıları ve sektördeki profesyonelleri bir araya getiren bir pazar yeri ve yatırım ağı olarak 

kendisini konumlandırmaktadır. Daha şirketini kurmamış, kurmak üzere olan veya kurmuş olup da 

sermaye, yönetim, pazarlama gibi desteklere ihtiyacı olan internet girişimcilerine mentorluk, 

koçluk, yatırım, ofis yeri ve danışmanlık gibi farklı hizmetler sunulmaktadır.41 e-Tohum dışındaki 

ağların da internet girişimciliğine yatırım yaptıkları görülse de, bu tip uzmanlaşmış veya özelleşmiş 

yapılara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Girişim sermayesi şirketleri de başlangıç ve büyüme evrelerinde girişimcilere finansal destek 

sağlayan yapılardır. Girişim sermayesi şirketleri melek yatırımcılara kıyasla daha 

kurumsallaşmışlardır ve kendi fonlarının yanı sıra başka yatırımcıların kaynaklarından 

oluşturdukları bir fon adına da girişimlere finansman karşılığında ortak olabilmektedirler. Yönetim 

kurularında yer alarak girişimlerin stratejik gelişimine de destek olan bu fonlar, girişimi hızlıca 

büyüttükten sonra ortaklıktan ayrılacak çıkış senaryolarını değerlendirmek isterler. Melek yatırım 

ile girişim sermayesi şirketleri birbirlerini beslerler. Bir sistemde erken aşamada yatırım yapan 

melek yatırımcı sayısı ne kadar fazla olursa, girişimler sonraki aşamalara daha rahat gelmekte ve 

girişim sermayesi şirketlerinden daha kolay yatırım alabilmektedirler. Melek yatırımcıların 

41 https://www.etohum.com 

https://www.etohum.com/
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girişimleri biraz olgunlaştırarak bir sonraki aşamada yatırım almalarına yardımcı oldukları 

söylenebilir. 

2017 yılı içerisinde Türkiye’de erken aşamada yapılan yatırımların toplam büyüklüğü 177 

milyon ABD doları büyüklüğündedir. Bunların 103 milyon dolarlık kısmı melek yatırımcılar ve 

girişim sermayesi şirketleri tarafından yapılmıştır. Bu tutardaki yatırım hem girişimcilik 

ekosisteminin bütünü için hem de internet girişimciliği özelinde yeterli değildir. Türkiye, 

Avrupa’da 100 milyon ABD doları ve üstü erken aşama yatırımı yapılan ülkeler arasında sonuncu 

sırada, genel sıralamada da 16. sırada yer almaktadır. Girişim sermayesi konusunda, mevzuat 

dışında yaşanan sorunların başında çıkış alternatiflerinin belirsizliği gelmektedir. Normal şartlarda, 

girişim sermayesi şirketi, yaptığı yatırımın geri dönüşünü sağlamak için başka şirkete veya 

yatırımcıya hisselerin satılması, şirket birleşmesi veya halka arz gibi yöntemlerden birisini tercih 

eder. Türkiye’de alternatif çıkış yollarının ve pazarlarının çok fazla gelişmemiş olması, yatırımı 

engelleyen faktörler arasındadır. 

Ekonomi Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın girişim sermayesi alanında bazı hazırlıkları 

bulunmaktadır. 5 Aralık 2017 tarihinde çıkan yeni yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığına doğrudan 

fonlara yatırım yapma hakkı tanınmıştır. TÜBİTAK tarafından hazırlıkları sürdürülen 1514 

Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün, 

süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin 

çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki sermaye ihtiyaçlarının girişim sermayesi fonları 

aracılığıyla karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla, bu fonlara yatırım yapan teknoloji transfer 

ofislerinin (TTO), teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) ve araştırma altyapılarının (AA) geri 

ödemesiz olarak desteklenmesi planlanmaktadır. İnternet girişimciliği özelinde olmasa da umut 

vadeden bu gelişmelerin ekosistemi güçlendirmek adına hızlıca hayata geçmesi gerekmektedir. 

Halihazırda girişimcilerin kuruluş ve erken aşamada kullandıkları en önemli devlet desteği 

TÜBİTAK’ın 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’dır. Program esaslarına göre 

teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikirleri geri ödemesiz olarak en fazla 150.000 TL 

destek alabilmektedirler. Son dönemde yapılan yenilik ile bu programın, akıllı ulaşım, enerji ve 

temiz teknolojiler, ileri imalat ve sanayi 4.0, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, 

sürdürülebilir tarım ve beslenme konularına odaklanması öngörülmektedir. Her ne kadar internet 
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teknolojileri ve mobil uygulamalar da bu kapsamda değerlendirilecek olsa da, internet 

girişimciliğinin daha düşük teknoloji içermesi veya e-ticarete doğru yönelmesinden ötürü bu 

program kapsamında desteklenme olasılığı düşük kalmaktadır. Benzer şekilde, internet 

girişimciliğinin Ar-Ge içeriğinin düşük olması sebebiyle, fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek 

isteyen internet girişimleri, TÜBİTAK’ın sunmakta olduğu çoğu destek programından yeterince 

faydalanamamaktadır. 

KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik birçok destek verilmektedir. KOSGEB bünyesinde 

teknoloji tabanlı yatırım projeleri ve Ar-Ge proje desteklerinin yanı sıra teknoloji alanı 

gözetmeksizin her türlü girişimciye uyabilecek farklı destek mekanizmaları da mevcuttur. Bu 

açıdan bakıldığında, internet girişimcilerinin destek alabilecekleri en uygun devlet kurumunun 

KOSGEB olduğu düşünülmektedir. Ancak KOSGEB’in daha çok teknolojik olmayan KOBİ’lere 

yönelik faaliyet gösteriyor olması, bu kurumun internet girişimcileri açısından farklı algılanmasına 

ve bu alanda destek alan girişimlerin sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca, KOSGEB’in iç 

süreçlerinden ve bürokrasiden kaynaklı aksamalar, girişimcilerin başvuru yapmaktan 

kaçınmalarına sebep olmaktadır. Örneğin girişimcilik desteklerinden yararlanmak için mutlaka 

KOSGEB tarafından verilen ücretsiz girişimcilik eğitimlerinin alınması gerekmektedir. Ancak 

yoğunluktan ötürü bu eğitimlere başvurmak ve kabul almak çok uzun sürmektedir. Bunun yanı 

sıra, bu eğitime başvurmak için girişimcinin henüz şirketleşmemiş olması, eğitimin sonucunda 

şirketin kurulması beklenmektedir. Tüm bunlar, hızlı değişen ve ilk hareket edenin avantaj 

yakalayabileceği internet girişimciliği ortamında yaşamaya çalışan bir girişimcinin destek almasını 

zorlaştırmaktadır. 

Devlet desteklerine bütün olarak bakıldığında, girişimcilerin en büyük şikâyetleri 

bürokrasinin fazla olmasıdır. Bazı girişimciler proje hazırlama, başvurma, raporlama ve ödeme 

alma gibi süreçlerde yaşadıkları fazla kâğıt yükü sebebiyle desteklere başvurmaktan 

kaçınmaktadırlar. Ayrıca, zaman zaman kaynak tarafında yaşanan sıkıntılar sebebiyle ödemelerin 

geç yapılması ya da hiç yapılamaması gibi durumlar hem belirsizlik yaratmakta, hem de sadece bu 

ödemeler ile girişimini ayakta tutmaya çabalayan girişimciyi zor durumda bırakmaktadır. 

Ülkemizde bankalar artık KOBİ’lere verdikleri kredileri artırarak iyi bir portföy oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Büyük bir holdinge büyük miktarlı kredi vermek yerine riski dağıtmayı 
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istemektedirler. Ortak bazı çalışmalar ile KOBİ’lerin kredi maliyetlerini düşürmek için çalışmalar 

yapmaktadırlar. Banka kredileri, internet girişimcilerinin başvurabileceği finansman kaynakları 

arasında yer alsa da, bu krediler genel olarak başlangıç aşamasındaki şirketler için uygun 

olamamaktadır. Faiz oranlarının göreceli olarak yüksekliği, teminat veya kefalet verilmesinde 

yaşanan sıkıntılar, geri ödemelerin yakın vadelerde talep edilmesi ve girişimin niteliğinin tam 

olarak değerlendirilememesi gibi sebeplerden ötürü, banka kredileri girişimciler tarafından erken 

aşamada tercih edilmemektedir.  

Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği sebebiyle kredi alamayan işletmelere kefil 

olmak suretiyle, bu işletmelerin bankalar aracılığıyla finansmana erişmelerini sağlayarak çok 

önemli bir destek mekanizması sunmaktadır. Girişimcileri de bu desteklerden yararlandıran KGF, 

kendisine başvuran girişimcilerin projelerinin KOSGEB veya TGB tarafından kabul edilmelerini 

olumlu olarak değerlendirmekte ve uygun teminatlarla işletme kredisi verilmesini 

kolaylaştırmaktadır. İnternet girişimciliği özelinde ise aracılık gibi hizmetleri sunan girişimcilerin 

KGF tarafından kredi değerlemesi zor olduğu için, bu alandaki projeler doğru değerlendirilemediği 

takdirde normal KOBİ gibi değerlendirilmekte ve kredi alma ihtimali düşmektedir. 

Hisse senedi opsiyonu, özellikle girişimlerin nitelikli çalışanlarına maaş ödemede sıkıntı 

çektikleri durumlarda, personeli şirkette tutabilmek ve girişimi devam ettirebilmek için kullanılan 

etkili bir yöntemdir. İş gücü yoğun ve kilit personelin faaliyetlerine bağlı olan başlangıç 

aşamasındaki girişimler (start-up) tarafından tercih edilen bu araç sayesinde, çalışanlara şirketin 

başarısına ortak olma imkanı sağlanmış olur. Burada karşılaşılan dezavantajlardan biri, likiditesi 

düşük hisseleri elden çıkarmanın güçlüğüdür. Bu açıdan, başka piyasalarda bu hisseleri satmak 

mümkün olmadığı takdirde hisse opsiyonu alınması tercih edilmeyebilir.42 

Girişimlerin ileri aşamada finansman sağlayacakları bir yol da borsa üzerinden halka 

açılmaktır. Ancak bu girişimler için oldukça zahmetli ve masraflı bir süreçtir. Bunun yerine Borsa 

İstanbul güvencesi ile kurulmuş olan Borsa Özel Pazar, bir girişimin halka açılmadan şirketteki 

paylarını alıp satmalarına aracı olan, yatırımcılar ile girişimleri bir araya getiren internet tabanlı bir 

                                                      
42 http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/turkiyedeki-hisse-opsiyon-planlari/  

http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/turkiyedeki-hisse-opsiyon-planlari/
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platformdur. Girişimin halka açılmanın getirdiği yükleri üstlenmeden yatırımcı bulmasına yarayan 

bu sistem, internet girişimcileri tarafından çok fazla tercih edilmemektedir. 

Halka arz (IPO) ya da kitlesel fonlama modelinin benzeri bir uygulama da kripto para 

piyasalarında halka arz (ICO) adındaki yeni bağış toplama yöntemidir. Bu yöntem, iyi bir iş fikri 

olan bir girişimin bu fikri hayata geçirmek için blok zincir tabanlı bir kripto para çıkartması ve 

yatırım yapmak isteyenlerin de bu yeni parayı satın alarak girişime destek olmaları mantığı ile 

işlemektedir. Şu an için mevcut piyasalardaki düzenlemelere tabi bir yatırım aracı olmaması ve 

uzun süreli bir geçmişinin de bulunmaması sebepleriyle ICO’lar çok fazla tercih edilmemektedir. 

Ülkemize de bu yönde herhangi bir hazırlık bulunmamaktadır. 

2.2.3.5 Kültürden Kaynaklı Sorunlar 

Kültür, bir insanın hayatındaki maddi ve manevi tüm yaşam uygulamalarını içeren, yaşam 

ile ilgili inançlar ve değerleri kapsayan, eskiden beri süregelen bir miras olarak tanımlanabilir. 

Yıllar içinde birikimli bir şekilde nesilden nesile aktarılan bu miras, bir toplumu diğer toplumlardan 

ayıran özelliklerin bir bütünü olarak ele alınabilir. 

Türkiye’de, risk almaktan kaçınma, rekabetten uzak durma, başkalarına güvenmeme, 

çalışmanın bir zorunluluk olarak düşünülmesi, plansızlık, özgüven ve başarı güdüsünün eksikliği 

gibi kültüre yerleşmiş birtakım olumsuz özelliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. 43 Bu değerlere 

genel olarak bakıldığında, mevcut kültürümüzün girişimciliği çok fazla desteklemediği 

söylenebilir. Elbette ki toplumdaki her birey bu özellikleri taşımamaktadır. Ancak toplumun 

geneline yaygın bazı değerler, doğal olarak girişimcileri de olumsuz etkilemektedir. Girişimcilik 

açısından uygun olduğu söylenemeyecek bu değerlerin kısa vadede değişmesi mümkün değildir. 

Yine de eğitim ve bilinçlendirme ile daha sorgulayıcı bir neslin önünü açmak uzun vadede olasıdır. 

Girişimcilik kültürü ülkemizde henüz çok yaygın olarak yerleşmemiştir. Son on yılda yapılan 

farkındalık artırıcı ve bilgilendirici faaliyetler ile artık girişimcilik kültürünün yavaş yavaş alt 

tabana yayılmaya başladığı söylenebilir. Girişimcilik ile ilgili kavramlar bile tam olarak 

bilinmiyorken, verilen desteklerle birlikte zaman içerisinde edinilen tecrübenin genele yayılması 

mümkün olmuştur. 

43 Şişman, M. ; Örgütler ve Kültürler, İst.-2002 
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Girişimciliğin arkasındaki en büyük itici güç risk alabilme yeteneğidir. Girişimci, 

bilinmezlerle dolu bir ortamda hayatta kalma ve başarılı olma mücadelesi vermek zorundadır. Tüm 

bunları tek başına yaparken de kimi zaman hayatından, ailesinden, kaynaklarından hatta mevcut 

işinden ödün vermek zorundadır. Her şeyini kaybetme riskini alamayan birisinin girişimci olması 

kolay değildir. Risk alabilme yeteneği de doğrudan kültür ile çok bağlantılıdır. ABD gibi bazı 

toplumlarda risk almak ve karşılığında başarısız olmak olumlu bir şekilde değerlendirilirken, 

Japonya gibi ülkelerde başarısızlık sonu ölüm ile dahi sonuçlanabilecek bir utanç kaynağı 

olabilmektedir. Ülkemizde, üniversiteden mezun olan gençler daha düşük getirili ancak garantili 

olduğu düşünülen devlet memurluğu gibi işlere daha çok eğilim göstermektedir. Biraz daha risk 

alabilenler ise özel sektörde ancak banka gibi kurumsal şirketlerde görev yapmak istemektedirler. 

Kültürün olumlu yönde değişmediği veya gençlere girişimcilik yönünde fırsatlar sunulmadığı bir 

ortamda zaten girişimciliğin de filizlenmesi söz konusu değildir. 

 İnternet girişimciliğini etkileyecek bir başka kültürel konu da internet kültürünün gelişmesi 

ve yaygınlaşmasıdır. İnternetin günlük yaşamda kullanılması ile ortaya çıkan bu kültürün altında 

sosyal medya, fenomenler, sosyal oyunlar, insan-insan ve insan-makine etkileşimleri, toplumsal 

ilişkiler gibi konular incelenmektedir. Daha çok küresel eğilimler ile şekillenen internet kültürü 

üzerine yapılan çalışmalar ülkemizde yetersiz seviyededir. 
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3 PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

3.1 Uzun Vadeli Hedefler (15 Yıllık) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına doğru ilerlediğimiz bu dönemde, ülkemiz 

dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma yolunda kararlı bir tutum sergilemek 

durumundadır. İnternet girişimciliği kapsamında, 15 yıl gibi uzun bir vade için çizilen bu yön 

doğrultusunda; ülkemizin, internetin potansiyelinin en iyi şekilde kullanıldığı, girişimcilik 

ekosisteminin geliştiği, küresel markaların rahatlıkla ortaya çıktığı, altyapısı hazır, bağlantılı 

(connected) bir toplumsal ve ekonomik yapıya kavuşması hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede uzun vadeli hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

• İnternet ekonomisinin, ülkemizin toplam GSYH’sinin en az yüzde 10’u seviyesine

yükselmesi,

• İnternet etkin kullanımını içeren nitelikli işlerde çalışanların, toplam işgücünün

önemli bir kısmını oluşturması,

• Dünya geneline hizmet veren en az on küresel internet girişiminin ülkemizden

çıkması,

• Perakende ticaretin en az yüzde 50’sinin elektronik olarak internet ortamları ve

pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilmesi,

• Toplumun tamamının yüksek hız ve bantgenişliğine sahip sabit veya mobil internet

erişimine sahip olması,

• Ülkemizin bölgesel ve küresel çapta, internet girişimciliği ve e-ticaret alanında bir

cazibe merkezi haline gelmesi.

3.2 On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

Uzun vadeli hedefler göz önünde bulundurularak, orta vadede katma değerli internet 

girişimlerinin filizlenmesini sağlayacak uygun bir ekosistemin oluşturulması için çalışmalar 

yürütülecektir. 

11. Kalkınma Planı kapsamında ele alınacak, önümüzdeki beş yılda gerçekleşmesi beklenen

hedefler aşağıda sunulmuştur: 
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• Teknoloji tabanlı girişimci sayısı önümüzdeki beş yıl içerisinde iki kat artarak toplam 

18.000’e ulaşacak, bunun yaklaşık yüzde 50’sini internet girişimleri veya interneti etkili bir 

gelişme aracı olarak kullanan girişimler oluşturacaktır. 

• Başta e-ticaret, sayısal içerik, nesnelerin interneti, yapay zeka ve sosyal ağlar gibi alanlar 

olmak üzere, 50.000 adet yeni internet girişimi kurulacaktır. 

• KOSGEB bünyesinde, internet girişimciliği alanında uzmanlaşacak ve faaliyet gösterecek 

en az birer adet Teknoloji Geliştirme Merkezi ve İş Geliştirme Merkezi kurulacaktır. 

• Geleneksel sektörlerde çalışan bir milyon kişiye internet girişimciliği eğitimi verilecektir. 

• Ortaokul ve lise kademesinde, müfredata seçmeli girişimcilik ve kodlama dersleri 

eklenecek ve bu alanda ihtiyaç duyulan öğretmenler yetiştirilecektir. 

• İnternet girişimciliği üzerine ihtisaslaşmış ve bu alandaki girişimler için bir merkez niteliği 

taşıyacak en az bir adet TGB kurulacaktır. 

• Kişi başına başlangıç aşaması girişimlerine (startup) yapılan yatırım oranı 5 TL 

seviyesinden 50 TL seviyesine çıkarılacaktır. 

• Mevcut 428 melek yatırımcı sayısı 1000’e çıkarılacak ve internet girişimciliği üzerine 

uzmanlaşmış yatırımcı ve yatırımcı ağı sayısı artırılacaktır. 

• Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

• Yukarıda belirlenen hedeflere yönelik temel amaç ve politikalar aşağıda verilmiştir: 

• İnternet girişimcili alanında yasal çerçeveyi güçlendirecek tedbirler alınacaktır. 

• İnternet girişimlerinin finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır. 

• İnternet girişimlerine yönelik kamu destek ve teşviklerinin oranı ve etkinliği artırılacaktır. 

• İnternet girişimciliğini besleyecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve istihdam 

sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. 

• Ticarileşme odaklı ve ekonomik değer vaat eden internet girişimlerine önem verilecektir. 

• İnternet ekosisteminde yerli üretim, sunum ve katma değerin artırılması için tedbirler 

alınacaktır. 

• BİT ve internet kullanımın topluma nüfuz etmesi için cihaz sahipliği, sayısal içerik ve 

erişim imkânlarını artırıcı önlemler alınacaktır. 
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• İnternet kullanımı ve e-ticarette bilgi güvenliğinin sağlanması ve kullanıcı güveninin

artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

• İnternet teknolojileri destekli çevre, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, e-sağlık gibi alanlarda

yenilikçi çözümlere önem ve öncelik verilecektir.

• Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

• İnternet girişimciliği alanındaki temel amaç ve politikaların hayata geçirilmesi için

benimsenecek strateji ve tedbirleri dört ana başlık altında toplamak mümkündür.

• Mevzuat

• İnternet girişimlerine yönelik vergi avantajları sağlanacaktır.

• Tüm destek programları gözden geçirilerek mevzuattan kaynaklı bürokrasi en aza

indirilecektir.

• e-Ticaret sitelerine yönelik güven damgasının bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalar

yapılacaktır.

• Türkçe içerik üretilmesi teşvik edilecek, bu içeriğin telif haklarının korunması için önlemler

alınacaktır.

• İnternet girişimleri için şirket açma ve kapama süreçleri kolaylaştırılacaktır.

• İnternet girişimlerinin hisse opsiyonlarının alınması ve bunların vergilendirilmesi ile ilgili

mevzuat iyileştirilecektir.

• Bireysel Katılım Yatırımcılarına sağlanan vergi, teşvik ve izin süreçleri özel şirketler, fon

şirketleri ve fon yatırımcıları için de geçerli olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

• İnternet girişimlerinin başka şirketlere satışının veya yatırımcıların girişimden çıkışının

kolaylaştırılmasını teşvik edici önlemler alınacaktır.

• Yeni bir internet girişimine yatırım yaparak hisse satın alacak şirketlere vergi avantajı

sağlanacaktır.

• Yabancılar için oturma ve çalışma izinlerinin alınma süreçleri, yetenekli girişimciler ve

yöneticiler için kolaylaştırılacaktır.

• Yabancı girişimleri ülkemize çekebilmek için “Startup Vizesi” imkânı sağlanacaktır.

• Girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de kurulması için mevzuat iyileştirme çalışmaları

yapılacaktır.
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• Kitlesel fonlama ile ilgili mevzuat çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. 

• Melek yatırımcı, girişim sermayesi fonu, banka ve kuluçka merkezi gibi potansiyel 

yatırımcıların eş yatırımcı olarak ortak yatırım yapabilmelerini kolaylaştıracak gerekli 

mevzuat hazırlanacaktır. 

• İnternete erişim özgürlüğüne yönelik çalışmalar AB ile uyumlu hale getirilecektir. 

• Blok zincir tabanlı kripto paraların kullanımı için mevzuat geliştirilecektir. 

• İnternet üzerinden alışverişi teşvik etmek amacıyla, vergi avantajlarının 

uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

• Yabancı girişim sermayesi şirketlerinin de ülkemizde yatırım yapmasını kolaylaştırıcı 

mevzuat hazırlanacaktır. 

• Küresel şirketlerin kurumlar vergisi konusunda yaşadıkları problemin Türkiye’deki ciroları 

üzerinden belirli bir oranda vergi talep edilerek çözülmesi için girişimlerde bulunulacaktır. 

• İnternet aracılığıyla dolaşımda olan verilerin yasal olarak güvenli ve güvenilir şekilde 

kullanımı sağlanacaktır. 

• Altyapı 

• Girişimciliğe daha elverişli bir iş ortamı sağlanarak yüksek katma değerli internet 

girişimlerinin ortaya çıkmasına imkân verecek bir internet ekosistemi tasarlanacaktır. 

• İnternete erişim ve internet üzerinden iş yapma altyapısını güçlendirecek yatırımlar 

yapılacak, bu alanda bireysel girişimcilere ve KOBİ’lere öncelik tanınacaktır. 

• Kadınların, yaşlıların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların internete erişimini 

kolaylaştıracak tedbirler alınacaktır. 

• Üniversiteler bünyesinde internet girişimciliği hızlandırma merkezleri açılacaktır. 

• Ortak çalışma alanları (co-working space) oluşturularak internet girişimcilerinin 

kümelenmeleri sağlanacaktır. Bu yerlerin seçiminde kolay erişim imkânı sunacak, sosyal 

kalkınma yaratacak ve düşük maliyetli yerler göz önünde bulundurulacaktır. 

• Ülkemizin bir e-ticaret merkezi olması için gerekli hukuki, teknik ve idari altyapılar 

geliştirilecektir. 

• İnternet girişimlerinin, üniversitelerdeki mevcut Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısından azami 

ölçüde faydalanması temin edilecektir. 
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• e-Ticaret iletilerinin taşınması alanında faaliyet gösteren özel kargo şirketlerinin sayısı ve

hizmet niteliğini artırıcı düzenlemeler yapılacaktır.

• PTT’nin e-ihracat alanında daha etkin olarak kullanılması sağlanacak, yurtdışına satışlarda

Çin’deki gibi devlet desteği ile ücretsiz kargo hizmeti sunulacaktır.

• Özellikle yurtdışına yapılan satışlarda, taşımacılığı hızlı ve ucuz hale getirecek havayolu ve

deniz yolu lojistik altyapısı güçlendirilecektir.

• e-Ticaret müşterilerinin güven algısını geliştirme yönünde, bilgi güvenliği ve mahremiyet

alanlarında farkındalık faaliyetleri yürütülecek; güven ve güvenilirliğin tesisi için gerekli

altyapı yatırımları yapılacaktır.

• İnternet girişimciliği ve e-ticarete ilişkin şirket ve pazar verilerinin toplanması, analiz

edilmesi ve raporlanması için gerekli idari ve teknik altyapı güçlendirilecektir.

• Devlet tarafından sağlanan ve internet girişimlerinin de faydalanabildiği tüm destek

programlarının, izleme ve değerlendirme mekanizmaları tasarlanarak ilgili mevzuat

güncellenecektir.

• Kripto paraların çevrimiçi ödeme sistemlerinde kullanılabilmesi için gerekli altyapı

çalışmaları kurgulanacaktır.

• e-Ticaret girişimlerinin AVM’lerde teşhir mağazaları açması ve daha geniş kitlelere

ulaşması teşvik edilecektir.

• İnternet girişimciliği ile ilgili kapsamlı bilginin sunulduğu ve bu alandaki devlet

desteklerine ilişkin süreçlerin ayrıntılı şekilde anlatıldığı bir portal hayata geçirilecektir.

• İnternetten daha önce hiç satış yapmamış fiziksel mağazaların internete açılması ile esnaf

ve sanatkarların internet girişimcisi olmasına dönük tedbirler alınacaktır.

• ETBİS’in yaygınlaşması ve tüm sektör tarafından benimsenmesi için gerekli eylemler

ivedilikle hayata geçirilecektir.

• e-Ticarette güveni sağlamak için e-ticaret sigortasının uygulanabilirliği araştırılacaktır.

• Çevrimiçi ödeme teknolojileri ve anlık ödeme sistemlerinin, internet girişimleri tarafından

kolay, güvenli ve hesaplı şekilde kullanımını sağlayacak tedbirler alınacak; bu alanda

faaliyet ve yenilik geliştiren yerli girişimler teşvik edilecektir.
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• İnsan Kaynakları ve Eğitim 

• Ülkemizdeki özellikle genç nüfusun internet kullanım eğilimlerini ve internet girişimciliği 

alanındaki potansiyelini tespit edecek çalışmalar yürütülecektir. 

• İnternet girişimciliği konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan akademisyen ve 

öğretmen sayısının artırılması sağlanacaktır. 

• Öğretmenlerin girişimcilik ve internet girişimciliği konusundaki bilgi, beceri ve 

farkındalığını artırıcı eğitim programları düzenlenecektir. 

• Üniversitelerde, mühendislik alanında eğitim gören öğrencilerle, işletme ve benzeri 

alanlarda eğitim gören öğrencilerin bir araya getirilmesi ve multidisipliner katılıma dayalı  

internet girişimlerinin kurulması için ortamlar yaratılacaktır. 

• İlk ve ortaöğretimde girişimciliğe yönelik kişilik özelliklerinin gelişimini sağlayacak 

müfredat ve eğitim programları geliştirilecektir. 

• Çocukların girişimcilik becerilerini geliştirmeye dönük eğitim süreçlerinde, velilerin de 

etkin şekilde rol almasını ve katkı sunmasını pekiştirecek tedbirler alınacaktır. 

• Engelli vatandaşlar, kadınlar, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik, internet 

girişimciliği ve bilgisayar kullanımı alanlarında örgün ve yaygın eğitim programları 

geliştirilecektir. 

• İnternet kullanımının henüz ilk evrelerinde, çocukların, merak etme, sorgulama, içerik 

üretme ve algoritmik düşünme gibi yetkinliklerini geliştirecek içerik ve pedagojik 

yaklaşımlar geliştirilecektir. 

• Yerel dillerde sayısal içerik üretilmesi için, başta öğretmenler olmak üzere eğitmen ve 

geliştiricilere teşvik ve destek verilecektir. 

• Gençlerin, bilgi toplumu ve sayısal ekonomiye hazır hale gelmeleri ve bu alanda başarılı 

internet girişimlerine öncülük edebilmeleri için aşağıda belirtilen on becerinin, eğitim 

aracılığıyla kazandırılmasına yönelik faaliyetleri yürütülecektir:  

• Karmaşık problem çözme 

• Sorgulayıcı düşünme 

• Yaratıcılık 

• İnsan yönetimi 

• Koordinasyon ve arabuluculuk 
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• Duygusal zeka

• Yargılama ve karar verme

• Hizmete dönük olma

• Müzakere etme

• Bilişsel esneklik

• Fikirleştirme (ideation) denilen yeni fikir yaratma, bulma ve geliştirme süreçleri, eğitim

programları vasıtasıyla uygulamalı olarak öğretilecektir.

• Üniversitelerde, özellikle yaz ve yarıyıl dönemlerinde, toplumun farklı kesimlerinden

gençleri internet girişimciliği konusunda bir araya getirecek, özendirecek ve eğitecek

programlar açacaklardır.

• İnternet girişimciliği alanında örnek teşkil edecek vaka ve başarı hikayeleri tespit edilecek,

bu alanda üstün başarı sağlamış kişilerin gençlerle bir araya gelmesi sağlanacaktır.

• İnternet girişimcilerine özel mentorluk programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

amacıyla; okul ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki çalışmalar desteklenecektir.

• İnternet girişimciliği alanındaki uzman, danışman ve mentorların belirlenmesi, seçilmesi,

yetiştirilmesi, uygun girişimci ile eşleştirilmesi ve hizmet karşılığı ödeme yapılabilmesi için

mekanizmalar tasarlanacaktır.

• Herhangi bir kamu kaynağından finansman alınmaması durumunda da, internet

girişimlerinin devlet desteği alan mentorlarla eşleştirilmesi sağlanacaktır.

• Sayısal ve teknik yetkinlikleri yüksek, nitelikli istihdam kaynağı kişileri ülkemize çekecek

göçmen politikaları geliştirilecektir.

• Potansiyel melek yatırımcıları eğitmek ve bu sayede internet ekosistemine kazandırmak

için faaliyetler yürütülecektir.

• Küresel çapta başarılı internet girişimcilerinin, çeşitli program ve etkinlikler aracılığıyla

ülkemize gelmesi ve yerli girişimlerin eğitimlerine katkı sunması sağlanacaktır.

• Geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sayısal dönüşüme dahil edilmesi ve

internet aracılığıyla yenilikçi faaliyet üretmesine olanak sağlayacak girişimcilik eğitimleri

tasarlanacaktır.
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• İnternet girişimciliğine yönelik eğitim programları düzenleyen sivil toplum kuruluşlarının, 

kamu kurumlarından izin alma süreçlerini ve ilgili bürokratik işlemleri kolaylaştıracak 

tedbirler alınacaktır. 

• İnternet girişimciliği alanındaki nitelikli insan gücünün yurtdışına göçünü engellemek 

amacıyla, bu alanda ülke içindeki olumsuzluk ve kısıtlamaların tespit edilmesi ve 

önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

• “Entrepreneur in residence” modeli ile internet girişimcilerinin, fikirlerini geliştirebilmeleri 

ve ticarileştirebilmeleri amacıyla; çalışma alanıyla ilgili şirket, STK veya üniversite 

fakültelerinde dönemsel olarak istihdam edilmesine olanak sağlayacak programlar 

geliştirilecektir. 

• Finansman 

• İnternet girişimlerinin, kamu tarafından sağlanan mali kaynakları daha etkin ve yaygın 

oranda kullanabilmelerini temin edecek tedbirler alınacaktır. 

• İnternet girişimcilerini doğrudan ve izlenebilir şekilde destekleyebilmek için, konuyla ilgili 

bir kamu kurum/kuruluşu bünyesinde yeni bir hibe destek programı kurgulanacaktır. 

• İnternet girişimciliği alanında erken aşama fonlarının kurulması için kamu tarafından 

hukuki ve teknik altyapı desteği sağlanacaktır. 

• İleri aşamada yatırım yapacak kurumsal girişim sermayesi fonlarının (Venture Capital) 

kurulması desteklenecek, bu alanda internet girişimciliğini kolaylaştırıcı düzenlemeler göz 

önünde bulundurulacaktır. 

• TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı, internet girişimlerinin de 

kolayca faydalanabileceği şekilde ivedilikle hayata geçirilecektir. 

• Kitlesel fonlama araçlarının daha yaygın bir şekilde kullanılması ve yatırım içerisindeki 

payını artırması için çalışmalar yapılacaktır. 

• Melek yatırım ağlarının sayısının artırılması için ilave destek mekanizmaları kurgulanacak 

ve hayata geçirilecektir. 

• Melek yatırımcılık faaliyetlerinin sayısını artırmak için devlet tarafından eş finansman 

modelleri üzerine çalışmalar yürütülecektir. 
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• TÜBİTAK, üniversiteler, TÜSİAD, TOBB, sanayi odaları, KOSGEB gibi girişimciliği

destekleyen kuruluşlar işbirliği yaparak bölgesel bazda iş meleği ağları oluşturması için

ortaklaşa hareket edeceklerdir.

• Kalkınma Ajansları vasıtasıyla, başta e-ticaret ortaklıkları olmak üzere internet

girişimlerinin de etkin şekilde faydalanacağı yerel veya bölgesel girişim sermayesi

fonlarının kurulması veya desteklenmesi sağlanacaktır.

• TGB’ler, internet girişimcilerinin finansmana erişimin kolaylaştırmak amacıyla, projeleri

yatırımcılara veya finans kuruluşlarına girişimciler adına daha iyi anlatacak yöntemler

geliştirecektir.

• Kurumsal şirketlerin, internet girişimleri tarafından geliştirilen yeni çözümlere kolayca

erişim sağlayabildiği ve bu sayede bu girişimlerin gelişimlerini hızlandırabildiği finansman

modelleri üzerinde çalışılacaktır.

• KOBİ, esnaf ve sanatkârların BİT kullanımının geliştirilmesi ve başta e-ticaret olmak üzere

internet girişimciliği alanında faaliyet yürütebilecek düzeye gelmeleri amacıyla yeni destek

araçları sağlanacaktır.

• Siber güvenlik ve bilgi güvenliğinin artırılmasına yönelik yatırımlar yapılacak, yerli

yazılım ve teknoloji yatırımları teşvik edilecektir.

• Kurumsal şirketlerin, büyüme ihtiyacı yüksek olan beş yaşından genç internet

girişimlerinden mal veya hizmet almalarını teşvik edici önlemler alınacaktır.

• Varlık fonlarının, girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla kullanılabilmesine

yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

• KOBİ’lerin BİT ve e-ticaret altyapılarını yenilemek için geri ödemeli faizsiz kredi desteği

sağlanacaktır.

• Kültür

• Eğitimin özellikle ilk ve orta kademelerinde, uygulamalı ve deneye dayalı girişimciliğin

benimsenmesi ve başarısızlık algısının giderilmesine dönük pedagojik yaklaşımlar

benimsenecektir.

• Çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten mevcut işletmeler ve yeni girişimler arasında, teknoloji

üretimi ve aktarımına dayalı işbirliği geliştirilecektir.
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• Yerleşik kurumsal şirketlerin, benzer alanlarda hizmet veren yeni internet girişimleriyle 

olan etkileşimlerini artırıcı programlar geliştirilecektir. 

• İnternet girişimciliği konusunda sorumlu ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon 

eksikliğini gidermek ve işbirliğini geliştirmek için düzenli etkinlikler yürütülecektir. 

• Girişimci topluma dönüşüm ve internetin etkin kullanımı, bir kamu politikası olarak 

benimsenecek ve bu alanda ilerlemeye dönük strateji ve eylemler tetiklenecektir. 

• İnternet kültürünün araştırılması ve bu alandaki iyi örneklerin yaygınlaştırılması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

• İnternet girişimciliği alanında işbirliği kültürünün artması teşvik edilecek, kamu, özel 

sektör ve üniversitelerin birlikte çalışmaları için gerekli ortamlar yaratılacaktır. 

• Girişimcilik, teknoloji, e-ticaret ve melek yatırımcılık gibi konularda başarı öyküleri 

yaratılarak girişimcilik ve internet kültürünü yayabilmek amacıyla, medya araçlarının etkin 

kullanımı yönünde çalışmalar yürütülecektir. 

• Kurumsal girişimcilik sorumluluğu anlayışıyla, çalışanların girişim fikirlerini dinlemek, 

değerlendirmek ve hatta ilk müşterisi olarak desteklemek için kurumsal firmalara yönelik 

farkındalık ve eğitim programları tasarlanacaktır.  

• Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin, internet girişimciliği alanına yönlenlendirilmesi 

teşvik edilecektir. 

3.3 Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Plan hedeflerini gerçekleştirmek için öncelikle her çözüm alanında ayrı ayrı olmak üzere en 

iyi ülke örnekleri ayrıntılı şekilde incelenmelidir. Bu araştırmaların ışığında, ülkemizin mevcut 

durumu ve gelişme koşullarına en uygun modeller geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra, yukarıdaki 

bölümlerde de bahsedildiği üzere internet girişimciliği üzerine daha fazla araştırma yapılması 

suretiyle veri toplanması ve verilerin analiz edilerek desteklerin ihtiyaca yönelik olarak 

tasarlanması yerinde olacaktır. 
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4 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

İnternet şu anda dünyada bütün iş yapış şekillerini etkilemekte başlı başına yeni bir ekonomi 

yaratmaktadır. İletişimin bu kadar hızlı ve yaygın yapılabilir olması ile küreselleşme de başka 

boyutlara taşınmıştır. Ülkeler ve toplumlar artık internetin geleceğini merak etmekte ve insanlığı 

nereye götürdüğünü sorgulamaktadırlar. İnternetin yarattığı fırsatlar ve özgürlük ortamı ile her 

bireyin dünyanın geleceğine etki etme ihtimali bulunmaktadır. 

Girişimciler, içinde bulundukları ortamlarda fırsatları ve ihtiyaçları tespit eden ve risk alarak 

bu problemlere çözüm sağlayan kişilerdir. Henüz belki de emekleme çağında diyebileceğimiz 

internetin yaratacağı fırsatları iyi belirleyen, uygun bir iş modeli ile girişimini kurarak hayata 

geçiren ve ilk olmanın avantajını kullanabilen girişimler birden bire yıllardır faaliyet gösteren 

kurumsal şirketlerden daha fazla piyasa değerine sahip olabilmektedirler. 

Özellikle çok yüksek kurulum maliyeti içermemesi ve küresel pazarlara doğrudan açılma 

imkânı sunması ile internet girişimlerinin ekonomi üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Kendine 

ait bir oteli veya meskeni olmadığı halde bir internet girişimi, dünyanın bir numaralı konaklama 

rezervasyon sitesi olabilmektedir. Başka bir internet girişimi, hiçbir ulaştırma aracı olmamasına 

rağmen, ulaşımı küresel ölçekte ve radikal bir şekilde değiştirebilmektedir. Herhangi bir fiziksel 

üretim yapmadığı halde, bir sosyal ağ sitesi, dünyanın sayılı büyük şirketleri arasında yer 

alabilmektedir.  

Türkiye olarak, mevcut bazı kaynaklarımızın sınırlı olmasına rağmen, genç nüfusumuz ile 

internet sayesinde dünyayı değiştirecek ve küresel girişimler yaratabilecek potansiyelimiz çok 

yüksektir. Ülke olarak internet girişimciliğine ayrı bir önem verilmesi gerektiği konusunda bir 

farkındalık olduğu, bu konunun ayrı bir çalışma grubu ile ele alınmasıyla ispatlanmıştır. Bu iyi bir 

başlangıç noktası olarak değerlendirilip bundan sonrası için doğru planlama yapılması 

gerekmektedir. Mevcut durumda kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak internet ekonomisinin 

yaratacağı potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek tedbirleri bir an önce almamız şarttır. 

Bu çalışma kapsamında sunulan tüm politika önerileri, stratejiler ve eylemlerin hayata 

geçirilmesi için geçmiş dönemlerdeki planlarda olduğu gibi devletimizin azami çaba 

göstereceğinden şüphe yoktur. Ancak yapılacak çalışmaların bu raporda yazılanlarla sınırlı 

kalmaması gerekmektedir. Bu çalışma yapılırken her ne kadar güncel bilgiler ve verilerden 
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yararlanıldıysa da, teknolojideki hızlı gelişmeler özellikle internet ekonomisini radikal derecede 

etkileyebilmektedir. Bu sebepten ötürü, bu raporun çıktılarını uygulamaya koyarken, yazılım 

geliştirmede kullanılan çevik (agile) yaklaşımlarla hareket edilmesi ve planların dünyanın mevcut 

durumuna göre dinamik bir anlayışla güncellenmesi, belirlenen uzun vadeli hedeflere ulaşılması 

için kritiktir. 

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında ülkemizi dünyadaki ilk on ekonomiden 

birisi yapmak için inovasyona ve teknolojiye dayalı bir ekonomi kurulması şarttır. Geçmişte 

yapılan uygulamaların gözden geçirilmesi ve yüksek bir büyüme ivmesinin yaratılması için artık 

farklı ve daha yaratıcı aksiyonlar alınması gerekmektedir. İnovasyonu tetiklemek için özgür ve 

yaratıcı düşünmeyi sağlayacak refah ve huzur ortamının sağlanması, eğitim sisteminin mümkün 

olan en erken seviyeden başlayarak bu yönde değiştirilmesi, girişimciler, yatırımcılar ve diğer tüm 

paydaşlar için elverişli bir ekosistemin yaratılması birincil öncelik olmalıdır. 
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