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2018 yılının ikinci bülteninde sizleri “Girişimcilik Ekosistemi” konusunda
bilgilendirmek isteriz.

Bu ekosistemde hepimizin kulağına çalınan terimler neler? Anlamları
nedir? Ne tip yatırımlar var? Bu yatırımlardan kimler nasıl faydalanıyor?
Ekosistem yıldan yıla büyüyor mu? gibi aklınıza gelen soruları sizlere
bültenimizde kısaca anlatmak istedik.

Saygılarımızla, 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Startup nedir’den önce ne değildir i cevaplayalım, her yeni girişim startup değil, köşede yeni açılan kitapçı,
cafe ya da berber startup değil. Her hızlı büyüyen girişim ya da her çözüm üreten girişim de Startup değil.
Örneğin Über’i mahallemizdeki rent-a-car’dan farklı kılan ne? İkisi de bir ihtiyaca cevap veriyor. Devamı için
tıklayınız
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Türkiye’de Incubator ve Accelerator’ler çoğu zaman aynı anlamda kullanılsa da ve rolleri çok benzer olsa da;
aslında Incubator (kuluçka merkezi) fikir aşamasındaki oluşumlara ya da çok erken safhadaki startup’lara, iş
modeli kurulması, şirketleşme aşamasında destek olurken, accelerator (hızlandırma programları) ise hali
hazırda mevcut bir girişimin büyümesini hızlandırma konusunda destek sunarlar. Devamı için tıklayınız

Pitch kelimesi ingilizcede atmak, fırlatmak demektir ve beyzbol’da topu karşınızda bekleyen kişiye fırlatmak
anlamında kullanılır. İşte girişimcilik ekosisteminde de girişimcinin kısa bir sürede fikrini karşısındaki
yatırımcılara anlatmasına pitching denmektedir. Elevator pitch ise bir asansör yolculuğu süresince (çok kısa
sürede, birkaç dakikada) fikrinizi anlatarak ilgi uyandırmanız demektir. Devamı için tıklayınız

Bir girişimcinin ve yatırımcının, istediği boyutlarda bir yatırıma ve geri dönüşe ulaşmasının ardından
girişimden ayrılması anlamına gelir. Devamı için tıklayınız
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Sermaye Yatırımları, Seed investment (Tohum, Çekirdek yatırım), Angel investment (Melek Yatırım), Venture
Capital (Risk Sermayesi), Series A-B-C (Seri A-B-C yatırımları), Private Equity (Girişim Sermayesi) Devamı
için tıklayınız

İçeriği görmek için tıklayınız

Startups.watch hazırlamış olduğu Girişimcilik Ekosistemi ile ilgili ilginizi çekeceğini düşündüğümüz veriler
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2013 yılsonunda yaşanan 17-25 Aralık olayları sonucunda 2014 yılında yatırımlarda önemli bir düşüş
yaşanmış, aynı şekilde 2016 yılındaki 15 Temmuz hadisesinin de ciddi anlamda yatırımları etkilediği
gözlemlenmekte.



2017 yılında yatırımcıların en çok yatırım yaptığı alanlar Fintech, SaaS (software as a service, hizmet
sektöründeki software), Emlak ve Biyoteknoloji.



Türkiye’yi Avrupa’daki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda: Avrupa’da 1 milyar USD üzeri süper lig’de İngiltere,
Almanya, Fransa ve İsveç yer alırken Türkiye, 100 mio USD ve 1 milyar USD yatırımın yapıldığı 1.Lig’de yer
aldığını görüyoruz. Türkiye 103 mio USD yatırımla bu ligde listenin en sonunda yer almakta, en yakınında 104
mio USD ile Polonya yer almakta.
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