
 

FMO, girişimci adayı gençlere yol gösterdi! 

Fizik Mühendisleri Odası’nın (FMO) bu haftaki söyleşisine Sabancı Üniversitesinden Girişimcilik 

Programları Direktörü Başar Kaya katıldı. “Teknoloji Girişimcileri için Finansman Kaynakları” konulu 

söyleşi bundan önceki söyleşilerde olduğu gibi FMO’nun YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. 

Düşen faiz oranları ve inşaat sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle geleneksel sermayenin arayışta  

olduğunu ve yatırımcıların hızlı büyüme amacıyla teknoloji girişimcilerinden yana olduğunu dile 

getirdi. “Dolayısıyla bizim de yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimcilerini bir şekilde 

bulmamız ve yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden kendi adıma bu çok değerli bir söyleşi” ifadelerini 

kullandı.  

Türkiye’nin sermaye kaynakları açısından elverişli bir ülke olmadığını, bu durumun son 5-10 yıldan 

beri değişmeye başladığını ve girişimcilik yarışmaları gibi yeni kaynakların icat edildiğini belirtti. Söz 

konusu yarışmaların özellikle üniversite öğrencilerine yönelik olduğuna işaret eden Kaya, en son 

Ankara’da Elektrik Dağıtım Derneği tarafından düzenlenen yarışma ile girişimcilere 150 bin TL 

verildiğini aktardı. Yarışmaların genellikle büyük şehirlerde yapıldığına ve kendi şirketinin bu şehirlerin 

dışına çıkmaya çalıştığına değinerek “Anadolu’daki arkadaşların yarışmalara erişimi bir tık yavaş 

olabilir. Ama Pandemi’den dolayı her şey online’a döndüğü için yapmaları gereken tek şey aslında; 

eğer bu tarz bir yarışma veya fon arayışındalarsa bence Google’a yazmak.” diye konuştu. 

“Çok yakın zamanda farklı bankaların da bu alana gireceğini göreceksiniz.” 

Bankaların kredi verme sürecinde girişimcilerden bilanço istemesi yüzünden girişimcilerin bankaları 

elemek zorunda kaldığını, ancak son yıllarda bankaların teknoloji girişimcileriyle birlikte çalışmak için  

kendi girişimcilik programlarını düzenlediğine dikkat çekti. Albaraka’nın 50 bin TL, Kuveyt Türk’ün ise 

400 bin TL’ye kadar, Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) ise 10 bin TL’ye kadar destek verdiğini de 

kaydeden Kaya, “Çok yakın zamanda farklı bankaların da bu alana gireceğini göreceksiniz. Çünkü biri 

yapınca diğeri de yapmak istiyor.” dedi. 

Başar Kaya: Türkiye’deki ödül bazlı kitlesel fonlama 2020’de değişti. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok ülkede yaygın olan kitlesel fonlamanın 

Türkiye’deki altın günleri ile benzer bir amacı olduğunu söyledi. “Türkiye’de bu yılın başına kadar ödül 

bazlı kitlesel fonlamaya izin vardı devlet nezdinde.” diyen Kaya, bu durumun 2020 yılı itibarıyla 

değiştiğini, girişimcilerin şirketlere ortak olabileceklerini belirtti.  

Büyüme potansiyeli olan fikirleri finanse eden, “melek yatırımcılar” adı verilen başka bir yöntemin 

Türkiye’de yaygın olduğunu, fakat çoğu melek yatırımcının İstanbul’da olduğundan söz etti. 

Girişimciler açısından önemli olanın fikirlerini bu yatırımcılara ulaştırmak olduğunu vurguladı. 

Yarışma, hackathon ve iş planı yarışmalarında bu yatırımcıların jüri üyesi veya mentor olduğuna 

dikkat çekti. Ayrıca Türkiye’de 14-15 civarında etkin melek yatırımcı ağı olduğunu da söyledi. Tüm 

bunlara rağmen Türkiye’de melek yatırımcı kültürünün gelişmediğini, bazı girişimcilerin kendi 

şirketlerinde çalışan konumuna düştüğünü, bunun yanlış bir uygulama olduğunu dile getirdi. 

Kaya, “iyi bir program” diye nitelediği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK)  

lisans öğrencilerine yönelik bitirme tezlerine destek programından da bahsetti. “Öğrencilerin en risk 

alınabilecek dönemde, lisans hayatındayken, en azından proje geliştirme, proje yönetme kültürü 

kazanması açısından proje yapabilecekleri bir araç.“ diyerek yayını izleyen ve bu konuda bir adım 

atmak isteyen öğrencilere bu programı önerdi. 



“Türkiye’de bunun bir muadili yok!” 

Kurumun 2012 yılından beri yürüttüğü, Kaya’nın “Türkiye’de bunun bir muadili yok” dediği “TÜBİTAK 

1512 Bireysel Genç Girişimci Programı’nın fikir aşamasındaki yaklaşık 250 gence her yıl geri ödemesiz 

200 bin TL hibe desteği sağladığını da hatırlattı. Programın şu an kapalı olduğunu söyleyen Kaya, yılın 

ikinci çağrısının kendi tahminine göre Ağustos ya da Eylül ayında açılma ihtimali olduğuna işaret etti. 

Kamuda özellikle son yıllarda genç girişimcileri desteklemeye yönelik ciddi atılımlar olduğunu belirtti. 

Devletin, 29 yaşın altındaki gençlerin şirket kurması halinde 3 yıl gelir vergisi muafiyeti getirdiğini, bu 

teşvikten çok az kişinin haberdar olduğunu da ifade etti. 

Direktör Kaya: TÜBİTAK’ın programları, KOSGEB’in programlarından daha avantajlı! 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Ar-Ge ve 

İnovasyon Destek Programı’nın teknoloji tabanlı girişimcileri desteklediğini ancak TÜBİTAK’ın 

programlarının KOSGEB’inkilerden daha avantajlı olduğunu vurguladı. 

Başar Kaya kimdir? 

Başar Kaya, 10 yıldan beri kurum ve bireylerin sermayeye ulaşması için çalışıyor. Bir danışmanlık 

şirketinin yöneticisi olan Kaya, 5 yıldır ise Sabancı Üniversitesinin start-up hızlandırma programlarını 

yönetiyor. Kaya, bugüne kadar binlerce proje yürüttü. 

 


