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KĠTLESEL FONLAMANIN  ÜRÜN TASARIMCILARI ĠÇĠN SUNDUĞU 

FIRSATLAR: TÜRKĠYE’DEKĠ KĠTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI 

ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

ÖZET 

Temelde, yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi olarak tanımlanan, şirketlerin ve 

ekonomilerin gelişip rekabetçi pozisyonlarını koruyabilmesi için önem arz eden 

inovasyonun içeriğinde, uygulama biçiminde ve kaynağında,  birtakım değişimler 

olduğu gözlenmektedir. İnovasyona konu olan faaliyetlerin artık sadece ticari 

işletmeler tarafından yapılmadığı, çeşitli platformlar aracılığıyla bireylerin ve 

bireylerin oluşturduğu işlevsel toplulukların da  fikirlerini olgunlaştırıp  

ticarileştirebildikleri ya da toplum yararı için paylaşabildikleri görülmektedir. Bir 

anlamda, inovasyon yapmak giderek demokratikleşmekte, tabana yayılmaktadır.  

Bu genel  izlenimden yola çıkılarak, ilgili bağlamın daha iyi anlaşılabilmesi 

amacıyla, literatür araştırması yardımıyla, inovasyon alanında yaşanan ilgili 

gelişmeler, ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, eşlik eden   iş modelleri ve platformlar  

tespit edilmiş; bu oluşumların inovasyonun demokratikleşmesine ne tür  katkı 

sağladıkları, bağlantılı  oldukları   teknolojik gelişmeler ve toplumsal akımlarla 

birlikte ele alınarak irdelenmiştir. Oluşmakta olan bu ekosisteme ilişkin öngörüler 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye‘de ne derece uygulama alanı bulduğunu   

anlayabilmek  amacıyla literatür araştırmasına Türkiye özelinde devam edilmiş; 

tespit edilen  girişimler ve platformlar dünyadaki öncüllerinin genel  özellikleri kıstas 

alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve sınıflandırılmıştır.  Özellikle ABD‘de son 

yıllarda büyük bir başarı yakalamış ―kitlesel fonlama‖ iş modelinin, Türkiye‘de de 

girişimciler tarafından ilgi gördüğü  ve  yeni platformların  kurulmaya başlandığı 

görülmüştür. Temelde, geleneksel fonlama yöntemlerine alternatif olarak doğan ve 

özünde önemli dinamikler barındıran bu platformlar, farklı disiplinlerdeki yaratıcı 

projelerin hayata geçirilmesine aracılık etmekte, tasarımlarını ticarileştirmek  isteyen 

tasarımcılar ya da ilgili kişiler için de çeşitli fırsatlar sunmaktadır.  Girişimci ve 

yenilikçi toplumların  yaratılması için önemli potansiyele sahip olduğu belirtilen bu 

platformların, dünya genelinde hükümetler tarafından desteklenmeye başladığı 

görülmektedir. 

Kitlesel fonlamanın tasarımcılar için arz ettiği önemin yanında, gelişmekte olan ülke  

statüsündeki Türkiye‘nin yeniliğe ve girişimciliğe olan ihtiyacı da göz önüne  

alındığında, Türkiye‘de kurulmaya başlanan kitlesel fonlama platformlarının 

durumunun irdelenmesine karar verilmiştir. Bu karardan hareketle tezin ana amacı 

―Türkiye‘deki kitlesel fonlama sisteminin ortaya çıkışını, gelişim sürecini araştırmak 

ve sistemin ürün tasarımcıları için arz ettiği bugünkü durumu incelemek‖ olarak 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda, birincil kaynaklardan  bilgiye ulaşabilmek için kitlesel 

fonlama platformlarının sahipleriyle ya da temsilcileriyle ve konu hakkında bilgi ve 

deneyim  sahibi olan kişilerle  görüşme tekniği kullanılarak, literatür araştırmasıyla 

da desteklenen bir araştırma yürütülmesine karar verilmiştir. Görüşmelerde 

yöneltilen sorular, literatür araştırmasında elde edilen verilerin ve  dünyadaki başarılı 
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örneklerin incelenmesi sonucu ulaşılan bilginin ışığında oluşturulmuştur.  Türkiye‘de 

faaliyette bulunan dört kitlesel fonlama platformu hakkında derinlemesine literatür 

taraması yapılmış, elde edilen veriler raporlanmıştır. Görüşmeyi kabul eden üç 

platformun sahibiyle / yetkilisiyle, ikisi yüzyüze; bir tanesi internet ortamında olmak 

üzere görüşmeler yapılıp, bu kişilere açık uçlu sorular yöneltilmiştir; sorular 

yöneltilmeden önce hazırlanan raporlar kendilerine  teyit ettirilmiştir. Ayrıca, konu 

hakkında uzman bir kişiyle yüzyüze; endüstriyel tasarım eğitimi alan ve incelenen 

platformlardan birinde ürün projesi yayınlayan iki kişiyle internet üzerinden 

görüşülerek  açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Hazine Müsteşarlığı da ziyaret edilerek, 

ilgili birim yetkililerine aynı şekilde açık uçlu sorular yöneltilmiştir.
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OPPORTUNITIES OF CROWDFUNDING FOR PRODUCT DESIGNERS:     

A RESEARCH ON THE CROWDFUNDING PLATFORMS IN TURKEY 

SUMMARY 

Innovation concept which is basically defined as the commercialization of creative 

ideas, holds importance for the companies countries to develop and stay competitive.  

Recently some changes have been observed in the application and sources of 

innovation.  

Innovation processes, which have been applied traditionally within the boundaries of 

the companies, have started to be applied with the collaboration of the external actors 

such as universities, consultancies.  

With the rising competition concerns of companies and accompanying developments 

in technology,  users who had been seen as passive actors previously, have started to 

be regarded as sources of innovation. Some  companies are developing innovative 

platforms  and business models based on open innovation approach to integrate 

creative users in value creation processes.   

Recent  developments in communication and personal fabrication technologies and 

accompanying social movements are forming an infrastructure which is called as the  

democratization of innovation. Through the mentioned developments, people, 

amateur or professional can share their creative ideas and projects on several 

platforms free of charge or can sell them.   

The developments that support the democratization of innovation are explained  

briefly below:  

Technological developments in personal fabrication tools such as 3d printers, and 

easy to use computer aided design softwares democratize designing and producing 

products. 

Emergence of Web 2.0 applications enable people to create content and interact with 

other people who have  similar interests; enable to form online communities; enable 

to interact with  companies through user tools such as crowdsourcing and mass 

customization to join creative processes. 

Open design movement which follows open source software movement enables 

people to share digital, product  design files,  online. According to the assigned 

licenses, the files can be modified and used as inputs in digital fabrication tools.   

Global maker movement  encourages people to develop their ideas and produce their 

prototypes. Maker movement  can be  defined as the post ―Do it yourself‖ movement 
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which is supported by digital manufacturing tools, web 2.0 and open design 

applications. Maker movement is supported by makerspaces and maker faires 

worldwide. In these specialized co-working spaces  (which have different types) 

creative people such as engineers, designers, artists work  together to develop their 

prototypes, interact with  other creative people and learn from their expertise. There 

are successful products, especially in the USA, which had been developed in such 

places and commercialized through crowd funding platforms.  

Crowdsourcing applications, which are supported by web 2.0 applications enable 

companies to interact with large communities  independent from location to solve 

their business  problems. In other words companies apply open innovation through 

these tools.  Crowdsourcing  applications include, finding the best solution to a 

problem (even a scientific one), passing the routine simple jobs to crowds, 

organizing crowds to co-design innovative products (even cars) and funding which is 

called crowdfunding. 

Many product designers have funded their creative projects through crowdfunding 

platforms  and become entrepreneurs. Crowdfunding provides many opportunities to 

project  owners such as gaining capital independently, testing the creative product or 

business idea before execution, conducting marketing research, having feedback 

from potential customers, creating customer portfolio through pre-sale. Crowd 

funding is accepted as one of the most promising and revolutionary  funding systems 

which is important for economic development at the macro level. It has been 

observed that many product designers fund their creative projects through these 

platforms; establish their businesses and even create globally known brands 

followingly.  

It has been observed that emerging business models and platforms which support the 

democratization of innovation and entrepreneurship in the world have also been 

founded in Turkey.  

Due to importance and popularity of crowdfunding phenomenon, the crowdfunding 

platforms  in Turkey were decided to be examined.  

There are basicly three models of crowdfuding. Most common one is reward based. 

Others are lending based and equity based models. 

As methodology literature review and semi-structured  interview methods were 

decided to be undertaken. Interviews were conducted with the founders/ 

representatives of three platforms in Turkey; with an expert who has  knowledge and 

experience in the system and two  users of the system who have studied industrial 

design.  Additionally the Under Secretariat of Treasury of Turkey was visited to 

obtain reliable information if they have a plan regarding crowdfunding. 

Currently there are 4 crowd funding platforms in Turkey. First one was established in 

2011. All have reward based crowdfunding model which is quite similar to the 

leading platforms such as Kickstarter and Indiegogo. 

According to the experts, although it is not very functional, there has been an 

forming entrepreneurship ecosystem in Turkey. Due to the scarce capital and the 

reluctance of investors  in Turkey to invest in the first stages of start-ups, crowd 

funding is considered  to be a promising   solution for the local entrepreneurs. 

There are  some problems of the crowd funding system in Turkey such as, the lack of 

trust to the system; few backers and few quality project input. Some projects owners 
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do not trust in the system considering that their ideas will be stolen. This attitude is a 

barrier for the platforms to source quality projects. With few projects, the system 

struggles to promote itself. Therefore the ―crowd‖ part remains insufficient. To 

overcome, the platforms need bigger and quality projects. It is also stated that with 

the development of the entrepreneurial  spirit, crowd funding  will also develop. Due 

to few backers, the project owners have to fund their project in their own  

community. Also viral marketing is not functional enough which cause the project 

owners to work much harder to spread their projects. On the other hand, in the 

leading  global platforms, projects may be funded by thousands of people. Through 

functional viral marketing, these projects may reach big communities. The 

interviewed users inform  that although they could not reach the targeted amount, the 

feedbacks gained from the interested people were very useful to check their projects. 

Although they are very confident in crowd funding they do not think that the system  

in Turkey work properly.  

Since the foundation of the system in 2011,  8 product design projects were 

submitted and 4 were funded. Although the projects in the leading platforms such as 

Kickstarter  may be fairly innovative and require advanced production methods, the 

submitted projects in Turkey  are mainly craft projects to be produced by the owners. 

Regarding the future of the system in Turkey, Under Secretariat of Treasury of 

Turkey is conducting a study in equity based crowdfunding model if it is applicable. 

They inform that their  priority will  be building trust in the system 

As a conclusion through a properly functioning crowdfunding system, product 

designers can collect capital by pre-selling their products without the obligation of 

submitting documents as proof; test the idea if it is demanded and worth to produce; 

develop  the projects according to the feedbacks; create customer portfolio.  

Despite its opportunities, it is emphasized that these platforms should not be regarded 

as ―magic stick‖s. The project owners should work hard; behave strategically, be 

very active during the campaign; should have knowledge. Having a prototype is also 

suggested for product designers to convince the potential customers.  

Due to the stated problems above, the current situation of the crowdfunding system 

in Turkey is not  fully capable of providing the listed benefits.  According the 

interviewed users, crowd funding is very beneficial for the product designers but  the 

current status of the crowd funding system in Turkey may discourage project owners. 

In the light of the research findings, since the crowdfunding system in Turkey is 

related to the development of entrepreneurial  spirit and entrepreneurship ecosystem, 

it can be said that changes in these variables will also influence the crowdfunding 

system in Turkey. 
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1. GĠRĠġ 

Temelde, yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi olarak tanımlanan, şirketlerin ve 

ekonomilerin gelişip rekabetçi pozisyonlarını koruyabilmesi için önem arz eden 

inovasyonun içeriğinde, uygulama biçiminde ve kaynağında,  birtakım değişimler 

olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda, rekabetçi pozisyonlarını korumak isteyen 

işletmelerin,  geleneksel olarak kapalı sistemler  dahilinde icra ettikleri inovasyon 

süreçlerini, işletme yapısı dışında bulunan kaynaklara  açtıkları görülmektedir  

(Chesbrough 2003). Açık inovasyon olarak adlandırılan, işletme dışındaki, önceden 

tanımlı profesyonel paydaşlarla etkileşim halinde uygulanmaya başlanan bu 

yaklaşım, ticari işletmelerin, bireylerin/ kullanıcıların  da birer inovasyon kaynağı 

olabileceğini fark etmesiyle, yeni uygulama alanlarının doğmasına zemin 

hazırlamaktadır. 

Üretim ve internet teknolijilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, yenilikçi fikirlerini 

gerçekleştirebilecekleri  araçlara  ulaşım imkanı elde eden yaratıcı bireyler, gerek 

bireysel olarak, gerekse  işlevsel topluklar dahilinde tasarım fikirlerini hayata 

geçirebilmekte ve tasarımlarını çeşitli mecralarda  paylaşabilmektedirler. Yaratıcı 

bireylerdeki potansiyeli fark eden büyük işletmeler de, ihtiyaç duydukları 

inovasyonları yapabilmek için bu bireyleri birer kaynak olarak görmekte ve kendi 

inovasyon süreçlerine  dahil etmenin yollarını aramaktadır. Bu arayış ve Web 2.0 

olarak adlandırılan, interneti etkileşim kurulabilen bir mecraya dönüştüren 

gelişmelerle birlikte, bazı şirketler kitle kaynak  (crowdsourcing) kavramı dahilinde,  

inovasyon/ ürün geliştirme  süreçlerini belli bir derecede, önceden tanımsız, farklı 

demografik özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu kalabalıklara da  açmaktadır.    

Şirketler ayrıca müşterilerine  sundukları bir takım araçlar ile (user tool) müşterilerini 

ürün tasarım süreçlerine dahil etmenin yollarını aramaktadırlar. Kitle özelleştirme 

(mass customazition) olarak tanımlanan bu uygulama ile birlikte müşterilerin rolü, 

tüketici olmanın ötesine geçerek ortak yaratım (co-creation) sürecinin bir paydaşı 

olma yolunda evrilmektedir. 
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Dijital tasarım, üretim ve internet teknolojilerinde yaşanan son gelişmelerle, 

bireylerin (amatör, profesyonel, eğitimli ya da eğitimsiz) büyük ticari işletme 

merkezli platformlara katkı (bilgi, deneyim, fikir) sağlayabilmesinin yanında 

bağımsız olarak da tasarım yapabilme, bunları  paylaşabilme  ve ihtiyaçları dahilinde 

üretip kullanabilme imkanları doğmaktadır. Bir anlamda inovasyon yapma 

demokratikleşmekte (von Hippel, 2005), bireylerin  fikirlerini büyük işletmelerden 

bağımsız olarak ticarileştirebilmelerinin önü  açılmaktadır (Anderson, 2013).  

Bahsedilen teknolojik altyapıyı kullanan, son yıllarda küresel bazda büyük bir başarı 

yakalayan kitlesel fonlama (crowdfunding),  bireylerin yaratıcı fikirlerini 

ticarileştirmelerini olanaklı kılmaktadır.  Birçok engelden dolayı yaratıcı bireylerde 

saklı kalan ve olgunlaşamayan fikirlerin, açığa çıkarılıp gerçekleştirilmesi ve  

ekonomiye kazandırılmasında bu yöntem önemli bir rol üstlenmektedir. Bundan 

dolayı, inovatif ve girişimci bir kültürün gelişmesi için kitle fonlama  platformların 

yaygınlaşması önem taşımaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu tezin ana amacı, Türkiye‘deki kitlesel fonlama sisteminin ortaya çıkışını, gelişim 

sürecini araştırmak ve sistemin ürün tasarımcıları için arz ettiği bugünkü durumu 

incelemektir.  

Ana amaç ile ilişkili alt amaçlar aşağıda yer almaktadır:  

 İnovasyonun demokratikleşme sürecinin araştırılması; bu süreci destekleyen 

yenilikçi iş modellerinin ve platformların ilişkili olduğu bağlamla birlikte 

incelenmesi. 

 Kitlesel fonlama sisteminin dünyada ortaya çıkışının araştırılması; sistemin 

işleyişinin ve arz ettiği önemin anlaşılması. 

 Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarının kuruluş hikayelerinin, 

niteliklerinin, deneyimlerinin, başarı ve başarısızlıklarının araştırılması. 

 Ürün tasarımı projelerinin, Türkiye‘deki kitlesel fonlama sistemi içindeki 

yerinin anlaşılması ve kitlesel fonlama sisteminin ürün tasarımcıları için 

sunduğu fırsatların araştırılması. 

 Kitlesel fonlama sisteminin Türkiye‘deki geleceğine dair beklentilerin 

öğrenilmesi. 
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1.2 AraĢtırma Yöntemi 

Tez kapsamında literatür araştırması yoluyla inovasyonun içeriğinde, uygulama 

biçiminde ve kaynağında meydana gelen değişimler incelenmiş, inovasyonun 

demokratikleşmesini destekleyen teknolojik ve toplumsal gelişmeler birbirleriyle 

olan ilişkileri göz önünde bulundurularak araştırılmış, dünyada ortaya çıkan yeni 

yaklaşımlar, bunlara eşlik eden  iş modelleri ve platformlar tespit edilmiştir. Dünyada 

yaşanan gelişmelerin Türkiye‘de ne derece uygulama alanı bulduğunu anlayabilmek 

amacıyla literatür araştırmasına Türkiye özelinde devam edilmiş; tespit edilen  

girişimler ve platformlar dünyadaki öncüllerinin genel  özellikleri kıstas alınarak 

değerlendirmeye tabi tutulmuş ve sınıflandırılmıştır.  Literatür araştırması yoluyla 

Türkiye‘de faaliyette olduğu saptanan kitlesel fonlama platformlarının derinlemesine 

incelenebilmesi için, bu platformların kurucularıyla/ yetkilileriyle, konu hakkında 

uzman kişilerle  ve endüstriyel tasarım eğitimi almış kullanıcılarla görüşmeler 

yapılması uygun görülmüştür.Tezin amaçları doğrultusunda yarı yapılandırılmış 

görüşmelerde sorulacak sorular belirlenmiş ve ilgili oldukları  konulara göre 

gruplandırılmıştır. Genel literatür taramasının ardından, öncelikle Türkiye‘de 

faaliyette bulunan dört platform hakkında derinlemesine literatür taraması yapılmış, 

elde edilen veriler raporlanmıştır. Görüşmeyi kabul eden üç kitlesel fonlama 

platformunun kurucusuyla / yetkilisiyle, ikisi yüzyüze; bir tanesi internet ortamında 

olmak üzere görüşmeler yapılıp, bu kişilere açık uçlu sorular yöneltilmiştir; sorular 

yöneltilmeden önce hazırlanan raporlar kendilerine  teyit ettirilmiştir. Ayrıca, konu 

hakkında uzman iki  kişiyle yüzyüze; endüstriyel tasarım eğitimi alan ve incelenen 

platformlardan birinde ürün projesi yayınlayan iki kişiyle de internet üzerinde  

görüşülmüştür. 

1.3 Tezin Ġçeriği 

Bu çalışma kapsamında, ilk bölümde tezin amacına, yöntemine ve içeriğine yer 

verilmektedir. 

İknci bölümde inovasyon üzerine genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmış, 

inovasyonun tanımına, önemine, çeşitlerine ve açık inovasyon kavramına 

değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde  inovasyonun  ve tasarımın demokratikleşmesini destekleyen  

gelişmeler; tüketicilerin değişen rolü, ilgili teknolojide yaşanan gelişmeler, ilgili 
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toplumsal hareketler, ortaya çıkan platformlar ve ekonomik öngörülere  yer verilerek 

anlaşılmaya çalışılmaktadır.  

Dördüncü bölümde dünyada görülen gelişmelerin Türkiye‘deki yansımaları tespit 

edilmiştir. 

Beşinci bölümde araştırmanın metodolojisi açıklanmaktadır 

Altıncı bölümde araştırma bulguları yer almaktadır. 

Yedinci bölümde sonuçlar yer almaktadır.  
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2. ĠNOVASYON ÜZERĠNE GENEL BĠR ÇERÇEVE 

Son zamanlarda giderek artan yoğunlukta telaffuz edilmeye başlanan inovasyonun,  

gerek firmaların, gerek spesifik sektörlerin, gerekse ekonominin istikrarı ve 

büyümesi için önemli olduğu ilgili literatürde de sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu 

bölümde inovasyonun genel bir tanımı yapılarak, niçin önem arz ettiği, çeşitleriyle 

birlikte ele alınmakta; inovasyonların çıkış kaynaklarına değinilmekte ve açık 

inovasyon  kavramı incelenmektedir. 

2.1 Ġnovasyonun Tanımı, Önemi ve ÇeĢitleri 

Temel anlamda yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi olarak tanımlanabilecek inovasyon 

kavramının literatürde birçok sınıflandırması bulunmaktadır (Von Stamm, 2005).  

Örneğin, Bessant ve Tidd   (2011) yapılan yeniliğin seviyesi  ve hangi düzeyde 

uygulandığını baz alan  iki eksenli bir sınıflandırmaya gitmektedir.  Bu sınıflandırma 

ve ilgili örnekler şekil 2.1‘deki grafikte görülmektedir.  

 

ġekil 2.1: Inovasyon Çeşitleri (Bessant ve Tidd, 2011). 



6 

Görüldüğü  üzere bileşen seviyesinden sistem seviyesine çıkıldıkça inovasyonun 

kapsamı genişlemekte; artımsal inovasyondan radikal inovasyona doğru ilerledikçe 

de inovasyonun önem arz ettiği topluluk büyümektedir. 

Von Stamm (2005), literatürde yer alan  inovasyon sınıflandırmalarının,  genelde 

ürün ya da hizmet gibi çıktı odaklı olduğuna; fakat inovasyonların ortaya çıkması 

için gerekli olan  süreçten ve bağlamdan az bahsedildiğine değinmektedir. Trott 

(2008) bu konuyla ilgili olarak, şirketler açısından inovasyon sürecinin 

yönetilmesinin  son derece zahmetli bir uğraş olduğunun ve bir buluşun 

ticarileştirilmesinin uzun dönemli, yüksek riskli, karmaşık, doğrusal olmayan 

etkileşimli bir sırayı takip ettiğinin altını çizmektedir. Trott‘a  (2008) göre, firmaların 

inovasyon yapma ve bunları sürdürebilme yetenekleri büyük ölçüde faaliyette 

bulundukları yerel ve ulusal bağlam tarafından belirlenmektedir.  

Örgütlerin inovatif bir yapıya sahip  olabilmesi için  kurum içinde var olan 

davranışların, inançların, düşünce yapılarının anlaşılması ve  değiştirilmesi 

gerektiğini vurgulayan von Stamm (2005),  uzmanlığın ve deneyimin, yani doğru 

olduğu bilinen  ve halihazırda kullanılmakta olup, işe yarayan şeylerin gerçek 

anlamda yeni bir şeyler ortaya çıkarılmasını engellediğini belirtmektedir.  

İşletme yönetimi perspektifinden bakıldığında, inovasyon, rekabetçi kalmak isteyen 

şirketlerin ihtiyaç duydukları  büyümenin itici gücünü oluşturmaktadır (Huston ve 

Sakkab 2006). Trott (2008) bu konuyla ilgili olarak, ekonomik tarihin incelemesi 

durumunda, endüstriyel teknolojik inovasyonun, inovasyon yapan firmaya ve de 

ülkeye önemli getiriler sunduğununun görüleceğini belirtmektedir. İnovasyonun 

ekonomik büyümenin itici gücü olduğu konusu,  yüzyılı aşkın süredir tartışıla 

durmuştur. Bu bağlamda, 19. yüzyıl ekonomi tarihçileri ekonomik büyümedeki 

ivmenin teknolojik gelişmeye bağlı olduğunu gözlemlemişlerdir. Modern büyüme 

teorisinin kurucusu olan Schumpeter de, yeni ürünlerin ekonomik büyüme için 

önemini vurgulayan ilk ekonomistlerden olmakla birlikte, 1930‘lu yıllarda kar odaklı 

hareket eden girişimcilerin aracılığıyla yayılan yeni teknolojilerin ekonomik 

gelişmenin kaynağını oluşturduğunu savunmuştur (Trott, 2008). 

Drucker (2008) inovasyon ve girişimciliğin ekonomi ve işletme yönetimi için arz 

ettiği önemin ötesinde, bu kavramların toplum ve kamu hizmeti veren kuruluşlarda 

da uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü inovasyon ve girişimcilik 
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toplumu, ekonomiyi, endüstriyi, kamu hizmetini ya da işletmeyi esnek ve kendini 

yeniler bir biçimde tutma potansiyeline sahiptir. Drucker (2008) ayrııca inovasyon ve 

girişimciliğin, istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü  girişimci bir topluma ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmektedir. 

2.2 Ġnovasyonun Kaynakları  

Bessant ve Tidd (2011) inovasyonu, var olan fikirlerin ileri götürülmesi, revize edilip 

daha rafine hale getirilmesi, düzensiz yapıdaki bilginin yararlı bir ürün, süreç ya da 

hizmet oluşturacak şekilde ―dokunması‖ süreci olarak ifade etmektedir. Bessant ve 

Tidd‘göre (2011) İnovasyon, sadece ara sıra rastlanan ―ilham ışık‖larının haricinde,  

birçok  kaynaktan gelmektedir. Bu bağlamda inovasyonun bir kaynağı, bilimsel 

araştırmalar sonucu ortaya çıkan olanaklardır. Her ne kadar, geçmişten bu güne, 

yalnız çalışan araştırmacılar olsa da, bu süreç birbirleriyle fikirlerini paylaşan 

kişilerin oluşturduğu geniş bir ağı kapsamaktadır.  Bu doğrultuda, 20. yüzyılda 

modern büyük ölçekli işletmelerin yükselişi, beraberinde ilerlemenin kilit aracı 

olarak görülen araşırma labaratuarlarını getirmiştir (Bessant ve Tidd, 2011).  

Bilgi birikiminin (knowledge) oluşturulması, inovasyon için olanaklar oluşturan 

―fırsat alanı‖ yaratarak bir ―itiş‖ sağlamaktadır. Fakat parlak bir fikre sahip olmak, 

bunun benimsenmesi için yeterli olmamaktadır; çünkü her fikir başarılı bir şekilde 

hayata geçirilememektedir. Göz önünde bulundurulması gereken husus, inovasyonun 

başarılı olabilmesi için kullanıcı ya da  müşteri nezdinde var olan bir talep 

doğrultusunda hareket edilmesidir. Her ne kadar ―parlak fikirler‖ kendi içlerinde 

yeterli olsalar da, gerçekte var olan ya da algılanan bir ihtiyacı karşılama konusunda 

yetersiz kalabilmektedirler (Bessant ve Tidd, 2011).  

İnovasyonun kilit niteliğindeki ikinci kaynağı ise ihtiyaç çekimidir (need pull). Bu 

kaynak ―bilgi itişi‖ kaynağı ile birbirlerini tamamlamaktadır. İnovasyon genelde var 

olan ya da algılanan bir ihtiyaca cevap şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı 

var olan ihtiyaçların anlaşılması bunları karşılayacak çözümlerin üretilmesi için 

önem arz etmektedir (Bessant ve Tidd, 2011). 

Bessant ve Tidd (2011) İnovasyonun kaynakları konusunda aşağıdaki gibi bir 

sınıflandırmaya gitmiştir: 
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 Sistemde meydana gelen şoklar: Dünyayı ve düşünce sistematiğini değiştiren 

olaylar farklı yönlerde inovasyon yapılmasına neden olur 

 Kazalar: Meydana gelen beklenmedik şeyler inovasyon için farklı yollar açar 

 Başkalarını seyretme: İnovasyon başkalarının yaptığı şeyi taklit etme ya da 

onu genişletme şeklinde olabilir; örneğin kopyalama, tersine mühendislik, 

kıyaslama  

 Rekombinant inovasyon: Farklı bir bağlamdaki fikirler ve uygulamalar yeni 

bir bağlama transfer edilir 

 Düzenleme: İnovasyon ―İtiş‖ ya da ―çekim inovasyonu‖nun kurallarını 

değiştirme şeklinde ortaya çıkabilir 

 Reklam:  İnovasyon gizli  ihtiyaçların ortaya çıkarılması şeklinde de 

yapılabilir. 

 İlham 

 Bilginin itişi: Bilimin sınırlarını ileri itilerek yeni fırsatların yaratılması 

 İhtiyacın çekimi: İhtiyaç, icadın ve inovasyonun ortaya çıkmasına sebep 

olabilir 

 Kullanıcıların inovasyon yapması 

 Farklı gelecek seçeneklerinin keşfedilmesi ve yeni imkanların yaratılması  

2.3 Açık Ġnovasyon Kavramı ve Ġlgili GeliĢmeler 

Trott (2008), inovasyon süreci boyunca etkileşimin önemine vurgu yaparak, 

inovasyonun sosyal etkileşimden kaynaklanan bir enformasyon yaratım süreci 

olduğunu belirtmektedir. Bu etkileşimler düşüncelerin, potansiyel fikirlerin ve 

görüşlerin paylaşılması ve değiş tokuş edilmesi için fırsat sunmaktadır. 

Huston ve Sakkab‘a (2006) göre, büyüme, zorlu ekonomik şartlarda rekabetçi 

kalmak isteyen firmalar için büyük önem arz etmektedir. İnovasyon da bu 

büyümenin motorudur. Fakat, şirketlerin, büyüyebilmek için sadece örgüt sınırları 

dahilinde yerine getirdikleri inovasyon çalışmaları  yeterli olmamaktadır. 

Tarihsel olarak bakıldığında, modern  ve büyük ölçekli işletmelerin  20. yüzyılda 

kaydettiği yükseliş  inovasyon sürecinin temel aracı olan ve ―fikir santralleri‖ olarak 

da ifade edilen  araştırma labaratuarlarını beraberinde getirmiştir. Bu dönemde 

organize Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte, ürün inovasyonlarıyla sınırlı kalınmayıp, 

üretim ve iletişim teknolojilerinde de çeşitli yenilikler yapılmıştır. Organize Ar-Ge 
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çalışmaları ile birlikte, sistematik ekipler gerekli  ekipman ve kaynaklarla, işletmeler 

için büyük önem arz eden  teknolojik problemlerin  ve zorlukların aşılmasına 

kendilerini adamışlardır (Bessant ve Tidd, 2011). 

İlk olarak Henry Chesbrough tarafından ortaya koyulan açık inovasyon (open 

innovation) yaklaşımı, büyük ölçekli dahi olsa, şirket sınırları  dahilinde bulunan Ar-

Ge birimlerinin 21. yüzyılın şartlarında yeterli olamayacağı varsayımıyla 

oluşturulmuştur. Bir paradigma olarak tanımlanan açık inovasyon, rekabetçi kalmak 

isteyen şirketlerin inovasyon süreçlerini dış çevreye açık hale getirip şirket dışında 

bulunan kurumlarla işbirliğine gitmelerini, onların fikirlerinden ve teknolojilerinden 

yararlanmayı  temel almaktadır (Chesbrough, 2003). Açık inovasyon yaklaşımı, 

farklı yöntemler ve uygulamalar sunarak, inovasyon yapan firmaların, ilgilenilen 

konuya ilişkin olmasına karşın, geniş bir çevrede  dağınık halde bulunan bilgi 

birikimini tespit etmesini ve inovasyon sürecine dahil etmesine yardımcı olmaktadır 

(Piller ve diğ., 2011). 

Huston ve Sakkab (2006) açık inovasyon yaklaşımıyla ilgili olarak, genel kanının 

aksine, önemli yeniliklerin çoğunlukla büyük işletmeler yerine  küçük ve orta ölçekli 

işletmelerden  çıktığını,  hatta bireylerin dahi fikri mülkiyet haklarını lisanslama  ve 

satmaya istekli olduklarını belirtmektedirler. Bu gelişmelerin haricinde üniversiteler 

ve çeşitli devlet kuruluşları da gelir elde etme gayesiyle  özel sektörlerle çeşitli 

ortaklıklar kurmak istemektedirler. İnternette yaşanan gelişmelerle birlikte  dünya 

çapında dağınık halde bulunan farklı nitelikteki yetenek havuzlarına erişmek olanaklı 

hale gelmektedir. 

Firmalar inovasyon süreçlerini açık hale getirerek çeşitli nedenlerden dolayı istihdam 

edemeyecekleri bireyleri  de bu süreçlere dahil etme imkanını yakalamaktadırlar 

(Anderson, 2012). 

Açık inovasyon yaklaşımından hareketle, Connect & Develop (Bağlan ve Geliştir) 

metodunu geliştiren P&G, üniversitelerle, devlet  laborotuarlarıyla, yetenekli 

kişilerin buluştuğu internet  tabanlı platformlarla,   hatta rakipleriyle bağlantıya 

geçmekte;  bu kaynaklardan elde ettiği fikirleri, sahip olduğu  Ar-Ge 

departmanlarıyla olgunlaştırarak karlı ürünlere dönüştürmektedir (Huston ve Sakkab 

2006).  Bu sistemin  internet sitesinde, açık inovasyon yaklaşımı  ile ilgili şu 

açıklama yer almaktadır: ―Açık inovasyon, firma çalışanlarının firma içindeki 
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problem çözme yöntemlerine alışmalarından dolayı eskimiş, kendini tekrarlayan 

düşünce yapısından kaçınmak için de bir yoldur‖ (Url-1). Şekil 2.2‗de görüleceği 

üzere, bireyler  sistemin portalı üzerinden yaratıcı fikirlerini sisteme 

girilebilmektedir. P&G‘nin ihtiyaç duyduğu inovasyonların yer aldığı bir liste 

olmakla beraber, listede yer almayan; ama P&G‘nin ilgi duyabileceği düşünülen 

yenilikçi fikirler de sisteme girilebilmektedir.    

 

ġekil 2.2: P&G‘nin Connect & Develop portalı (Url-1). 

Verilen bu örnekte de görüleceği üzere, açık inovasyon yaklaşımı dahili bir Ar-Ge 

departmanı gereksinimini ortadan kaldırmamaktadır. Bilakis, işletme dışından 

transfer edilen fikirlerin olgunlaştırılabilmesi ve karlı ürünlere dönüştürülebilmesi 

için dahili  Ar-Ge departmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Chesbrough, 2003; 

Chesbrough ve Euchner, 2011).  

Açık inovasyon yaklaşımı, sadece işletme dışından teknoloji ve fikir transfer etmenin  

ötesinde, işletme  içinde atıl durumda bekleyip; ticarileştirilemeyen bilgi birikimi ve 

fikirlerin de diğer firmalara aktarılarak  gelir elde edilmesini (patentleme, ortaklık 

kurma gibi yöntemlerle) konu edinmektedir. Bir anlamda, bu yaklaşım dahilinde,  

işletmeler,  başka işletmeler için de harici bir  inovasyon kaynağı  haline 

gelebilmektedirler (Chesbrough ve Euchner, 2011).  Kitle kaynak kullanımı 

kavramını  konu alan bölümde  detaylı incelemesi bulunan,  ürün geliştirme sürecini 

önceden tanımsız bir kitleye  devrederek ortak yaratım (co-creation) kavramı 
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ekseninde radikal bir iş modeli sunan ABD merkezli Quirk‘ye, atıl durumdaki patent 

havuzunu açan General Electrics‘in uygulaması bu yaklaşıma  örnek olarak 

verilebilir (Url-2). Şekil 2.3‘te bu işbirliği sonucu geliştirilmiş ―spotter‖ isimli çok 

amaçlı sensör görülmektedir. 

 

ġekil 2.3: Spotter isimli sensör (Url-2). 
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3. DEMOKRATĠKLEġEN ĠNOVASYON VE TASARIM  

Schumpeter, 1934 yılında inovasyon ve girişimcilik ile ilgili olan teorisini ortaya 

koyduğundan  bu yana ekonomistler,  politikacılar ve yöneticiler yenilik yapmada 

baskın modelinin üretici merkezli model olduğunu kabul etmişleridir (Digout ve diğ., 

2013; Baldwin ve von Hippel, 2011) Bu görüşten dolayı, uzun bir zaman,  ―yenilik 

için yapılan en önemli tasarımlar üreticilerden çıkar‖ ve ―bu yenilikler  müşterilere 

ürün ve hizmetler aracılığıyla sağlanır‖  varsayımları hakim olmuştur. Yeniliğin 

kaynağına ilişkin bu görüş, beraberinde üretici çıkarlarını baz alan teşvik 

sistemlerinin çıkarılmasını sağlamıştır.  Oysaki, kar beklentisi içinde yenilik yapan 

üretici modeli,  inovasyon için var olan modellerden sadece birini oluşturmaktadır.  

Giderek önem kazananan diğer iki model ise bireysel kullanıcılar ya da kullanıcı 

işletmeler tarafından yapılan inovasyonlar ve açık işbirlikçi (open collaborative) 

inovasyonlardır (Baldwin ve von Hippel, 2011). 

Açık inovasyon, kullanıcı inovasyonu ve birikimli inovasyon yaklaşımlarının ortaya 

çıkması ile birlikte hakim olan genel görüş değişmiş  ve  inovasyonun işletmeler 

dışında nasıl yapıldığı araştırılmaya başlanmıştır. ―Yenilikçi kullanıcı‖  kavramının 

yaratıcısı olan von Hippel ile başlayarak, inovasyon araştırmacıları,  işletmeler  

tarafından ticarileştirilebilecek inovasyonlara daha geniş bir perspektiften bakmaya 

başlamışlardır (West ve Bogers, 2010). 

Günümüzde, gerekli beceri ve araçlara ulaşım imkanıyla  yenilik yapabilme 

olanağına kavuşan tüketiciler, üreticilere bağımlı kalmaksızın özel ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek  şeyleri tasarlayıp üretebilmektedirler. Bunun yanında başkaları 

tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak paylaşılan yenilikçi tasarımlardan da  

yararlanabilmektedirler. Kullanıcı merkezli inovasyon süreci üretici merkezli 

süreçlere göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Bireysel ya da kurumsal 

kullanıcılar,  geliştirdikleri ürünleri kullanarak fayda elde etmeyi beklerken, 

üreticilerin beklentisi ise  ürünleri satmak ve kar elde etmektir. Bundan dolayı 

üreticiler ürünleri kapalı bir sitem dahilinde geliştirmekte, patent, telif hakkı gibi 

koruma araçlarıyla fikirlerini korumakta ve böylece geliştirdikleri yenilikçi 
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tasarımların  başkaları tarafından taklit edilmesini engelleyip, yaptıkları yatırımın 

boşa gitmesini  engellemeye çalışmaktadırlar. Üreticilerin benimsediği bu modelde, 

kullanıcının rolü, basit anlamda ―ihtiyacı olan taraf‖a indirgenmektedir (Baldwin ve  

von Hippel, 2011).  

Kullanıcıların yenilik yapma becerileri, bilgisayar yazılımlarında ve donanımlarında 

yaşanan gelişmeler, kullanımı kolay araç gerece ve bileşenlere  olan erişimin artması 

ve ―zengin müşterek inovasyonlara‖ erişimle birlikte   radikal ve hızlı bir biçimde 

gelişmektedir. Günümüzde kullanıcı firmalar (user firm) ve hobi sahipleri kullanıcı 

dostu programlama araçlarına ve bilgisayar destekli tasarım araçlarına 

ulaşabilmektedirler. Bu bilgi tabanlı araçlar kişisel bilgisayarlar tafından kontrol 

edilebilmektedir ve fiyatları gitgide düşmektedir. İnovasyonun demokratik-

leşmesinden kasıt, ürün ve hizmet kullanıcılarının (bireysel ya da  kurumsal) artan bir 

hızda kendileri için yenilik yapabilir hale gelmeleridir (Baldwin ve  von Hippel, 

2011). 

Bu bağlamda, dijital üretim, kişisel üretim gibi gelişmeler ve Maker hareketi gibi 

halk hareketleri, ―heyecan verici‖ olarak tanımlanan gelişmelere önayak olmaktadır. 

Tüketiciler, inovasyon yapabilme  olanaklarına erişimle birlikte yeni ürün geliştirme 

etkinliklerine dahil olabilmektedirler.  Sosyal medya ve fiziksel buluşma alanlarının 

yaygınlaşmasıyla olanaklı hale gelen  işbirlikleri yardımıyla inovasyon bir anlamda 

tabana yayılmaya devam etmektedir  (Smith ve Hielscher, 2013). 

Kişisel üretim ve bilgisayar destekli tasarım yazılımlarının giderek daha basit 

arayüzlerle tasarlanması, eskiden bu araçları kullanmak için ihtiyaç duyulan  ve 

profesyoneller tarafından sahip olunan uzman bilgisi  zorunluluğunu da giderek 

azaltmaktadır. Internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilginin yaratım ve 

dağıtım şeklini temelden değiştirmiştir. Meydana gelen gelişmelerle birlikte internet 

fiziksel eşyaların yaratımı ve dağıtımı konusunda değişim vaad etmektedir. Fox‘a 

göre (2013) dijital teknolojilerin yardımıyla internet,  icat, tasarım, üretim ve satış 

yapma önündeki engelleri kaldırabilir (Fox, 2013). 

3.1 Tüketicinin DeğiĢen Rolü ve  Öncü Kullanıcı Kavramı 

3.1.1 Tüketicinin değiĢen rolü ve tasarım süreçlerine dahil edilmesi 

Günümüzün artan rekabet ortamında, müşterilerinin ihtiyaçlarına tam olarak cevap 

verebilmek isteyen üreticiler, kullanıcılarını inovasyon süreçlerine katmanın yollarını 
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aramaktadırlar (Raasch ve diğ. 2008). Bu bağlamda, müşterilerle  ortak yaratım (co-

creation) yaklaşımını temel  alan  çeşitli yöntemler  halihazırda uygulamaya konmuş 

durumdadır (Crowdtap, 2014). 

Tarihsel olarak bakıldığında 80‘li ve 90‘lı yıllarda, kullanıcıların sahip olduğu 

fikirlerinin öğrenilebilmesini olanaklı kılan uygulamaların  gelişmesiyle birlikte, 

kullanıcılar, önce satış ve pazarlamada, daha sonra kullanılabilirlik testlerinde ve son 

olarak da konsept ürün değerlendirmesinde aktif rol almaya başlamıştır. 90‘lı ve 

2000‘li yıllarda ise, kullanıcılar ürün geliştirme sürecinin son aşamalarına dahil 

edilmeye başlanmıştır (Stappers ve diğ., 2011). 

Günümüzde gittikçe daha aktif roller üstlenen kullanıcılar, kullanılabilirlik ve 

konsept testi gibi konsept sonrası aşamalarda yer almanın ötesine geçerek, bilgi 

toplama ve kavramsallaştırma gibi tasarım sürecinin ilk basamaklarında da yer 

almaya başlamaktadır. Bu gelişmeler ışığında artık kullanıcı, sadece üretim 

çıktılarının yönlendirileceği bir kanal olmaktan ziyade, değerli bir girdi kaynağı 

olarak da görülmektedir (Stappers ve diğerleri, 2011). Hienerth ve diğerlerine göre 

(2011), aktif bir enformasyon kaynağına dönüşen kullanıcılar, fikir üretme 

süreçlerine dahil edilmenin ötesinde, iş fırsatlarının da değerlendirilmesi süreçlerine 

dahil edilmeldir (Hienerth ve diğ., 2011). 

Bu gelişmeler ışığında, geleneksel anlamda yaratıcı taraf olarak kabul gören 

tasarımcı ve pasif bir alıcı olarak nitelenen tüketici modeli sorgulanmaya başlamıştır. 

Tüketicinin dahil olduğu ortak yaratım süreçleriyle birlikte, önceleri birbirinden 

bağımsız olarak düşünülen  roller ve sorumluluklar etkileşim içine girmekte, 

birleşmekte ya da taraflar arasında değiş tokuş edilmektedir. Bilinen biçimiyle bazı 

roller kaybolurken, yeni roller belirmektedir (Stappers ve diğ., 2011). 

3.1.2 Öncü kullanıcı ve giriĢimci kullanıcı kavramları  

Geleneksel inovasyon modelinin, tüketiciyi basit anlamda bir pazar olarak gören 

yaklaşımın aksine, yeni oluşmaya başlayan paradigma tüketicileri ve diğer 

kullanıcıları merkez almaktadır (von Hippel, 2005).  

Democratizing Innovation (2005) adlı kitabında inovasyon yapmanın 

demokratikleştiğinden bahseden von Hippel, hizmet ve ürün kullanıcılarının (birey 

ya da kurum) giderek artan bir hızda kendi ihtiyaçlarını kaşılamak  için inovasyon 

(yenilikçi tasarımlar) yapabildiklerini belirtmektedir. von Hippel‘e (2005) göre 
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kullanıcılar, üreticilere bağlı kalmaksızın kendi ürünlerini geliştirebilme olanaklarına 

kavuşmaktadırlar.  

von Hippel‘in ve diğer akademisyenlerin katkı sağladığı ilgili literatürde, inovasyon 

teriminin genel olarak, yenilikçi  ürün tasarımını da içeren bir çatı terim olarak 

kullanıldığı görülmektedir. 

von Hippel,  2005 yılında yayınlanan makalesinde, konunun önemine vurgu yapmak 

için, yaklaşık  30 yıldır nihai kullanıcı ve kullanıcı firmalar tarafından yapılan 

inovasyonların akademik araştırmalara konu olduğuna değinmektedir. von Hippel‘e 

göre ―kullanıcı merkezli inovasyonlar, ticaretin yüzyıllardır dayanak noktası olduğu 

üretici merkezli inovasyon geliştirme sistemlerine göre pek çok avantaj sunmaktadır‖ 

(Von Hippel, 2005).  

Geleneksel olarak, rolü sadece, ―ihtiyaçlarının firmaların geliştireceği ürünlerle 

karşılanmasını bekleyen bireye‖ indirgenen  kullanıcıların, yaygın kanının aksine, 

aslında birçok ürünü ilk geliştiren taraf olduğu ve bu kullanıcıların inovasyon 

kaynağı olarak tanımlanabilecekleri   araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmaktadır (von 

Hippel, 2005;  von Hippel ve diğ. 2011). 

İnovasyon yapma olanaklarını elinde bulunduran tüketiciler, üreticilere bağımlı 

kalmaksızın  tam olarak ihtiyaç duydukları şeyleri üretebilmekte ve aynı şekilde 

başkaları tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak paylaşılan yenilikçi tasarımlardan 

da yararlanabilmektedirler (von Hippel, 2005).  

İşletme perspektifinden bakıdığında ―kullanıcı  inovasyonunda temel araştırma 

soruları, yenilikçi  fikirlerin açığa çıkarılması ve yayılmasını kolaylaştıracak   

araçların, süreçlerin ve politikaların üstüne yoğunlaşmaktadır‖ (West ve Bogers, 

2010). Üreticiler öncü kullanıcıların geliştirdikleri ürünleri keşfededip kendi 

inovasyon süreçlerine  transfer edebilecekleri   gibi kullanıcılara birtakım araçlar 

(user tools) sunarak  onları yeni ürün geliştirme süreçlerine dahil edebilmektedirler 

(West ve Bogers, 2010). Bu yaklaşıma örnek olarak, en inovatif işletmelerden biri 

olarak bilinen ABD merkezli 3M firmasının, 90‘lı yılların başında, yenilikçi ve 

düşük maliyetli tıbbi araç-gereçler geliştirebilmek amacıyla, yoksul ülkelerde görev 

yapan cerrahlarla birtakım çalışmalar yürütmesi gösterilebilir. von Hippel‘in de 

katkıda bulunduğu 3M ―öncü kullanıcı proje ekibi‖,  görev yaptıkları bölgelerdeki 

maddi imkansızlıklardan dolayı, ihtiyaç duydukları ekipmana erişim imkanı olmayan 
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ve bu yüzden kendi ekipmanlarını tasarlama yoluna giden cerrahları inovasyon 

kaynağı olarak  görüp, yaptıkları tasarımları (geliştirerek) ticarileştirme yoluna 

gitmiştir. Şekil 3.1‘de bu proje dahilinde ―öncü kullanıcı‖ niteliklerine sahip bir 

veteriner cerrah, geliştirdiği yöntemi proje ekibine sunmaktadır. 

 

ġekil 3.1: 3M proje ekibine sunum yapan veteriner cerrah (Url-3). 

Hienerth ve diğerleri (2014) yazdıkları makalede, dünya çapında on milyonlarca 

bireysel kullanıcının  bu inovasyon yapma yaklaşımını uyguladığını belirtmekte ve  

spesifik olarak kano malzemelerinin tasarımını  konu alan çalışmalarında, ürün 

inovasyonunda, kullanıcıların oluşturduğu topluluğun, ilgili sektörde faaliyet 

gösteren üreticilerin oluşturduğu topluluktan  yaklaşık 3 kat daha etkin olduğunu 

saptadıklarını aktarmaktadır  (Hienerth ve diğ., 2014). Üç farklı ülke çapında yapılan 

bir diğer  ―yenilikçi kulanıcı‖  araştırmasında ise, milyonlarca vatandaşın 

ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için ya yeni bir ürün  yarattığı, ya da var olan, 

ama ihtiyacını tam olarak karşılamayan ürünleri modifiye ettiği tespit edilmiştir (von 

Hippel ve diğ. 2011).  

Yapılan araştırmalar inovasyon yapan kullanıcıların ―öncü kullanıcı‖ (lead user)  

özelliklerine sahip olduklarını göstermektedir. Öncü kullanıcılar önemli bir pazar 

trendine  ilişkin olarak belli bir kullanıcı popülasyonunda çoğunluğun önünde yer 

almaktadırlar (von Hippel, 2005; von Hippel ve diğ., 2011) . Diğer bir ifadeyle öncü 

kullanıcılar pazardaki çoğu kullanıcının ileride deneyimleyeceği ihtiyaçları onlardan 
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daha önce deneyimleyen, kullanıcılardır. Bu  kullanıcılar  dahil oldukları  kullanıcı 

popülasyonunda ihtiyaçlarına bir çözüm bulduklarında göreceli daha yüksek oranda 

fayda sağlayacak ve bundan dolayı yenilik yapma ihtimali olan kişiler oldukları için, 

inovasyon araştırmaları açısından önemli görülmektedir (Franke ve diğ. 2006). 

Öncü kullanıcıların önemli pazar eğilimlerinin başında bulunmaları ticari işletmeler 

açısından önem arz etmektedir; çünkü bu kullanıcılar tarafından geliştirilecek 

inovasyonlar ticari açıdan potansiyel vaad edebilmektedir (Franke ve diğ. 2006). 

Yürütülen akademik çalışmalar göstermiştir ki ―öncü kullanıcı‖lar tarafından açığa 

çıkarılan birçok yenilik ticari açıdan çekici bulunmuş ve üreticiler tarafından 

ticarileştirilmiştir (von Hippel, 2005). 

Franke ve diğerleri (2006) yeni ürün ve servis geliştirme süreçlerinde,  gittikçe artan 

bir oranda öncü kullanıcı metodlarını uygulamaya yönelik bir ilginin olduğunu ve 

işletmeler ile hükümetlerin ticari avantaj elde etmek amacıyla  kullanıcı 

inovasyonunu kullanmayı öğrenme konusunda çaba sarf ettiklerini belirtmektedir.  

Alvin Toffler‘in 1980 tarihli, The Third Wave adlı kitabında ortaya koyduğu,  

İngilizce tüketici ve üretici (consumer, producer) kelimlerinin bir araya 

getirilmesinden türetilen ―presume‖ kavramı da, her ne kadar tasarıma ve inovasyona 

önemli derecede vurgu yapmasa da, tükettikleri bazı ürün ve hizmetleri kendi 

üretmeyi tercih eden kişileri tanımlamaktadır. Howe‘ye göre (2010) ortaya 

koyulduğu  yıllarda bu kavram fazla itibar görmese de,  Toffler‘in ne kadar da ileri 

görüşlü biri olduğu 2005 yılından sonra anlaşılmaya başlamıştır. 

Kullanıcılar tarafından yapılan  tasarımların/ inovasyonların yayılma süreci 

incelendiğinde  yeniliklerin  büyük kısmının  diğer kullanıcılar tarafından istatistiksel  

olarak anlamlı bir oranda benimsendiği görülmektedir. Sadece küçük  bir kesim 

inovasyonlarını fikri mülkiyet haklarıyla koruma yoluna gitmektedir. Yani çoğu öncü 

kullanıcının yaptığı inovasyonlar ücretsiz olarak alınabilir ve kullanılabilir 

durumdadır.  Bu bağlamda şirketlerin bedelsiz olarak faydalanabilecekleri  bir 

inovasyon havuzu oluşmaktadır  (von Hippel ve diğ., 2011). Von Hippel ve diğerleri 

(2011) yeni inovasyon paradigması olarak tanımladıkları kullanıcı odaklı inovasyon 

sürecini aşağıdaki gibi 3 aşamallı bir yapıda  incelemektedirler. Bu sürecin grafiksel 

gösterimi şekil 3.2‘de yer almaktadır. 
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ġekil 3.2: Kullanıcı inovasyonlarının evreleri (von Hippel ve diğ., 2011). 

1. Evre: Kullanıcılar kendileri için ürün geliştirirler. Bu evrede, geliştirilen   ürünler 

için pazar hem küçük hem de belirsizdir. Üreticiler, karlı olmadıkları  için bu tip 

pazarlara girmeye isteksizdirler. 

2. Evre: Diğer kullanıcılar, yenilikçi kullanıcılar tarafından yapılan  inovasyonları 

değerlendirir; ya reddederler, ya da kopyalayıp, geliştirirler. Yapılan araştırmalar 

göstermiştir ki, yapılan  inovasyonların birçoğu o inovasyonu yapan kişiye hitap 

etmektedir, yani onun spesifik ihtiyacını krşılamaya yöneliktir. Fakat bazı 

inovasyonların  daha büyük bir potansiyeli vardır. Birçok tasarım çoğunlukla ücretsiz 

olduğu için bu evrede diğer kullanıcılar tarafından kopyalanabilir, denenenebilir ve 

geliştirilebilir. Bu evrede oldukça az sayıda kullanıcını inovasyonlarını fikri mülkiyet 

haklarıyla korumaktadır. İnternet tabanlı ya da diğer topluluklar dahilinde yayılan 

tasarımlar üreticiler için gittikçe daha fark edilebilir bir hal almaya başlarlar. Başka 

bir ifadeyle tüketiciler yeni ürün geliştirmekle kalmayıp teyakkuzda olan üreticilere  

pazarlama araştırması verisi de sunmuş olurlar. 

3. Evre: Bu evre inovasyonların, yeteri kadar talep olması durumunda, 

ticarileştirildiği evredir. Pazar potansiyeli yeteri kadar açık olduğunda devreye 

üreticiler girmektedir. Genelde devreye ilk olarak küçük üreticiler girerler, çünkü bu 

tip üreticiler büyük üreticilerle kıyaslandıklarında küçük pazarlarda faaliyet 

göstermekten  memnundurlar. Bu firmaların bir kısmını inovatif kullanıcılar 

tarafından kurulan yeni girişimler oluşturmaktadır. Üreticiler bu aşamada, kullanıcı 

tasarımlarını daha dayanıklı ve daha kolay kullanılabilir hale getirmek için 
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geliştirme; düşük maliyetli seri üretime uyarlamak için  yeniden tasarlama yoluna 

gidebilirler.  

Bu aşamada devreye giren küçük üreticilerle  ilgili olarak Shah ve Tripsas (2007) 

Türkçeye ―kullanıcı girişimci‖ olarak çevrilebilecek (user entrepreneur)   

kavramından bahsetmektedirler. ―Kullanıcı girişimci‖  birey ya da bireylerden oluşan 

bir grup tarafından geliştirilen ve bizzat kullanılan ürünü ticarileştiren ve genelde, 

―kazara girişimci olan‖  kişiler olarak tanımlamaktadır. Meraklı, amatör ve hobi 

sahibi gibi profillere sahip kişilerin faaliyet gösterdiği  ―kullanıcı girşimcilikte‖ 

finansal getiriler temel güdülerden sadece birini oluşturmaktadır. Yukarıdaki üç 

aşamalı süreçte de açıklandığı gibi, kullanıcı girişimcilerin ürettikleri ürünler ilk 

aşamada  bireysel ihtiyaçları gidermek amacıyla  üretilmekte olup, bu aşamada kar 

amacı güdülmemektedir. Bu bakımdan, bu tip girişimcilik geleneksel girişimcilikten 

farklılık göstermektedir.  Kullanıcılar firma kurmadan önce, genellikle kullanıcı 

toplulukları içinde topluca yapılan  yaratıcı aktivitelerde bulunmaktadırlar. Böylece  

sahip olunan fikir daha da geliştirilebilmektedir.  Kullanıcılar tarafından üretilen bazı 

ürünler radikal inovasyon özellikleri gösterebilmekte ve kendi başlarına yeni 

kategoriler yaratabilmektedirler (Shah ve Tripsas 2007). Kaynak, pazar bilgisi ve 

teknoloji gibi engellerden dolayı birçok kullanıcı tam zamanlı üreticiye 

dönüşememektedir (Lettl ve Gemünden, 2005). 

Bu tezin odaklandığı kitlesel fonlama sistemiyle ilgili bölümde detaylı biçimde 

incelendiği üzere, özellikle ABD ve Avrupa‘da, kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak 

ürün tasarlayan/ geliştiren ve bunu bahsedilen sistem vasıtasıyla ticarileştiren 

―kullanıcı girişimci‖lerin varlığı görülmektedir. Bu girişimciler eğitim almış 

endüstriyel tasarımcılar olabildiği gibi, farklı bir alanda eğitim almış; ya da  eğitimiz 

kişiler de olabilmektedir. Kendin yap akımının dijital üretim ve Web 2.0 

uygulamalarıyla birleşip ―paylaşma ruhu‖yla desteklenerek dünya çapında Maker 

akımı olarak adlandırılan yeni bir forma dönüşmesinin de ―kullanıcı girişimci‖lerin 

çoğalmasını desteklediği düşünülmektedir (Url-68). Şekil 3.3 ve 3.4‘te ―kullanıcı 

girişimci‖ olarak tanımlanabilecek kişilerin, kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak 

geliştirdikleri ve sonrasında da ticarileştirdikleri ürün örnekleri görülmektedir. 
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ġekil 3.3: Leafgren‘in kendi  ihtiyacından yola çıkarak geliştirdiği stand (Url-4). 

 

ġekil 3.4: Scroggs‘un  kendi ihtiyacından yola çıkarak geliştirdiği hamak (Url-5). 

Von Hippel ve diğerleri (2011) bilgisayar destekli tasarımın ve kişisel üretim 

araçlarının  giderek daha kullanıcı dostu hale gelmesi, fiyatlarının bireysel 

kullanıcıların dahi ulaşabileceği seviyelere düşmesi ile bir şey tasarlamanın ve 

üretmenin giderek kolaylaştığını, böylece kullanıcıların ihtiyaç duydukları ürünleri 

daha kolay tasarlayabilme imkanına kavuştuklarını belirtmektedir. Bilgisayar 

destekli tasarım programları üreten firmaların geleneksel olarak profesyonel ve 

eğitimli kişilerin kullanabilecekleri programların yanında daha az teknik bilgiye 

sahip sıradan insanların da kullanabilecekleri basit arayüzlü tasarım yazılımları 

üretmeye başlamaları (Url-6) ve 3 boyutlu yazıcı gibi kişisel üretim araçlarının 

gelişerek fiyatlarının düşme eğilimi göstermesi (Url-7)  bu görüşü destekler 

niteliktedir. Anderson (2012)  yeni kurulan birçok üretici modelinin de dijital 

dosyaları kabul ettiğini ve onları gerçek ürünler ve parçalar haline getirdiklerini 

belirtmektedir. Böylelikle bireyler basit arayüzlü, kullanımı kolay yazılımlarla 

tasarladıkları ürünleri yüksek sayıda ürettirme imkanına kavuşmaktadırlar. Ayrıca, 
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projesi olan bireyler, bunları ticarileştirmek istiyorlarsa işlerini bırakmak ya da 

kariyerini aksatmak zorunda da kalmamaktadır (von Hippel ve diğ., 2011).   

3.2 Ġnternet, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Teknolojilerinde  YaĢanan 

GeliĢmeler 

3.2.1 Web 2.0 kavramı ve sunduğu  fırsatlar 

İlk defa 2003 yılında Dale Dougherty tarafından kullanılan Web 2.0 kavramı, 2000‘li 

yılların ilk yarısında ortaya çıkmaya  başlayan internetteki devrimsel gelişmeleri 

temsil etmektedir.  Sözü edilen gelişmelerle birlikte bireylerin sosyal ağlar üstünde 

demokratik bir biçimde içerik oluşturmaları, kendi müzik, film gibi yaratıcı 

uğraşlarını ücretsiz olarak  dağıtabilmeleri ve diğer insanlarla, çevrimiçi topluluklar 

dahilinde etkileşim kurmaları olanaklı hale gelmiştir. İnternet kullanımının giderek 

arttığı bu  bağlamda bilginin yayılmasına aracılık eden araçların bilgisayarla ve 

mobil cihazlarla sınırlı kalmayacağı öngörülmektedir.  Internet ve yeni sosyal ağ 

teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler  işletmelerin  ve müşterilerin benzersiz bir 

zenginlikte  etkileşim kurmalarını da olanaklı kılmaktadır (Bughin ve diğ., 2008). 

Facebook, Youtube, Wikipedia gibi platformlar Web 2.0 uygulamalarına örnek teşkil 

etmektedir.    

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri büyük hacimli, metinsel, görsel, ya da  akustik 

verinin firma ile müşterileri arasında ve müşterilerin kendi aralarında çok düşük 

maliyetlerle paylaşılmasını mümkün kılmaktadır. Kendi aralarında etkileşim 

kurabilen müşteriler, deneyimlerini, bilgilerini ve yenilikçi fikirlerini kolaylıkla diğer 

insanlarla paylaşabilmektedirler. Etkin sosyal ağlar üzerine kurulu uygulamalar 

müşterilerin işletme süreçlerine dahil edilmesini ileri boyutlara taşımaktadır ve değer 

yaratım süreçlerini  farklılaştırarak  işletmeler için pek çok fırsatı da beraberinde 

getirmektedir (Hienerth ve diğ., 2011; Hopkins, 2011). Kullanıcılar artık pasif bir 

kullanıcı olmaktan ziyade, geliştirilen internet tabanlı uygulamalarla birlikte yenilikçi 

ve ortak geliştirici rolünü üstlenmektedir. 

Yaşanan bu gelişmeler ortak yaratımı (co-creation) merkezine alan yeni iş 

modellerinin ve değer yaratma topluluklarının kurulmasına imkan tanımaktadır. 

Kitle kaynak kullanımı kısmında  detaylı biçimde incelendiği üzere, bu uygulamalar, 

açık inovasyon yaklaşımının uygulanmasını ileri boyutlara  taşıyıp, bireylerin de 
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birer inovasyon kaynağı olarak yaratım süreçlerine dahil edilmesini olanaklı 

kılmaktadır.   

3.2.2 Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarındaki geliĢmeler 

Gerek bazı platformların sunduğu çevrimiçi uygulamalar, gerekse ürün ve 

mühendislik tasarımında profesyonel yazılımlar sunan firmaların, uzman seviyesinde 

bilgiye sahip olmayan kişiler için çıkardıkları, kullanımı kolay arayüzlere sahip 

yazılımlarla birlikte, bilgisayar destekli tasarımda da demokratikleşmenin yaşandığı  

görülmektedir. Örneğin sektör liderlerinden Autodesk firmasının sunduğu 123D 

yazılımı, ücretsiz olarak bilgisayar ve diğer mobil cihazlara yüklenebildiği gibi, 

herhangi bir uygulama olmaksızın internet tarayıcısı üzerinden de 

kullanılabilmektedir. Profesyonel bilgi ve beceriye sahip olmayan kişilere 3 boyutlu 

tasarım deneyimi  sunan bu yazılım ile elde edilen dosyalar doğrudan dijital tasarım 

araçlarına  gönderilerek yapılan tasarımlar üretilebilmektedir. Ayrıca bu dosyalar 

internet ortamında paylaşılabilmekte, dosyaları indiren kişiler, dosyaların orjinal 

içeriğine sadık kalarak  ya da onları modifiye ederek 3 boyutlu yazıcılarda  çıktılar 

alabilmektedir. Şekil 3.5‘te Autodesk 123D yazılımıyla  oluşturulmuş bir araba 

modelinin üç boyutlu yazıcıda oluşturulan çıktısı görülmektedir. 

 

ġekil 3.5: Autodesk 123D ile oluşturulmuş bir araba modeli ve çıktısı  (Url-8). 

3.2.3 Dijital  üretim teknolojilerindeki geliĢmeler 

Sayısal üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte kişisel üretimin de önü 

açılmaktadır. Dijital devrim olarak adlandırılan ve   artan hızda gelişimini sürdüren 

bu olguyla birlikte,  pasif birer tüketici olarak görülen kullanıcılar ile amatör ve hobi 

sahibi kişiler kendi ürünlerini üretme şansına erişmektedirler (Hilgers ve diğ., 2013) 
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Bireyler kendi oluşturdukları ya da internetten indirdikleri ve olası değişikliklere  

izin veren  tasarım dosyalarını masaüstü 3 boyutlu yazıcılarla,  lazer kesicilerle  ya da 

küçük boyutlu CNC makinelerle kolaylıkla üretebilmektedir. Küçük boyutlu bu 

makineler doğrudan kişisel bilgisayarlara bağlanabilmekte ve bir önceki başlıkta 

belirtilen yazılımlarla etkileşimli olarak kullanılabilmektedirler. Kalıp kullanılan seri 

üretimle karşılaştırıldığında belli bir sayıya kadar olan üretimlerde masaüstü 

makineler maliyet avantajı sunabilmektedir, çünkü bu sistem yüksek kalıp maliyeti 

gerektirmemektedir (The Economist, 2011).  

Bahsedilen dijital üretim araçları satın alınabileceği gibi, bu hizmeti vermek için 

kurulan yeni iş modellerinin varlığı da  görülmektedir. Örneğin Shapeways (Url-58), 

Ponoko (Url-12) gibi firmalar müşterilerinin yolladığı  dijital dosyaları kullanarak 

istenilen ürünleri üretmekte ve sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu platformlarda, 

kullanıcıların faydalanabileceği basit arayüzlü, çevrimiçi tasarım uygulamaları; 

yapılan tasarımların dosyalarının paylaşımı ya da satışı gibi hizmetler de 

sunulmaktadır. Şekil 3.6‘da dijital laser kesici ve 3 boyutlu yazıcı örnekleri 

görülmektedir.  

 

 

ġekil 3.6:  Dijital masaüstü makine örnekleri (Url-9; Url-10). 

3.3 “EĢler Arası Üretim” (Peer to Peer Production)  Kavramı 

 Bilgisayar yazılımıyla  ilgili Türkçe kaynaklarda  ―eşler arası‖ olarak karşılık bulan 

―peer to peer‖ kavramı, bu kısımda incelenecek olan  ―Commons based peer 

production‖ kavramı için de baz alınacak ve bu kavram  ―Ortak mülkiyet tabanlı 

eşler arası üretim‖ olarak adlandırılacaktır.  

Bogers ve West (2010), Schumpeter ve Freeman‘ın, ―inovasyonların sadece 

ticarileştirildiği zaman ekonomik olarak anlamlı hale geldiği‖ görüşüne rağmen, 
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Rogers‘ın, Diffusion of Innovation kitabında  savunduğu gibi, inovasyonların ticari 

bir süreçle yayılmasalar dahi, sosyal ve ekonomik etkiye sahip olabildiklerini 

belirtmektedir ve örnek olarak açık kaynak yazılım geliştirme sürecini vermektedir. 

Bu bağlamda, gönüllülüğe dayanan bir ekonominin oluşmaya başladığı 

görülmektedir (Seckinger ve diğ., 2013). Bireyler diğer bireylerle işbirliği içinde 

kültürel içererik, bilgi ve fiziksel ürünler üretmektedirler (Troxler, 2011). Bu tarz 

üretimde, en çok bilinen örnekler, ücretsiz ya da açık kaynak yazılımlardır (Benkler 

ve Nissenbaum, 2006). 

Bu üretim biçimini  tanımlamak için ―Ortak mülkiyet tabanlı eş üretimi‖  (Commons 

based peer production) kavramının yaratıcısı  olan Harvard Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi  Yochai Benkler, 2006 yılında yayınladığı ―The Wealth of 

Networks‖ isimli kitabında ―eş üretimi‖ni (peer production) ―dijital ağ ile sarılmış bir 

çevrede ortaya çıkan üretimin sosyo-teknik sistemi‖ olarak tarif etmektedir. 

İnternetin sunduğu altyapı ile kolaylaştırılan bu sosyo-teknik sistemi farklı kılan 

özellik, işbirliği içinde hareket eden büyük toplulukların varlığıdır. Bu topluluklar 

etkin bir biçimde bilgi ve kültürel ürün üretmek için işbirlliği yapmaktadırlar 

(Benkler ve Nissenbaum, 2006). 

Bu tip yapılanmaların işleyiş tarzı incelendiğinde,  katılımcıların kendi özgür 

iradeleriyle ilgili topluklara dahil oldukları ve örgütlendikleri görülmektedir. 

Duyurusu yapılan görevlere katkıda bulunmak isteyen katılımcılar, motive edici 

faktörleri,  sahip oldukları becerileri ve  kaynakları göz önünde bulundurarak,  bu 

görevlere talip olmakta ve bir anlamda ―kendi kendilerini atamaktadırlar‖. 

Geleneksel ticari organizasyon yapılarından farklılık gösteren  bu oluşumlar, 

hiyerarşik bir düzen ya da emek karşılığı verilen  maaş vaadi içermemektedir; piyasa 

ekonomisindeki gibi kar amaçlı hareket etmemektedir (Benkler, 2006). Benkler‘in 

ortaya koyduğu bu kavram, sosyal üretim ile güçlü bir ilişki içinde olmakla birlikte, 

ekonomi, inovasyon yönetimi, enformasyon teknolojileri ve hukuk alanlarında büyük 

ilgi görmüştür (Hilgers ve diğ. 2013). 

Bu tip oluşumlara katkıda bulunan kişilerin profilleri incelendiği zaman, geleneksel 

işlerde çalışan teknoloji uzmanlarının boş zamanlarında açık kaynak pojelere katkı 

yaptıkları görülmektedir. Bu duruma örnek olarak Wikipedia verilebilir (Seckinger 

ve diğ., 2013). Troxler‘e gore (2011) katılımcıların bu sistemlere gösterdikleri ilgi, 

http://www.amazon.com/The-Wealth-Networks-Production-Transforms/dp/0300125771
http://www.amazon.com/The-Wealth-Networks-Production-Transforms/dp/0300125771
http://www.amazon.com/The-Wealth-Networks-Production-Transforms/dp/0300125771
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yaratıcı olmanın verdiği zevk, akranlar tarafından tanınmanın verdiği gurur, başarma 

duygusu ve statü sahibi olmak gibi duygularla ilişkilendirilebilir (Troxler, 2011). 

Daha çok, açık kaynak yazılım alanında uygulamları görülen ―ortak mülkiyet tabanlı 

eş üretimi‖ sadece yazılımla sınırlı kalmayıp zaman içinde kültür, eğitim, bilgi keşfi 

gibi alanlara da yayılmıştır. Birçok açık kaynak donanım projesi bu model  temelinde 

somut ürünler üretmeyi hedeflemektedir (Troxler, 2011). Hilgers ve diğerleri (2013),  

yaptıkları  çalışmalarda, literatürde bu konuda yer alan eksikliğe vurgu yaparak,  

―ortak mülkiyet tabanlı eş üretimi‖nin açık kaynak yazılım geliştirmenin ötesinde 

ürün ve servis geliştirmek için de kullanılabileceğini ortaya koymaktadırlar. 

 ―Ortak mülkiyet tabanlı eş üretimi‖nin temel esaslarından  biri, karmaşık 

problemlerin daha küçük modüllere bölünüp, bunların birbirinden bağımsız olarak 

çözülebilmesidir. Bu şekilde, birbirinden bağımsız olan küçük görevler, birçok kişi 

arasında bölüştürülebilmektedir (Baldwin and Clark; Hilgers ve diğ. 2013). Moderm 

enformasyon teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla, Benkler‘in geliştirdiği çerçeve, 

sadece açık kaynak yazılım geliştirme sürecini anlamanın ötesinde, diğer 

sektörlerdeki değer yaratımı için ihtiyaç duyulan, yeniden örgütlenme için de bir 

rehber niteliği taşımaktadır (Hilgers ve diğ. 2013). Hilgers ve diğerleri (2013) 

Benkler‘in, bu kavramı  birçok alanda ve endüstride, ekonomik değer yaratmanın  

yeni mantığı olarak konumlandırmasına rağmen, açık inovasyon yaklaşımı dahilinde 

firma dışında yer alan aktörlerin, firmaların inovasyon süreçlerine dahil edilmesini 

konu alan çalışmalarının da bu  bağlam içinde  ele alınmasını önemli görmektedir.  

3.4 Açık Tasarım Kavramı ve Creative Commons Lisansları 

Açık tasarım (open design) ya da açık kaynak yazılım prensiplerinin ürün tasarımına 

uygulanması, yeni bir tasarım dalgası olmakla birlikte, merkezinde, dijital ortamdaki 

tasarım projelerinin paylaşılması ve bu tasarım dosyalarına olan erişimle kişisel 

üretimin yapılabilmesi yer almaktadır. Cardini‘ye (2014) göre açık tasarım açık 

kaynak hareketiyle doğrudan bağlantılı olup, odağında ürün tasarımı yer almaktadır. 

Raasch‘a (2011) göre de farklı fikri mülkiyet hakları , fiziksel üretim, farklı araç 

gereç gibi zorluklara rağmen  açık tasarım süreçleri belli bir dereceye kadar açık 

kaynak yazılım geliştirme süreçlerine benzetilebilir. 

Son yıllarda fiziksel ürünlerin yaratım sürecinin giderek yazılım ürünlerinin yaratım 

süreçlerine  benzemeye başladığı görülmektedir. Günümüz teknolojileriyle ürünlerin 
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dijital dosyaları internet ortamında kolaylıkla  paylaşılabilmekte, istenildiği taktirde 

bu dosyaların içeriğinde değişiklikler yapılabilmekte ve dijital üretim araçlarıyla 

dosya içerikleri üretilebilmektedir (Anderson 2012; Troxler 2011; Cardini, 2014; 

Shah ve Tripsas, 2007). 

Thingiverse (Url-11), Ponoko (Url-12) gibi platformlarda insanlar hazırladıkları 

tasarımların dijital dosyalarını paylaşmakta ve tercih ettikleri lisanslara göre diğer 

kişilerin bu tasarımları modifiye edip edemeyeceklerine; ticari amaç için kullanıp 

kullanamayacaklarına karar vermektedirler.  

Belçika merkezli bir inisiyatif olan ve açık tasarım yaklaşımıyla çeşitli hayata 

geçirilen Open Structures‘da tasarımcılar geliştirdikleri modüler parça tasarımlarını 

ücretsiz olarak ilgili platformda paylaşmaktadır (Url-13). Modüler parçalar dijital 

üretim araçlarıyla üretilip, çeşitli kombinasyonlarla farklı işlevlere sahip araçlar 

yapılabilmektedir. Şekil 3.7‘de bu parçalardan oluşturulmuş bir küçük ev aleti 

görülmektedir.  

 

ġekil 3.7: Open Structers‘da tasarımı paylaşılan küçük ev aleti (Url-14). 

Ortaya çıkan bu gelişmeler ile birlikte bu yeni çağ ―3. Endüstriyel devrim‖ olarak da 

adlandırmaktadır (Cardini, 2014; Anderson, 2012). 

Açık tasarım kavramının  amaçları arasında, tasarımcılarla nihai kullanıcılar 

arasındaki engelleri kaldırmak ve tasarımcı olmayan kişilerin tasarımcı olmalarını 

mümkün kılmak yer almaktadır. Böylece nihai kullanıcıların kendi ürünlerini 

üretmelerinin  önündeki engeller aşılabilmekte; tasarımcılar doğrudan tüketicilerle 

bağlantıya geçebilmektedir (van Abel ve diğ. 2014). 
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Açık tasarım yaklaşımı ile otomobil üreten  ABD merkezli Local Motors firması 

(Url-15) örneğinde olduğu gibi, otomobil  gibi karmaşık bir ürün dahi, topluluk 

tarafından diğer araba geliştirme projeleriyle karşılaştırıldığında görece kısa bir 

sürede (21 ay)  tasarlanıp üretime hazır hale getirilebilmektedir. Hilgers ve 

diğerlerine göre (2013) Local Motors‘un başarılı olmasında,  sahip olunan  

topluluğun organizasyonundan ve koordinasyonundan sorumlu bir yapının  varlığı 

önem taşımaktadır. İlgili yapı ürün geliştirme sürecini organize etmektedir ve 

topluluktan gelen katkıları sürece entegre etmektedir ( Hilgers ve diğ., 2013). Şekil 

3.8‘de Local Motor‘un, sahip olduğu topluluk ile birlikte geliştirdiği Rally Fighter 

markalı araç görülmektedir. 

 

ġekil 3.8: Rally Fighter markalı araç (Url-15). 

Troxler (2011), açık kaynak donanım yaklaşımını savunanan kişilerin, yazılım 

dünyasında tanımlanan dört tane özgürlüğe atıfta bulunduklarını belirtmektedir. 

Bunlar: ―çalışma ve kullanma özgürlüğü, yeniden dağıtım özgürlüğü, modifiye etme 

ve bu modifikasyonları yeniden dağıtma alışkanlıkları‖dır (Troxler, 2011). 

Açık inovasyon yaklaşımına  bağlı olan ortak yaratım (co-creation) faaliyetleri ve 

açık (kaynak) tasarım yaklaşımı,  beraberinde fikri mülkiyet tartışmalarını  da 

getirmektedir.  

Joos‘e (2014)  göre insanlar, kendilerinden  önce kollektif olarak geliştirilen tasarım, 

müzik ve süreçlerin üstüne birtakım eklemeler, katkılar  yapmaktadırlar; fakat 

mülkiyet hakkı katkıyı yapan son kişiye ait olmaktadır. Artan açık kaynak 

kullanımıyla birlikte bu sistemin sorgulanması gerekmektedir (Joos, 2014). Açık 

kaynak uygulamalarının özüne  aykırı  bir şekilde, telif hakkı ve patent gibi fikri 

mülkiyet hakları toplumların yüzyıllardır geliştirdiği kamuya ait ortak bilgi 

birikimini ve yaratıcılığı istikrarlı bir biçimde kişiye özel kılmaktadır. Bu doğrultuda 
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ürün, sahibinin izni olmaksızın ortak  amaçlar için  kullanılamaz hale gelmektedir ve 

kullanım hakkına erişebilmek için hak sahibine belli bir bedel ödenmesi 

gerekmektedir (Joos, 2014). Kyriakou ve diğerlerine göre (2013) bu süreç 

inovasyonun ortaya çıkışını ve yayılmasını kısıtlamakta olup, telif hakkı ve 

patentlerin terk edildiği, ―açık yaklaşımlar‖ inovasyona hız kazandıracaktır.  

Joos (2014), 1990‘ların başında başlayan  dijitalleşmeyle  birlikte, var olan telif 

hakkı sistemi konusunda birtakım endişelerin  ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu 

endişeler beraberinde ―ücretsiz kültür‖ (free culture) açık kaynak ve Creative 

commons lisanslarına olan yönelmeyi getirmiştir (Joos, 2014).  

―Açık tasarım‖ yaklaşımı açısından önem arz eden  Creative commons lisansları ge-

leneksel tasarım mülkiyet yapısından farklı olarak, tasarımların ücretsiz dağıtımına 

ve değiştirilmesine izin vermektedir (Cardini, 2014). Katz (2011), bu konuda, 

tasarımların çoğunlukla bir çizim ya da tanımla  başladığını, doğası gereği dijital 

biçimde olan  eserin telif hakkıyla korunduğunu belirtmektedir. Bu aşamada fiziksel 

ürün  yazılımla benzerlik göstermektedir ve  lisanslama seçenekleri arasında Creative 

Commons lisansları da devreye girmektedir. Ne zaman ki ürün fiziksel olarak 

üretilecektir, o zaman farklı hukuki uygulamalar devreye girecektir (Katz, 2011) 

Creative Commons lisansları, temelde yaratıcı işlerin, belli kullanımlarda, belli 

durumlarda  ücretsiz olarak lisanslanmasını  ya da eserlerin kamuya ücretsiz olarak 

verilmesini sağlamaktadır (Url-16). ―Küresel bir paylaşma altyapısı‖ olarak 

tanımlanan Creative Commons lisansları, kültür, eğitim, bilim ve bunlar gibi 

alanlarda küresel bir paylaşım aracı görevi görmektedir. Sistem aracılığıyla bireyler 

ve kurumlar eserlerini, standartlaştırılmış bir yol ile lisanslayabilmektedirler (Url-

16). 

Creative Commons lisansları dünya çapında geçerliliğe sahiptir.  Bu lisansları 

kullanacak olan lisansörler, eserlerini paylaşacakları kişilerin, eserlerini ticari 

kullanım için kullanıp kullanamayacaklarına ve kendi eserlerinin başkaları tarafından 

modifiye edilip edilemeyeceğine karar verme hakkına sahiptler.  

Eğer, lisansör, kendi eserlerinin modifiye edilip yeni eserlerin yaratılmasına izin 

vermek istiyorsa, eseri kullanacak kişinin, bu yeni eserini de aynı lisans altında 

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu seçenek Share Alike  olarak 

adlandırılmaktadır. 
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Şekil 3.9‘da  bir açık tasarım platformu olan Thingiverse‘de, tasarımını ücretsiz 

olarak paylaşan bir kullanıcının Share Alike lisansı kullandığı görülmektedir. 

 

ġekil 3.9: Share Alike lisansı altında paylaşılan bir tasarım (Url-17). 

3.5 Maker Hareketi ve Ortak ÇalıĢma Alanları 

3.5.1 Maker hareketi 

Kendin Yap (Do it yourself - DIY) hareketinin Web 2.0 ve dijital üretim araçlarıyla 

desteklenip gelişmesiyle ortaya çıkan  Maker hareketinde (Anderson, 2012; Fowler, 

2013) açık kaynak yaklaşımı  ve  şahsi olmayan entelektüel mülkiyet olgusu temel 

teşkil etmektedir (Seckinger ve diğ. 2013). 

Maker hareketinin önderi ve  Make: Magazine adlı derginin kurucusu olan Dale 

Dougherty (Url-18) Türkçeye ―üretici‖ olarak çevrilebilecek maker kavramı ile ilgili 

olarak, herkesin aslında bir maker olduğunu,  yalnız, üretme  eyleminin ( teknolojik) 

aletlerle farklı bir boyuta taşındığını, üretilen  ürünlerin düzeyinin, kişisel eşyalardan, 

pazarda değer yaratacak ve ticari getiri sağlayacak bir ürüne kadar varabileceğini 

belirtmektedir.  

Seckinger ve diğerlerine göre (2013), Maker kavramı hacker kavramıyla yakından 

ilişkili olmakla birlikte,  geleneksel anlamda ―hacker‖ terimi robotik, elektronik, 

bilgisayar programcılığı gibi alanlara ilgili duyan, ―kendin yap‖ hareketine mensup, 

hobi sahibi ve mucit niteliklerini  barındıran kişileri tarif etmek için  kullanılan  bir 

terimdir. Tarihsel olarak bakıldığı  zaman ―kendin yap‖  akımı zaman içinde sanatçı, 

zanaatkar gibi diğer yaratıcı kişileri de bünyesine dahil etmiştir. Günümüzde birçok 

―kendin yap‖ hareketine dahil kişi kendini ―maker‖ olarak tanımlamaktadır. Bu tanım 
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teknik bir altyapıya sahip olmayan, yaratıcı mensupları tanımlamak için hacker 

teriminden daha uygun bulunmaktadır   (Seckinger ve diğ. 2013). 

Bu küresel hareket, maker panayırları, üye kulüpleri, çeşitli yayınlar ve fonlama 

platformlarıyla desteklenmekle birlikte;  bu oluşumlar, deneysel fikirlerin değiş tokuş 

edilmesine zemin hazırlamaktadır ( Seckinger ve diğ. 2013).  

Dougherty (Url-18) bu hareket dahilinde insanların yeteneklerinin farkına vardığını, 

―öğrenmeyi öğrenme‖ becerisini kazandığını, insanların farklı disiplinlerden kişilerle 

bir arada çalışınca daha bütüncül bir düşünce yapısına kavuştuğunu belirtmektedir.  

Toplulukları iletişim ağlarına benzeten Dougherty (Url-18) bunların farklı 

disiplinleren insanlar arasında bir iletişm köprüsü görevi gördüğünü düşünmektedir.  

Dougherty (Url-18) Make: Magazine dergisinin  desteklediği Maker panayırlarının 

bir benzerinin Türkiye‘de yapılmak istendiğini, Türkiye‘nin her yerinde ―üretme‖ 

eyleminin izlerinin görülebildiğini ve maker hareketinin bu geçmişe yeni bir içerik 

sağlayabileceğini, bu yüzden bu girişimi desteklediğini belirtmiştir. Şekil 3.10‘da 

Maker hareketine ekseninde düzenlenen panayırlardan birinde, geliştirdiği ürünü 

sergileyen bir kişi görülmektedir.  

 

ġekil 3.10:  Maker panayırında, yaptığı robotik eli sergileyen kişi (Url-19). 

3.5.2 Ortak çalıĢma alanları ve örnek platformlar 

Maker akımına bağlı olarak, dünya çapında birçok grup yer almakla birlikte, bu 

gruplara üye kişiler makerspace olarak adlandırılan, araç-gereç, bilgi ve 

uzmanlıkların paylaşıldığı  ortak çalışma alanlarında bir araya gelerek yaratıcı  
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projelerini hayata geçirmektedirler (Tweny, 2009; Seckinger ve diğ. 2013; Benton ve 

diğ. 2013). 

Çalışma alanlarına üye olan kişilerin çoğunlukla  bir işte çalıştıkları, fakat yaratıcılık 

ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim yapmak için bu alanlara gittikleri belirtilmektedir. 

Belirtilen bu profilinin yanı sıra, fikir aşamasındaki yaratıcı projelerini hayata 

geçirmek isteyen girişimciler, konseptlerini  düşük maliyetle ve yüksek hızda  

prototip haline getirebilmektedirler. Bir anlamda, ortak çalışma alanları, sağladığı 

olanaklarla kendi işlerini kurmak isteyen girişimcilere ―kuluçka‖ hizmeti de 

sunmaktadır (Benton ve diğ., 2013). Dünya çapında giderek yaygınlık kazanmaya 

başlayan ve birbirleriyle bağlantı kurarak  bir ağ oluşturan  ortak çalışma alanları bir 

laboratuarın sunabileceği olanakların ötesinde, eğitimsel, operasyonel, teknik, 

finansal, lojistik boyutlarda da yardım sunabilmektedir (Troxler, 2013). 

Ortak çalışma alanlarından olan hackerspace‘lerin Amerika‘daki ilk örnekleri  2007 

yılında açılmaya başlanmıştır. Makerspace‘ler ise hackerspace‘lerin ortaya 

çıkmasından sonra benzer bir şekilde modellenerek  MAKE: Magazine adlı kendin 

yap tarzında projeleri yaymak amacıyla  yayınlanan derginin etkisiyle kurulmaya 

başlanmıştır. Maker hareketini destekleyen MAKE: Magazine aynı zamanda Maker 

panayırlarının da düzenleyicisidir (Benton ve diğerleri, 2013). Makerspace‘ler 

birbirlerine sosyal medya araçlarıyla bağlı olmakla birlikte, yerel  ve uluslararası pek 

çok ortak etkinlik düzenlemektedirler (Smith ve Hielscher 2013;  Troxler, 2013). 

Ortak çalışma alanları, yaratıcı topluluğun eğilimine göre farklı adlar alabilmektedir 

(Smith ve Hielscher 2013). Hackerspace‘lerin haricinde adı bu akımla birlikte anılan, 

techshop ve fablab gibi girişimler bulunmaktadır. Çoğunlukla makerspace adı altında 

anılan benzer ortak çalışma alanları hackerspace ve fablab‘lerin (Benton ve 

diğ.,2013) açılımları aşağıda yer almaktadır:  

Hackerspace: Doğramak kesmek gibi anlamlara gelen İngilizce ―hack‖ 

kelimesinden oluşturulan hackerspace ismiyle anılan bu çalışma alanları, insanların 

bilgisayar, teknoloji ve dijital sanat gibi ilgi alanları merkezinde  bir araya geldikleri, 

sosyalleşip işbirliği yaptıkları  bir yapı arz etmektedir. Üyelik gerektiren bu yerlerde 

birçok üye, ücretsiz yazılım ve alternatif mecra geliştirme çalışmalarına 

katılmaktadır (Benton ve diğ., 2013). 
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FabLab: Tükçede ―üretim laboratuarı‖na karşılık gelen ―fabrication laboratory‖ 

tamlamasının kısaltması olan fablab, MIT‘de öğretim üyesi olan Neil Gershenfeld 

tarafından yaratılmıştır. Bu ortak çalışma alanları, MIT bünyesinde yer alan,  kişisel 

üretim odaklı teknolojileri inceleyen ―MIT Bits and Atoms‖ merkezindeki 

çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fablab‘ler genel olarak  bir sponsor 

ya da akademik kuruluşla ilişkilendirilmektedir. Örnek olarak, Stanford 

Üniversitesi‘yle ilişkili Stanford FabLab verilebilir. MIT Bits and Atoms 

merkezindeki faaliyetler, teknolojik güçlendirme, ―eşler arası‖ proje tabanlı teknik 

eğitim, yerel sorunların çözümü ve  küçük ölçekli yüksek teknoloji girişimlerine 

kuluçka hizmeti verilmesi gibi geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermektedir (Wired, 

2009). 

Şekil 3.11‘de ABD merkezli bir ortak çalışma zinciri olan Techshop‘un bir şubesi 

görülmektedir. 

 

ġekil 3.11: Techshop isimli ortak çalışma alanı (Url-20). 

Bu tip çalışma ortamlarında  farklı disiplinlerdeki insanlarla etkileşim halinde 

çalışma pratiği edinen kişilerin, başka firmalarla ve kişilerle de daha uyumlu şekilde 

çalışacakları iddia edilmektedir (Benton ve diğ., 2013) 

Benton ve diğerlerine (2013) göre, toplumların  ekonomik anlamda  rekabetçi 

kalabilmeleri için yetenekli iş gücüne yatırım yapmaları;  iş gücünün  eyleme 

geçmesi için ise destekte  bulunmaları gerekmektedir. Yenilikçiliği ve yaratıcılığı 

tetikleme potansiyeline sahip ortak çalışma alanları, yeni ekonomiye daha çabuk 
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adapte olabilmenin yanında ekonomik gelişmeyi sürdürme konusunda destek 

olabilirler (Benton ve diğ., 2013). 

Bu tip programların  girişimsel bir ekosistemin oluşturulması  açısında önem arz 

ettiği ve bu programlar dahilinde yetenekli insanların inovasyon yaparak ekonomiye 

katkıda bulunabilecekleri belirtilmektedir (Benton ve diğ. 2013).  Ayrıca, finansal 

kazanç beklentisi olan  üyelerin dışında bazı kişilerin kamu yararı  için sosyal 

inovasyonlar dahilinde  ücret almadan da çalışabildikleri görülmektedir. Ortak 

çalışma alanları bu özelliklerinden dolayı ticari ve sosyal girişimler için kuluçka 

işlevi görmektedir (Benton ve diğ. 2013). Şekil 3.12‘de, tez kapsamındaki kitlesel 

fonlama ile ilgili kısımda da değinilen,  bir ortak çalışma alanında geliştirilen ve 

Kickstarter isimli kitlesle fonlama platformunda fonlanarak büyük ticari başarı 

yakalayan Lumio isimli lamba  görülmektedir. 

 

ġekil 3.12: Lumio isimli lamba (Url-21). 

Benton ve diğerlerine göre (2013)   bir nevi eğitim işlevi de üstlenen ortak çalışma 

alanları, merak, problem çözme, birlikte çalışma , yaratıcılık ve öğrenebilme becerisi 

kazandırma potansiyeline sahip olup, çocukların gelecekteki kariyerlerine 

hazırlanmaları için yardımcı olabilir.  

3.6 Sosyal Ġnovasyon Kavramı ve Katılımcı Tasarım 

Drucker (2008), ekonomi ve işletme yönetimi için önem arz eden inovasyon ve 

girişimciliğin, toplum ve kamu hizmeti veren kuruluşlarda da uygulanmasının 

önemini vurgulamaktadır. Çünkü inovasyon ve girişimcilik, herhangi bir  toplumu, 
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ekonomiyi, endüstriyi, kamu hizmetini ya da işletmeye esnek ve kendini güncel 

tutabilen  bir yapı  kazandırmaktadır.  

Günümüze  ortak yaratım yaklaşımını (co-creation) baz alan, yerel toplumsal 

sorunları çözmek için,  yenilikçi çözümler üretme gayesiyle oluşturulmuş, kar amacı 

gütmeyen oluşumların varlığı görülmektedir (Seravalli, 2012). 

Toplumsal sorunlara çözüm üreten, sosyal inovasyon olarak adlandırılan  

çözümlerin, ortaya çıkması  zaman almaktadır. Çünkü, anlamlı sorunların  teşhis 

edilmesi ve bunların  çözülmesi  için gereken yaratıcı çözümlerin üretilmesi  

insanların düzenli ve yoğun çalışmaları  sonucu ortaya çıkabilmektedir (Gerber, 

2014). 

Seravalli‘ye  (2011) göre ortak çalışma alanları, sosyal inovasyon yapmak  için insan 

kaynağına ve fiziki altyapıya sahiptir. Örneğin, İskandinav ülkelerinde bulunan 

Fabriken isimli ortak çalışma alanlarında, sosyal inovasyon odaklı bir örgütlenme 

gözlenmektedir (Seravalli, 2011). 

ABD merkezli, Design For America inisiyatifinde yürütülen, topluluk merkezli 

inovasyon süreçlerinin, disiplinlerarası takım çalışması içerdiği belirtilmektedir ve      

bu süreçlerde uygulanan katılımcı tasarımın önemi  vurgulamaktadır (Gerber, 2014). 

Seravalli  (2011),  bu tip olşumların farklı disiplinlerden insanları bir araya getirerek 

sektörler arası iletişim ağlarının oluşturulmasını sağlayabileceğini belirtmektedir. 

Web 2.0 uygulamaları, sosyal inovasyon faaliyetlerinin internet ortamına taşınmasına 

ve dünyanın farklı bölgelerinden insanların, birbirleriyle  etkileşim  kurarak çözümler 

üretmesine olanak tanımaktadır. Şekil 3.13‘te internet sayfası görülen OpenIdeo 

isimli  sosyal inovasyon  platformunda, küresel bazdaki sosyal sorunlara, ürün ya da  

hizmet tasarımıyla yaratıcı çözümler aranmaktadır (Url-22). Platformun çalışma 

prensibi,  ortak yaratım kapsamında incelenen Quirky örneğine benzemektedir. 

Yaratıcı çözüm önerileri, platform etrafında oluşan  topluluktan gelen 

geribildirimlere göre nihai şekilerini almaktadır. Topluluğu oluşturan insanlar 

dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, özgün fikirleriyle  

katılım sağlayabilmektedirler. 
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ġekil 3.13: OpenIdeo isimli platformun  internet sitesinden görünüm  (Url-22). 

3.7 Kitle Kaynak Kavramı ve Çevrimiçi Ortak Tasarım Platformları 

Türkçe kaynaklarda,  kitle kaynak kullanımı  olarak karşılık bulan, Jeff Howe‘nin 

Wire dergisinde 2006 yılında yayınladığı bir makale ile yaygınlık kazanan (Digout 

ve diğerleri, 2013; Hopkins, 2011) crowdsourcing kavramı, firmaların birtakım 

faaliyetlerini, önceden tanımsız ve genelde büyük ölçekli kalabalıklara devretmesini 

temel  almaktadır. İlgili kavram İngilizcede kalabalık anlamına gelen crowd ve 

kaynak anlamına gelen source kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.  

Hopkins‘e (2011) göre, açık inovasyona olan yönelmeyle birlikte  önem kazanan  

―kitle kaynak kullanımı‖,  işletmeler  için güçlü bir kaynak olmasına karşın, oldukça 

karmaşık bir süreçtir ve birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Kitle kaynak, 

basit bir pazarlama aracı olmanın ötesinde, müşteri kaynaklı inovasyon ve ortak 

yaratım süreci olarak değerlendirilmelidir. 

Howe‘nin (2008) tanımıyla kitle kaynak kullanımı: ―Geleneksel olarak atanmış bir 

aracı (genelde çalışan) tarafından icra edilen bir işin, alınıp  tanımsız ve genelde 

büyük bir grup insana açık çağrı şeklinde devredilmesidir‖. Bu tanım ―beyaz kağıt 

tanımı‖ (white paper definition) olarak adlandırımakta olup, Howe (2008) tarafından 

yapılan bir diğer tanım ise ―açık kaynak prensiplerinin yazılım dışındaki alanlara 

uygulanması‖ olarak verilmektedir. Bu tanım, açık (kaynak) tasarım kavramıyla  

benzerlik göstermektedir. 
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Hopkins  (2011), kitle kaynak, kullanıcı tahrikli inovasyon ve ortak yaratımın (co-

creation)  açık inovasyonun uygulanabileceği temel araçlardan olduğunu 

belirtmektedir. Hopkins (2011), Howe‘nin, kullanıcı tahrikli inovasyonu ve ortak 

yaratımı, kitle kaynağın alt kümeleri olarak ele aldığını aktarmaktadır. 

Howe‘nin, ilk olarak  2008 yılında yayınlanan kitabı, 2010 yılında ―Crowdsourcing - 

Kalabalıkların Gücü Bir İşin Geleceğine Nasıl Şekil Verebilir?‖ başlığıyla 

Türkiye‘de de yayınlanmıştır. Türkçe çeviri olan, eserde kitle kaynak kullanımının 

(crowdsourcing)  4 alt kategorisi şöyle karşılık bulmuştur: ―kalabalığın bildiği‖, 

―kalabalığın yarattığı‖, ―kalabalığın düşündüğü‖ ve ―kalabalığın finanse ettiği‖. Bu 

tez kapsamında,  özellikle  ―kalabalığın yarattığı‖ ve ―kalabalığın finanse ettiği‖ 

olarak adlandırılan  kavramlara karşılık gelen  ortak yaratım ve kitlesel fonlama 

kavramlarına odaklanılmaktadır. 

Kitle kaynak kullanımı, Web 2.0 uygulamaları yardımıyla, iş modellerinin açık hale 

getirilip, müşteriler tarafından oluşturulan bilgi, yetenek, teknoloji gibi harici 

kaynakların elde edilmesi için etkili bir yol oluşturmaktadır (Hopkins, 2011). Bir 

anlamda kitle kaynak aracılığıyla müşteri inovasyon kaynağı haline gelmektedir 

(Digout ve diğ., 2013). 

Uzunca bir süre bilgisayar sektörüyle sınırlı kalan kitle kaynak kullanımının, zaman 

içinde diğer sektörlerde de yaygınlık kazandığı görülmektedir (Howe, 2010). Kitle 

kaynak kullanımının doğuşunu, yazılımda açık kaynak hareketine  bağlayan Howe 

(2010), benzer ilgiler etrafında bir araya gelen bireylerin, ticari şirketlerden daha iyi 

ürünler yaratabileceği iddiasını, Linux açık kaynak yazılım örneğiyle  desteklemekte; 

bu sistemin başarısını da, işi en çok yapmak isteyen insanların şevkle çalışmasına 

bağlamaktadır. 

Howe‘nin (2010) çerçevesini çizdiği bu açık kaynak hareketineki üretim şekli  bu 

bölümde önceden değinildiği üzere, Benkler (2006) tarafından ―eşler arası üretim‖ 

(peer to peer production)  olarak adlandırılmaktadır.  Benkler (2006), bu tarz sosyo-

teknik toplulukların, belli bir ürünü üretmek amacıyla işbirliği yaparken, herhangi bir 

hiyerarşik yönetime ihtiyaç duymadığını belirtmektedir. Kitle kaynak kullanımı 

kavramı yaygınlaşmadan daha önce, ilaç üreticisi Lilly‘nin temellerini attığı 

Innocentive isimli platform, bazı problemlerine kendi kaynaklarıyla çözüm 

üretemeyen firmaların, bu problemlerini ilgili platformda yayınlayarak, konu 
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hakkında çözüm üretebilecek, önceden bilinmeyen bir dizi uzmandan yardım 

istemesini temel almaktadır (Howe, 2010; Digout ve diğ., 2013). Howe‘nin (2010) 

kitabında yaptığı sınıflandırmada ―kalabalığın bildiği‖ alt kategorisine dahil 

edilebilecek uygulama kapsamında, Innocentive‘de  çözülen sorunların oranı sisteme 

girilen sorunların yaklaşık %30‘una tekabül etmektedir (Piller, 2011).  Innocentive‘in 

internet  sitesinde yeralan açıklamaya göre, Innocentive, ―inovasyon problemlerinin 

dünyanın en zeki insanlarına yönlendirilildiği, bu insanların önemli iş, sosyal, politik, 

bilimsel ve teknik zorluklara fikir ve çözüm ürettiği, konusunda lider bir 

platformdur‖.  PG, Dupont gibi birçok büyük ölçekli şirket, Innocentive‘de, kendi 

Ar-Ge bölümlerinde çözemedikleri sorunları sayıları yüzbinleri bulan, dünya çapında 

yaygın bilim adamlarının oluşturduğu bir kitleye devretmektedirler. Her ne kadar bu 

kişilerin ana motivasyon kaynakları para olmasa da, problemi çözen kişilere verilen 

paraların oldukça tatmin edici düzeyde olabildiği belrtilmektedir (Howe, 2010). 

Howe‘nin (2010) kaleme aldığı kitapta, Innocentive‘in sorumlu Bilimsel Başkanı Jill 

Panetta‘nın verdiği bilgiye göre,  üye kişilerin çoğu konularında uzman profesyonel 

olsa da, bazı problem çözücüler ilgili alanda eğitim almamış amatör kişiler de 

olabilmektedir. Fakat, sorunlara çözüm bulunduğu sürece firmalar kişilerin eğitim 

düzeyi ya da milliyetiyle ilgilenmemektedirler. Bu anlamda inovasyon  yapma 

Innocentive aracılığıyla demokratikleşmektedir (Howe, 2010). 

Kitle kaynak kullanımı,  firmalara,  müşterilerileriyle güçlü iletişim kurmayı; müşteri 

sadakati oluşturmayı vaad ettiği gibi; firmanın imajını ve itibarını geliştirmek 

açısından da faydalı bulunmaktadır. Firmaların kitle kaynak kullanımı  ile yüksek 

düzeyde rekabetin olduğu pazarlarda kendilerini farklılaştırabilecekleri 

belirtilmektedir. Kitle kaynak kullanımı,   sahip olduğu  bu potansiyelden dolayı, 

yeni ve özgün ürünler çıkarmak isteyen işletmeler için takip edilebilecek  ve getirisi 

yüksek olabilecek bir yol olarak belirtilmektedir ( Digout ve diğ., 2013).  

Hienerth ve diğerlerine göre (2011), sürekli değişen ve sofistike hale gelen kullanıcı 

ihtiyaçları, kısalan ürün yaşam döngüleri, yükselen rekabetçi baskılar, firmaların bu 

zorluklara katlanıp, rekabetçi konumlarını koruyabilmeleri  için, iş modellerini 

yeniden tasarlamaları konusunda bir ihtiyaç yaratmaktadır.  İnternet uygulamalarında 

yaşanan gelişmeler, müşterilerinin yenilikçi potansiyelinden faydalanmak isteyen   

firmalara,  özgün ve yenilikçi fırsatlar sunmaktadır (Kohler ve diğ. 2011; Hienerth ve 

diğ., 2011) Bu gelişmeler ışığında, en çok ilgi çeken iş modellerinden biri, harici 
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inovasyon kaynaklarının kullanılması ve ortak yaratımdır (co-creation) ( Hienerth ve 

diğ.,  2011). Ortak yaratım, genellikle yeni ürün fikirlerinin üretimi ve 

değerlendirilmesi gibi birbirine bağlı ürün geliştirme aktivitelerinin yer aldığı 

inovasyon sürecinde  meydana gelmekle birlikte ( Kohler ve diğ. 2011), yaşanan 

gelişmelerle, değer yaratım sürecinin sadece belli aşamalarıyla sınırlı  kalmaksızın  

müşterilerin tüm değer yaratım zinciri boyunca işbirliğine dahil edilmesini olanaklı 

kılmaktadır ( Hienerth ve diğ.,  2011). 

Hienerth ve diğerleri (2011), kullanıcı merkezli değer yaratma sistemlerinin 

uygulamasının oldukça zor olduğunu belirtmekte;  bu tip iş modellerinin başarılı 

olabilmesi için   uygun bir sosyal yazılım tasarımının, şeffaf bir fikri mülkiyet 

politikasının, düzgün bir teşvik sisteminin gerekliliğine vurgu yapmakta; ―evrimsel 

öğrenme‖ ile katkıda bulunan kişilerin  güçlendirmesinden söz etmektedir. 

İnovatif fiziksel ürünlerle ilgilenen çevrimiçi topluluklarda,  iletişim ve işbirliği 

çevrimiçi sağlanmakta olup, fiziksel yaratım eylemi çevrimdışı süreçlerde icra 

edilmektedir. Katılımcılar, görselleri, videoları, modellemeleri, çevrimiçi olarak 

sergileyip, gerekli iyileştirmeleri tartışabilmelerine rağmen, yaratılan şeyler çevrimiçi 

üyeler tarafından dokunulabilir ve test edilebilir  formda olmamaktadır. Bu 

platfromlardan bazıları firmalar tarafından yönetilmekte olup  marka topluluları, 

pazar araştırması araçları ve destek platformları olarak hizmet vermektedirler  

(Janzik ve Raasch,  2011). 

Yürütülen  araştırmalar göstermektedir ki, ortak yaratım  süreçlerine katılan birçok 

katılımcı süreç sonunda ortaya çıkacak ürünün  fikri mülkiyet hakkının süreci 

yöneten firmalara ait olacağının farkındalar. Buna rağmen, sunulan ödüller ve 

tanınmanın yanında, katılımcılar katkıda bulunma ve katkıda bulundukları şeyin  

gerçeği dönüşmesiyle  ilglilenmektedirler ( Bughin ve diğ. 2008). 

Howe (2010), ortak yaratım  (co-creation) uygulamasının çok sayıda işletmede 

kullanılmakta olduğunu,  bu yaklaşımla şirket dışı  aktörlerin ürün geliştirme 

süreçlerine dahil edildiğini aktarmaktadır. Bu işbirliklerinde karşılaşılan  en önemli 

zorluklar  tüketicilerin sürece dahil edilmesi ve  katılımlarını daimi hale getirmek 

olarak belirtilmektedir (Howe, 2010).  

Ortak yaratım süreci kurgulanırken, bu sürecin tüketiciler tarafından sıkıntılı ve 

sorunlu bir görev olarak algılanmaması için, önlemler alınmalı; sürecin markayla 
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yaşanan anlamlı bir deneyim olarak algılanması sağlanmalıdır (Howe, 2010). Piller 

ve diğerleri de (2009) bu konuya değinmekte,  sürecin başarılı ve sürdürülebilir 

olması  için müşterilere sunulan araçların ve deneyimin olumlu duygular yaratacak 

şekilde tasarlanması gerektiğini ifade etmektedirler. Bunu sağlayabilmek için de,  

müşterilerin bilgi teknolojileriyle  ile olan ilişki düzeyleri, kişisel özellikleri, ihtiyaç 

duyulan inovasyon için sağlayabilecekleri girdi önceden  hesaba katılmalıdır (Piller 

ve diğ. 2009).  

New York merkezli olan ve kendini ―sosyal ürün geliştirme‖ (social product 

development) platformu olarak lanse eden  Quirky, kitle kaynak kullanımı ve ortak 

yaratım  yaklaşımlarıyla, ürün geliştirme fonkiyonunu önceden tanımsız bir 

kalabalığa  devreden yenilikçi bir iş modeli konseptiyle faaliyet göstermektedir (Url-

23). Öncü kullanıcıların (lead user) fikirlerini gerçek ürünlere çevirmeyi temel iş 

modeli haline getiren ve öncü kullanıcı fikirleri için bir pazar oluşturan   platform, bu 

özelliğiyle, herkese fikirlerini gerçek ürünlere dönüştürebilmek için düşük maliyetli 

fırsatlar sunmaktadır.  

Ortak yaratım bağlamında Quirky, bir firma tarafından organize edilen topluluğun 

değer üretmesine  verilebilecek en iyi örneklerden biri olarak görülmektedir (Piller 

ve diğ., 2012). Quirky‘de süreç şu şekilde işlemektedir: her hafta, Quirky‘nin sahip 

olduğu  topluluğa dahil bireyler tarafından girilen fikirler, yine topluluğa  üye kişiler  

tarafından oylamaya tabi tutulmakta ve birinci seçilen fikir, ürün geliştirme sürecine 

dahil edilmektedir. Girilen fikirler için herhangi bir sunum formatı zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Fikirler basit çizimlerle ya da sözel olarak sisteme 

girilebilmektedir. Ayrıca, fikirlerini sisteme giren kişiler eğitimli, deneyimli, ya da 

profesyonel zorunda değildir; böylece bir anlamda tasarım/inovasyon yapmak 

demokratikleştirilmektedir. Araştırma, tasarım, fiyatlama, etiket tasarımı gibi birçok 

alt basamağa  bölünen ürün geliştirme süreci, ilgili topluluk üyelerine, bilgileri, 

deneyimleri ve fikirleri dahilinde süreci etkileme ve ortak yaratım sürecine katılma 

imkanı vermektedir. Yani, Quirky tüm ürün geliştirme süreci boyunca topluluğunu 

ilgili aktivitelere dahil etmektedir (Piller ve diğ. 2012).  Firmanın bünyesinde yer 

alan tasarım ekibi ürünün geliştirilme süreci boyunca formal görevleri 

üstlenmektedir. Projeyi başlatan kişiler haricinde, katkıda bulunan ve diğer kişiler de 

katkıları oranında para kazanmaktadırlar.  
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Yıllar alabilen ürün geliştirme ve inovasyon yapma süreci Quirky‘nin geliştiridiği bu 

strateji ile haftalarla ifade edilebilecek sürelere indirgenebilmektedir (Shingles ve 

Jonathan, 2014). 

GE, Quirky ile işbirliğine giderek patent havuzunu bu platforma açmıştır. ( Stinson, 

2013; The Design Issue, 2014) Bu uygulamanın Chesbrough‘un  (Chesbrough ve 

Euchner, 2011)  çerçevesini çizdiği, bir açık inovasyon uygulaması örneği olduğu 

söylenebilir. Şekil 3.14‘te bu işbirliğiyle hayata geçirilen ve fikir sahibinin de 

göründüğü Aros klima  tanıtımı yer almaktadır.  

 

ġekil 3.14: Quirky ve GE‘nin  işbirliğiyle  üretilen Aros Klima (Url-24). 

3.8 Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Kavramı 

Geleneksel fonlama yöntemlerine alternatif bir  yöntem olarak ortaya çıkan, 

temelinde, film, müzik, tasarım, sosyal sorumluluk gibi  yaratıcı projelerin hayata 

geçirilebilmesi için kitlelerin gücünden ve Web 2.0 uygulamalarından faydalanan 

kitlesel fonlama (crowdfunding), özellikle ABD‘de, son yıllarda büyük başarı 

hikayelerine aracılık etmektedir. Her ne kadar günümüzde yaratıcı projelerin 

fonlanması konusuyla gündemde olsa da, Howe (2010) bu yaklaşımın öncüllerinden  

biri olarak Kiva.org platformundan bahsetmektedir. Bu platform özü itibariyle az 

gelişmiş ülkelerde kendi işini kurmak isteyen girişimcilere mikro krediler verilmesini 

amaç edinmiştir. İlgili internet platformu mikro kredilere ihtiyaç duyan girişimcilerin 

tanıtımını yaparak borç vermek isteyen kişilerin bilgisine sunmaktadır. Daha çok, bir 

sosyal sorumluluk projesi olarak tanımlanabilecek bu projede, mikro kredi veren 
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destekçilerin faiz almak gibi finansal bir beklentisi bulunmamaktadır (Url-25). Şekil 

3.15‘te ilgili platformda, dünyanın çeşitli ülkelerinden mikro krediye ihtiyaç duyan 

girişimci kadınların yer aldığı internet sayfası görülmektedir.  

 

ġekil 3.15: Kiva.org‘dan bir sayfa (Url-25). 

Kitlesel fonlama (crowdfunding), günümüzde ekonomik büyüme, inovasyon ve yeni 

istihdam yaratımı için en umut vaad eden araçlardan biri olarak kabul görmektedir 

(De Buysere ve diğerleri, 2012).  

Kitlesel fonlama,  yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesinde  hayati öneme sahip  olan 

girişim sermayesi elde etmek için banka kredisi,  melek yatırımcı gibi geleneksel 

yöntemlerin dışında  ilgi görmektedir (Kuppuswamy ve Bayus, 2013; Cornell, 2014).  

Özellikle yenilikçi ürünler üstünde çalışan girişimciler için fonlama, projelerin 

hayata geçirilebilmesi açısından  önemli bir başarı kriteri oluşturmaktadır. Fakat  

genelde ilk defa girişimde bulunacak kişiler ve ―tohum‖ aşamasındaki  girişimler,  

pazar potansiyeline ilişkin kanıt, geçmiş satış rakamları;  geliştirme sürecindeki  

ürüne dair  verileri fonlama yapacak kuruma sunamamaktan dolayı  girişim 

sermayesi elde etme konusunda zorluklar yaşamaktadırlar (Cornell, 2014). Bunların 

haricinde banka kredi maliyetlerinin yüksek olması, verilen kredi karşılığında 

teminat istenmesi; yatırımcıların ise belli bir hisseye ve yönetimde söz sahibi olmak  

olmak istemesi kitlesel fonlamayı cazip kılmaktadır. 
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Bu sistem geleneksel  fonlama alternatifleri ile karşılaştırıldığında, görece büyük bir 

topluluk  görece küçük miktarlarda fonlama yapmaktadır (Cornell, 2014). 

İlk örneğine 2001 yılında rastlanan bu platformlar  internetin yaygınlaşması ve mobil 

iletişim araçlarında kullanılan uygulamaların geliştirilmesiyle giderek yaygınlık 

kazanmıştır (Esposti, 2012). 

Cornell‘e gore (2014) kitlesel fonlama  girişimciliğin doğasını değiştirmektedir. Bir 

anlamda, yeni  girişimler için bir makine görevi gören kitlesel fonlama platformları, 

fon bulmanın ötesinde (pazar, ürün onayı ve müşteri  geri bildirimi sunarak) 

girişimciliğin temellerini  öğrenme açısından etkin ve ekonomik bir yol sunmaktadır  

(Cornell, 2014). 

Howe‘nin (2010) yaptığı dörtlü kitle kaynak kullanım modelleri  sınıflandırmasında 

yer alan kitlesel fonlama, Hopkins‘e (2011) göre süreç inovasyonuna çok iyi bir 

örnek teşkil etmektedir. 

Proje sahipleri ile destekleyiciler (projeleri fonlayan kişiler) arasında bir aracı görevi 

üstlenen bu platformlar, genelde ödül tabanlı ve hisse tabanlı modeller  olarak 

karşımıza çıkmakla birlikte, en çok örneğine rastlanan ve en hızlı büyüyen  model 

ödül tabanlı (rewards based) modeldir (Cornell, 2014).  

De Buysere ve diğerleri (2012) birçok farklı uygulama olmasına karşın temelde 4 tip 

kitlesel fonlamasındandan bahsedilebileceğini belirtmektedirler. Bunlar: 

BağıĢlar: Bu türe, özellikle sivil toplum kuruluşlarının projelerinin fonlanmasında 

rastlanmaktadır. Destekçiler, bağışlayacakları paraların özel bir projede 

kullanılacağını bildiklerinden dolayı daha çok tutarda bağış yapmaya istekli 

olmaktadırlar.  

Ödüller: Belli bir projesi olan ve hedeflediği  bütçeye ulaşan proje sahiplerinin 

destekçilere bir takım hediyeler vermesini esas almaktadır. Bu ödüller, genel olarak,  

yapılan bağışla karşılaştırıldığında çok daha düşük bir maddi değerde olmaktadır. 

Ön SatıĢlar:  Bu tip kitlesel fonlamada, genelde henüz üretilmemiş ve konsept 

halinde olan ürünlerin tanıtım meteryalleri siteye eklenerek  insanların beğenisine 

sunulmaktadır. İlgilenen insanlar ön sipariş vererek bu ürünün üretilmesi konusunda 

proje sahibini desteklemektedirler. Proje sahipleri projelerini fonlamalarının ötesinde 

ilgili ürün için bir potansiyel pazar olup olmadığını görebilmektedirler. Yeterli 
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miktarda sipariş alındığında (hedeflenen bütçeye ulaşıldığında),  projelerin hayata 

geçirilmesi  için harekete geçilmektedir. Ürün üretime hazırlanana kadar, destekçiler 

ürünün geliştirilmesi konusunda da proje sahibine deneyimlerini, fikirlerini ileterek 

destek olmayı sürdürebilmektedir. Destekçilerin motivasyonları,  hoşlarına giden bu 

ürüne sahip olma, üretilen ürünün ilk örneklerine sahip olma, ürüne indirimli sahip 

olma ya da  yaratıcı fikrin hayata geçirilmesine destek verme  olabilmektedir. 

Borç verme: Şirketler için, bankadan kredi çekmeye alternatif olan bu kitlesel  

fonlama tipinde, gerekli fonlama çok sayıda insanın oluşturduğu kitleden borç 

alınarak yapılmaktadır. Bu tip fonlama tipini esas alan platformların uygulamaları 

birbirinden farklılık göstermektedir. 

Sosyal Borç verme: Bu tip kitlesel fonlamada sosyal projeler destekçilerin faiz 

beklentisi olmaksızın fonlanmaktadır.  

Yapılan bu sınıflandırmada yer almasa da, ödül tabanlı modelle birlikte 

uygulamasına en çok rastlanan bir diğer model de hisse bazlı kitlesel fonlama 

modelidir. Bu modelde, insanlar düşük meblağlar karşılığı  yenilikçi firmalara ortak 

olabilmekte ve kar payı alabilmektedirler (Anderson, 2012).  

Bu tez kapsamında, özellikle ödül tabanlı model üstünde durulmakla birlikte zaman 

zaman hisse bazlı modele de değinilmektedir.  

Fonlayan kişilerin (destekçilerin)  temelde 3 türlü motivasyon kaynağı olduğundan 

bahsedilebilir (De Buysere ve diğ., 2012). Bunlar: 

Sosyal geridönüĢ: Destekçiler için fonladıkları projelerin hayata geçirilmesi yeterli 

olup, bunun haricinde bir beklentileri yoktur. Genelde bağış yoluyla fonlanan kar 

amacı gütmeyen kuruluşları konu almaktadır.  

Maddi geridönüĢ: Fonlama yapan destekçiler, fonladıkları proje hayata geçirilince, 

yatırımlarının karşılığı olarak ürün ya da hizmet almaktadırlar. Destekçiler ön sipariş 

vererek, ürün bedelini avans olarak ödemektedirler ve bir anlamda proje sahibine 

çalışma sermayesi toplaması için katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca ödül tabanlı 

kitlesel fonlama alt başlığında  açıklandığı gibi, maddi geri dönüşler destekçilerin 

verdikleri  paraya kıyasla daha düşük maddi değerli hediyeler şeklinde de 

olabilmektedir.  
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Finansal geridönüĢ: Bu tip uygulamalarda borç verme ya da öz kaynak ile yatırım 

yapma yoluna giden destekçiler, faiz ya da kar payı gibi finansal beklentiler 

içindedirler. 

Proje sahiplerinin kitlesel fonlamayı tercih etmelerindeki motivasyon kaynakları ise 

destekçilerin, finansal desteğin yanında,  bir topluluk bilinci dahilinde davranarak 

ilgilendikleri ürünler konusunda bilgi ve  deneyimlerini paylaşmaları, geribildirimde 

bulunmaları ve diğer kişilere bu ürünler hakkında bilgi vererek  bir nevi gönüllü 

pazarlama yapmalarıdır. Bu tip destekler,  ürün geliştirme ve ön pazarlama 

maliyetlerinin düşürülmesi konusunda pozitif etki oluşturmaktadır.  Ayrıca, bir 

anlamda pazarlama araştırması hizmeti de sunan bu platformlarda,  ürüne olan talep 

ölçülebilmekte ve olası müşterilerin demografik  özellikleri hakkında veri 

toplanabilmektedir. Böylece üretildiğinde talep görmeyecek bir ürün için yapılan 

yatırımların boşa gitmesi önlenebilmektedir (Anderson, 2012; Cornell, 2014)  Şekil 

3.16‘da destekçilerle proje sahibi arasında geçen bir fikir alışverişi görülmektedir.   

 

ġekil 3.16: Kickstarter‘da bir proje konusunda yapılan  fikir alışverişi (Url-26). 

Özellikle ABD‘de maker hareketi dahilinde, bireyler tarafından yapılan 

inovasyonların ticarileştirilmesi aşamasında önemli bir rol üstlenen bu platformlar, 

yeni inovasyonları ve girişimleri fonlamayı demokratikleştirmesinin yanında, proje 
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sahipleri için değerli bir pazar araştırması hizmeti de sunmaktadır. Umut vaad eden 

projeler, beğenilmeleri durumunda ilgilenen topluluk tarafından fonlanmakta ve 

fonlayan kişilerin destekleri daha da öteye giderek, ürünün geliştirilişi ve üretime 

hazırlanışı aşamasında bilgi, deneyim, geri bildirimde bulunma boyutuna kadar 

varmaktadır.  Bir anlamda bu platformlar, müşterileri (destekçileri) belli bir proje 

ekseninde birleştirerek işleyen ve fonksiyonel bir topluluk haline getirmektedir 

(Anderson, 2012)  

Yukarıda bahsedildiği üzere (ödül bazlı) kitlesel fonlamanın bir sonraki adımı, 

projelerin fonlanması ya da ön sipariş vermenin ötesinde firmalara ortak olmayı 

kapsayan hisse bazlı kitlesel fonlama modelidir (Anderson, 2012). Bu kapsamda, 

küçük işletmelerin ve yaratıcı fikre sahip girişimcilerin fonlanması konusunda 

kitlesel fonlamanın potansiyeline ikna olan politikacılar ABD‘de 2012 yılında 

―Jumpstart Our Business Startups-JOBS‖  kanunu çıkarmıştır (Kuppuswamy ve 

Bayus, 2013).  Bu  kanun, akredite ve akredite olmayan yatırımcıların sosyal medya 

ve internet aracılığıyla girişimcilere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere   yatırım 

yapmalarını olanaklı kılmaktadır  (Cornell, 2014). 

2012 yılı verilerine göre dünya çapında 452 kitlesel fonlama platformu hizmet 

vermekte olup, 1 milyonu aşan sayıda proje için 2.7 milyar Amerikan Doları 

toplanmıştır. 2013 yılı için bu rakam 5.1 milyar Amerikan Doları olarak tahmin 

edilmiştir (Massolution, 2012). 

De Buysere ve diğerlerinin 2012 yılında, Avrupa ekonomisinin yeniden düzelmesine 

yardımcı olması amacıyla hazırladıkları raporda, Avrupa‘da istihdamın büyük ölçüde  

küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından yaratıldığı ve bunun Avrupa‘daki tüm iş 

hacminin % 99‘una karşılık geldiği belirtilmektedir. Bu firma tipleri, aynı zamanda 

krizden en çok etkilenen;  inovasyon yapabilmek, istihdam yaratabilmek ve 

istikrarlarını sürdürebilmek için sermayeye daha kolay bir şekilde erişim ihtiyacı 

duyan firma tipleridir. Sermayeye ulaşabilmelerini sağlayacak en umut verici 

yollardan birinin  de kitlesel fonlama yöntemi olduğu bildirilmektedir  (De Buysere 

ve diğ., 2012)  

Cornell  (2014), kitlesel fonlama uygulamalarının  eğitimciler tarafından da bir 

eğitim aracı olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda ―öğrenciler 

fikirlerini kitlesel fonlama  kampanyasına dönüştürerek girişimcilik için gerekli olan 
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iş planı yapma, ürün planlama, pazarlama gibi becerilerini geliştirebilirler‖ (Cornell, 

2014). 

De Buysere ve diğerleri (2012)   fonlamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

konusunda Avrupa‘daki yasama organlarına aşağıdaki düzenlemelerin yapılması 

konusunda çağrıda bulunmaktadırlar:  

Küçük ve orta ölçekli firmaların kendi  bağlantıları aracılığıyla sermaye 

toplayabilmeleri için yasal düzenleme  yapılmalıdır; kitlesel fonlama uygulaması  bir 

vaka çalışması olarak ele alınarak küçük ve orta ölçekli firmalar için farkındalık 

yaratılmalıdır. İlgili platformlar konusunda, girişimciler ve destekçiler için yol 

gösterici  bir rehber oluşturulmalıdır.  Konuyla ilgili uzman grupları oluşturularak 

ulusal ve bölgesel olarak kitlesel fonlamanın  nasıl geliştirilebileceği yönünde fikir 

alışverişinde bulunulmalıdır.   

De Buysere ve diğerleri (2012)  eğitim bağlamında  da yetkili  mercilere  şu 

önerilerde bulunmaktadırlar: İnovatif kişiler, girişimciler, sanatçılar ve projesi olan 

her türde kişi  bu konuda bilgilendirilmelidir; potansiyel yatırımcılar, bağışçılar 

arasında farkındalık  artırılmalıdır; girişimciler ve küçük  ölçekli işletmeler bu 

platformları kullanmaları konusunda teşvik edilmelidir; platform yönetimleri,  

girişimciliği destekleyen diğer aracı örgütlerin desteklendiği  gibi desteklenmelidir. 

3.8.1 Sistemin çalıĢma Ģekli 

Genel olarak,  ilgili platformun internet sitesine üye olan proje sahibi,  konsept ya da 

prototipine ilişkin tanıtım meteryallerini ilgili siteye yükler ve hedefledği fon 

miktarını ve fonlamanın biteceği son tarihi belirtir. Projenin platform ekibi tarafından 

uygun bulunması durumunda proje yayınlanmaya başlanır; gerek duyulması 

durumunda platform ekibi tarafından kampanyanın geliştirilmes için poje sahibine 

önerilerde bulunulur  (De Buysere ve diğ., 2012; Kickstarter, 2014). 

Genellikle, öngörülen bütçe miktarı belirlenen süre içersinde  %100 oranında 

fonlanamazsa, projeler başarısız kabul edilmektedir. Bu yüzden proje sahiplerinin 

hedef bütçeyi belirlerken dikkatli olmaları önerilmektedir. Proje sahiplerinin, 

projenin tanıtımda kaldığı sürece  kişisel imkanlarını kullanarak sosyal ağlarda 

tanıtımını yapması ve destekçi sayısını arttırması önerilmektedir. Anderson (2012), 

bu konuda,  var olan sosyal ağlar üzerinden, projeler hakkında bilginin ―ağızdan 

ağıza‖ yayıldığını, projeyle ilgilenebilecek potansiyel destekçilerin bir şekilde bu 
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bilgiye mağruz kaldığını, bir anlamda projenin kişiyi bulduğunu belirtmektedir ve 

bunu gelinen en son nokta sosyal sermaye (ultimate social capital) olarak 

nitelendirmektedir. 

Projelerin ilgi çekmesi ve hedefine ulaşabilmesi için iyi bir tanıtım meteryalinin 

(mümkünse proje sahibinin konuştuğu bir video) oluşturulması tavsiye edilmektedir 

(Kuppuswamy ve Bayus, 2013). 

Proje sahibiyle destekçileri arasında aracı bir rol  üstlenen kitlesel fonlama 

platformları projenin geliştirme aşamasında ve üretilmesinde sorumluluk 

üstlenmemektedir; bu yüzden destekçilerin, destekleyecekleri projeler konusunda 

dikkatli hareket etmesi tavsiye edilmektedir. Nadiren olsa da, ön ödemeyle satılan 

ürünlerin, vaad edilen zamanda teslimatının yapılamaması ya da vaad edilen kaliteyi 

sunamaması gibi olumsuzluklara rastlanabilmektedir.  

Kitlesel fonlama platformlarının gelir modeli, fonlanan projeler için toplanan 

miktarların üzerinden  kesilen  komisyona dayanmaktadır (Url-27). 

Kuppuswamy ve Bayus‘un (2013) destekçilerin sergiledikleri davranışlar konusunda 

Kickstarter özelinde yaptıkları araştırma göstermiştir ki, projeler en çok desteği 

fonlama sürelerinin ilk ve son haftalarında almaktadırlar. Ayrıca  birçok potansiyel 

destekçi, önceden çok destek almış projelerin, hedeflenen fonu toplayacakları 

varsayımıyla hareket edip  katkı yapmaktan kaçınmaktadırlar (Kuppuswamy ve 

Bayus, 2013). 

Kickstarter‘da ortalama bir projenin hedefi 8500 USD olup başarılı projeler ortalama 

olarak 7000 USD‘den daha az bir miktar toplamaktadırlar ( Kuppuswamy ve Bayus, 

2013). 

3.8.2 Örnek Platformlar  

3.8.2.1 Kickstarter 

Gross (2012) tarafından  kaleme alınan makalede, kitlesel fonlama alanında lider 

olan Kickstarter‘ın ortaya çıkışının, projelerini başka türlü hayata geçirme ihtimali 

olmayan yaratıcı kişiler için fon bulma paradigmasını değiştirdiği belirtilmektedir. 

Kickstarter‘ın internet sitesinde, kurulduğu 2009 yılından bu yana 6.2 milyon kişinin 

1 milyar dolar sınırını aştığı ve 61000 yaratıcı projeyi fonladığı belirtilmektedir. 

Fonlanan projeler büyükten küçüğe; filmden, oyun, müzik, sanat, tasarım ve 
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teknolojiye kadar çeşitlilik göstermektedir. Sitede belirtilen kılavuza uygun olduğu 

sürece, herkesin projesini sisteme girebileceği ve Kickstarter‘ın projelerin geliştirme 

aşamasında yer almadığı belirtilmektedir (Url-27). 

Ya hep ya hiç prensibine göre çalışan sistemde proje sahiplerinin belirlediği bütçeye, 

yine proje sahiplerinin belirlediği zamanda ulaşılamazsa o proje fonlanmamaktadır.  

İstatiksel olarak fonlamaya çıkan projelerin % 44‘ünün hedefledikleri bütçelere 

ulaştıkları  belirtilmektedir (Url-27). 

Misyonlarını yaratıcı projelerin hayata geçmesine yardımcı olmak olarak ifade eden 

Kickstarter, salt finansal çıkarlarla motive olmayan destekçilerin, projelerin hayata 

geçmelerini istedikleri için bu projeleri destekledikleri belirtilmektedir. 

Projelere tüm dünyadan destek olunabilmesine karşın, sadece ABD, Kanada, 

İngiltere, Avustralya, Yeni Zellanda ve Hollanda‘da ikamet eden kişiler kampanya 

başlatabilmektedir. Sitede, projeler destekleyecek kişilerin ilk aşamada proje 

sahiplerinin tanıdığı kişiler arasından olacağı ve bunun için çapa sarf etmeleri 

gerektiği; Kickstarter‘ın bir fonlama aracı olmasının ötesinde yaratıcı şeyleri seven 

ve onları destekleyip paylaşan milyonlarca kişiden oluşan bir topluluk olduğu; proje 

sahiplerinin para toplamanın ötesinde eserleri  etrafında bir topluluk 

oluşturabildiklerini belirtmektedir. Sitede çoğu projede desteğin  bilinen kişiler 

tarafından verileceği ifade edilmektedir. Şekil 3.17‘de Kickstarter‘da yayınlanan bazı 

tasarım projeleri görülmektedir. 

 

ġekil 3.17: Kickstarter‘da yayınlanan bazı tasarım projeleri (Url-28). 
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3.8.2.2 Indiegogo 

Önde gelen, ödül tabanlı kitlesel fonlama platformlarından bir diğeri, Kickstarter gibi  

ABD merkezli olan Indiegogo isimli platformdur. Kickstarter‘ın sadece ―yaratıcı 

projeler‖i kabul etmesine karşın, Indiegogo daha geniş bir yelpazede proje kabul 

etmektedir (Url-29). Fakat bu durumun ürün tasarımcıları açısından ―projelerinin 

görünürlüğünün etkilenebileceği‖ nedeniyle olumsuzluk oluşturabileceği 

belirtilmektedir. Indiegogo‘da diğer platformların genelinde rastlanan ―ya hep ya 

hiç‖ prensibi uygulanmamaktadır. Yani, proje sahibi tarafınan  belirlenen fon 

hedefine ulaşılmaması durumunda, toplanan miktar yine de proje sahibine 

aktarılmaktadır. Kickstarter‘ın aksine, Indiegogo‘da dünya çapınd proje 

yayınlanabilmektedir. Şekil 3.18‘de Indiegogo isimli platformda  yayınlanan bazı 

tasarım projeleri görülmektedir. 

 
 

ġekil 3.18: Indiegogo‘da yayınlanan bazı tasarım projeleri (Url-30). 

3.8.3 Endüstriyel tasarım projelerinin kitlesel fonlama ile ticarileĢtirilmesi 

Endüstriyel tasarım odaklı bir site olan Core77, 2012 yılından beri Kickstarter 

sitesinde yayınlanan kayda değer endüstriyel tasarım projelerini ve proje sahipleriyle 

yaptıkları görüşmeleri yayınlamaktadır.  

Core77 yazarlarından olan ve Kickstarter‘da projeleri yayınlanan Lehman‘a (2012b) 

göre ―Kickstarter, son zamanlarda endüstriyel tasarımcıların ve bir şeyler yapmakla 

ilgilenen kişilerin başına gelen en önemli şeydir‖. Lehman, bu yöntemin gerçekten 
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iyi bir fikri olan ve bunu nasıl ürettireceğini bilen, fakat parası olmayan  kişiler için 

önem arz ettiğini belirtmektedir.  

Lehman (2012b), ―Bu platformlar öncesi, üretimi yapılmamış bir projeye fon 

bulmanın  zor olduğunu; kitlesel fonlama sisteminin devreye girmesiyle fikirlerin 

diğer paydaşların müdahelesi olmadan şekillendirilebildiğini ve üreticilerle doğrudan 

karşılıklı görüşebildiğini belirtmekte, bu sistemde fonlama başarılı olmasa dahi, diğer 

yöntemlerde olduğu gibi yüksek bir borca katlanılmak zorunda kalınmadığını, en 

azından tasarımcının portfolyosuna koyabileceği bir ürün olduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca ―başarısız olan projeler geliştirilerek tekrar fonlamaya çıkabilmektedir‖. 

Lehman‘ın bu görüşüne örnek olarak  Coolest isimli buzluk verilebilir. Geleneksel 

buzluklardan, görünüşüyle ve ilave işlevleriyle ayrılan Coolest‘ın ilk kampanya 

denemesinde hedeflenen 125.000 USD‘ye erişilememiş; fakat yapılan bazı tasarım 

iyileştirmeleriyle yeni bir kampanya oluşturulduğunda ise 50.000 USD‘lik hedefe 

çok kısa bir sürede ulaşılmanın ötesinde, toplamda 13.000.000 USD‘yi aşan bir fon 

toplanmıştır. Şekil 3.19‘da, ilgili buzluğun ilk  ve ikinci  versiyonları görülmektedir.  

 

ġekil 3.19: Coolest isimli buzluğun ilk ve ikinci versiyonu  (Url-31; Url-32). 

Lehman (2012b), tasarım projelerinin görece daha masraflı olduğu için, uzun 

yıllardır yatırımcıların ilgisini  internet girişimlerinin çektiğini; çünkü üretim yapan 

girişimlerin  internet girişimleriyle karşılaştırıldığında para ve zaman olarak  daha 

masraflı olduğuna değinmektedir. Çünkü, prototipleme, makinelerin temini ve üretim 

yüksek oranda kaynak gerektirmektedir. Fakat kitlesel fonlamayla artık ürünlerin de 

fonlanabilmesinin yolu açılmaktadır. Bu görüşe paralel bir görüş de Dougherty 

(2014), tarafından belirtilmektedir:  Dougherty‘e (Url-33) göre, fiziksel ürünlerin, 
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kitlesel fonlamada milyonlarca dolar toplayabilmesine karşın, proje sahipleri, 

geleneksel bir fonlama kaynağı olan  risk sermayedarlarından, yatırım alma 

konusunda zorlanmaktadır. 

Lehman‘a (2012c),göre kitlesel fonlama sistemi ürün tasarımcılarının var oluş 

sebeplerini, yani iyi ürünler tasarlayıp bunları kullanıcılara sunmalarını 

sağlayacaktır. Lehman, ―destekçiler sizi sadece finasal anlamda desteklemiyor, 

duygusal anlamda da destekliyorlar; destekledikleri projelerle aralarında bir bağ 

oluşuyor ve başarılı olmanızı istiyorlar‖ diyerek destekçilerin tutumlarından 

bahsetmiştir.  

Lehman (2012c), kitlesel fonlamanın  herkes ya da her proje için olmadığını 

vurgulamakta ve  sadece fikir ve görselleştirmenin yeterli olmadığına değinmektedir. 

Lehman, proje yayınlayacak tasarımcıların daha önce en azından bir ürünü pazara 

çıkarmak konusunda bir tecrübesinin olmasını  ya da tecrübesi olan biriyle 

çalışmasını tavsiye etmektedir.  

Dougherty (Url-33), fiziksel ürünlerle ilgili yeni bir hareketlenmenin olduğunu, ve 

Maker hareketinin ilham verdiği yeni kaynaklardan,  yeni bir inovasyon dalgasının 

yayıldığını belirtmektedir. Dougherty‘e göre (Url-33) açık donanım (open 

hardware), işbirlikçi (collaborative) tasarım uygulamaları, kişisel üretim araçlarının 

oluşturduğu birliktelik yeni bir grup yaratıcı insan için, çevrelerindeki dünyaya tekrar 

bağlanarak  fiziksel şeyleri üretmeyi olanaklı kılmaktadır. ―Prototipleme devrimi‖ 

olarak adlandırılabilecek bu süreç, neredeyse herkesin eskiz halindeki bir fikri, 

işlevsel bir prototipe çevirebilmesini olanaklı kılmaktadır. 

Deneyimli  bir endüstriyel tasarımcı olan Scott Wilson,  verdiği ropörtajda, TikTok 

isimli kişisel projesi  tüketici ürünleri üreten yerleşik  bir firma tarafından geri 

çevrilince, projesini bir kitlesel fonlama platformunda yayınlamaya karar verdiğini, 

bu sistemle  projeyi tek başına, riske girmeden ve önden para koymaya gerek 

olmaksızın gerçekleştirebildiğini aktarmış; 3 ay içinde ürününün konseptten küresel 

bir marka haline geldiğinin altını çizmiştir (Url-34). Şekil 3.20‘de TikTok isimli 

proje görülmektedir. İlgili ürünle, Ipod Nano markalı müzik çalar, kol saatine 

dönüştürülebilmektedir. 
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ġekil 3.20: TikTok isimli proje (Url-35). 

Lehman (2012c), bir tasarım projesinin yayınlanma sürecinin ―ne kadar paraya 

ihtiyaç duyulduğunun hesaplanması, kampanyanın ne kadar süreceği, ödüllerin nasıl 

dağıtılacağı, patentlerin incelenmesi gibi operasyonel işleri; ayrıca görsel ve metinsel 

araçlarla ürünün hikayesinin anlatılması ve fikrin üretilebilir olduğunu karşı  tarafa 

anlatan bir kanıt işlevi gören prototipin yapılması aşamalarını kapsadığını 

belirtmektedir.  

Illinois Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü müfredatında yer alan, öğrencilere 

girişimciliği öğretmeyi amaçlayan ―Girişimsel Ürün Geliştirme‖ dersi kapsamında 

geliştirilen ürünler birer kitlesel fonlama kampanyasına dönüştürülerek 

fonlanmaktadır. Dersin yürütücüsü Bruce Tharp, bir vaka çalışması olarak 

öğrencilerin örnek alması amacıyla ―Cut Once‖ isimli bir cetvel geliştirmiş ve bunu 

Kickstarter‘da fonlamıştır (Url-36). Şekil 3.21‘de ilgili cetvel görülmektedir.  

 

ġekil 3.21: Cut Once isimli cetvel (Url-36). 

Kitlesel fonlama yöntemiyle kendilerine marka yaratan tasarımcıların varlığı da 

görülmektedir. Bunlardan biri Craighton Berman olup, Manual markası altında 
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toplamda üç ürününü Kickstarter‘da fonlamıştır (Url-37). Şekil 3.22‘de Berman‘ın 

Kickstarter‘da fonladığı Manual marka kahve makinesi görülmektedir. 

 

ġekil 3.22: Manual marka kahve makinesi (Url-37). 

Modüler yapıdaki yenilikçi raf sistemi tasarımını kitlesel fonlama yöntemiyle 

fonlamayı tercih eden Movisi markasının sahibi Natascha Movisi, yeni bir ürün 

üretmek için para toplamak istediklerini fakat bunun yanında yatırım yapmadan önce 

pazarın bu ürünü sevip sevmediğini görmek istediklerini belirtmiştir. Movisi‘ye göre, 

kimsenin istemediği, ya da ihtiyaç duymadığı bir ürünü üretmenin bir anlamı yoktur. 

Movisi, kitlesel fonlamanın markalarını ileriye götürdüğünü; kitlesel fonlama 

kampanyasının hazırlanması sırasında yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etmiştir (Url-

38). Şekil 3.23‘te ilgili ürün görülmektedir. 

 

ġekil 3.23: Modüler yapıdaki  raf sistemi, Build (Url-38). 
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Kitlesel fonlamayla başarılı bir şekilde fonlanan, bir diğer ürün tasarım projesi ise 

Lumio isimli,  katlanabilen lambadır. Aslen mimar olan Max Gunawan, Kickstarter 

isimli platformda yayınladığı projesi için belirlediği 60.000 USD‘lik hedefi aşarak 

bir ay içinde 578.000 USD‘lik bir fon toplamıştır. Bir önceki mobilya örneğinde 

olduğu gibi, halihazırda kurulu bir firması olmayan Gunawan‘ın girişimci olmasında 

kitlesel fonlama sistemi aracılık etmiştir. Gunawan‘ın verdiği bilgilere göre, her ne 

kadar insanlar kampanya hazırlama sürecini, basit bir video ekleme ya da metin 

yazma eylemi olarak görseler de, işler bu şekilde ilerlememektedir. Bunların 

öncesinde  yapılacak kampanyaya zemin oluşturacak yoğun bir çalışma süreci 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda Gunawan, kampanyanın bir ay öncesinde tanıdığı 500 

kişiye e-posta yollayarak ürünü hakkındaki planlarından bahsetmiştir.  Lumio, ilk 

bakışta bir kitabı andıran forma sahiptir ve  ürünün kapağı  açılınca led ışıklar 

tarafından aydınlatılan yapraklar ortaya çıkmaktadır. Thomas Heatherwick‘in 

tasaradığı katlanan köprüden ilham alan Gunawan, prototipini bir ortak çalışma alanı 

olan Techshop‘ta geliştirmiştir (Url-39). Şekil 3.24‘de ilgili ürüne ait görseller 

görülmektedir 

 

ġekil 3.24: Max Gunawan tarafından geliştirilen Lumio isimli lamba (Url-39). 

Kitlesel fonlama platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ürün tasarımcılarına özel 

platformların da kurulmaya başlandığı görülmektedir. Bu platformlarda, Kickstarter 

gibi genel platformlara nazaran, proje sahiplerine, tasarımın revize edilmesi, uygun 

üretici bulunması gibi bir takım danışmanık  hizmetleri verilmektedir (Url-40, Url-

41). Şekil 3.25‘te, Crowdyhouse isimli, ürün tasarımı üstüne uzmanlaşmış  

platformda yayınlanan iki farklı ürün görülmektedir.  
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ġekil 3.25: Ürün tasarımı odaklı  kitlesel fonlama sitesi: Crowdy House (Url-40). 

3.9 Ġnovasyonun ve Tasarımın DemokratikleĢmesini Destekleyen  Diğer 

OluĢumlar  

Girişimciliği tetiklemek ve genelde teknoloji tabanlı girişimlerin (startup), paylaşılan 

kaynaklar, yönetim uzmanlığı ve entelektüel sermaye  vasıtasıyla büyümelerine 

yardım etmek için tasarlanmış, bir firma ya da tesis olan  kuluçka merkezleri 

(incubator) girişimci adaylarının soyut fikilerini somut projelere ve girişimlere 

dönüştürmek konusunda destek sunmaktadır (Url-42).  

Bir ya da daha fazla sayıda yeni girişime (startup) sermaye  veren kişi olarak 

tanımlanan melek yatırımcı (angel investor) yenilikçi girişimlerin fonlanması 

konusunda girişimci adaylarına destek sunmaktadır. Ortaktan farklı olarak, nadiren 

yönetime dahil olan melek yatırımcılar sahip oldukları bağlantılar ve uzmanlıkla 

girişimci adaylarına katma değerde bulunabilmektedirler. Bu bağlamda kendini 

ispatlamış bir ürünü olan girişimcilere ticari üretime ve pazarlamaya başlaması için 

İlk aşama sermayesi (first stage capital) ya da çekirdek sermaye (seed capital)  olarak 

ifade edilen ve girişimden pay alma hakkı sunan sermaye sağlanmaktadır. Çekirdek 

sermaye, söz konusu girişim halen fikir ya da konsept aşamasında olduğu için 

genelde oldukça küçüktür.   
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Risk sermayesi kavramı dahilinde (risk capital) risk sermayesi şirketleri (venture 

capital)  istisnai büyüme potansiyeline sahip  girişimleri (startup) ve küçük ölçekli 

işleri fonlamaktadır. Örneğin dünyanın önde gelen risk sermayesi şirketlerinden 

Andreessen Horowitz‘in (Url-43) yatırım yaptığı girişimlerin arasında bu bölümde 

incelenen Quirky isimli platform da bulanmaktadır (Url-23).  

Çizelge 3.1‘de üçüncü bölümde incelenen, inovasyonun ve girişimciliğin 

demokratikleşmesini destekleyen platformlar, bir inovasyonun oluşum basamakları 

baz alınarak  sundukları işlevlere ve yenilikçi bireylerin sürece katılım aşamasına 

göre analiz edilmiştir. 
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Çizelge 3.1: İncelenen platformların analizi. 
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3.10 Ekonomik Öngörüler ve GiriĢimci Tasarımcılar 

Daha once  değinilen, tasarım ve inovasyon yapmayı demokratikleştiren gelişmelerin 

ışığında, çeşitli yazarlar yeni bir üretim ekonomisinin şekillendiğinden 

bahsetmektedirler. Üretim teknolojilerindeki ilerlemeler; insanların, fikirlerini değer 

yaratma sürecine dahil edebilecekleri ve bunları ticarileştirebilecekleri internet 

tabanlı yeni platforlarmların (özellikle kitlesel fonlama platformları) ortaya çıkışı,  

sosyal ağların gelişmesi, yaratıcı üretime dayalı toplumsal akımlar ve inisiyatifler, 

şekillenen bu ekonomik yapıya katkıda bulunmaktadır. 

Anderson‘a (2012) göre maker hareketi ve bu hareketi  destekleyen teknolojik 

gelişmeler ile birlikte  internetin yapısına benzer, dijital, açık, birbirine bağlı; 

yukarıdan aşağı bir düzende olan, dağınık ve yüksek düzeyde girişimsel bir üretim 

ekonomisi gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler, girişimci olmak isteyen sıradan 

insanların önündeki engelleri ortadan kaldırmaktadır. Kimi yazarların iddialı bir 

tanım olarak olarak değerlendirip, eleştirel yaklaşmasına rağmen (Poole, 2012), 

Anderson (2012), ―Yeni Endüstriyel Devrim‖ olarak adlandırdığı bu gelişmeler 

neticesinde, ABD‘nin yeniden üretici pozisyonuna kavuşacağını öngörmektedir. 

Anderson (2012), eskiden sadece büyük firmaların hizmetinde olan bazı uygulamalar 

neticesinde buluş sahiplerinin buluşlarını hayata geçirebilmek için büyük firmalara 

bağlı oldukları (buluşlarını önce patentlemeleri ve sonra büyük üreticilere 

lisanslamaları),  şimdi ise bu engellerin giderek yıkıldığı ve buluş sahiplerinin 

doğrudan buluş yapan kişi statüsünden girişimci statüsüne geçebileceğini 

savunmaktadır. Savunduğu bu sistemde,  buluş sahiplerinin bir fabrika kurmaları da 

gerekmemektedir. Ürünün niteliğine gore, yerel üretim yapılabileceği gibi, Uzak 

Doğu‘lu üreticilerin, son zamanlarda asgari sipariş miktarlarını düşürmeleri ile 

birlikte, büyük işletmelerin verdiği sipariş miktarlarına kıyasla çok daha az miktarda 

sipariş verilmesi mümkün hale gelmektedir (Anderson, 2012). 

Anderson‘ın (2012) öngörüsü, maliyet avantajlarından dolayı kitle üretimi yapan 

işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekleri;  özel ilgi alanları ve 

ihtiyaçları olan ve büyük üreticilerin hizmet vermeyi tercih etmediği kitleye ise bu 

yeni oluşmaya başlayan ekonomik sistemle hizmet verilebileceği yönündedir. Bu 

bağlamda yaratıcı fikir ve projeleri olan bireylerin girişimde bulunmaları için çeşitli 

fırsatlar söz konusudur (Anderson, 2012) 
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Blank de (2013) Anderson (2012) ile  paralel bir görüşte olup, donanım üreticilerinin  

artık kendi fabrikalarını kurmak zorunda olmadıklarını; çünkü Uzak Doğu‘da yer 

alan  üreticilere kolaylıkla ulaşılabilindiğini ve donanım ürünlerinin birkaç hafta 

içinde ürettirilebildiğini ifade etmektedir.  

Blank (2013) ayrıca Kickstarter gibi kitlesel fonlama platformlarının, yeni 

girişimlerin finanse edilmesi için daha demokratik yöntemler sunduklarına 

değinmektedir. 

Füller ve diğerlerine göre (2013) amatör uğraşlar bir zamanlar iş yaşamından 

―kaçma‖ olarak anlaşılmaktaydı. Günümüzde ise amatörün anlamı üretim ve iletişim 

teknolijilerindeki gelişmelerle birlikte değişmekte, artık insanlar ortaya çıkan 

platformlar sayesinde konforlu bir şekilde yeteneklerini paraya dönüştürme 

olanağına kavuşmaktadırlar. Bu gelişmeler ışığında, bir zamanlar profesyonel ile 

amatör arasında yer alan kesin sınırlar yavaş yavaş kaybolmaktadır (Füller ve diğ. 

2013). 

Shah ve Tripsas (2007) hobi sahiplerine vurgu yaparak, bu kişilerin  firma kurarak 

zamanlarının büyük bölümünü ilgi duydukları şeylerle geçirebileceklerini 

belirtmektedir. 

―Yenilikçi kullanıcı‖ perspektifinden durumu değerlendiren von Hippel ve diğerleri 

(2011) tüketicilerin tek başlarına inovasyonlarını ticarileştirmelerinin giderek 

kolaylaştığını ve bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu vurgulamaktadırlar.  

Üretici firmalar tasarımların istenilen miktarda üretilebilmesi için düşük miktarlı 

siparişleri kabul etmektedir ve üretilen ürünlerin dağıtımını, inovasyonu yapan kişi 

için yapabilmektedir (von Hippel ve diğ., 2011). 

Troxler (2013) ilk endüstriyel devrimin, beraberinde  makineleşmeyi, merkezi 

fabrikaları ve sermaye sahiplerini;  ikinci endüstriyel devrimin otomasyonu, bilimsel 

yönetimi ve yönetim danışmanlığını getirdiğini belirtmekte;   üçüncü endüstriyel 

devrimin ise  şu an olduğunu savunmaktadır. Troxler‘e göre (2013) gelişmeler 

paralelinde dijital üretim araçları internete bağlı yapıda olup büyük yatırımlar 

gerektirmemektedir ve iş gücü ile sermaye arasındaki ayrışmayı gidermektedir. 

―Sahip üretici‖ (owner maker) yeniden ortaya çıkmaktadır. Dijital araçlar tasarım ile 

üretimi birbirine bağlamaktadır ve ―mavi yakalı‖ ile ―beyaz yakalı‖ arasındaki ayrımı 

gidermektedir. Tasarımcı-üretici kavramı tekrar ortaya çıkmaktadır.  
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Fox‘a (2013) göre, Internet ve kullanımı kolay dijital araçlar insanlara ihtiyaç 

duydukları eşyaları üretmeleri ve  bunları satıp girişimci olmaları yönünde fırsatlar 

vaad etmektedir. Dijital teknolojierle desteklenen  internet altyapısının sunduğu 

birliktelik  fikirden üretime ve daha sonra da satışa giden yolda var olan engelleri 

ortadan kaldırmaktadır. Bu gelişmeler ışığında fiziksel eşyaların herkes tarafından 

icat edilmesi, tasarlanması ve satılması olanaklı hale gelmektedir.  

The Economist dergisinde 2011 yılında yayınlanan makalede ise 3 boyutlu yazıcı 

teknolojisinde yaşanan gelişmelerlerin, üretim yapabilmenin önünde olan engelleri 

azaltacağı ve inovasyonu destekeyeceği belirtilmektedir. Makalede, bu teknolojiler 

sayesinde, büyük yatırımlar yapıp  seri üretime geçme riskini almaktansa, az sayıda 

ürün üretip pazarın tepkisine göre iyileştirmeler yapılabilir ve seri üretime geçip 

geçmeme kararı verilebilir, denilmektedir (The Economist, 2011).  

Yeni bir tip kapitalizmin oluştuğundan bahseden  Nussbaum (2011), öngörüsünü 

bağımsız, küçük ölçekli ve ev kaynaklı bir yapıya dayandırmaktadır. ―Bağımsız 

kapitalizm‖ (Indie capitalism)  olarak adlandırdığı bu sistem, küresel yerine yerel; 

ticari temelli  olmanın ötesinde sosyal temelli olarak ifade edilmektedir.  Nussbaum  

(2013) ―bağımsız kapitalizm‖i finansal ya da pay sahipliğine dayalı kapitalizme karşı 

bir ―panzehir‖ olarak nitelemektedir. Kitlesel fonlama platformu Kickstarter örnek 

gösterilerek, geleneksel yapının askine, üretici, tüketici gibi farklı rollerin birbiriyle 

iç içe girdiği belirtilmektedir. Nussbaum‘a (2013)  göre kitlesel fonlama son yüz 

yıllık zaman diliminde, kapitalizmde meydana gelen en önemli değişikliktir. 

Nussbaum (2013), kitlesel fonlamaya atıfta bulunarak,  ―bağımsız kapitalizm‖in,  

girişimcilik temelleri üstüne kurulduğunu belirtmekte, insanların yaratıcı, yatırımcı, 

üretici, tüketici olarak topyekün bu sürece dahil olduğunu vurgulamaktadır 

(Nussbaum, 2013). Nusbaum (2011) Bağımsız kapitalizmi mühendislik merkezli 

olmak yerine tasarımcı, sanatçı merkezli olarak tarif etmektedir. Nussbaum (2013), 

ayrıca, düşük maliyetli üretim teknolijilerinin, yeni kitlesel fonlama platformlarının 

ve insanların sahip oldukları değerlerdeki değişimin küreselleşmeden yerelleşmeye 

bir değişimi işaret ettiğini belirtmektedir.  

Nussbaum (2012)  kaleme aldığı bir diğer yazısında, büyük işletme kapitalizminin 

artık istihdam yaratma, gelir elde etme  ve vergi verme konusunda yetersiz kaldığını, 

yaşanan gelişmelerle,  aslen tasarım ofisleri olan işletmelerin, aracı kurumlara ya da 
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ortaklıklara ihtiyaç duymaksızın bağımsız olarak kendi geliştirdikleri ürünleri 

satabildiklerini belirtmektedir.  

Bianchine ve Maffei (2012) diğer yazarların görüşlerine benzer bir şekilde, 

endüstrinin bir çeşit değişime tabi olduğunu, üretim ve tasarım araçlarında yaşanan 

gelişmelerle birlikte zanaat alanında faaliyet gösterecek mikro girişimler için önemli 

fırsatların doğduğunu, eskiden aralarında belirgin sınırlar olan üretici ve 

tasarımcıların  rollerinin, görevlerinin ve  hiyerarşik statülerinin değişmeye 

başladığını belirtilmektedir. Bianchine ve Maffei‘e (2012) göre, yaşanan gelişmelerle 

birlikte, eskiden farklı aktörler tarafından üstlenilen  tasarım, üretim, dağıtım 

fonskiyonları artık tek bir aktör tarafından sahiplenilip  yönetilebilmektedir. Ayrıca 

günümüzde eğitim kurumlarında tasarıma verilen önemin artmasıyla birlikte 

tasarımcı ve tasarım becerilerine sahip insanların sayısında artış gözlemlenmektedir. 

GiriĢimci tasarımcı kavramı 

Tasarımcı girişimcinin yükselişi (The Rise of the designeur) isimli, IDSA tarafından 

düzenlenen konferansta konuşma yapan Dario Antonioni, tasarımcılar için adeta bir 

Rönesans yaşandığını, bağımsız tasarım projelerini fonlayabilmenin her 

zamankinden daha kolay olduğu belirtmiştir. Antonioni‘ye (2013) göre tasarımcıların 

fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için çok daha demokratik bir sistem oluşmaktadır. 

Yakın geçmişteki, tasarımcıların iyi bir işe ihtiyaç duyduğu; müşteri, yatırımcı, 

melek yatırımcı, risk sermaye şirketlerinin ya da bağımsız aracıların var olduğu bir 

sistemden farklı olarak, fikirlerin hayata geçirilebilmesi için 3 tane yeni yol 

bulunmaktadır. Bunlar: ön satış yöntemi, lisanslama ve kitlesel fonlamadır (Url-44). 
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4. DÜNYADA GÖRÜLEN UYGULAMALARIN TÜRKĠYE BAĞLAMINDA 

ARAġTIRILMASI 

4.1 Ġnovasyon ve GiriĢimciliğin Türkiye için Önemi 

TOBB‘un 2010 yılında düzenlediği Girişimcilik Kongresi‘de  sunduğu bildiride, 

Kırım (2010),  Türkiye‘nin yeni bir girişimcilik politikasına ihtiyacı olduğunu 

belirtmekte ve  bu bağlamda temel hedefin yüksek hızlı bir girişimcilik ortamının 

yaratılması olması gerektiğini  vurgulamaktadır. Kırım  (2010) son yıllarda elde 

edilen bulguların, yeni teşebbüslerin büyük şirketlerle kıyaslandıklarında, inovasyon 

yaratma konusunda daha agresif bir tutum izlediklerini ve daha başarılı olduklarını 

gösterdiğini aktarmaktadır.  Kırım (2010) girişimciliğin yeni inovasyonları 

tetiklediğini ve  inovasyonun ekonomik büyümenin motoru olduğuna dikkat 

çekmektedir.  

Çokgezen‘e göre (2010) tüm dünyada serbestçe faaliyette bulunacak olan girişimciler 

sayesinde  ekonomik büyüme ve refah artmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ve 

gelişmekte  olan tüm ülkeler, yeni adlarıyla ―yükselen piyasalar‖, ekonomileri ile 

altyapılarını  bu anlayış doğrultusunda yeniden yapılandırmak durumundadırlar. 

Çünkü ülkelerin sahip oldukları girişimcilik potansiyeli; rekabet edebilme, yenilik 

yaratabilme ve dünya piyasalarına hakim olabilme güçlerini belirleyecektir. 

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM), geniş bir katılımcı ülke 

yelpazesindeki girişimsel faaliyetlerin değerlendirilmesini amaç edinen, 1999 

yılından beri aktif olarak çalışmalarını sürdüren bir inisiyatiftir. GEM, girişimciliğin 

ulusal ekonominin büyümesindeki rolünü, girişimsel faaliyet ile ilişkili ulusal 

özellikleri açığa çıkararak keşfetmeye çalışmaktadır. Dünya çapında yürütülmekte 

olan  ve girişimsel dinamikleri inceleyen en geniş kapsamlı çalışma olarak 

nitelendirilen  bu çalışmaya  Türkiye de, 2006 yılından bu yana  dahil olmaktadır 

(Url-45). 2013 yılında yayınlanan raporda 69 ülke ekonomisi bulundukları bölgeler 

bazında 3 ana ekonomi seviyesinde sınıflandırılmaya tabi tutulmuş, Türkiye‘nin 
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ekonomisi ―verimlilik tahrikli ekonomiden  inovasyon tahrikli ekonomiye geçiş 

sürecinde‖ olarak değerlendirilmiştir. 

Başçavuşoglu-Moreau ve Çolakoğlu (2011) yayınladıkları makalede, bilgi tabanlı, 

inovatif, uluslararası rekabetçi küçük firmaların büyümenin motoru olarak kabul 

gördüğü; fakat Türkiye‘deki KOBİ‘lerin, bu statüye  henüz erişemedikleri 

belirtilmektedir. 

2014 yılında yayınlanan Innovation Union Scoreboard 2014 başlıklı raporda, Avrupa 

Birliği‘ne üye ülkeler ile, birliğe dahil olmayan ülkelerin inovasyon performansları 

karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 8 tane inovasyon boyutu; ve 3 tipte  25 adet 

farklı gösterge ile Avrupa Birliği‘nin inovasyon sistemi, analize tabi tutulmuştur (Es-

Sadki ve Hollanders, 2014)  İlgili grafik Şekil 4.1‘de görülmektedir. 

 

ġekil 4.1: Türkiye‘nin Avrupa Birliği ülkeleri ile mukayeseli inovasyon başarısı.  

Girişimciliğin ve inovasyonun Türkiye  ekonomisi için bu derece önemli olmasına 

rağmen, Avrupa Birliği ülkeleri ve Norveç, Makedonya, İsviçre ile inovasyon 

performansı bakımından karşılaştırılan Türkiye, 35 ülke arasında sondan 2. sırada yer 

almıştır. 

4.2 Türkiye’de Var Olan Uygulamalar 

Dünyada inovasyonu demoratikleştiren gelişmelerin ve akımların, Türkiye‘de, ne 

derece uygulama alanı bulduğunu   anlayabilmek  amacıyla, literatür araştırmasına 
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Türkiye özelinde devam edilmiş; tespit edilen  girişimler ve platformlar dünyadaki 

öncüllerinin genel  özellikleri kıstas alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve 

sınıflandırılmıştır.  Özellikle ABD‘de son yıllarda büyük bir başarı yakalayan kitlesel 

fonlamanın, Türkiye‘de de girişimciler tarafından ilgi gördüğü  ve  yeni platformların  

kurulmaya başlandığı fark edilmektedir. Yapılan araştırma tarihi itibariyle 

Türkiye‘de dört tane platform faaliyetlerini sürdürmektedir. En eskisi 2011 yılında 

kurulan bu platformların dördü de  ―ödül bazlı‖ kitlesel fonlama platformlarına örnek 

teşkil etmektedir.   

Temelde, geleneksel fonlama yöntemlerine alternatif olarak ortaya çıkan  ve özünde 

önemli dinamikler barındıran bu platformlar, farklı disiplinlerdeki yaratıcı projelerin 

hayata geçirilmesine aracılık etmekte, tasarımlarını ticarileştirmek  isteyen 

tasarımcılar ya da ilgili kişiler için de çeşitli fırsatlar sunmaktadır.  Girişimci ve 

yenilikçi toplumların  yaratılması için önemli potansiyele sahip olduğu belirtilen bu 

platformların, dünya genelinde hükümetler tarafından da desteklenmeye başladığı 

görülmektedir. 

Yapılan araştırmada, Türkiye‘de, üçüncü bölümde değinilen, dünyada Quirky isimli 

platformun başını çektiği ve ―sosyal ürün geliştirme‖ (social product development) 

yaklaşımını baz alan bir girişim tespit edilebilmiştir (Url-46). 

Sosyal girişim anlamında, insanları sanat ve tasarım ekseninde bir araya getirip yerel 

sorunlara çözüm üretme amacı güden 3 adet platform tespit edilmiştir. Kar amacı 

gütmeyen bu platformların yanı sıra, 2 tane ortak çalışma alanı da tespit edilmiştir. 

Örneğin,  Atölye İstanbul adlı ortak çalışma alanın,  maker  akımının Türkiye‘de 

yayılması konusunda aktif bir rol üstlendiği, bu bağlamda çeşitli etkinlikler 

düzenlediği görülmektedir. Maker akımının doğuşunda aktif rol oynayan Dale 

Dougherty‘nin İstanbul‘a davet edilmesi, Türkiye‘de bir Maker panayırının 

yapılmasının planlanması bu etkinliklere örnek olarak verilebilir. Bunların haricinde 

umut vaad eden girişimlerin fonlandığı, danışmanlık hizmetlerinin verildiği 

üniversite merkezli ―kuluçka programı‖ olarak adlandırılabilecek girişimler de tesbit 

edilmiştir 

4.2.1 Kitle kaynak alanında var olan uygulamalar 

 ―SENİN TASARIM FABRİKAN!  Birlikte tasarlıyoruz, geliştiriyoruz, üretiyoruz‖ 

sloganıyla tanıtımı yapılan bu platform, üçüncü bölümde incelenen  Quirky adlı 
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platform ile benzer özellikler  göstermektedir. Yaratıcı ürün tasarımlara sahip 

insanların  tasarımlarını hayata geçirmek stratejisi üzerine kurulu bu iş modelinde, 

üretilen tasarımlar için tasarımın sahibine satış geliri üzerinden %15 oranında telif 

ödeneceği ve ürünün satışı devam ettikçe tasarım sahibine yapılacak ödemenin 

devam edeceği belirtilmektedir (Url-46). Süreç sırasıyla şöyle işlemektedir:   

 Tasarımcılar, görseller yardımıyla tasarımlarını paylaşırlar.  

 Platforma üye olan kişiler  tarafından beğenilen tasarımlar, sistem üzerinden 

platform ekibine iletilir.  

 Platform ekibi, ürünün üretilebilir ve pazarlanabilir olup olmadığını inceler.  

 Ürünün fiyatının belirlenmesi için üyeler arasında oylamaya geçilir.  

 Ürünün prototipi teşhir edilerek ürün ön satışa çıkarılır.  

 Eğer ürün yeteri kadar ön sipariş alırsa üretime geçilir. Üretilen ürünler ilgili satış 

kanallarında satışa sunulurlar (Url-46). 

Şekil 4.2‘de,  Tinkfabrik‘te satışa sunulan bir ürün görülmektedir. 

 

ġekil 4.2: Tinkfabrik‘te satışa sunulan POLY isimli ürün (Url-47). 
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4.2.2 Kitlesel Fonlama alanında var olan uygulamalar 

4.2.2.1 Biayda.com 

―Yaratıcı projelere destek sağlayan imecefon platform‖ olarak lanse edilen Biayda 

isimli platform,  genel özellikleri itibariyle kitlesel fonlama platformu yapısı arz 

etmektedir. Biayda‘nın internet sitesinde yer alan şirket tanıtımı da bunu destekler 

niteliktedir: ―Biayda.com, yaratıcı kültür, sanat ve teknoloji projelerinin tek bir 

sponsora veya yatırımcıya bağlı kalmadan, yüzlerce kişiden alınan mikro-destekler 

ile finanse edildiği yeni bir ―alternatif ekonomi‖ olan―imecefon‖ (crowdfunding) 

platformudur‖ (Url-48). 

Sitede, ―Sergilenecek projelerin, kendi alanında bir yaratıcılık, sosyal etki veya 

inovasyon sergilemesi esastır‖ denilmektedir. İş konsepti gereği, proje sahipleri 30 

gün içinde hedefledikleri bütçeye ulaşamazlarsa, destekçilerden herhangi bir para 

çekilmemektedir. Sergilenmek istenen projeler ilk olarak Biayda ekibi tarafından 

geçerlilik ve değerlilik kıstasları gözününde bulundurularak değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. Bütçe hedefine ulaşan proje sahipleri destekçilere destekleri karşılığı 

çeşitli ödüller sunmaktadırlar. Genellikle sosyal içerikli projelerin yer aldığı sitede 

fonlama modeli ödül bazlı olarak sınıflandırılabilir. Şekil 4.3‘te Biayda‘da fonlamaya 

çıkan bazı projeler görülmektedir.  

 

ġekil 4.3: Biayda‘da fonlamaya çıkan bazı projeler (Url-48). 
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4.2.2.2 Fongogo 

İlgili internet sitesi üzerinde tanıtımı ―Birey, şirket ve sivil toplum kuruluşlarının 

proje, fikir ve ürünleri için farkındalık, tanıtım ve fon sağlayan pazaryeri‖ olarak 

verilen bu girişim de, önceki Biayda örneğinde olduğu gibi destekçilerin 

destekledikleri ürün karşılığında ödül kazandıkları bir kitlesel fonlama iş modelidir.  

Sitede, yeni ürün ya da hizmet fikri olan fakat projesini hayata geçirebilmek için fon 

desteğine ihtiyaç duyan bireylerin; sahip oldukları projeleri pazara sürmeden önce 

pazarlama araştırması yapmak isteyen şirketlerin; projesi için farkındalık yaratmak 

isteyen kişilerin platformun sunduğu potansiyelden yararlanabilecekleri 

belirtilmektedir (Url-49). Şekil 4.4‘te Fongogo‘da  fonlamaya çıkan bazı projeler 

görülmektedir.  

 

ġekil 4.4: Fongogo‘da fonlamaya çıkan bazı projeler (Url-49). 

4.2.2.3 Crowdfon 

İnternet sitesi üzerinde  tanıtımı ―Crowdfon, yaratıcı projeler için Türkiye'nin ilk 

crowdfunding platform‖ olarak yapılan bu iş modeli, tasarım haricinde müzik, 

edebiyat, çevre, mobil, ve teknoloji kategorilerinde  yer alan  projelerin fonlanması  

için bir  platform sunmaktadır.Önceki örneklerde belirtilen destekçilerin 

destekledikleri projeninin sonunda ödül almasını temel alan bir işleyiş mekanizması 

bulunmaktadır (Url-50). Şekil 4.5‘te Crowdfon‘da  fonlamaya çıkan bazı projeler 

görülmektedir.  
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ġekil 4.5: Crowdfon‘da fonlamaya çıkan bazı projeler (Url-50). 

4.2.2.4  Fonlabeni 

Türkiye‘de faaliyetini sürdüren dördüncü kitlesel fonlama platformu ise Adana 

merkezli Fonlabeni‘dir. Diğer platformlarla arasında belirgin farklar bulunmayan  bu 

girişimde, teknoloji & tasarım, tiyatro, çevre, sanat, oyun & uygulama, yiyecek, 

düğün kategorileri altında projeler yer almaktadır (Url-51). Şekil 4.6‘da Fonlabeni‘de  

fonlamaya çıkan bazı projeler görülmektedir.  

 

ġekil 4.6: Fonlabeni‘de fonlamaya çıkan bazı projeler (Url-51). 
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4.2.3 Sosyal Tasarım alanında var olan uygulamalar 

4.2.3.1 Çözüm kumbarası  

 İnternet sitesinde tanıtımı:  ―İnovatif fikir sahibi insanları ve yatırımcıyı buluşturan; 

pazar yeri gibi hareket edebilen, ortak fikirleri benimsemiş insanları bir araya 

getirerek projelerini gerçek hayata taşımalarını misyon olarak benimseyen; fikir 

sahipleri, yatırımcılar, çalışma arkadaşı arayanlar, projeleri inceleyen, yorumlayan ve 

beğenen kullanıcılar gibi geniş bir kalabalığa hitap eden online bir girişimcilik 

platformu‖ olarak tanımlanan Çözüm Kumbarası‘nın kurucuları arasında işlemci 

üreticisi Intel, Türkiye‘deki melek yatırımcıların oluşturduğu bir melek yatırımcı ağı  

olan Galata Business Angels, girişimcilikle ilgili verdiği  yardım hizmetleriyle  

küresel bir ağ oluşturan Endeavor ve sosyal girişimcilik konusunda dünyanın ilk ve 

en geniş ağı olan  Ashoka ve  gençlik odaklı pazarlama iletişimi çözümleri üreten 

Akampüs  yer almaktadır. 

Platformun amaçları:  

 Gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve teknoloji ile yenilikçi fikirler 

üretmelerine yardımcı olmak;  

 Gençleri farklı alanlarda çözüm önerileri sunmaya teşvik etmek;   

 Gençlerin ürettikleri ve topluma değer katan projeleri biriktirmek;  

 Başarılı ve toplumsal katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesine 

yardımcı olmak,  

olarak sıralanmaktadır. 

Platformda, projelerini kitlesel fonlama platformlarındaki ürün tanıtımlarına benzer 

bir şekilde tanıtan proje sahipleri, ―Yatırımcı arıyorum‖, ―Projemi tanıtma 

amacındayım‖, ―Projeme ekip arkadaş arıyorum‖, ―Proje ortağı arıyorum‖ 

seçenekleri ile amaçlarını belirtmektedir. 

Araştırma tarihi itibariyle 105 projenin sergilendiğin platformda Tasarım, bilişim, 

sosyal sorumluluk, Eğitim, Çevre, Müzik, Spor, İnsan Hakları, Sağlık, Sanat 

Kategorileri yer almaktadır. Platforma üye kişiler yayınlanan projeleri takip 

edebilmekte, platform üstünde yorum belirtebilmekte ve dilerlerse proje sahibiyle 

doğrudan iletişime geçebilmektedir. Yayınlanan projeler arasında Türkiye‘deki 

kitlesel fonlama platformları kısmında incelenen Fongogo adlı platform da yer 
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almaktadır (Url-52). Şekil 4.7‘de platformun internet sitesinde yayınlanan bazı 

projeler görülmektedir. 

 
 

ġekil 4.7: Çözüm Kumbarası‗nın internet sitesinden bir sayfa (Url-52). 

Platformun internet sitesinde, ―Teknoloji ile Sosyal İnovasyon‖ yarışması gibi 

doğrudan platform tarafından düzenlenen yarışmaların yanında, Intel tarafından 

düzenlenen yarışmaların da bağlantılarına yer verilmektedir.   

4.2.3.2 Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) 

Açılımı ―Tasarım Atölyesi Kadıköy‖ olan TAK‘ın, Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL 

Vakfı ve Kentsel Strateji şirketi ortaklığında yürütüldüğü ve  Kadıköy‘ün kentsel 

sorunlarının çözülmesi için yaratıcı buluşma ortamları sağlayarak, ―tasarımın gücü‖ 

ile yenilikçi çözümler üretmeyi amaçladığı belirtilmektedir (Url-53). 

Bu platform dahilinde, Kadıköylülerin, tasarımcıların, gönüllülerin,  destekçilerin, 

öğrencilerin ve Kadıköy Belediyesi‘nin, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak 

fikir üretecekleri aktarılmaktadır. İlgili herkesin proje geliştirme süreçlerine 

katılımını teşvik eden ve bir anlamda inovasyon yapmayı demokratikleştiren 

platformun bu tutumu şu sözlerle aktarılmaktadır:  ―TAK, fikir ve önerileriyle proje 

süreçlerine katılıp, yaşadıkları mahallenin tasarım stratejilerine katkıda bulunmak 

isteyen herkese açık!‖ Bu bağlamda fikri olan kişiler  platforma ait internet sitesinin 
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―Fikir Sepeti‖ sekmesi altından fikirlerini yazılı ve görsel araçlarla veritabanına 

kaydedebilmektedirler (Url-53).  

Platform bünyesinde yürütülen çalışmalara örnek olarak: katılımcı tasarım 

anlayışıyla tasarlanan, prototiplenen ve test edilen ―simit arabalarının yeniden 

tasarlanması projesi‖, Kadıköy‘ün kültürel dokusundan ilham alınarak tasarlanan 

ürünlerle İstanbul Tasarım Haftası‘na katılım gösterilmesi, kitap değiş tokuşuna 

olanak tanıyan fiziksel ortamlardan ve internet tabanlı uygulamalardan oluşan 

kitapalkitapver  sosyal ağ sisteminin tasarlanması, belediyeye bağlı mahallelerde yer 

alan ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesine  yönelik projelerin geliştirilmesi 

sayılabilir. Şekil 4.8‘de yeniden tasarlanan simit arabaları görülmektedir (Url-53). 

 

ġekil 4.8: TAK bünyesinde tasarlanan simit arabaları (Url-54).  

4.2.3.3  BaĢakĢehir Living Lab 

Başakşehir Living Lab‘in internet sitesinde Living-Lab: ―Herhangi bir bilim dalında 

yapılan bir geliştirmenin, gerçek doğal ortamında, gerçek kullanıcılarla test edildiği, 

iyileştirildiği ve uygulandığı ortam‖ olarak tanımlanmaktadır.  Kullanılacak ortamın 

hizmete sokulmak istenen ürünün ve hizmetin cinsine bağlı olacağı  belirtilmekte ve 

bu ortamlar arasında şehir, ev, üniversite, park ya da tarım arazisinin olabileceği 

aktarılmaktadır (Url-55). Ayrıca sitede, inovasyon, teknoloji ve girişimciliğin aynı 

çatı altında buluşturulmasının amaçlandığı belirtilen Başakşehir İnovasyon ve 

Teknoloji Merkezi‘yle, ilçenin  girişimciler için bir cazibe merkezi haline getirilmek 
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istendiği, Türkiye‘den ve Dünyadan girişimcilerin, fikirlerini ve ürünlerini 

geliştirmeleri  için kuluçka merkezi işlevi görmeyi amaçlandığı; Living Lab'da 

üretilen projeler arasında  "Mobil Sağlık Ölçüm ve Tarama Sistemi", "akıllı çöp 

konteyneri" projelerinin yer aldığı ve  ―yeşil alanların nasıl daha ucuz  

sulanabileceği‖ konsunuda  bir proje üstünde çalışıldığı bilgilerine yer verilmektedir 

(Url-55).   

Sitede, ―Living-Lab‖lerin inovasyonla olan ilişkisi: ―Living-Lab, ürün ve hizmetin 

topluma gerçek katma değerini görmesini sağlayan farklı bir araştırma ve inovasyon 

yöntemidir ve tekrarlanabilir bir modeldir‖ açıklamasıyla yer almaktadır. Diğer 

araştırma yöntemlerinden farklı olmasının ana sebebi ―gerçek kullanıcıların gerçek 

yaşam koşullarında yeni teknoloji ile nasıl etkileşim içinde olduklarını ve nasıl uyum 

sağladıklarını görebilmek‖ olarak aktarılmıştır (Url-55).  

İnovasyonun demokratikleşmesi  bölümünde de incelendiği üzere, salt tüketici 

olmanın ötesine geçerek, kullanacakları ürünlerin yaratım sürecinde de aktif roller 

üstlenmeye başlayan kullanıcı profiliyle tutarlı bir biçimde, bu merkez dahilinde   

―kullanıcıların  sadece pasif kullanıcı olmayıp inovasyonların yaratılmasına ve 

teknolojinin modifiye edilerek kendi kullanımlarına uygun hale getirilmesine 

yardımcı oldukları‖ belirtilmektedir (Url-55). 

Başakşehir Livinglab‘in çeşitleri: Living-Lab Home; Living -Lab Incubator - 

Kuluçka Merkezi; Living-Lab Kullanıcı Deneyim Merkezi – Showroom; olarak 

belirtilmektedir. Açılımları ise aşağıdaki gibi verilmektedir. 

Living-Lab Home: Belediye sınırlar içinde hizmete açılmış bir konut, içine yaşam 

olan evler veya daireler, okul veya bir kamu binasıdır. 

Living -Lab Kuluçka Merkezi: Yaratıcı fikir sahibi bireylerin veya küçük 

işletmelerin geliştirme yapmalarını imkan sağlayacak, gerekli her türlü ekipmanın 

bulunduğu atölye ve yazılım ortamı. 

Living-Lab Kullanıcı Deneyim Merkezi – Showroom: Şirketlerin geliştirdikleri 

ürün ve hizmetleri şirketlere, kuruluşlara ve halka uygulamalı olarak 

tanıttıkları/kullandırdıkları ortamdır (Url-55). 

Şekil 4.9‘da  Başakşehir LivingLab‘deki sanal üç boyutlu modelleme  aracını 

kullanan bir kullanıcı görülmektedir.  
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ġekil 4.9: Başakşehir LivingLab‘den bir görünüm (Url-56). 

Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar; Üç boyutlu yazıcılarla deteklenmiş, 

aksesuar tasarlama atölyesi, kısa dönemli  bilgisayarlı tasarım ve üretim eğitimi, 

kurumsal kimlik oluşturmayal ilgili atölye çalışması, çocuklar için tasarım 

yarışmaları, ayakkabı tasarımı konulu atölye çalışması, yazılım ve elektronikle ilgili 

etkinliklerin düzenlenmesi olarak  sıralanmaktadır (Url-55).  

4.2.4 Açık tasarım  alanında var olan uygulamalar 

Açık (kaynak) tasarım konusunda da, Türkiye‘de herhangi bir girişim olup olmadığı 

konusunda literatür araştırması yapılmıştır.  

Tasarımın ve kişisel üretimin yaygınlaşmasında  rol oynayan, dijital üretim tabanlı 

kişisel 3 boyutlu yazıcı üreticisi MakerBot‘un (Url-7) Türkiye distrübütörü 3bFAB 

firmasının, açık (kaynak) tasarım bölümü altında incelenen,  yine MakerBot 

tarafından kurulan Thingiverse (Url-11) açık tasarım platformuna benzer bir 

platformu hayata geçirdiği tespit edilmiştir (Url-57). Ayrı bir platform olmaktan 

ziyade, 3bFAB firmasının internet sitesinin altında yapılandırılan bir bölümde, 

başkaları tarafından oluşturulan dijital tasarım dosyaları ücretsiz olarak 

paylalaşılabilmekte; dileyen kişiler istedikleri dosyalar üzerinde değişiklikler yaparak 

bunları 3 boyutlu yazıcılarda üretebilmektedirler. Thingiverse platformunda olduğu  

gibi tasarımlar Creative Commons lisansları ile paylaşılmaktadır.  

Amerika merkezli Shapeways (Url-58) ve Yeni Zellanda merkezli Ponoko (Url-12) 

sitelerine benzer bir yapıda hizmet vermekte olan FormHane isimli sitede, belli 

formatlarda sisteme yüklenen tasarım dosyaları yüksek çözünürlüklü üç boyutlu 

yazıcılarda  üretilerek  sahibine ulaştırılmaktadır. Yurtdışındaki benzerlerinde olduğu 

gibi, platformun hazır olarak sunduğu tasarımlar satın alınabilmekle birlikte, 
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araştırma tarihi itibariyle başka tasarımcılar  tarafından oluşturulan dosyalar 

paylaşılmamakta ya da satılmamaktadır; fakat portalda, açık tasarım prensibine 

uygun olarak başka tasarımcılar tarafından tasarlanmış dijital ürün dosyaları 

kullanılarak üretilen ve satışı yapılan  ürünler yer almaktadır. Yurdışındaki 

platformlar, amatör kullanıcıların tasarım yapabilmeleri  için kullanımı kolay, basit 

arayüzlü yazılımlar sunmalarına rağmen, ilgili platformda bu hizmet yer 

almamaktadır. Üç boyutlu baskı alınacak tasarımlar için üç adet malzeme opsiyonu 

sunan platforma karşın, yurdışındaki platformların malzeme konusunda daha yüksek  

sayıda alternatifler sunabildikleri görülmektedir (Url-58). Şekil 4.11‘de Formhane 

isimli siteye ait bir sayfa görülmektedir. 

 

ġekil 4.10: Formhane isimli platformun internet sitesi.  

Çok boyutlu isimli bir diğer girişimde de, benzer şekilde açık tasarım yaklaşıma 

uygun olarak diğer tasarımcılar tarafından oluşturulmuş tasarım dosyaları, sipariş 

alındığında  üç boyutlu yazıcılarda üretilmekte  ve alıcılara gönderilmektedir. Bunun 

dışında, ilgili sitede son kullanıcılara yönelik  3 boyutlu yazıcılar da satılmaktadır.  

İnternet tabanlı bir ―self-servis‖ iş modelinden farklı olarak, geleneksel yapıda üç 

boyutlu çıktı hizmeti veren ve bunu café hizmetiyle birleştirerek  yeni bir konsept 

sunan 3dörtgen isimli bir firma tespit edilmiştir (Url-59). Bu firma İstanbul‘da, 

Maker hareketi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere de katılım göstermektedir.  
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4.2.5 Maker hareketi ve ortak çalıĢma mekanlarına iliĢkin uygulamalar 

Önceki bölümde incelenen Maker hareketinin Türkiye‘de de ilgi görmeye başladığı 

ve bu ilgi çerçevesinde çeşitli organizasyonların yapıldığı; ilgili kişilerin bir araya 

gelip etkileşim kurabilecekleri mekanların açılmaya başlandığı görülmektedir.    

Bu hareketin kurucusu olarak bilinen Dale Dougherty 2014 Şubat ayında Türkiye‘ye 

gelerek, ilgili hareket hakkında bir sunum yapmıştır ve İstanbul‘da bu konuyla 

ilgilenen taraflarla birlikte 2014 yılının kasım ayında İstanbul‘da bir ―Maker 

panayırı‖ (Maker faire) düzenlenmesi kararı alınmıştır. Dale Dougherty‘in sunumunu 

yaptığı konferansta, bilişim ve mobil iletişim şirketlerinin yetkilileri de Maker 

hareketiyle  ilintili sunumlar yapmışlardır (Url-60). 

Dougherty (Url-18) Türkiye‘de yapılmak istenen Make: Magazine dergisinin  

desteklediği Maker fuarlarının benzeri hakkında: Türkiye‘nin her yerinde ―üretme‖ 

eyleminin izlerinin görülebildiğini ve maker hareketinin bu geçmişe yeni bir içerik 

sağlayabileceğini, bu yüzden bu girişimi desteklediğini belirtmektedir. Şekil 4.12‘de 

Dale Dougherty‘in İstanbul‘da yaptığı sunumdan bir kare yer almaktadır. 

 

ġekil 4.11: Dougherty‘in İstanbul‘da yaptığı sunumdan bir görünüm (Url-61). 

Türkiye‘de bu hareket hakkında güncel bilgi veren ve ilgili kişilerin iletişim 

kurmasını sağlayan www.makersturkiye.com isimli bir web sitesi ve facebook 

sayfası bulunmaktadır. Forum hizmeti de veren internet sitesinde, 2014 yılında 

İstanbul‘da düzenlenecek mini maker panayırı (mini maker faire) için de başvuru 

alınmaya başlanmıştır. Bu siteyle bağlantılı olan ve birkaç atöyle sahibinin bir araya 

http://www.makersturkiye.com/
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gelmesiyle kurulan İskele47 isimli atölyede konuyla ilgili kişiler bir araya 

gelmektedir ve uzmanlıklarını, deneyimlerini paylaşarak projelerini hayata 

geçirmektedir (Url-62). 

Türkiye‘de yer alan bir diğer ortak yaratım mekanı ise ―Bir ortak yaratıcılık sahası‖ 

olarak lanse edilen, dünyadaki maker hareketin bir yansıması olarak İstanbul‘da 2013 

yılında faaliyetine başlayan Atölye İstanbul‘dur. Atölye İstanbul‘un  maker  

hareketinin Türkiye‘de tanınması  konusunda aktif bir rol üstlendiği, ve bu bağlamda 

çeşitli etkinlikler düzenlediği görülmektedir. Atölye İstanbul‘un hizmet vermeyi 

hedeflediği alanlar arasında yaratıcı sektörde çalışan bireylere ya da küçük ölçekli 

şirketlere ortak çalışma alanlarının sunulması; geleneksel ve dijital üretim aletleri ile 

yenilikçi  projelerin  hayata geçirilebilmesi için alan sağlanması ile  eğitim 

programları ve atölye çalışmalarının sunulması yer almaktadır. Atölye İstanbul‘da, 

mekanik ve elektroniğe ilgili yaratıcı bireylerin yanısıra, tasarımcı ve sanatçıları da 

içine alan bir topluluk oluşturulmasının amaçlandığı görülmektedir (Atölye İstanbul, 

2014). Atölye İstanbul, bu tez kapsamında derinlemesine  incelenen Fongogo isimli 

kitlesel fonlama platformuyla da ortak bir atölye çalışması düzenleyerek, tasarımla 

ilgili kişilerin ürünlerini nasıl geliştirebileceği ve  ticarileştirebileceği konusunu ele 

almıştır (Url-63). Şekil 4.13‘te Atölye İstanbul‘da yürütülen bir  atölye çalışması 

görülmektedir. 

 

ġekil 4.12: Atölye İstanbul‘da yürütülen bir atölye çalışması.  
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4.2.6 Diğer oluĢumlar 

Bu kısımda Tükiye‘deki girişimciliğin ve inovasyonun gelişmesini destekleyen  diğer 

kurumlara ve oluşumlara değinilmektedir. İlgili terminoloji detaylı olarak 3.10 

numaralı bölümde incelenmektedir. 

Türkiye‘deki girişimcilik ekosistemide yer alan unsurlar arasında, özellikle 

üniversiteler tarafından  kurulan kuluçka merkezleri, melek yatırımcı ağları, risk 

sermaye şirketleri ve hibe yoluyla  destekte bulunan kuruluşlar yer almaktadır.  

Girişimciliği tetiklemek ve genelde teknolojiyle ilişkili girişimlerin (start-up), 

paylaşılan kaynaklar, yönetim uzmanlığı ve entelektüel sermaye  vasıtasıyla 

büyümelerine yardım etmek için tasarlanmış bir firma ya da tesis olan kuluçka 

merkezleri, Türkiye‘de  genelde üniversite kaynaklı olmakla birlikte, özel şirketlerin, 

kurumların da bu alanda hizmet verebildiği görülmektedir. Örnek olarak, Özyeğin 

Üniversitesi‘nin kurduğu Girişim Fabrikası‘nın tanıtımı internet sitesi üzerinde şöyle 

yapılmaktadır: ―Girişim Fabrikası teknoloji alanında yüksek potansiyelli, 

sürdürülebilir işler kurmak isteyen tekno girişimcileri fikir aşamasından ürün 

lansmanı aşamasına kadar destekleyen iş hızlandırma programıdır.‖  Merkezde, 

girişime dönüştürmek istediği  bir fikri olan ya da kurulu bir girişimi olup bunu 

yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmek isteyen kişilere 

hizmet verildiği aktarılmaktadır.  Merkezin işleyiş şekli 5 temel adımda aşağıdaki 

gibi sunulmaktadır:  

1. İnternet sitesi üzerinden başvurunun yapılması, 

2. Uygun görülen dosya sahipleriyle yüzyüze görüşmenin yapılması, 

3. Görüşmede başarılı olan kişilerin hızlandırma kampına alınması,  

4. Programı başarıyla tamamlayan kişilerin yatırımcılarla buluşturulması,  

5. Kuluçka programı dahilinde altı ay boyunca ücretsiz ofis altyapısının tahsis 

edilmesi, kurumsal şirketlerle işbirliği, mentorlarla birebir çalışma olanağına 

kavuşulması ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden faydalanma. 

İlgili kuruluş vasıtasıyla hayata geçirilen girişimler arasında ağırlıklı olarak internet 

girişimleri ve bilişim hizmetleri bulunmaktadır (Url-64).  

Üniversite kaynaklı hızladırıcı programların yanısıra, Türk telekom gibi şirketler 

tarafından kurulan programların varlığı da görülmektedir. Bu kapsamda kurulan 

PİLOTT programı da Girişim Fabrikası‘na benzer bir çerçevede hizmet vermektedir. 
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Desteklenen girişimer arasında, internet girişimleri, bilişim hizmetleri, akıllı 

telefonlar için geliştirilen uygulamalar ve teknoloji tabanlı ürünler yer almaktadır 

(Url-65).  

Sivil toplum kuruluşları, dernekler vakıflar gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen 

konferanslarda, girişimci ve yatırım yapmak isteyen kişlere rehber niteliğinde bilgiler 

aktarıldığı görülmektedir. Örneğin ABD merkezli   Endeavor, 2007 yılından bu yana  

Türkiye‘de faaliyetlerini sürdürmektedir. Endeavor belli kriterler dahilinde 

girişimcileri tespit etmekte ve desteklemektedir. Desteklenen girişimler arasında 

sadece internet tabanlı ve teknoloji odaklı girişimler yer almamakta; bunların 

yanında giysi, yiyecek, ürün tasarımı odaklı girişimler de yer almaktadır. Ürün 

tasarımı odaklı girişimler arasında,  bir mobilya ve ev eşyası firması olan  İlio ve el 

işçiliği ile  aksesuarlar üreten Hiref sayılabilir.  ―Endeavor Girişimcisi‖ olarak tabir 

edilen seçilmiş giririmcilerin sayısı araştırma yapılan tarih itibarıyla otuz dokuz 

olarak belirtilmektedir. Başvuruda bulunacak girişimler, erken ya da geç aşamada 

olabilmektedir.  Kuruluş bünyesinde verilen hizmetler arasında, çeşitli finansman 

kaynağına  erişim olanağının   sağlanması, danışman, mentor ve rol model ağlarından 

yararlanma olanağı, çeşitli iş ağı oluşturma (networking) faaliyetlerine katılma ve 

eğitim olanaklarından yararlanma olanağı, çeşitli danışmanlık hizmetlerinin 

verilmesi ve insan kaynağı sağlanması sıralanmaktadır (Url-66). 

2013 yılında yürülüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi (BKS) dahilinde 

(Url-67), Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiş bir melek yatırımcı ağı  

olan Galata Business Angels‘ın  bünyesinde, ağırlıklı olarak internet ve teknoloji 

tabanlı girişimlere yatırım yapan melek yatırımcılar yer almaktadır. Kuruluş, 

misyonları ―girişimcilerin başarılı olmaları için fırsatları geliştirmek çabası içinde 

olmak ve akıllı Türk melek yatırım ortamını teşvik etmek‖ olarak tanımlanmaktadır. 

Kuruluşun sitesinde yer alan bilgide Internet, mobil iletişim, yazılım, telekom 

yatırımlarıyla ve başlangıç aşamasındaki girişimlerle ilgili oldukları belirtilmektedir 

(Url-68).  

Hibe programları  

Türkiye‘de, girişimci adaylarının, girişimlerini fonlayabileceği hibe programları da 

yer almaktadır. Bunlardan  biri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

verilen ―Tekno girişim Sermayesi Desteği‖dir.  İlgili bakanlığın internet  sitesinde, 

bu desteğin amacı: ―teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, desteklenmesi uygun 
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bulunan bir iş planı çerçevesinde, potansiyeli yüksek teşebbüslere 

dönüştürebilmelerini teşvik etmek‖ olarak belirtilmektedir. İlgili programdan lisans 

yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da mezunu kişiler belli kıstaslar dahilinde 

yaralanabilmektedirler. Desteğin süresi  12 ay ve  en fazla destek miktarı 100.000,00 

TL olmakla birlikte,  teminat alınmaksızın, hibe olarak verilmektedir (Url-69). 

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri: makine, donanım, yazılım ve 

yayın giderleri; sarf malzemesi giderleri; personel giderleri; hizmet alımı ve 

danışmanlık giderleri; genel işletme giderleri olarak belirtilmektedir. 2009-2012 

yılları arasında programa toplam 3.339 başvurunun yapıldığı  ve 767 iş fikrinin  

desteklenmeye değer bulunduğu belirtilmektedir (Url-69).  

Türkiye‘de, girişimci adaylarına hibe veren bir diğer kuruluş ise KOSGEB‘dir. Bir 

program dahilinde, öncelikle toplamda 70 saatlik ―Uygulamalı  Girişimcilik 

Eğitimi‖ni tamamlayan ve sertifikasını alan  kişiler, ikinci aşama olarak 

işletmelerinin kurulmasına ilişkin işlemleri tamamlarlar. Üçüncü adımda kurulan 

işletme KOSGEB‘in veritabanına kaydedilir. Bir sonraki adımda yapılan kaydın 

onayıyla birlikte ―yeni girişimci desteği başvuru formu‖ doldurulur ve iş planı 

hazırlanır. Beşinci aşamada ise kurul toplantısında iş planının görüşülüp karara 

bağlanması yer almaktadır. ―Girişimcilik Destek Programı‖nın amacı: Girişimciliğin 

desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması olarak 

belirtilmektedir. Programdan KOBİ‘ler ve girişimciler yararlanabilmektedir. 

Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş 

Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği verilmektedir. Uygulamalı girişimcilik eğitimi, 

toplam 70 saat olup; genel katılıma açık ve ücretsiz bir eğitimdir (Url-70). 

KOSGEB tarafından uygulanan bir diğer program ise ―AR-GE, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı‖dır. Programın gerekçesi: ―Ar-Ge ve 

İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik 

destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması‖ olarak ifade edilmektedir. 

Programın amaçları ise şöyle sıralanmaktadır: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir 

ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi; teknolojik fikirlere sahip 

tekno-girişimcilerin desteklenmesi; KOBİ‘lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması 

ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması; mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi; 

İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi. Detek programı kapsamında, ayrı maddeler 
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halinde sıralanan ve birçoğu geri ödemesiz olan işletme giderleri belli limitler 

dahilinde %75 ve %100 arasında değişen oranlarda desteklenmektedir. 

Bunların haricinde Türkiye‘de, üniversite, kurum ya da özel şirket kaynaklı birçok 

yarışma programının düzenlendiği görülmektedir. Girişimcileri destekleyen Tv 

programları da olmakla birlikte, örneğin   ―Bir Fikrin mi Var‖ adlı TV programında 

yenilikçi tasarım projelerine de KOSGEB‘in katılımıyla hibe verildiği görülmektedir. 

Şekil 4.14‘te bu programda geliştirdiği ürünün sunumunu yapan bir girişimci adayı 

görülmektedir (Url-70). 

 

ġekil  4.13: Bir Fikrin mi Var adlı TV programı (Url-71). 

Çoğunlukla, üniversiteler bünyesinde kurulan teknokentler de girişimciliği 

detekleyen kuruluşlar arasında yer almaktadır. Türkiye‘de bulunan teknoparklar 

arasında ODTÜ Teknokent, İTÜ ARI Teknokent sayılabilir. 
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5. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Bu bölümde, yapılan araştırmanın amacı ve araştırma boyunca kullanılan yöntemlere  

ilişkin  bilgiler yer almaktadır.  

5.1 GiriĢ ve AraĢtırma Amacı 

İki aşamalı olarak kurgulanan araştırma boyunca, iki tür araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Literatür araştırması yoluyla  yapılan genel değerlendirme sonucu, 

yürütülecek alan araştırmasına temel oluşturulmuş, spesifik olarak incelenecek alan 

tespit edilmiştir. Yine, literatür araştırmasıyla desteklenen yarı yapılandırılmış 

görüşme yöntemi uygulanarak,  araştırmanın amaçı karşılanmıştır.  

Önceden de belirtildiği üzere, bu tezin ana amacı, Türkiye‘deki kitlesel fonlama 

sisteminin ortaya çıkışını, gelişim sürecini araştırmak ve sistemin ürün tasarımcıları 

için arz ettiği bugünkü durumu incelemektir.  

Ana amaç ile ilişkili alt amaçlar ise aşağıda sıralanmıştır:  

 İnovasyonun demokratikleşme sürecinin araştırılması; bu süreci destekleyen 

yenilikçi iş modellerinin ve platformların ilişkili olduğu bağlamla birlikte 

incelenmesi 

 Kitlesel fonlama sisteminin dünyada ortaya çıkışının araştırılması; sistemin 

işleyişinin ve arz ettiği önemin anlaşılması 

 Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarının kuruluş hikayelerinin, 

niteliklerinin, deneyimlerinin, başarı ve başarısızlıklarının araştırılması 

 Tasarım kategorisinin Türkiye‘deki kitlesel fonlama sistemi içindeki yerinin 

anlaşılması ve kitlesel fonlama sisteminin ürün tasarımcıları için sunduğu 

fırsatların araştırılması 

 Kitlesel fonlama sisteminin Türkiye‘deki geleceğine dair beklentilerin 

öğrenilmesi. 
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5.2 Literatür AraĢtırması 

Karasar (1994) tarafından, var olan kaynak ve belgelerin incelenerek veri toplanması 

olarak tanımlanan literatür taraması, araştırma probleminin seçilip anlaşılmasına 

yardımcı olmakla birikte araştırma konusu ile ilgili bir çerçeve oluşturur. 

Literatür taramasının işlevi, genel olarak, ilgili alandaki çalışmaların, yapılan 

araştırmayı nasıl şekillendirdiğini ve etkilediğini göstermektir. Bu bağlamda, literatür 

seçici ve yaratıcı bir şekilde kullanılmalıdır (Url-72).  

Literatür taraması aşağıda sıralanan amaçlar için kullanılabilmektedir: 

1. Araştırmaya ait tarihsel bağlamının sunulması,  

2. Araştırmanın yerleştirildiği bağlam hakkında genel bir değerlendirmenin 

sunulması,  

3. Araştırmayla ilgili teorilerin ve kavramların gösterilmesi,  

4. Araştırmaya ilişkin tanımların ve terminolojinin verilmesi,  

5. İlgili alanda yapılan konuya ilişkin araştırmaların betimlenmesi ve yapılmakta 

olan araştırmanın  bunlarla nasıl temas ettiğinin ya da alandaki bir boşluğu 

nasıl doldurduğunun betimlenmesi,   

6. Araştırmanın işaret ettiği bir uygulamalı probleme destekleyici kanıt 

sağlanması (Url-72) 

Tez çalışmasında, literatür taraması farklı yollarla gerçekleştirilebilir: 

1. Tez içinde ―literatür taraması‖ başlıklı bölüm yer alabilir. Bu bölüm konuyla 

ilişkili alt bölümlere bölünebilir. 

2. Literatür taraması bir bölümde olabileceği gibi  konuyla ilişkili başlıklar 

taşıyan bölümler dizisi şeklinde de olabilir. 

7. Literatür taraması tüm tez boyunca içiçe geçmiş bir şekilde de yer alabilir 

(Url-72). 

Bu çalışma kapsamında, ilk aşamada, literatür araştırması yoluyla inovasyonun 

içeriğinde, uygulama biçiminde ve kaynağında meydana gelen değişimler 

incelenmiş, inovasyonun demokratikleşmesini (von Hippel, 2005) destekleyen 

teknolojik ve toplumsal gelişmeler,b birbirleriyle olan ilişkileri göz önünde 

bulundurularak araştırılmış, dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, bunlara eşlik 

eden  iş modelleri ve platformlar tespit edilmiştir. 
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Dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye‘de ne derece uygulama alanı bulduğunu   

anlayabilmek  amacıyla literatür araştırmasına Türkiye özelinde devam edilmiş; 

tespit edilen  girişimler ve platformlar dünyadaki öncüllerinin genel özellikleri kıstas 

alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve sınıflandırılmıştır.  Literatür araştırması 

sonucu üzerine yoğunlaşılacak konu belirlenmiştir. 

Araştırma yöntemi olarak belirlenen yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

uygulanırken, üç farklı gruba sorulacak soruları belirginleştirmek ve incelenecek 

kitlesel fonlama platformları hakkında genel bilgi edinmek için de  literatür 

araştırmasından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, şirket yetkililerinin, çeşitli 

dergilerde ve  Tv programlarında verdikleri röportajlardan, girişimcilikle ilgili 

etkinliklerde yaptıkları konuşmalardan; platformların internet siteleri, blogları ve 

facebook, twitter gibi sosyal medya hesaplarına yansıyan verilerden yararlanılarak 

raporlar oluşturulmuştur. Bu raporlar görüşme yapılacak yetkililerle paylaşılarak, 

bilgilerin doğruluğu teyit edilmiş; yanlışlar düzeltilmiş, eksik noktalar varsa 

tamamlanmıştır. 

Genel literatür taraması yapılırken, İTÜ Kütüphanesi‘nde bulunan yazılı 

kaynaklardan, İTÜ‘nün üye olduğu elektronik veritabanlarından, Google Scholar 

arama motorundan yararlanılmıştır. Ayrıca kişisel imkanlar dahilinde konuyla ilgili 

kitaplar satın alınmış, internette yer alan konuya ilişkin yazılı ve görsel kaynaklar 

taranmıştır.  YÖK Ulusal Tez Merkezi‘nden indirilen tezler,  İTÜ bünyesinde 

yazılmış tezler; sosyal mecralar ve platformlar da literatür taraması boyunca 

başvurulan  kaynaklar arasında yer almaktadır.                                        

5.3 GörüĢmeler 

Nitel araştırma, araştırmacıların, toplumsal ve örgütsel özellikler ve bireysel 

davranışlar  ile bunların  anlamlarını detaylı bir biçimde keşfetmesini olanaklı kılan 

bir yaklaşımdır. Nitel araştırma, vaka çalışması, konuyla alakalı deneyimi olan 

insanlarla görüşme ve çalışma katılımcılarının gözlemlenmesi şeklinde yürütülebilir 

(Riemer J. R. ve diğ., 2012).  

Nitel yöntemler özellikle sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bunun çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte, insanların birbirleriye olan 

iletişimindeki  karmaşıklık ve anlaşılmazlık başlıca nedenler olarak gösterilebilir. 
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―Her insan kendine özgü bir yapıya sahiptir ve bu değişkenlik insanların yapıp 

ettiklerinin anlaşılmasında zorluklara yol açmaktadır‖ (Böke ve diğ., 2011). 

Bu tez çalışmasında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış 

görüşme yöntemi seçilmiştir. Rawlings (1991), görüşmeyi, bir dizi sorunun, 

görüşmeyi yapan kişi tarafından, ilgilenilen konu hakkında bir şeyler bilen tarafa 

yöneltilmesi olarak tarif etmektedir.  

Rawlings‘e göre (1991), görüşmenin amacı, ilgilenilen konu hakkında bilgi 

edinmektir. Bu yöntemle birçok konuda bilgi edinilebilir; fakat bazı sorular doğası 

gereği tehlikeli ve hassas olduğu için, soru  seçiminde dikkatli olunmalıdır. Soruların 

yöneltildiği taraf cevaplar üzerinde daha fazla denetime sahip olsa da, görüşmenin 

kontrolü soruları yönelten tarafta olmalıdır (Rawlings, 1991). 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde yüz yüze, telefon, bilgisayar, internet gibi iletişim 

yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu yöntemde, sorular açık uçludur ve  görüşme 

kılavuzu takip edilerek sistematik bir yapı çerçevesinde karşı tarafa yöneltilmektedir. 

Beklenti, görüşülen kişiden detaylı bilgiler alınması yönündedir (Böke ve diğ., 

2011). 

Bu tezin ana amacı, ―Türkiye‘deki kitlesel fonlama sisteminin ortaya çıkışını, gelişim 

sürecini araştırmak ve sistemin ürün tasarımcıları için arz ettiği bugünkü durumu 

incelemek‖ olduğu için, en güvenilir bilgiye ulaşmak amacıyla, Türkiye‘deki kitlesel 

fonlama platformlarının  kurucularıyla/ yetkilileriyle  yüz yüze görüşmeler 

yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, konuyu farklı perspektiflerden 

değerlendirebilmek amacıyla, konu hakkında bilgi sahibi uzmanlar ve bu 

platformlarda projelerini yayınlamış endüstriyel tasarım eğitimi almış kullanıcılarla 

da görüşme yapılması uygun görülmüştür. Çizelge 5.1‘de görüşme yapılan kişiler ve 

görüşmelere ilişkin detaylar görülmektedir. 
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Çizelge 5.1:  Görüşme yapılan kişiler ve görüşmelere ilişkin detaylar. 

 

Araştırmanın yapıldığı 2014 yılı itibarıyla Türkiye‘de dört tane platform faaliyetini 

sürdürmektedir. Görüşme talebi iletilen dört platformdan  üçünün yetkilileri (Biayda, 

Fongogo, Fonlabeni) görüşme yapmayı kabul etmiştir.  Literatür araştırması 

kısmında değinildiği üzere, yapılacak görüşmelere zemin oluşturması  amacıyla 

firmalar hakkında oluşturulan raporlar görüşmeler öncesi platform yetkilileriyle 

paylaşılarak, derlenen bilgilerin doğrulukları teyit ettirilmiş, yanlışlar varsa 

düzeltilmiştir. Biayda‘nın kurucu ortağı Koray Dinçalp, kişisel nedenlerden dolayı 

internet üzerinden soruları cevaplamayı tercih etmiştir. Fongogo ve Fonlabeni isimli 

platformlarının yetkilileriyle ise yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Fonlabeni‘yi temsil 

eden Cemil Sobacı, görüşme esnasında yöneltilen sorulara verdiği cevapları yazılı 

olarak kaydetmeyi tercih etmiştir; görüşme 75 dakika sürmüştür. Fongogo ile yapılan 

görüşmeye şirketin kurucu ortağı Ali Çebi ve pazarlama sorumlusu Duygu Tarhan 

katılmıştır. Görüşme 110 dakika sürmüştür. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile 

kaydedilmiştir. 

Crowdfon isimli platforma hakkında derlenen bilgiler firma sahibi ile görüşme 

gerçekleştirilemediğinden dolayı teyit ettirilememiştir.  

Araştırmaya katılan, Türkiye‘de kitlesel fonlama platformu hizmeti veren firmaların  

yetkililerine yöneltilen sorular aşağıdaki gibidir: 
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1. Platformların yapısına ilişkin genel sorular 

 Firmanız ne zaman ve kimler tarafından kuruldu? 

 Sizi bu işi kurmaya yönelten motivasyon nedir?  

 Bu işi kurarken uzman desteği aldınız mı? 

 Kuruluş aşamasında ve geçen zaman zarfında karşılaştığınız problemler 

nelerdir? 

 Organizasyon yapınız hakkında bilgi verir misiniz?  

 Tanıtım faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 

 İşbirliği yaptığınız kurumlar var mı? Varsa ne tür çalışmalarınız oluyor? 

 Gelecek dönemdeki hedefleriniz nelerdir? 

2. Platformun sistemine ve yayınlanan projelere ilişkin sorular 

 Sisteminizin işleyişi hakkında bilgi verir misiniz?  

 Sisteminizi farklı kılan özellikler var mı? 

 Sisteminizde proje yayınlayan kişilere hangi konularda destek oluyorsunuz? 

 Platformunuzda yayınlanan proje çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz? 

 Yayınlanan projeler ne oranda başarılı oldu? 

 Projelerin başarılı ya da başarısızlığını hangi nedenlere bağlıyorsunuz? 

 Platformunuzda proje yayınlayan ve bu projelere destek olan kişilerin profili 

hakkında bilgi verir misiniz?  

3. İlgili platformlarda yayınlanan ürün tasarımı  projelerine ilişkin sorular 

 Platformunuzda tasarım kategorisinde yayınlanmış projeler var mı? Bunların 

başarı durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tasarım projelerinin başarı 

ya da başarısızlığını hangi faktörlere bağlıyorsunuz? 

 Sizce kitlesel fonlama sistemi Türkiye‘deki tasarımcılara ne gibi fırsatlar 

sunabilir? 

 Endüstriyel tasarımla ilgili kurumlarla bir işbirliğiniz var mı? 

 Maker hareketi ile ilgili bir bilginiz var mı? Özellikle Amerika‘da, bu hareket 

dahilinde insanların tasarımlarını kitlesel fonlamayla ticarileştirdiği 

görülüyor. Türkiye‘de bu hareketin yansımalarını hissediyor  musunuz? 

 Yurdışında, ürün tasarımı üstüne yoğunlaşan platformların kurulmaya 

başlandığı görülüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  
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4. Platform yetkililerinin kitlesel fonlama sistemi hakkında görüşlerine dair sorular 

 Kitlesel fonlama sisteminin Türkiye‘deki geleceğini nasıl görüyorsunuz; sizce 

sistemin gelişmesi hangi faktörlere bağlı? 

 Gerek platformunuzda proje yayınlamak isteyen proje sahiplerinin, gerekse 

potansiyel  

 destekçilerin sistem konusunda tutumları nasıl; kuruluşunuzdan bu yana bu 

kişilerin tutumlarında değişiklik oldu mu? 

 Kitlesel fonlama sistemi konusunda devletin tutumu nasıl? 

 Kitlesel fonlama sisteminin Türkiye ekonomisine ne gibi bir etkisi olabilir? 

Konuya daha geniş bir perspektiften yaklaşabilmek amacıyla,   Koç Üniversitesi 

Kuluçka Merkezi‘nden Doç. Dr. Mustafa Ergen‘le ve Hazine Müsteşarlığı‘ndan bir 

yetkiliye yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. 

Geçmiş dönemde, Kaliforniya‘daki Silikon Vadisi‘nde başarılı bir girişim deneyimi 

bulunan, kitlesel fonlama ile ilgili bilgiye sahip Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi‘ni 

kurucusu olan  Doç. Dr. Mustafa Ergen‘e Türkiye‘de bir girişimcilik ekosisteminin 

var olup olmadığı; eğer varsa güncel durumu ve kitlesel fonlama sisteminin bu 

ekosistem için önemini yönetilen sorular genel olarak aşağıdaki gibidir:  

 Türkiye‘deki girişimcilik ekosistemini ve kitlesel fonlama sistemiyle ilişkisini 

değerlendirir misiniz?  

 Türkiye‘deki kitlesel fonlama sistemi hakkında genel bir değerlendirme 

yapabilir misiniz? 

 Türkiye‘deki kitlesel fonlama sisteminin girişimciliği ve inovasyonu 

destekleyecek duruma ulaştığını ya da ulaşabilceğini düşünüyor musunuz? 

 Bir kuluçka merkezi yöneticisi olarak, kuluçka merkezleriyle kitlesel fonlama 

platformları arasında ne tür çalışmalar yapılabilir? 

Türkiye‘deki kitlesel fonlama sisteminin geleceği hakkında fikir edinebilmek 

amacıyla, devletin ilgili kurumu olan Hazine Müsteşarlığı ziyaret edilmiş, konu 

hakkında çalışmaları olan bir uzmanla görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme 

esnasında not edilen  bilgiler, sonrasında raporlanarak,  ilgili uzmana teyit 

ettirilmiştir. Yöneltilen soru aşağıdaki gibidir: 

 Kitlesel fonlama sistemiyle ilgili bir çalışmanız var mı; varsa çalışmanın 

gerekçesi, içeriği, hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 



90 

Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarında proje yayınlayan, endüstriyel tasarım 

eğitimi almış iki kullanıcı tespit edilebilmiştir. İlgili sisteme ilişkin deneyimlerini ve 

düşüncelerini öğrenebilmek amacıyla, bu kullanıcılarla iletişime geçilmiş ve internet 

üzerinden görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yöneltilen sorular aşağıdaki gibidir: 

 Kitlesel fonlamadan  nasıl haberdar oldunuz ve niçin bu yöntemle bir 

proje yapmayı tercih ettiniz? 

 Çevrenizde yöntemin bilinirliği nasıl?  

 Kampanya oluşturma aşamasında, en çok zorlandığınız, desteğe ihtiyaç 

duyduğunuz noktalar nelerdi? 

 Kitlesel fonlama projesi hazırlamanın, kampanya başlatmanın size katkısı 

oldu mu? Olduysa bunlar nelerdir? 

 Sistem hakkında ne düşünüyorsunuz; Türkiye‘deki tasarım öğrencilerine, 

tasarımcılara ne gibi faydaları olabilir? 

 Tasarımcı gözünden kitlesel fonlamasına ilişkin Türkiye‘de  gördüğünüz 

eksiklikler nelerdir? 

 Yeni projeler yayınlamayı düşünüyor musunuz? 
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6. ARAġTIRMA BULGULARI 

Bir önceki bölümde detaylı olarak açıklandığı üzere, yürütülen çalışmanın amacına 

ulaşabilmek amacıyla üç farklı grupla görüşmeler yapılmıştır. Bunlar, araştırılan  

konu hakkında bilgi sahibi uzmanlar,  Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformarının 

kurucuları/ yetkilileri ve ilgili  platformlarda  ürün tasarımı projesi yayınlayan, 

endüstriyel tasarım eğitimi almış kullanıcılardır. Çizelge 6.1‘de görüşme yapılan 

kişiler ve  elde edilen bulguların genel içeriği görülmektedir. 

Çizelge 6.1: Görüşme yapılan kişiler ve elde edilen bulguların genel içeriği. 

 

Bu bölümde, görüşmelerden elde edilen bulguların yanı sıra, görüşme yapılan  

kitlesel fonlama platformunun kurucularının ya da yetkililerinin yazılı ve görsel 

medyaya yansıyan görüşlerine  de yer verilmektedir. Bir önceki bölümde açıklandığı 

üzere, derlenen bu veriler ilgili platformlarının yetkililerine, kendileriyle yapılan 

görüşmeler öncesi teyit ettirilmiştir.  
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Ayrıca, görüşme gerçekleştirilemeyen, Crowdfon isimli kitlesel fonlama 

platformunun sahibi Savaş Ünal‘ın basında yer alan,  konu hakkındaki  

açıklamalarına da  yer verilmektedir. 

Üç farklı gruptan elde edilen bulgular, üç ana  başlık altında derlenmiştir. 

6.1 Kitlesel Fonlama Sistemi Hakkında Bilgi Sahibi Uzmanlar ile Yapılan 

GörüĢmelerden Elde Edilen Bulgular 

Doç. Dr. Mustafa Ergen ve Hazine Müsteşarlığı‘nda görevli uzman ile yapılan 

görüşmeden elde edilen bulgular iki ayrı başlık altında derlenmiştir. Görüşme 

gerçekleştirilen uzmanların, niçin yürütülen çalışmaya dahil edildiğine dair 

gerekçeler ve detaylar çalışmanın araştırma yöntemi bölümünde kapsamlı olarak yer 

almaktadır.   

6.1.1 Türkiye’de oluĢmaya baĢlayan giriĢimcilik ekosistemi, kitlesel fonlama 

sisteminin bu ekosistem içindeki yeri ve kuluçka merkezleriyle olan iliĢkisi 

Türkiye‘deki girişimcilik ekosisteminin durumunu ve kitlesel fonlama sisteminin bu 

ekosistem içindeki yerini anlayabilmek amacıyla, kitlesel fonlama hakkında görüş 

sahibi, Kaliforniya‘daki Silikon Vadisi‘nde girişimcilik deneyimi bulunan ve Koç 

Üniversitesi Kuluçka Merkezi kurucusu olan Doç. Dr. Mustafa Ergen‘den, öncelikle 

Türkiye‘deki girişimcilik ekosisteminin genel bir değerlendirmesini yapması 

istenmiştir.    

Ergen, (Görüşme, 2014) Türkiye‘deki ekosistemin gelişebilmesi için   girişimciye ve 

yatırımcıya ihtiyaç olduğunu,  eğer girişimci olursa  yatırımcı sayısının da  

artabileceğini belirtmektedir. Ergen‘e göre, yatırımcının var olup, girişimcinin var 

olmaması durumunda ise bir ekosistemden bahsedilemeyecektir.   

Ergen‘e göre (Görüşme, 2014), girişimci, sermayedar ve bunlar arasındaki etkileşimi 

kolaylaştırmak için var olan devlet bileşeninden oluşan Türkiye‘deki ekosistem, şu 

an arzu edilen düzeyde olmasa da, bu ekosistemin geliştirilebilmesi ve sinerji 

yaratılabilmesi için tüm bileşenler ve kuluçka merkezleri gibi yardımcı kuruluşlar 

ellerinden geldiğince çalışmaktadır. Bir sinerji yaratılabilirse, kitlesel fonlama 

sistemi de bu ekosistemde yer alan  bileşenlerden biri  olabilir (Ergen ile görüşme, 

2014). 

Ergen (Görüşme, 2014), Amerika‘daki ekosistemle Türkiye‘deki ekosistem 

karşılaştırıldığı zaman, Amerika‘da 1900‘lü yılların başından gelen bir birikimin ve 
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akımın  olduğunu, örneğin transistörün orada bulunduğunu, Silikon Vadisi gibi bir 

gerçeğin  olduğunu, yüksek  miktarda savunma harcamalarının yapıldığını, ticari 

uygulamaların risk yatırımcılarının, üniversitelerin içinde yer aldığı bir ekosistemin 

olduğunu ve bu sistemde çarkların döndüğünü ve milyarlarca Dolar‘ın kazanıldığını 

ifade etmektedir. Ergen ―Amerika  farklı bir yer. Para da var. Bir girişimci şirketini 

satarak para kazanmışsa, tekrar ona para yatırıyor. Daha çok yatırım olacağını 

biliyor‖ sözleriyle Amerika‘daki girişimcilerin girişimcilik konusundaki tutumlarına 

da değinmiştir (Ergen ile görüşme, 2014).  

Ergen‘e göre (Görüşme, 2014)  Türkiye‘de böylesine  işlerliğe sahip bir sistem 

bulunmamaktadır. Ergen,  girişim anlamında ―Türkiye‘de en büyük örnek, 1-2 tane 

altında teknoloji olmayan şirket‖ diyerek ekositemin güncel durumuna işaret etmiştir.  

Ergen‘e göre (Görüşme, 2014) Türkiye‘deki girişimcilik her yerde olmayan bir olgu 

olmakla birlikte  ABD,  İsrail ve  kısmen de   İngiltere, girişimcilikte öne çıkan 

ülkeler konumundadır. Fakat Avrupa‘nın geneline bakıldığı zaman, girişimcilikte 

öne çıkan ülkelere kıyasla, kayda değer bir girişimcilik ekosistemi  pek 

görülmemektedir. Ergen, Avrupa genelindeki girişimciliğin gelişememesinde 

Avrupa‘nın  Sanayi Devrimi‘yle meşgulken, Avrupa‘da yaşayan aile fertlerinin 

büyük bir şirketin parçası olarak çalışması ve girişimci olmak gibi bir fikirlerinin 

olmamasının etkili olduğunu düşünmektedir (Ergen ile görüşme, 2014).  

Ergen‘e göre (Görüşme, 2014) Avrupalılarla kıyaslandığı zaman,  Türk insanının 

sahip olduğu bir avantaj: Türkiye‘de,  Sanayi Devrimi yaşanmamasına ve  böyle bir 

kültür olmamasına rağmen,  zihinlerinin dolu ve yorgun olmamasıdır. Ergen ―Şimdi 

herkes kendine özgü bir şekilde bunu (girişimcilik ekosistemini) yaratmaya çalışıyor. 

Bütün dünya yaratmaya çalışıyor, sadece biz değil. Ama orada varsa; bir şeyi var, bir 

birikim var‖ sözleriyle Amerika‘daki girişimcilik ekosisteminin gelişmişliğini 

açıklamaktadır (Ergen ile görüşme, 2014).  

Ergen (Görüşme, 2014), Amerika‘daki ekositemde, girişimci kapitali az bulunan bir 

kapital olduğu için, bu kapitalin  birçok kere  değerlendirilmek istendiğini;  

girişimcilerde  ömür boyu bir girişime bağlı kalmama, belli bir zamandan sonra o 

girişimi borsaya açma ve satma gibi bir  eğilim olduğunu belirtmektedir. Fakat  

Türkiye‘de böyle bir kültür bulunmamaktadır ve tek bir sektöre bağlı kalınırsa o 

sermaye bir anlamda ölmektedir.  Ergen, bir anlamda Türkiye‘deki  yerleşik kültürü 
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ganimet paylaşımına benzetmektedir: Türkiye büyüyen bir ülke olduğu için 

pazardaki boşlukları doldurma eğilimi görülmektedir ve bunun sonunda da 

holdingleşme durumu ortaya çıkmaktadır. Birbirinden bağımsız şirketler bir çatı 

altında birleştirilmeye çalışılsa da. Ergen‘e göre   bu uygulama sürdürülebilir bir 

uygulama değildir ve belli bir noktada tıkanmalar  yaşanmaktadır (Ergen ile 

görüşme, 2014).  

Ergen (Görüşme, 2014), Amerika‘daki yatırımcılık kültürünün gelişmişliğine işaret 

etmek için Amerika‘daki şirket çalışanlarının, kendi aralarında melek  ağları 

oluşturduklarını ve para toplayıp, bu parayı yüksek büyüme  potansiyeline sahip, 

gelecek vaad eden şirketlere yatırdıklarını anlatmıştır. Ergen‘e göre bu uygulama bir  

yatırım biçimi olmakla birlikte, Türkiye‘de böyle bir kültür bulunmamaktadır. Ergen, 

Türk sermayedarının riskli işe girmekten çekindiğin belirtmekte, böyle bir kültürün 

oluşmasında ise, Türkiye‘de getirisi çok olan geleneksel bazı yatırım araçlarının da 

etkili olduğunu düşünmektedir. Böyle bir ortamda yatırımcıların gidip bir teknoloji 

firmasına yatırım yapmak istemediklerini,  çünkü Amerika‘daki gibi bir çıkış  

imkanının da olmadığı ifade etmektedir (Ergen ile görüşme, 2014).  

Türkiye‘deki Fongogo isimli kitlesel fonlama platformunun kurucu ortağı, yatırım 

bankacılığı geçmişine sahip, aynı zamanda uluslararası Keiretsu Forum  melek 

yatırımcı ağının üyesi olan Ali Çebi‘nin, konu hakkındaki görüşlerinin de bu başlık 

altında verilmesi uygun görülmüştür. Ali Çebi‘nin görüşleri, Mustafa Ergen‘in 

görüşleriyle paralellik arz etmektedir.  

Çebi,  (Görüşme, 2014), Türkiye‘de bir girişimcilik ekosisteminin  oluşmaya 

başladığını; fakat her gelişmekte olan ekosistem gibi  henüz oturmuş bir düzenin var 

olmadığını; ABD‘deki duruma bakıldığında ise,  ABD‘de girişimcilerin sermayeye 

olan erişiminin  çok daha rahat oduğunu, girişimcilerin gidebilecekleri ve para 

isteyebilecekleri yerleri bildiğini, daha fazla sermaye sağlayıcı kurumun  var 

olduğunu  ifade etmektedir. Çebi (Görüşme, 2014), şu an Türkiye‘de 250 civarında 

lisanslı melek yatırımcı olduğunu; bu sayının çok az olmakla birlikte, her geçen gün 

melek yatırımcı ağlarına bir yenisinin eklendiğini belirtmektedir. Çebi, girişim 

tarafındaki gelişmeleri yakından gözlemlemlediğini, son  4-5 yıldır bir 

hareketlenmeyle birlikte günümüzde girişimciliğe çok ciddi bir talep olmakla birlikte 

henüz nitelikli projelerin sayısının oldukça az olduğunu, özellikle  internet ve 
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teknoloji bazlı girişimcilikte yolun başında olunduğu ve yapılan çıkış sayısının 3-4‘ü 

geçmediğini ifade etmektedir (Çebi ile görüşme, 2014).  

Ergen‘e göre (Görüşme, 2014) kitlesel fonlama, Türkiye gibi, sermayenin az olduğu 

ülkelerde bir çıkış yolu olarak gözükmektedir. 

Ergen (Görüşme, 2014), özellikle sermayenin az olduğu yerlerde kitlesel fonlama 

sisteminin sermaye bulma işini hızlandırma ve demokratikleştirme işlevi  gördüğünü; 

sermayenin fazla olduğu yerlerde ise zaten risk yatırımı kültürü olduğu için,  büyük 

ölçekte yapılan girişimlerin daha küçük ölçekte  yapılmaya  çalışıldığını; bu 

durumun, bir anlamda teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte girişimciliğin 

demokratikleşmesinden ve 2-3 kişilik şiketlerin çoğalmasından kaynaklandığını 

belirtmektedir. Bu gelişmeler ışığında  sermaye tarafında bir gelişme kaydetmek için  

de kitlesel  fonlamasının  tek yöntem olarak kendini gösterdiğini ifade etmektedir 

(Ergen ile görüşme, 2014).   

Kitlesel fonlama sisteminin özü gereği kitleler devreye sokulmakta, yatırımcı/ 

destekçi sayısı artırılıp yatırımcı başına düşen yatırım miktarı azaltılarak risk 

dağıtılmaktadır (Ergen ve diğ, 2014). Ergen (Görüşme, 2014), üniversite merkezli 

girişimcilerin  çok büyük rakamlar  olmadan da iş yapabileceklerini düşündüklerini; 

bu noktada kitlesel fonlama sisteminin işe yarayabileceğini belirtmektedir. 

Yatırımcı perspektifinden değerlendirildiğinde, kitlesel fonlamayla birlikte  yatırım 

yapma da demokratikleşerek küçük tasarruf sahiplerinin de yenilikçi şirketlere 

yatırım yapabilme olanakları doğacaktır (Ergen ve diğ, 2014; Ergen ile görüşme, 

2014) 

Kuluçka merkezlerinin işlevinin girişimleri yeşertmek, büyütmek ve girişimci 

yetiştirmek olduğun ifade eden Ergen (Görüşme, 2014), kitlesel fonlama sisteminin 

her iki tarafında da belli bir hacim olması durumunda bu platformların kuluçka 

merkezlerinin bir fonksiyonu olan girişimciyle yatırımcıyı buluşturma işlevini 

görebileceğini  düşünmektedir. 

6.1.2 Kitlesel fonlama sisteminin Türkiye’de yaygınlık kazanmasına ve 

geliĢmesine iliĢkin düĢünceler  

Ergen (Görüşme 2014), kitlesel fonlamanın, bir servise ya da ürüne yatırım yapan 

kişilerin sayısının artması durumunda Türkiye‘deki girişimciliği ve yenilikçi 

ürünlerin üretilmesini olumu yönde etkileyebileceğini düşünmektedir; fakat 
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toplanacak rakamlar düşük kalırsa kitlesel fonlama sistemi de gelişemeyecektir 

(Ergen ile görüşme, 2014).  

Ergen‘e göre (Görüşme 2014) Türkiye‘deki kitlesel fonlama sistemi henüz  arzu 

edilen seviyede çalışmamaktadır; bunun göstergelerinden biri de henüz ses getirecek 

bir projenin ortaya çıkmamış olmasıdır. 

Sistemin yaygınlaşabilmesi için, Türkiye‘nin kültürüne uygun bir yerelleştirme 

stratejisinin gerekli olup olmadığı konusunda, Ergen, böyle bir yerelleştirme 

stratejisine ihtiyaç olmadığını düşünmektedir. Ergen‘e göre oldukça basit bir yapıya 

sahip bu sistem yerelleştirilecek bir unsur ihtiva etmemektedir. Ergen, bu durumdan 

dolayı yerel platformların yurtdışındaki önde gelen platformların rekabet tehdidi 

altında olduğunu düşünmektedir. Çünkü, ilgili platformlara dünyanın birçok yerinden 

katılım sağlanmaktadır ve girişimci de bir şekilde projesini fonlayabileceği 

platforlara yönelecektir.  Ergen, bu durumu örneklendirmek için, Koç Üniversitesi 

Kuluçka Merkez‘inde, global olan fakat Türkiye‘de fazla tanınırlığı  olmayan  bir 

sosyal ağ uygulamasının benzerinin Türkçe olarak hayata geçirildiğini; lakin 

uygulama tanınınca kullanıcıların örnek  alınan global uygulamaya yöneldiğini 

belirtmiştir. Ergen bu nedenden dolayı, hitap edilen her iki tarafın da (alıcı ve satıcı) 

yerel olan iş modellerinin başarılı olmasının daha olası olduğunu düşünmektedir. 

Ergen‘e göre, eğer yenilikçi bir yöntem bulunup da, çok sayıda kişi sermayedar 

olarak sisteme dahil edilebilirse  ve bunu global bir firma yerel pazarda  yapamazsa, 

işte o zaman yerel platformlar yabancı platformlarla rekabet edebilir. Bu bağlamda 

kitleye ulaşmak ve onu aktive etmek büyük önem taşımaktadır (Ergen ile görüşme, 

2014).  

Ergen (Görüşme 2014) derinlere inildikçe kitlesel fonlama ekseninde pek çok 

uygulamanın hayata geçirilebileceğini düşünmektedir. Ergen‘e göre örneğin kitlesel 

fonlama üniversitelerin etrafında, öğrencilerin diğer arkadaşlarına fon verebileceği ve 

öğrenci ailelerinin, mezunların, mezun  ailelerinin  veya onların ikinci dereceden 

tanıdıklarının  oluşturacağı bir ağ şeklinde de kurgulanabilir. Yatırımcılar, sosyolojik 

olarak bağları olan yerlerle daha kolay temas edeceğinden dolayı kısıtlı zamanda 

dikkatlerini buralara yöneltebilir. Bir diğer uygulama olarak Türk insanının aslında 

sahip olduğu bazı kültürel uygulamalar örnek alınarak sermaye toplama ve bunu iyi 

kanallarda değerlendirme yoluna gidilebilir. Örneğin, yerleşik bir kültürel uygulama 

olan ve halkın büyük kısmının dahil olduğu Milli Piyango uygulaması ya da katılım 
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bankacılığı alışkanlıklarından alınan ilhamla yeni sistemler geliştirilerek 

sermayedarlığın tabana yayılması sağlanabilir. Bir diğer yöntem olarak ise büyük 

şirketlerde zorunlu kesintilere gidilerek toplanan fonlar Silikon Vadisi gibi 

merkezlerdeki, risk yatırımcıları  aracılığıyla teknoloji girişimlerine yatırılabilir 

(Ergen ile görüşme, 2014). Ergen (Görüşme 2014), iyi bir organizsayona gidilmesi 

durumunda, yapılacak yatırımların geri dönüşünün alınacağını; illa ki toplanacak 

paraların yeni girişimlerin erken safhalarında yatırılmasının gerekmediğini, düşük 

risk almak için son aşamadaki şirketlere de yatırım yapılabileceğini ifade etmektedir 

(Ergen ile görüşme, 2014).  

Ergen (Görüşme 2014),  Türkiye‘nin yakın tarihinde, özellikle yurtdışında yaşayan 

Türk halkından, kar payı verme vaadiyle para toplanarak, bazı düşük teknolojili, 

verimsiz girişimlere para aktarıldığı ve sonuçta bu yatırımların hepsinin boşa gittiğini 

belirtmektedir. Ergen‘e göre, eğer ki toplanan bu paralar yurtdışındaki teknoloji 

girişimlerine yatırılsaydı çok daha iyi sonuçlar alınabilirdi (Ergen ile görüşme, 

2014).  

6.1.3 Hazine MüsteĢarlığı’nın yaptığı çalıĢma 

Kitlesel fonlama sistemiyle ilgili devlet nezdinde yapılan bir çalışma olup olmadığını 

öğrenmek amacıyla, Hazine Müsteşarlığı  ziyaret edilerek konuyla ilgili bir uzmanla 

görüşme yapılmıştır. Verilen bilgide, 2013  yılında  devreye  sokulan ve melek 

yatırımcılığı düzenleyen  ―Bireysel  Katılım  Sermayesi‖ (BKS)  sisteminden  sonra,  

yeni  bir  finansal   enstrüman  olan  (hisse bazlı)  kitlesel fonlama ile ilgili bir 

çalışma yürütüldüğü ve genel olarak aşağıdaki konular üzerinde durulduğu 

belirtilmiştir: 

 Yatırımcıların  kendini  güvende  hissettiği,  şeffaf  bir  yapı  oluşturularak,  

cazip bir sistem yaratılması ve böylece  girişimcilik ekosisteminin gelişiminin 

desteklenmesi; 

 Sistem oluşturulurken, halihazırda yürürlükte olan BKS yasasından 

faydalanılması ve bu sistemlerin birbirlerini  desteklemesi; 

 Sistemi suistimal etme niyetindeki kişilere karşı güvenlik önlemlerinin 

alınması; 

 BKS sisteminde  olduğu  gibi,  ancak  belli  kriterleri  karşılayan  

platformların,  akredite edildikten sonra faaliyete geçebilmesi; 



98 

 BKS  sistemi  altında  akredite  edilen  yatırımcı  ağlarının  da    kitlesel 

fonlama platformları kurabilmesi; 

 Akredite  edilen  platformların,  girişimleri,  yapılabilirlik  ve  sisteme  

uygunluk konusunda değerlendirmeye tabi tutması; izlemesi ve denetlemesi. 

 Hisse  bazlı  kitlesel fonlama  ile  yatırım  yapacak  kişilerin  (BKS  

sistemindeki  kadar olmasa  da)  birtakım  kriterlere  ve  yatırım  yapma  

konusundaki  risklere  ilişkin   bilinç düzeyine sahip olmasının zorunlu 

kılınması; bu doğrultuda, bir lisanslama sisteminin hayata geçirilmesinin 

değerlendirilmesi; 

 Yatırımıcıların,  yatırım  yaptıkları  girişimlerin  varlığını  tehlikeye  

sokmayacak  bir şekilde ortaklıktan ayrılmasını sağlayacak çıkış 

stratejilerinin kurgulanması; 

 Kitlesel fonlama  sisteminin  hayata  geçirilebilmesi  için  gerekli  yasal  

düzenlemelere ilişkin çalışma  yapılması. 

6.2 Türkiye’deki Kitlesel  Fonlama Platformlarının  Yetkilileri ile Yapılan 

GörüĢmelerden Elde Edilen Bulguar 

Bu kısımda Türkiye‘deki dört kitlesel fonlama platformundan üçünün kurucuları/ 

temsilcileriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara ve  bu platformların 

internet sitelerinde, blog sayfalarında ve diğer sosyal medya araçlarında yer alan 

destekleyici nitelikteki bilgilere yer verilmektedir.  

Görüşme gerçekleştirilemeyen, Crowdfon adlı platformun sahibi Savaş Ünsal‘ın 

yazılı ve görsel medyada yer alan  görüşleri de faydanılan kaynaklar arasında yer 

almaktadır.  

6.2.1 Türkiye’deki kitlesel fonlama sisteminin tanımı, iĢleyiĢi, sundukları 

Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarının kurucularının/ yetkililerinin, yapılan 

görüşmeler sırasında aktardıkları, kitlesel fonlamanın tanımına, işlevine, işleyişine ve 

vaad ettiği faydalara ilişkin bilgiler, ayrı başlıklar altında derlenmiştir. 

6.2.1.1 Sistemin genel tanımı, iĢlevi ve platformların iĢ modeli tanımı 

Fongogo isimli kitlesel fonlama platformunun kurucu ortağı olan Ali Çebi (Görüşme, 

2014), verdikleri hizmetin temelde  bir pazar yeri sunmak  olduğunu;  sahip oldukları 

ağlarla proje sahiplerini doğru kitleye ulaştırmaya çalıştılarını, bölece girişimcilerin  

sermayeye ulaşmalarını sağladıklarını belirtmektedir.  
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Fonlabeni isimli platformun yetkilisi, Cemil Sobacı da ürün tasarımcıları özelinde 

verdiği bilgide, kitlesel fonlama platformlarının tasarımcıların tasarladıkları  ürünler 

için önsatış yapabilecekleri platformlar olarak düşünülebileceğini ifade etmektedir. 

Sobacı   (Görüşme, 2014), verdikleri hizmet kısaca ―aslında düğünlerde para 

takmakla, metroda müzik yapan birine para vermekle, güne gitmekle ya da imece ile 

yaşama yeni değerler kazandırmakla aynı şey, dijital hali sadece‖ sözleriyle 

tanımlamaktadır. 

Crowdfon isimli kitlesel fonlama platformunun sahibi Savaş Ünsal‘a göre, kitlesel 

fonlama platformları,  fikri olan gençlerinin, parasızlık nedeniyle girişim ruhundan 

uzaklaşmasını engelleyerek, çok önemli bir işlev üstlenmektedir (Optimist, 2014). 

Bu sistemin imece usulü olarak tanımlanabileceğini belirten Savaş Ünsal,   

bağlantıları pek geniş olmayan,  fakat kafasındaki fikirleri daha çabuk hayata 

geçirmek isteyen gençler için sistemin etkili bir platform olabileceğini belirtmektedir 

(Turkishtime, 2014). ―İmece‖ vurgusu Biayda isimli platformun kurumsal 

tanımımında da yer almakta olup ―imecefon plaformu‖ ifadesi kullanılmaktadır.  

Türkiye‘de hizmet vermekte olan kitlesel fonlama platformlarının dördü de, iş 

modeli bağlamında, üçüncü bölümde açıklanan ödül tabanlı modele örnek 

oluşturmaktadır.  

Çebi (Görüşme 2014),  yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle bu modeli  

―ürün tabanlı model‖ olarak adlandırmayı tercih etmektedir; Çebi‘ye göre sundukları 

sistem bir nevi satış modeli olarak da tanımlanabilir. Pazar yerine benzetilebilecek bu 

modelde proje sahipleri ile destekçiler buluşturulmaktadır. Çebi, ileriki dönemde 

―hisse bazlı model‖i de içine alan bir ―melez modele‖ geçme planları yapmaktadır.  

Biayda‘nın kurucu ortağı Dinçalp (Görüşme, 2014), Biayda‘nın, sadece ticari amaç 

gütmeyen bir sosyal girişim olduğunu;  bir yandan da ASHOKA, Endeavor, Girişim 

Fabrikası, GBA gibi STK‘lar, kuluçka merkezleri ve melek yatırımcı kuruluşlarıyla 

görüşerek iş modellerini  sürekli olarak geliştirdiklerini ifade etmiştir.  

Savaş Ünsal, Crowdfon‘un, proje sahibi ve destekçileri buluşturan bir platform olma 

amacında olduğunu;  proje sahibi ve destekçiler arasına girilmediği ve platform 

kaynaklarıyla proje sahiplerine bir  başlangıç fonu sağlanmadığını belirtmektedir. 

(Platin, 2014).   
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Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformların gelir modelleri, toplanan miktarların 

üzerinden alınan komisyona dayanmaktadır.  

Biayda‘da başarılı olan  projelerden % 7.5 oranında komisyon alınmaktadır. Platform  

PayPal ödeme sistemi  üzerinden  işlem yaptığı için  proje sahiplerinin bu plaformda 

bir hesaparının olması gerektiği belirtilmektedir. Paypal‘ın aldığı komisyonun ise % 

2.4 ile 3.4 arasında olduğu belirtilmektedir (Dinçalp ile görüşme 2014; Url-86). 

Fongogo, başarılı olan projelerin  topladığı miktarın %7‘sini (+ KDV) hizmet ücreti 

olarak almaktadır. Proje sahipleri IBAN numaraları ya da PayPal hesapları 

aracılığıyla toplanan paraları alabilmektedir.  

Savaş Ünsal, Crowdfon‘da uygulanan servis komisyonun %10-12 arasında olduğunu, 

toplanan paranın TC Kimlik No ve EFT  aracılığıyla proje sahibine yollandığını 

beirtmektedir (Url-87). 

6.2.1.2 Türkiye’deki kitlesel fonlama sistemin iĢleyiĢine dair bilgiler                                                                                                                                      

Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarına ilişkin genel bilgilerin verildiği 

bölümden hareketle, sistemin genel olarak, aşağıdaki gibi bir süreç dahilinde işlediği 

söylenebilir:   

İlgili platformların internet sitesine üye olan proje sahipleri, ilk önce yazılı  ve görsel 

araçlarla projelerini tanıtacakları bir proje sayfası yaratırlar. Bu sayfalarda, proje 

sahibine; projenin hikayesine, niçin önem arz ettiğine, nasıl hayata geçirileceğine; 

hedeflenen bütçenin nerelerde kullanılacağına dair bilgilere yer verilmektedir. Daha 

sonraki  adımlarda ise hedeflenen fon miktarı, hedeflenen bütçeye ulaşılması 

durumunda destek veren kişilere ne tip ödüller verileceği  yazılır. Farklı destek 

miktarlarına farklı ödüller verilmesi beklenmektedir. Tüm bilgiler sisteme girildikten 

sonra, platform ekibinin denetiminden geçmektedir. Platform ekiplerinin, kendilerine 

özgü kıstasları gözönünde bulundurarak, değerlendirmeye tabi tuttuğu  projeler, 

yayına uygun görülmeleri durumunda proje sahibinin belirttiği  süre zarfında (bu süre 

30 günden 90 güne kadar değişmektedir) yayında kalır. Proje sahipleri projelerinin 

yayında kaldığı süre zarfında, farklı yöntemlerle destekçi (bir ürün üretilecekse, 

müşteri) bulmaya çalışırlar. Proje, belirlenen zamanda hedeflenen fon miktarına 

ulaşabilirse başarılı sayılır. Platformun önceden belirlediği sabit oran uygulanarak 

komisyon kesilir ve bakiye tutar proje sahibinin hesabına aktarılır. Genel olarak, ―Ya 

hep ya hiç‖ prensibine göre hareket eden platformlarda, belirlenen süre zarfında 
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hedeflenen fon tam olarak toplanamazsa, toplanan tutar destekçilere (müşterilere) 

iade edilir. 

Projenin yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde, kitlesel fonlama 

platformları tarafından yerine getirilen görevler aşağıda açıklanmaktadır. 

Projelerin değerlendirilme süreci 

İncelenen kitlesel fonlama platformlarında yayınlanmak istenen projeler, yayına 

çıkarılmadan önce, platformların proje ekipleri tarafından, önceden belirlenen 

kıstaslar dahilinde  değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Dinçalp,  Biayda‘da yayınlanabilecek projelerle ilgili olarak, genel anlamda, yaratıcı 

içeriğe sahip olan, sadece ticari amaçlı olmayan, kültür-sanat, teknoloji veya sosyal 

sorumluluk projelerinin başvuruda bulunabileceğini belirtmektedir (Görüşme 2014; 

Url-86). 

Dinçalp‘in verdiği bilgiye göre  alınan başvuruların çoğu henüz ‗fikir‘ aşamasında 

olduğundan dolayı, projeleri değerlendiren ekip tarafından elenmektedir ve 

geliştirilmeleri istenmektedir. Dinçalp‘e göre yaklaşık olarak, on başvurudan ancak 

biri, Biayda‘nın yayın  kriterlerini karşılamaktadır (Görüşme 2014; Para, 2014).  

Dinçalp, bazı başvuruların ise iyi projelendirilmiş olduğunu, ama yaratıcılık 

içermediğini, ya da çok ticari olduğunu ve bu yüzden elendikleri belirtmektedir. 

Dinçalp: ―Fikir aşamasında olan projeler elenerek, proje sahibi tarafından 

geliştirilmeleri talep ediliyor ve birtakım  önerilerde bulunuluyor. Eleme aşamasında 

kullanılan  kriterler, site çalışanlarının yanı sıra uzman kişilerden fizibilite konusunda 

fikir alınarak değerlendiriliyor‖ diyerek ilgili süreci tarif etmektedir (Görüşme 2014; 

Url-86). 

Fongogo pazarlama sorumlusu Duygu Tarhan‘ın (Görüşme, 2014) verdiğe bilgiye  

göre ise, Fongogo‘da  yayınlanmak istenen projeler ―zaten sistemi bir şekilde 

anlamış ve  ufak değişikliklerle halledilebilecek bir formatta‖ gelmektedir; bundan 

dolayı projeler çok kapsamlı bir eleme sürecinden geçirilmemektedir. Genellikle 

proje sahiplerinin  istekli bir şekilde sisteme girdiği  tüm projeler Fongogo‘da 

yayınlanmaktadır. Tarhan,  yayınlanmak istenen proje sayısı çok fazla olmadığı için, 

gelen projelerin  onlar için değerili olduğunu;  proje internet  sitesine düştüğü anda  

proje sahibiyle birebir kontakt haline  geçtiklerini ve projeyi nasıl geliştirip 

sitelerinde yayınlayabilecek formata dönüştürebilecekleri üstünde konuştuklarını 
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belirtmektedir.  Bazı projeler için proje sahipleriyle yüz yüze toplantı yapılmaktadır 

(Tarhan ile görüşme 2014). 

Her dört platform da fon toplarken ―ya hep ya hiç‖ modelini takip etmektedir.  Yani, 

hedeflenen miktara ulaşılamazsa, toplanan miktar proje sahibine ödenmemektedir. 

Fongogo‘da, STK‘lara özel bir istisna olarak, bu kuruluşlar  tarafından yaratılan 

projelerde ―tümünü koru‖ adı verilen bir uygulama yer almaktadır.  Bu uygulama 

kapsamında, proje hedefine ulaşsa da, ulaşamasa da, toplanan tüm fon proje sahibine 

verilmektedir (Çebi ile görüşme 2014; Kadınlararası, 2013). 

Proje sahiplerine rehber dökümanların sağlanması 

Her dört   platformun internet sitesinde, proje sahiplerine  rehberlik edecek çeşitli 

dökümanlar bulunmaktadır. Bu dökümanlarda, genel olarak aşağıdaki konularda 

taktikler verilmektedir: 

 Projenin ortaya çıkışını anlatan, proje sahibini tanıtan ve niçin paraya ihtiyaç 

duyulduğunu  anlatan  hikayenin oluşturulması. 

 Hedeflenen bütçe belirlenirken göz önüne alınması gereken husular. 

 Ödüllerin belirlenmesi konusunda taktikler. 

 Görsel ve metinsel tanıtım meteryalinin oluşturulması hakkında ipuçları ve 

video çekerken dikkat edilecek husular.  

 Projenin duyurulması ve potansiyel destekçilere ulaşılması konusunda 

izlenecek strateji; bu bağlamda, sosyal medyanın ve iletişim kanallarının 

kullanımına ilişkin taktikler. 

Proje sahipleriyle karĢılıklı görüĢme 

Fongogo ekibi, proje sahipleriyle iletişime geçerek ve gerekirse onlarla toplantı 

yaparak, pazarlama konusunda birtakım taktikler vermektedir. Bu şekilde, proje 

sahiplerinin projelerini daha başarılı bir tanıtım meteryali ile duyurmalarına yardımcı 

olunmaktadır. Çebi, aslında enerjilerinin büyük kısmını pazarlama konusunda sarf 

ettiklerini,  gerek hazırlanan dökümanlarla, gerekse bazı projelere sağladıkları 

desteklerle proje sahiplerine yardımcı olduklarını belirtmektedir (Çebi ve Tarhan ile 

görüşme, 2014). Dinçalp ise (Görüşme, 2014), genellikle, iş gücü yetersizliğinden 

dolayı yalnızca projelerinin ödüllerinin belirlenmesi kısımında yardımcı 

olabildiklerini belirtmektedir ve  ekiplerini büyütebilmeleri durumunda,  video 
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çekiminden projenin fizibilitesinin hazırlanmasına kadar geniş bir yelpazede proje 

yayınlayacak kişilere yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etmektedir.  

Sobacı (Görüşme, 2014),  Fonlabeni ekibi olarak video çekimi konusunda; istenmesi 

durumunda, proje sayfalarının tanıtılması, yapılandırılması ve sayfanın tasarımları 

konusunda da proje sahiplerine yardımcı olduklarını belirtmektedir. Sobacı, proje 

sahiplerinin sosyal medyada kampanya yapmak istemeleri durumunda, kampanya 

önerileri sunduklarını,  ödüllerin hazırlanması konusunda da yaratıcı önerilerini proje 

sahiplerine ilettiklerine değinmektedir. Fırsat yaratabilirse yüzyüze ya da 

telekonferasns yöntemiyle  projeler üzerine fikir alışverişi yapılmaktadır (Sobacı ile 

görüşme, 2014). 

Tarhan (Görüşme, 2014), internet sitelerinde  yayınlanan  dökümanları kendisinin de 

gönderdiğini, eğer bu bilgiler yetersiz olursa ve  proje sahipleri herhangi bir sorun 

yaşarsa destek olduklarını belirtmektedir.  

Çebi (Görüşme, 2014), gelen projelerle eşleştirilebilecek iş ortakları varsa proje 

sahiplerini bu kurumlara yönlendirdiklerini,  aynı zamanda Fongogo‘ya özgü 

uygulamalar olan kategori liderleri ve elçilere de projelerin bir şekilde ulaştığını,  bu 

kişilerin de ilgili projelere fon desteği verebildiğini ve sosyal medyada projeyi 

yaydıklarını ifade etmektedir. 

Yayınlanan projeleri duyurma 

Proje sahibinin bireysel girişimleri yanında, Fongogo da,  kampanya boyunca  e-

bültenlerle, iş  ortakları ve konuyla  ilgili bağlantılarıyla  projelere destek  çekmeye 

yardımcı  olmaktadır (Çebi ile görüşme; Elle, 2014). Aynı zamanda Fongogo‘ya 

özgü uygulamalar olan, kategori liderleri ve elçilere de projeler ulaştırılmakta,  bu 

kişiler  ilgili projelere fon desteği verebildiği gibi sosyal medya ve diğer çevrelerde 

projeleri yaymaktadırlar (Çebi ile görüşme, 2014). 

Biayda da, benzer şekilde, sitede yayınlanan projelerin duyurulması amacıyla, çeşitli 

dergilere projelerle ilgili basın bültenleri yollamaktadır (Dinçalp ile görüşme; Url-

86). 

Fikri mülkiyet ve tüketici hakları hakkında platform yönetimlerinin görüĢleri 

Sobacı (Görüşme, 2014), kitlesel fonlama platformlarının projelerin fikri mülkiyet 

güvenliğini sağlamak gibi bir iddialarının olmadığını, sistemin özü gereği aslında 

projeyle ilgili sadece  ana fikrin belirtilip,  ilgili üretim süreçlerinin hepsinin 
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paylaşılmadığını ifade etmektedir. Sobacı, proje sahibinin, eğer mümkünse, 

fonlamak istediği projesi için patent almasının iyi olacağını; fakat  kitlesel fonlama 

platformlarının  aynı zamanda fikirlerin belirli bir tarihte duyurulduğu platformlar 

olduğu için, fikrin proje sahibine   ait olduğunu belgeleyen bir işlev de gördüğünü 

vurgulamaktadır. Sobacı ilave olarak,  topluluk fonlamasının yaratıcılık ruhu ile 

ilgilendiğini; bu sistemde  ürün kadar proje sahibinin hikayesinin de önemli 

olduğunu ve hikayenin çalınabilmesinin mümkün olmadığını belirtmektedir.  

Çebi (Görüşme, 2014) benzer şekilde, fikirlerin korunması konusunda 

yapabilecekleri bir şey olmadığını,  ―sonuçta bir platform olduklarını‖ ve  proje 

sahiplerinin fikirlerini koruma altına aldıklarını söyleyemeyeceklerini ifade 

etmektedir. Çebi,  eğer ortada  inanılan  bir fikir varsa bunu en iyi şekilde hayata 

geçirecek kişinin bu fikrin asıl sahibi olduğunu; bir fikir ne kadar kopyalansa da 

kopyalayan kişi bunu inanarak  yapmıyorsa bir yere gelemeyeceğini, bundan dolayı 

korkmanın yersiz olduğunu belirtmiştir (Çebi ile görüşme, 2014). 

Dinçalp, proje sahiplerinin vaadlerini yerine getirmeme olasılığı konusunda, 

mümkünse proje sahipleriyle  yüzyüze konuşmaya ve daha önceki projelerinden bilgi 

almaya çalıştıklarını; ama vaadini yerine getirmeyen proje sahipleri konusunda yasal 

yaptırım güçlerinin olmadığını, bunun proje sahibinin inisiyatifinde olduğunu 

belirtmektedir (Dinçalp ile Görüşme, 2014; Url-86).  

Sunulan desteklerin kuluçka  merkezleri tarafından verilen destekler  ile 

karĢılaĢtırılması  

Lisanslı bir melek yatırımcı olan Çebi‘ye, bazı kaynaklarda, kitlesel fonlama 

platformlarının kuluçka merkezi görevi görmeye başladığına dair görüşlerin olduğu 

(Morris, 2014) aktarılmış ve bu konudaki fikri sorulmuştur. Çebi, temel işlerinin 

kitlesel fonlama platformu hizmeti vermek olduğunu, girişimcilere belli konularda 

yardımcı olsalar da kuluçka merkezlerinde olduğu gibi bir eğitim hizmetleri 

olmadığını belirtmiştir (Çebi ile Görüşme, 2014).   

Çebi (Görüşme, 2014), her ne kadar kuluçka merkezlerinde uygulanan programların  

sonundaki  ―demo day‖lerde, girişimcilerin, risk sermayedarlarının ve   melek 

yatırımcıların önüne çıkarak sunum yapmasıyla; kitlesel fonlama yönteminde, 2 aylık 

bir dönem boyunca sermaye toplama gayreti, birbirine benzese de, süreçlerin çok 

farklı olduğunu ifade etmektedir. Çünkü, her ne kadar, bazı projelerin  yayınlanma 

aşamasında birtakım yönlendirmelerde bulunsalar da bu kuluçka merkezlerinde 
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verilen eğitimle karşılaştırılabilecek düzeyde değildir. Kuluçka merkezlerinde verilen 

eğitim tarzı bir program sunulması durumunda bu kitlesel fondan farklı bir iş kolu  

olacaktır (Çebi ile görüşme,  2014). 

6.2.1.3 Türkiye’deki kitlesel fonlama sisteminin vaad ettiği getiriler   

Türkiye‘deki  kitlesel fonlama sisteminin, ne gibi getiriler vaad ettiği, ne tür faydalar 

sağlayabileceği konusunda elde edilen bulgular  ilgili başlıklar altında derlenmiştir.  

Ġlk giriĢim  sermayesinin toplanması  

Çebi (Görüşme, 2014), Türkiye‘de, özellikle teknoloji sektöründeki sermaye dağıtıcı 

kurumlara bakıldığı zaman bunların girişimlerin  geç safhalarına yatırım yaptığını; 

erken safhalarda sermayeye ihtiyaç duyan girişimcilerin  ise KOSGEB ve Tübitak 

gibi kuruluşlardan hibe almaya çalıştıklarını; fakat oldukça zor olan bu  süreçlerin 

yönetilmesi konusunda herkesin başarılı olamadığını, bundan dolayı da  

çevrelerindeki kişilere yöneldiklerini ifade etmektedir. 

Girişimcilik ekosisteminin temelde iki grup oyuncudan oluştuğunu; bir tarafta 

girişimcilerin, diğer  tarafta ise  melek  yatırımcı,  risk sermayesi fonları ve Tübitak, 

KOSGEB gibi sermaye sağlayan kurumların olduğunu belirten Çebi (Görüşme, 

2014), böyle bir ekosistemde kitlesel fonlama sisteminin girişimcinin ilk semayeye 

ulaştığı safha olacağı kanaatindedir.  

Çebi (Görüşme, 2014), Türkiye‘deki  sermaye sağlayan kurumların ve yatırımcıların 

sayıca az olması ve bu kişilerin/ kurumların, kendini kanıtlamış girişimlerin geç 

safhalarına yatırım yapmayı tercih etmelerinden dolayı, ilk girişim sermayesi bulma 

konusunda zorluk yaşayan girişimciler için,  kitlesel fonlama sisteminin, yardımcı 

olabileceğini düşünmektedir. Çebi (Görüşme, 2014), özellikle teknoloji sektöründeki 

sermaye dağıtıcı kurumların,  girişimlerin  geç safhalarında yatırım yapmayı tercih 

ettiğini, Türkiye‘de bunun, eksikliği  hissedilen bir durum olduğunu belirtmektedir.  

Savaş Ünsal, benzer bir şekilde, kitlesel fona, banka kredilerinin yükü altına 

girmekten çekinen ve devletin uzun bürokratik süreçler sonucu verdiği fonları tercih 

etmeyen kişilerin yöneldiğini ifade etmektedir (Optimist, 2014).  Ünsal‘ a göre, 

Türkiye‘de kamu kurumlarının verdiği destekler çok uzun bir süreç ve meşakatli bir 

dosya oluşturma gerektirdiğinden dolayı, ilgili süreçler herkes tarafından 

tamamlanamamakta; süreç tamamlansa dahi alınan fonlar yeterli miktarda 

olmayabilmektedir (Turkishtime, 2014). 
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Biayda‘yı yatırım öncesi çekirdek sermaye sağlayacak bir platform olarak 

gördüklerini ifade eden Dinçalp (Görüşme, 2014) ise, proje sahiplerinin risk 

sermayesi firmalarından büyük ölçekli yatırım alabilmenin öncesinde onlara 

ekiplerini kurabilecek ve genel işletme giderlerini karşılayabilecek bir miktarda 

fonlama sağlamayı amaçladıklarını belirtmektedir.  Bu doğrultuda, proje sahiplerinin 

6000-10000 TL civarında bir miktarı hedeflemesini, çekirdek sermayenin 

sağlanmasından sonraki aşamalarda  ise melek yatırımcılarla konuşulabileceğini 

ifade etmektedir. 

Dinçalp‘e göre (Görüşme, 2014; Url-86),  proje sahipleri, projelerine  sponsor veya  

yatırımcılardan destek buldukları zamanlarda onların koşullarına tabi kalmak  

durumunda kalabilmektedir.  Kitlesel fonlama  ise, herhangi bir sponsora bağlı kalma 

zorunluluğu olmaksızın bağımsız bir şekilde  yaratıcı projeler hayata geçirilebilme 

olanağı sunmaktadır. 

Dinçalp‘le paralel görüşte olan Savaş Ünsal, eskiden yatırımcıların melek 

yatırımcılardan ibaret oduğunu, şirket kurmak istenildiğinde bu kişilere gidildiğini, 

melek yatırımcılar sunulan projeye  inanıyorlarsa para koyup şirkete ortak 

olduklarını; ama internetin yaygınlaşmasıyla kitlesel fonlamanın  bu modele bir 

alternatif olarak doğduğunu belirtmektedir (Url-87). Ünsal‘a göre,  bunun yanı sıra 

bazı girişimciler, ilk aşamada projelerine hemen ortak istemiyebilmektedirler (Platin, 

2014). Ünsal, kitlesel fonlama iş modelinin gelişmesinde, ―Y kuşağı‖nın girişimci 

ruha sahip olup, bağımsız çalışmak istemesi ve dünya genelinde projelerin 

finansmanında yaşanan sıkıntıların  etkili olduğunu belirtmektedir. Ünsal‘a göre, 

gelişmekte olan ülkelerin hızla büyümesini  sağlayan bol ve maliyeti düşük para 

giderek kıtlaşacak, bankaların sağladığı kredilerin maliyeti artacak ve girişimcilere 

sağlanan devlet hibeleri artık olmayacaktır. 

GeliĢtirilen ürünün ya da iĢ modelinin test edilmesine olanak tanıma  

Çebi (Görüşme, 2014), Türkiye‘deki girişimcilerin, çalınma korkusu nedeniyle,  

fikirlerini dışarıya  lanse etmekten çekindiklerini, kitlesel fonlamanın  ise burada 

önemli bir araç olarak devreye girdiğini; çünkü bu sistem vasıtasıyla kitlelereden 

teyit alındığını, fikirlerin önden teste tabi tutulup, gerçekleştirilip 

gerçekleştirelemeyeceğine dair bir kanı oluşturulduğunu ifade etmektedir. Çebi 

(Görüşme, 2014), Türkiye‘deki en  büyük eksikliklerden bir diğerinin de piyasa 

araştırması yapılmadan diğer  üreticileri takip ederek  onların ürettikleri ürünleri 
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üretmek olduğunu, kitlesel fonlama sisteminin böyle  durumlarda devreye girerek 

yenilikçi fikrin test edilmesi konusunda yarar sağlayabileceğini belirtmektedir. 

Dinçalp de (Görüşme, 2014; Url-86) benzer  şekilde, girişimcilerin  iş modellerini 

kitlesel fonlama sistemi  ile teste tabi tutabileceklerini ve alacakları geridönüşlere 

göre iş modellerini değiştirebileceklerini aktarmaktadır. Böylece insanların neye ilgi 

duydukları, neyi beğenip neyi beğenmediklerini risksiz bir biçimde öğrenme şansı 

elde edilebilmektedir.   

Pazaryeri sunarak müĢteri ve destekçi tabanı  oluĢturmayı sağlaması 

Çebi (Görüşme, 2014), kitlesel fonlamanın projelere bir pazar yeri sunmakla birlikte, 

sahip oldukları ağlar sayesinde doğru kitleyi de proje sahiplerine ulaştırmaya 

çalıştıklarını belirtmektedir.  

Sobacı (Görüşme, 2014) ürün tasarımcıları özelinde, değerlendirildiğinde kitlesel 

fonlama platformlarının, tasarımcıların bir anlamda ön-satış yapabilecekleri 

platformlar olarak düşünülebileceğini ifade etmektedir.  

Çebi (Görüşme, 2014), kitlesel fonlama sisteminin, ihtiyaç duyulan fonu sağlamanın 

ötesinde  üretilmesi planlanan ürünler için belli bir müşteri kitlesi    oluşturulmasını 

sağladığını belirtmektedir.  

Dinçalp (Görüşme, 2014; Url-86) ise,  kitlesel fonlama  ile hedefe odaklı pazarlama 

gerçekleştirildiğini, projenin savunmasını, pazarlamasını yapabilecek, sürecin bir 

parçası olmak isteyen destekçi tabanına kavuşulduğunu ifade etmektedir. 

GiriĢimcilik ekosisteminin ve ekonominin geliĢiminde rol oynaması 

Dinçalp‘e göre (Görüşme, 2014), kitlesel fonlama sisteminin, sadece  tüketen değil; 

üreten ve ürettiğini paylaşan bir  toplum olma yolunda Türkiye‘ye önemli bir etkisi 

olacaktır. Dinçalp (Görüşme, 2014), sistem aracılığıyla, yaratıcı fikir ve projelerin 

hayata geçmesinin, üretimi özendireceğine inandığını ve hisse bazlı kitlesel 

finansman modeline geçilmesi durumunda, ülkenin girişimci ekosisteminde çok 

köklü değişikliklerin görülebileceğini belirtmektedir.  

Çebi (Görüşme, 2014), daha geniş bir perspektiften değerlendirildiğinde,  kitlesel 

fonlamanın  ekonomik anlamda  en büyük avantajının yeni istihdam sağlanması 

olduğunu ifade etmektedir. Çebi (Görüşme, 2014), özellikle sistemin yaygınlık 

kazandığı ülkelerde,  kitle fonlama plarformları sayesinde insanların elindeki atıl 

paranın ve yatırımın ekonomiye katılmakta olduğunu ve  burada kitlesel fonlamanın  
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-her ne kadar bir banka ya da borç verici kurum kadar olmasa da-  bir sirkülasyon 

sağlayarak,  paranın el değiştirmesini sağladığını vurgulamaktadır. 

Sobacı (Görüşme, 2014) bu konuda, kitlesel fonlamanın ciddi miktarlarda  nakit 

parayı dolaşıma sokma potansiyeli içerdiğini, bu nedenden dolayı da ciddiye 

alınması gereken bir olgu olduğunu ifade etmektedir. Sobacı ayrıca, dünyadaki 

örnekler incelendiği zaman, kitlesel fonlama sistemi ile  proje yapan insanların 

fonlama yaptıktan sonra yeni projeler ortaya çıkardıklarını, somut çıktılar ortaya 

koyduklarından dolayı çarpan etkisinin çok hızlı olduğunu  ve kitlesel fonlamanın, 

daha fazla paranın dolaşıma girmesi konusunda itici bir güç oluşturduğunu ifade 

etmektedir. 

Çebi (Görüşme, 2014), erken safhada sermaye bulmada yaşanan zorlukları aşmak 

yönünde kısa zamanda birçok insana ulaşma potansiyeli sunan kitlesel fonlama 

sisteminin çok güçlü bir araç olarak kullanılabileceğini düşündüğünü ve gelişmekte 

olan bir ekosistemin diğer unsurlarının  da daha hızlı gelişmesini sağlayabileceğini 

belirtmektedir 

Kuluçka merkezliyle olan iliĢki ve etkileĢim 

İlgili platformların kuluçka merkezleriyle olan etkileşimi ve onların sundukları 

hizmetlerle ilgili olarak Çebi (Görüşme, 2014), ideallerinin, yayınlanacak projelerin  

kuluçka merkezlerinden belli bir süreç geçtikten  sonra onlara gelmesi olduğunu 

ifade etmektedir.   

Çebi (Görüşme, 2014), her ne kadar kuluçka merkezlerinde uygulanan programların  

sonundaki  ―demo day‖lerde, girişimcilerin, risk sermayedarlarının ve   melek 

yatırımcıların önüne çıkarak sunum yapmasıyla; kitlesel fonlama yönteminde 2 aylık 

bir dönem boyunca sermaye toplama gayreti birbirine benzese de, süreçlerin çok 

farklı olduğunu ifade etmektedir. Çünkü, her ne kadar, bazı projelerin  yayınlanma 

aşamasında birtakım yönlendirmelerde bulunsalar da, bu kuluçka merkezlerinde 

verilen eğitimle karşılaştırılabilecek düzeyde değildir. Kuluçka merkezlerinde verilen 

eğitim tarzı bir program sunulması durumunda bu kitlesel fondan farklı bir iş kolu  

olacaktır. 

Kitlesel fonlamanın kurumsal Ģirketler için vaad ettikleri  

Kitlesel fonlama sistemi büyük kurumsal şirketlerin de sosyal sorunlara karşı 

duyarlılıklarını gösterebilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Örneğin Coca Cola‘nın bu 
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yaklaşımla bir kitlesel fonlama platformunda kampanya yürüttüğü görülmektedir 

(Moss, 2014)  

Çebi (Görüşme, 2014), bu alanda da işlerini  geliştirmek istediklerini ve bu 

doğrultuda çalışmalara başladıklarını aktarmaktadır.  

Biayda‘dan Dinçalp (Görüşme, 2014), de genellikle kurumlarla proje geliştirme 

konusunda çalıştıklarını, amaçlarının özellikle kültür sanat projeleri geliştiren 

kurumların çözüm ortağı olmak olduğunu ifade etmektedir.  

6.2.2  Türkiye’deki kitlesel fonlama sisteminin unsurlarına  iliĢkin bulgular 

Türkiye‘deki kitlesel fonlama sistemi oluşturan platformlar bu platformlarda proje 

yayınlayan kişiler ve bu projeleri detekleyen kişilerden hakkında elde edilen bulgular 

ayrı başlıklar altında derlenmiştir. 

6.2.1.1 Platformlara iliĢkin genel bilgiler 

Bu kısımda, Türkiye‘de  faaliyetlerini sürdürmekte olan dört kitlesel fonlama 

platformuna ait genel bilgilere yer verilmektedir.  

Fongogo 

Fongogo isimli kitlesel fonlama platformuna ilişkin bilgiler,  karşılıklı görüşme 

yapılan, platformun kurucu ortağı Ali Çebi ve  pazarlama sorumlusu Duygu 

Tarhan‘ın aktardığı bilgiler temel alınarak oluşturulmuştur. Önceki bölümde 

belirtildiği üzere platform hakkında basına yansımış bilgiler rapor haline getirilerek, 

görüşme öncesi ilgili kişilere teyit ettirilmiştir.  

KuruluĢ  aĢamasına dair bilgiler  

İstanbul merkezli şirket, Ali Tirkeş, Ali Çebi ve Louise Westerlind tarafından, 2013 

yılında kurulmuştur.  

Çebi (Görüşme, 2014), şirket kurulmadan önce 2013 Ağustos gibi takımı 

oluşturduklarını ve 2013 Kasım ayında Duygu Tarhan ve Ceylan Ölçer‘le  faaliyete 

başladıklarını, Duygu Tarhan ve Ceylan Ölçer‘in sosyal medya ve pazarlama 

stratejisi oluşturmada, yayınlanacak projelerin bulunması konusunda kendilerine 

katkıda bulunduklarını belirtmiştir.  

Çebi (Görüşme, 2014), platform kurulmadan önce yurtdışından Tükiye‘ye adapte 

edilebilecek fikirlere baktığını ve  kitlesel fonlamanın bu fikirlerden biri olduğunu; 

çünkü Türkiye‘de, girişimcilerden ve sermaye sağlayıcı bireylerden/ kurumlardan 
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meydana gelen  bir girişimcilik ekosisteminin oluştuğunu, fakat her gelişmekte olan 

ekosistem gibi henüz  belli, oturmuş düzenler olmadığını belirtmiştir. Çebi‘ye göre 

kitlesel fonlama, böyle bir ekositemde daha önceden sermayeye erişimi olmayan  

girişimcinin ilk semayeye olan erişimini sağlayayabilecek bir sistem olabilir (Çebi ile 

Görüşme, 2014) 

Organizasyon yapısı ve sahip olunan kaynaklar 

Çebi (Görüşme, 2014), şirket ortaklarının sahip olduğu becerilerin ve deneyimlerin 

birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu   ve şirketin kuruluş aşamasında, sadece 

yazılım alanında uzman desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtmektedir. Sözleşmelerin 

hazırlanması aşamasında avukatlık hizmeti alınmıştır.  

Tarhan (Görüşme, 2014), önceleri tam zamanlı olarak çalışan bir yazılımcıya sahip 

olduklarını, yazılım işlerinin azalmasıyla birlikte de dışarıdan hizmet almaya 

başladıklarını belirtmiştir. 

Çebi (Görüşme, 2014), Fongogo‘nun kendisinin ilk start-up deneyimi olduğunu, 

aslen  yatırım bankacılığından geldiğini ve finans geçmişine sahip olduğunu; şu anda  

aile şirketlerinin yatırımlarıyla ilgilendiğini ve sahip olduğu deneyimden  dolayı işin 

finans tarafını kendisinin üstlendiğini belirtmektedir. Ali Çebi, aynı zamanda melek 

yatırımcı lisansına sahip olmakla birlikte Keiretsu Forum uluslararası melek 

yatırımcı ağına üye bir yatırımcıdır (Çebi ile Görüşme, 2014).  

Çebi (Görüşme, 2014), şirket ortaklarındam Louise Westerlind‘in, daha önce birçok 

farklı pozisyonda çalıştığını, bunlardan birinin  World Bank‘te micko finansla ilgili 

bir pozisyon olduğunu, aynı zamanda Hong Kong‘da bir start-up kurduğunu ve bu  

yüzden yeni bir girişimin kuruluşuna her yönüyle tanıklık ettiğini; üçüncü ortak Ali 

Tirkeş‘in ise bir seri girişimci olduğunu ve Fongogo‘nun beşinci ya da altıncı 

girişimi olduğunu belirtmektedir. Diğer şirket ortaklarından yaşça büyük olan Ali 

Tirkeş‘in deneyimlerinden çok faydanıldığı ve Türkiye‘deki en büyük mobil ödeme 

sistemleri sağlayıcısı şirketin kurucularından biri olduğu ifade edilmiştir (Çebi ile 

görüşme, 2014). Çebi (Görüşme, 2014), kendisinin finans, Westerlind‘in operasyon, 

Tirkeş‘in ise işin pazarlama ve strateji kısmını  üstlenmesinden dolayı   teknik destek 

dışında başka bir desteğe ihtiyaçlarının kalmadığını belirtmiştir. Kendisinin 

pazarlama aktivitelerinden sorumlu olduğunu belirten Tarhan (Görüşme, 2014)  

sistem gereği  çoğu şeyin internet üzerinden ilerlediğini,  yapılan işin  ―online 

pazarlama‖ olarak tanımlanabileceğini ifade etmiştir.   
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Hedefler 

Çebi (Görüşme, 2014), Fongogo olarak gelecek dönemde yayınlanan proje sayılarını 

artırmak istediklerini bu amaçla sahip oldukları ağı genişletmeye çalıştıklarını; 

kurumsal müşterilere de hizmet vermek için çalışmalar yürüttüklerini; gerekli 

düzenlemeler hayata geçirilince hisse bazlı kitlesel fonlama sisteminde de hizmet 

vermek istediklerini; Orta Doğu ülkelerine açılma planları yaptıklarını; kitle kaynak 

kullanımı yaklaşımıyla da ilgili bir iş modelini hayata geçirmek istediklerini 

anlatmıştır.  

ĠĢbirlikleri  

Fongogo‘nun işbirliğine gittiği kurumlar arasında, Endeavor Türkiye, Girişim 

Fabrikası, Stage-Co, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi BUMED Business 

Angels gibi çeşitli kuruluşlar yer almaktadır. Bu bağlamda  kadın girişimcilerin 

desteklenmesi için  KAGİDER  gibi kadın  organizasyonlarıyla da çalışılıp destek  

sağlanmaktadır. Benzer şekilde, platform ELLE Türkiye ile işbirliğine giderek,  

markalarını yaratmak ya da var olan markalarını büyütmek isteyen genç moda  

tasarımcılarına erişip onları  desteklemeyi amaçlamaktadır (Tarhan ile görüşme, 

2014; Elle, 2014).  

Türkiye‘deki ortak çalışma alanlarından olan Atölye İstanbul ile birlikte düzenlenen 

―meydan okumaya var mısın‖ isimli atölye çalışması, işbirliği yapılan kuruluşlarla 

ortaklaşa düzenlenen etkinliklere bir örnek oluşturmaktadır (Çebi ile görüşme, 2014; 

Url-49) 

Yürütülen tanıtım çalıĢmaları  

2014 yılında, Atölye İstanbul işbirliğiyle endüstriyel tasarım öğrencilerinin katıldığı 

bir proje yarışması düzenlenmiştir. 

Proje sahibinin bireysel girişimleri yanında, Fongogo da ,  kampanya boyunca  e-

bültenlerle, iş  ortakları ve konuyla  ilgili bağlantılarıyla  projelere destek  çekmeye 

yardımcı  olmaktadır  (Tarhan ile Görüşme, 2014; Elle, 2014). 

Fongogo ekibi, stratejik ortaklık kurduğu üniversitelerin kuluçka merkezleri 

tarafından düzenlenen çeşitli girişimcilik etkinliklerinde yer almakta, radyo 

programlarına katılmaktadır. Projelerin yayılması konusunda gönüllü olarak hizmet 

veren elçiler ve proje liderleri de katkıda bulunmaktadır (Çebi ile Görüşme, 2014). 
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Sistemin iĢleyisi  ve farklılaĢtığı noktalar 

Fongogo‘da STK‘lara özel bir istisna olarak, bu kuruluşlar  tarafından yaratılan 

projelerde ―tümünü koru‖ adı verilen bir uygulama yer almaktadır.  Bu uygulama 

kapsamında, proje hedefine ulaşsa da, ulaşmasa da, toplanan tüm fon proje sahibine 

verilmektedir (Çebi ile görüşme 2014; Kadınlararası, 2013). Fongogo‘daki sistem 

sırasıyla aşağıdaki gibi işlemektedir: 

 Platforma üye olan proje sahipleri, gerçekleştirmek istedikleri projeleri 

duyurmak için proje sayfaları oluşturlar. 

 Projeler için bir tarih aralığı ve fon hedefi belirlenir. 

 Fongogo ekibi tarafından incelenen projeler yayınlamaya uygun bulunursa 

yayına sokulur, uygun değilse geliştirilmeleri için proje sahipleriyle 

bağlantıya geçilir.  

 Projeler en fazla 60 gün boyunca destekleyiciler tarafından fonlanır.  

 Projenin fon hedefine ulaşması durumunda toplanan para proje yaratıcısının 

hesabına aktarılır. 

 Proje sahibi topladığı para karşılığında, destekleyicilerin de istemesi 

durumunda, yaratıcı ödüller vererek, destekte bulunan  insanlara ödüllerini 

ulaştırır. 

 Proje fon hedefine ulaşamadığı takdirde toplanan para projeyi destekleyen 

insanlara iade edilir. İstisnai olarak, STK‘lar bütçe hedefine ulaşamasalar  

dahi toplanan miktar kendilerine aktarılır (Çebi ve Tarhan ile görüşme, 2014; 

Url-49) 

Biayda 

Biayda isimli kitlesel fonlama platformuna ilişkin bilgiler,  görüşme yapılan, 

platformun kurucu ortağı Koray Dinçalp‘ın aktardığı bilgiler temel alınarak 

oluşturulmuştur. Önceki bölümde belirtildiği  üzere,  platform hakkında basına 

yansımış bilgiler rapor haline getirilerek, görüşme öncesi Koray Dinçalp‘e teyit 

ettirilmiştir.  

KuruluĢ  aĢamasına dair bilgiler 

Dinçalp (Görüşme, 2014) Biayda‘nın kuruluşundan  önce, kitlesel fonlamanın henüz 

Türkiye‘de yapılmıyor olmasının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı 

olduğunu belirtmiştir. Dinçalp, ―kitlesel fonlamanın özellikle gelişmekte olan ve 

yüksek gelir düzeyine sahip olmayan ülkelerde, yaratıcılığı desteklemek adına 
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önemli olduğunu‖; bunun yanında ―STK‘lar ile yapılabilecek olası işbirliklerinin 

mevcut sosyal etkiyi artırarak toplumsal bir fayda sağlayabileceğini‖ düşündüklerini 

ve işe başlarken belli bir miktarda para kazanma düşüncesinde olmadıklarını 

eklemiştir (Dinçalp ile görüşme, 2014) 

Platformun kuruluş hikayesiyle ilgili bilgi veren Biayda‘nın kurucu ortaklarından 

Yeliz Özsoy verdiği ropörtajda, başka bir projesini fonlayabilmek için araştırma 

yaparken yurtdışındaki kitlesel fonlama örneklerini bulduğunu; bu platformların 

Türkiye‘den bir projenin fonlanmasına olanak tanımadığı için Türkiye‘de bir 

platform arayışına girdiğini, ancak bulamayınca Koray Dinaçalp ile bu tür bir 

platformu kurmak için araştırma yapmaya başladıklarını belirtmektedir. Verilen 

bilgiye göre Platform, Paypal ile yapılan anlaşma sonrası 2012 yılında hayata 

geçirilmiştir (Dinçalp ile görüşme, 2014; Optimist, 2013). 

Dinçalp (Görüşme, 2014), kuruluş aşamasında bazı kuluçka merkezleriyle 

görüştüklerini fakat daha sonra kendi başlarına  ilerlemeye karar verdiklerini ve 

herhangi bir uzman desteği almadıklarını belirtmektedir. 

Organizasyon yapısı ve sahip olunan kaynaklar 

Dinçalp (Görüşme 2014), ekipte kısmi zamanlı olarak çalışan 3 kişi olduğunu 

belirtmektedir. Kurucu ortak olan kendisi, pazarlama ve iş geliştirmeyle; diğer 

kurucu ortak olan Yeliz Özsoy, tasarım ve içerik geliştirmeyle ilgilenmekte; bir diğer 

kişi ise sitenin işleyişi ve iletişim konularında destek vermektedir. Yazılım 

konusunda ise şirket dışından hizmet alınmaktadır. Ayrıca, şirketin stratejik 

ortaklıklardan sorumlu bir de koordinatörü bulunmaktadır (Dinçalp ile görüşme, 

2014) 

Dinçalp (Görüşme, 2014), yatırım almaları durumunda  ekibi büyütmeyi 

planladıkarını belirtmiştir. 

Hedefler 

Gelecek dönemdeki hedefleriyle ilgili olarak, Dinçalp (Dinçalp ile görüşme 2014; 

Optimist, 2013), kurumsal kategori sponsorlukları ile kurumları da işin içine katmayı 

planladıklarını, Biayda‘yı yalnızca kitlesel fonlama uygulaması olarak 

kurgulamadıklarını,  gelecek dönemde kitle kaynak (crowdsourcing) hizmeti; veya 

Biayda ile edindikleri  bilgi ve deneyimle internet girişimleri için kuluçka hizmetleri 

de verebileceklerini belirtmektedir. 
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Dinçalp (Dinçalp ile görüşme 2014; Url-85, 2014), teknoloji konusundaki projeler 

hakkında da özellikle üniversitelerle işbirliği yapmayı istediklerini;  sonraki 

dönemlerde, proje sahiplerine belli paket hizmetler sunmayı hedeflediklerini, bu 

sayede proje sahiplerinin fikirlerini proje haline getirmelerini kolaylaştıracaklarını 

ifade etmektedir.  

ĠĢbirlikleri  

Dinçalp (Görüşme, 2014), genellikle kurumlarla proje geliştirme konusunda 

çalıştıklarını; amaçlarının özellikle kültür sanat projeleri geliştiren kurumların 

finansman ortağı olabilmek olduğunu,  bunların  haricinde, kitlesel fonlamaya 

kurumsal destek arayışlarının devam ettiğini belirtmektedir. Dinçalp,  bir yandan da 

ASHOKA, Endeavor, Girişim Fabrikası, GBA gibi STK‘lar, kuluçka merkezleri ve 

melek yatırımcı kuruluşlarıyla görüşerek iş modellerini sürekli olarak geliştirdiklerini 

ifade etmektedir. 

Yürütülen tanıtım çalıĢmaları  

Küçük bir ekibe sahip olduğuklarını belirten Dinçalp, bundan dolayı yoğun bir 

pazarlama çalışmasına sahip olmadıklarını, ―ağızdan ağıza‖ yöntemiyle tanıtımlarını 

yaptıklarını belirtmektedir. Sitede yayınlanan projelerin duyurulması amacıyla, 

çeşitli dergilere projelerle ilgili basın bültenleri yollanmaktadır (Görüşme 2014; Url-

86). 

Şirket ortakları sistemi ve şirketi tanıtmak için çeşitli girişimcilik etkinliklerine, 

atölye çalışmalarına, konferanslara katılıp sektörel dergilere röportaj vermektedirler 

(Biayda blog, 2014). 

Sistemin iĢleyisi  ve farklılaĢtığı noktalar 

Dinçalp (Görüşme 2014), ―sisteme STK‘lar ve kurumlarla işbirliğini entegre ederek 

sosyal etkiyi artırma fikri‖nin  ilk olarak kendilerinden çıktığını,  bu uygulamanın 

kendilerini  ―sadece para odaklı bir platform olarak değil, sosyal faydayı ön plana 

çıkaran bir platform olarak konumlandırdığını‖  ve  en büyük farklarının bu 

olduğunu ifade etmektedir. Sistemin işleyişi sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

 Platforma üye olan proje sahipleri, gerçekleştirmek istedikleri projeleri 

duyurmak için proje sayfaları oluşturlar;  

 Projeleri için bir tarih aralığı ve fon hedefi belirlenir; 
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 Biayda ekibi tarafından incelenen projeler yayınlamaya uygun bulunursa 

yayına sokulur, uygun değilse geliştirilmeleri için proje sahipleriyle 

bağlantıya geçilir.  

 Projeler 30 gün boyunca destekleyiciler tarafından fonlanır;  

 Projenin fon hedefine ulaşması durumunda toplanan para proje yaratıcısının 

hesabına aktarılır; 

 Proje sahibi topladığı para karşılığında, destekleyicilerin de istemesi 

durumunda, yaratıcı ödüller vererek, destekte bulunan  insanlara ödüllerini 

ulaştırır; 

 Proje fon hedefine ulaşamadığı takdirde toplanan para projeyi destekleyen 

insanlara iade edilir ( Dinçalpile görüşme, 2014; Biayda.com) 

Fonlabeni  

Fonlabeni isimli kitlesel fonlama platformuna ilişkin bilgiler,  görüşme yapılan, 

platformun yaratıcı yönetmeni Cemil Sobacı‘nın aktardığı bilgiler temel alınarak 

oluşturulmuştur. Önceki bölümde belirtildiği  üzere,  platform hakkında basına 

yansımış bilgiler rapor haline getirilerek, görüşme öncesi Cemil Sobacı‘ya teyit 

ettirilmiştir.  

KuruluĢ  aĢamasına dair bilgiler  

Yaratıcı direktör olarak Fonlabeni‘yi temsil eden Sobacı‘nın aktardığı bilgiye göre 

(Görüşme, 2014), platform Team İnternet Hizmetleri adı altında Fonlabeni markası 

ile 2012 yılında, sosyal girişim projelerine ve teknoloji yatırımlarına önem veren 

Esin Topal, Akın Topal ve Mehmet Topal isimli üç kardeş tarafından kurulmuştur.  

Sobacı (Görüşme, 2014), şirket ortaklarının internet teknolojisinin Türkiye‘de çok 

hızlı yayılmasından dolayı, internet yatırımlarını fırsat olarak gördüklerini ve 

FonlaBeni'yi kurarken motivasyonlarının ―hayallerini hayata geçirmek isteyen 

insanların para toplayabileceği bir platform olarak hizmet verebilmek ve farklı 

projelerin hayata geçtiğini görmek‖ olduğunu ifade etmektedir. Sobacı‘ya göre 

Türkiye'deki insanların yardımsever olması da platformu hayata   geçirirken fırsat 

olarak görülen unsurlardan  biri. Sobacı platformlarında fonlanıp hayata geçen 

yaratıcı projelerin platformlarının çalışmaya başlamasından  bu yana en önemli 

motivasyonları olduğunu belirtmektedir (Sobacı ile görüşme, 2014). 

Sobacı (Görüşme, 2014), Kandela Etkinlik ve Danışmanlık Yönetimi ile birlikte 

çalıştıklarını ve kuruluş aşamasında da danışmanlık hizmeti aldıklarını belirtmiştir. 



116 

Kuruluş aşamasında ayrıca platformla proje sahipleri ve destekçiler arasında 

yapılacak sözleşmelerin hazırlanması için avukatlık ve mali müşavirlik hizmeti 

alınmıştır (Sobacı ile görüşme, 2014). 

Organizasyon yapısı ve sahip olunan kaynaklar 

Fonlabeni ekibinde ortakların haricinde bir yazılımcı  bir de projelerle ilgilenen 

yaratıcı direktör bulunmaktadır. Şirket ortakları olan Esin Topal, Akın Topal ve 

Mehmet Topal işin  finans ve pazarlama kısmıyla ilgilenmektedir (Sobacı ile 

görüşme, 2014).Yaratıcı direktör olan Cemil Sobacı (Görüşme, 2014), üniversitede 

TV ve Sinema eğitimi aldığını ve   video konusunda proje  sahiplerine yardımcı 

olabildiğini belirtmiştir.  

Sobacı (Görüşme, 2014), Fonlabeni‘de esnek bir yapı olduğunu, dönemsel olarak ya 

da proje yoğunluğuna göre,  projelerin hayata geçirilme sırasında Fonlabeni ekibine 

katılan yeni kişilerin de olduğunu ifade etmiştir.  

Hedefler 

Sobacı (Görüşme, 2014), hedefleriye ilgili olarak, platformlarında yayınlanan proje 

sayısını artırmak ve işbirliği yaptıkları  topluluklara yenilerini eklemek istediklerini 

belirtmektedir. Platform, ―yalnızca ticari hedefleri olmayan, yaratıcı ve sosyal 

hedeflere odaklanan‖, projelerle büyütülmek istenmektedir. Sobacı, ayrıca, 

Türkiye‘de kitsel  fonlama için özgün içerikler üreterek ve aynı zamanda proje üreten 

toplulukları bir araya getirerek diğer platformlardan farklılaşmayı hedeflediklerini 

belirtmektedir.  

ĠĢbirlikleri 

Sobacı (Görüşme, 2014), yaratıcı projeler üreten topluluklar ile birlikte projeler 

üretmek için girişimlerde bulunuklarını, Change.org,  Makers Türkiye,  Nöbetçi 

Kütüphane,  Kronos MD gibi kendi içinde proje üreten toplulukları FonlaBeni'de bir 

araya getirip, sonrasında daha büyük organizasyonlar yapmalarına zemin yaratmak 

istediklerini ifade etmektedir. 

Yürütülen tanıtım çalıĢmaları  

Sobacı (Görüşme, 2014), tanıtım faaliyetleriyle ilgili olarak, bir kısa film yarışması 

düzenlediklerini, Google reklamları ve sosyal medya yönetimi ile hedef kitleye 

ulaşmaya çalıştıklarını;  üniversiteleri gezip topluluklarla topluluk fonlaması 
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atölyeleri gerçekleştirdiklerini; ve son bir yıl içinde  Bilkent, Odtü, Boğaziçi, Ege 

Üniversitesi‘nde söyleşiler yaptıklarını belirtmiştir.   

Sistemin iĢleyisi  ve farklılaĢtığı noktalar 

 

Sistem aşağıdaki gibi işlemektedir: 

 Platforma üye olan proje sahipleri, gerçekleştirmek istedikleri projeleri 

duyurmak için proje sayfaları oluşturlar;  

 Projeleri için bir tarih aralığı ve fon hedefi belirlenir; 

 Fonlabeni ekibi tarafından incelenen projeler yayınlamaya uygun bulunursa 

yayına sokulur, uygun değilse geliştirilmeleri için proje sahipleriyle 

bağlantıya geçilir.  

 Projeler 60 gün boyunca destekleyiciler tarafından fonlanır;  

 Projenin fon hedefine ulaşması durumunda toplanan para proje yaratıcısının 

hesabına aktarılır; 

 Proje sahibi topladığı para karşılığında, destekleyicilerin de istemesi 

durumunda, yaratıcı ödüller vererek, destekte bulunan  insanlara ödüllerini 

ulaştırır; 

 Proje fon hedefine ulaşamadığı takdirde toplanan para projeyi destekleyen 

insanlara iade edilir.  

Crowdfon 

Araştırma yöntemi bölümde açıklandığı üzere, Crowdfon‘un sahibi  Savaş Ünsal ile 

görüşme gerçekleştirilememiştir. Aşağıda yer alan veriler, platformun internet 

sitesinden, blog yazılarından, Savaş Ünsal‘ın dergilere verdiği ropörtajlardan ve bir 

TV programından derlenmiştir. 

KuruluĢ  aĢamasına dair bilgiler  

Crowdfon‘un sahibi Savaş Ünsal‘ın aktardığı bilgilere göre  platformun geçmişi 

2011 yılında kurulan Türkiye‘nin ilk kitlesel fonlama platformu olan Projemefon‘a 

dayanmaktadır. Savaş Ünsal bu şirketi 2013 yılında satın alarak üzerine Crowdfon 

markasını geliştirdiğini belirtmiştir (Para, 2014).  

Superonline yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra İzmir Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi‘ndeki teknoparkta genel koordinatör olarak görevine devam ettiğini belirten 

Savaş Ünsal,  teknoparktaki görevi  süresince, girişimcilerin başlangıç aşamasında 

maddi; daha sonraki aşamalarda  ise pazarlama, patent, hukuk ve teknoloji transferi 
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konularında yardıma ve desteğe ihtiyaç duyduklarını fark ettiğini ifade etmektedir. 

(Turkishtime, 2014). Ünsal, bu izlenimlerden yola çıkarak, yenilikçi projelerin 

hayata geçirebilmelerini sağlayan  dünyadaki benzer platformları araştırırken, 

Türkiye‘de de bu tip  platformlara ihtiyaç olduğu düşüncesiyle Crowdfon‘u hayata 

geçirmiştir.  

Savaş Ünsal, bu işe girmeden önce, özellikle ABD ve İngiltere‘de başarılı 

uygulamaları olan kitlesel fonlama modelinin, Türkiye‘de başarılı olup olmayacağı 

konusunda bazı tereddütlerinin olduğunu; çünkü gelişmekte olan ülkelerde insanların 

birbirlerini destekleme konusunda istekli olmayabildiğini; fakat yaptığı 

araştırmalarda Orta Doğu‘da bu iş modelinin başarılı örneklerine rastladıktan sonra 

tereddütlerinin geçtiğini belirtmektedir (Url-87;  Para, 2014; Turkishtime, 2014) 

Sistemin iĢleyisi  ve farklılaĢtığı noktalar 

Ünsal, internet ve teknoloji alanlarındaki geçmişinden dolayı İnternet ve mobil 

uygulama projeleri üzerinde durduğunu ve teknoloji ile pazarlama konularında proje 

sahiplerine destek olabileceğini düşündüğünü belirtmektedir  (Turkishtime, 2014). 

Crowdfon‘da, proje sahibi tarafından hedeflenen fonun toplanması için yine proje 

sahibi tarafından 30 ile 90 gün arasında bir süre belirlenmektedir. Eğer proje 

Crowdfon ekibinin değerlendirmesi sonucu yayına uygun bulunursa, projenin 

onaylamasını takiben, desteklenmesi için sosyal medya ağları aracılığıyla 

ilgilenebilecek kişiler destek vermeleri için proje sayfasına davet edilmektedir.  

Crowdfon‘da diğer üç platformda olduğu gibi ―ya hep ya hiç‖ prensibi 

uygulanmaktadır  ve ödül tabanlı bir model esas alınmıştır.  

Savaş Ünsal, trend projeler arasında sanat projelerinin ağırlıkta olduğunu, kısa film 

müzik ve kitap kategorilerinin gençler için önem taşıdığını belirtmektedir 

(Turkishtime, 2014; Optimist, 2014). Ünsal‘ın verdiği bilgilere göre Crowdfon‘a 

yapılan başvuruların yüzde 95‘i onaylanmış ve sitede yayılanmış. Onaylanan 

projelerin ise yaklaşık yüzde 28‘lik bir kısmı başarılı olmuştur (Para, 2014).   

Hedef ler 

Savaş Ünsal, hedeflerinin hisse elde etmeyi olanaklı kılan hisse bazlı kitlesel 

fonlamaya geçmek olduğunu belirtmektedir; bu bağlamda, yakın gelecekte bu 

modele  geçilmesi durumunda, daha sonra pazarlama,  teknoloji,  hukuk, patent 
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konularında girişimcilere yardım edecek bir platform yaratılabileceği ifade 

edilmektedir (Turkishtime, 2014; Optimist, 2014). 

Ünsal, amacının  genç girişimcilere yeni bir yer  açabilmek olduğunu;  çünkü 

gençlerin gidebilecekleri yerlerin çok az olduğunu  ve ne yapacaklarını da 

bilemediklerini belirtmektedir (Url-87, 2014). Ünsal‘ın bir diğer hedefi ise 

Crowdfon‘da daha fazla teknoloji  projesine yer vermektir.  Ünsal, mobil ve internet 

sektörlerinde sahip olduğu deneyimi ve girişim  ağlarıyla olan  bağını kullanarak bu 

türde projelere sahip kişilere yardımcı olabileceğini ifade etmektedir (Optimist, 

2014). 

6.2.1.2 Türkiye’deki kitlesel fonlama platformlarında proje yayınlayan ya da 

yayınlamayı düĢünen kiĢilere iliĢkin değerlendirmeler  

İncelenen  kitlesel fonlama platformlarının yetkililerinin,  platformlarında proje 

yayınlayan ya da yayınlamayı düşünen kişilere ilişkin değerlendirmeleri ilgili 

başlıklar altında derlenmiştir.  

Profilleri   

Yapılan görüşmelerede, Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarında proje 

yayınlayan kişilerle ilgili olarak; 19-35 yaş aralığında, genç profesyonellerin ve belli 

alanlarda  uzman ya da ilgili kişilerin oluşturduğu bir profil betimlenmektedir.   

Tarhan (Görüşme, 2014)  yayınlanan proje sayısının, kadınların lehine biraz daha 

fazla olduğunu düşünmekle birlikte; istatistiki çalışma yapabilmek için yeterli  proje 

sayısına henüz ulaşılamadığını ifade etmiştir.   

Sobacı (Görüşme, 2014), Fonlabeni‘de proje yayınlanan insanların daha çok 20-35 

yaş aralığında olduklarını ve Fonlabeni‘ye Türkiye‘nin hemen hemen her şehirden 

proje başvurusu geldiğini ifade etmiştir.  

Çebi (Görüşme, 2014), konuyla bağlantılı olarak ABD‘deki öncü platformlardan, 

Kickstarter özelinde yapılan bir istatistiki çalışmadan bahsetmiştir. Bu çalışmaya 

göre kadınların başarı aranı % 69.5 iken erkeklerin % 61.4‘dir. Kadınların lehine 

olan bu durumun nedenleri arasında kadınlar arasında  birbirine daha kenetli bir 

topluluk olduğu ve birbirlerini tuttukları, kolladıkları  belirtilmektedir (Marom ve 

diğ. 2014)   

Dinçalp‘in verdiği bilgiye göre (Görüşme, 2014) Biayda‘da proje yayınlayanlar 

çoğunlukla 25 – 35 yaş arası genç profesyonellerdir.  
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Tutumları  

Dinçalp‘e göre (Görüşme, 2014) kitlesel finansmanın risksiz bir sistem olması, 

projelerini denemeleri için proje  sahiplerini cesaretlendirmektedir. 

Proje sahipleri genellikle başka bir proje sahibinin referansı ile geldiğinden veya 

Biayda‘nın  tanıtım toplantılarına katıldıklarından dolayı, kafalarında fazla soru 

işareti bulunmamaktadır. Dinçalp ―site açıldığından beri insanların daha pozitif bir 

yaklaşıma sahip olduğunu söylebiliriz‖ demiştir (Dinçalp ile görüşme, 2014). 

Tarhan (Görüşme, 2014), proje sahiplerinin tutumlarıyla ilgili olarak: ilk başlarda  

platform olarak, projeleri kendi gayretleriyle arayıp bulduklarını, şimdi ise  

insanların  platformu görüp çalışma sistematiğini çözdüğünü  ve projeleri  neredeyse 

son aşamaya getirip sisteme yükledilerini  ifade etmiştir.  Tarhan‘a göre ―kitlesel 

fonlamanın bu kadar yeni olmasına rağmen insanların kısa sürede sisteme adapte 

olması oldukça şaşırtıcı‖ bir durum oluşturmaktadır. 

Sobacı (Görüşme, 2014) bu konuda kitlesel fonlamanın Türkiye‘de insanların 

gündemine yeni yeni giren bir konu olduğunu, platformlar kadar proje sahiplerine de  

iş düştüğünü ifade etmektedir. Sobacı‘ya göre proje sahipleri ―projelerini eğlenerek 

ve daha fazla insanı dâhil ederek hazırladıklarında hem başarılı projeler 

gerçekleştirmektedirler hem de platformlardaki destekleyici kitlesinin artmasını 

sağlamaktadırlar‖. 

Çekinceleri 

Dinçalp ve Çebi de Türk insanının biraz güvensiz olduğunu vurgulamaktadırlar 

(Çebi ile görüşme, 2014; Dinçalp ile görüşme). Çebi, ―Projelerinin çalınacağı 

korkusu‖yla projelerini yayınlamaya çekinen kişiler hakkında,  platform olarak proje 

sahiplerini koruma altına almalarının mümkün olmadığını; fakat eğer ortada inanılan 

bir fikir varsa, bunu en iyi yapacak kişinin proje sahibinin kendisi olduğunu; bir fikir 

ne kadar kopyalansa da, kopyalayan insan bunu inanarak  yapmıyorsa bir yere 

gelemeyeceğini belirtmiştir (Çebi ile görüşme, 2014).  

Sobacı (Görüşme, 2014) bu konuda, kitlesel fonlama platformlarının projelerin fikri 

mülkiyet güvenliğini sağlamak gibi bir iddialarının olmadığını, projeyle ilgili sadece  

ana fikrin belirtilip,  ilgili üretim süreçlerinin hepsinin paylaşılmadığını ifade 

etmiştir. Sobacı, proje sahibinin, eğer mümkünse, fonlamak istediği projesi için 

patent almasının iyi olacağını; fakat  topluluk fonlaması platformlarının  aynı 
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zamanda fikirlerin belirli bir tarihte duyurulduğu platformlar olduğu için, fikrin proje 

sahibine   ait olduğunu belgeleyen bir işlev de gördüğünü vurgulamaktadır. Sobacı 

ilave olarak,  topluluk fonlamasının yaratıcılık ruhu ile ilgilendiğini; bu sistemde  

ürün kadar proje sahibinin hikayesinin de önemli olduğunu ve hikayenin 

çalınabilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.  

Proje sahiplerinin  üstüne düĢen görevler, yaptıkları hatalar, verilen tavsiyeler: 

Kitle fonlama platformlarında yayınlanan projelerin başarılı olabilmesi için, tanıtım 

sayfalarında video kullanımının  önemi sıklıkla vurgulanmaktadır.  

Projelerin başarılı olabilmesi için videonun çok önemli bir faktör olduğunu belirten 

Çebi (Görüşme, 2014), en çok bu konuyu vurguladığını belirtmiştir. Çünkü video 

aracılığıyla proje sahibi kendisini ve  projeyi anlatabilmekte,  potansiyel destekçilere  

ne yapmak istediğini açıklayabilmektedir. Çebi, insanların, özellikle Türk halkının, 

yazı okumaktansa görsel şeylere rağbet ettiğini, görsel malzemeyi daha rahat 

anladığını ve bu yüzden de videonun önem arz ettiğini belirtmiştir.  İnsanlar 

destekleyeceği girişimcileri gördüğü zaman bir ilişki kurabilmektedirler ve projenin  

insani bir tarafı olmaktadır (Çebi ile görüşme, 2014). 

Sobacı‘ya göre (Görüşme, 2014) video kullanımı,  projelerin çok daha hızlı 

ilerlemesini  sağlamakla birlikte  başarılı olma yüzdesini %30-40 oranında yukarıya  

çekmektedir. Dinçalp de proje sahiplerinin video  aracılığıyla  projelerini sosyal 

medya ve kendi kanallarında yaymaları gerektiğini vurgulamaktadır (Görüşme 2014; 

Url-85, 2014). 

İncelenen tüm platformların internet sitelerinde   proje sahiplerine yönelik proje 

oluşturma  kılavuzları bulunmaktadır.  Örnek olarak Şekil 6.1‘de Biayda isimli 

platformun internet sitesinde yer alan proje oluşturma kılavuzuna ait bir sayfa 

görülmektedir. 
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ġekil 6.1 : Biayda‘nın sitesinde yer alan proje oluşturma kılavuzu (Url-73). 

Çebi (Görüşme, 2014), özelikle ürün tasarımı projelerinin başarıya ulaşabilmesi için, 

proje sahiplerinin kafasında, önceden tanımlı bir müşteri kitlesi olmasının; stratejik 

bir şekilde hareket edilerek, proje sisteme önce girmeden hedeflenen müşteri  

kitlesinin belirlenmesinin ve bu kişilere sosyal medya gibi araçlarla  ulaşılmasının 

önemini vurgulamaktadır. Bu tarz, stratejik bir pazarlama çalışması yapılmadığı 

zaman başarı yakalanamamaktadır (Çebi ile görüşme, 2014).   

Tarhan da Görüşme, 2014) kendi deneyimelerinin aynı yönde olduğunu belirterek 

bazı proje sahiplerinin belli bir stratejisi olmadığını ve hiçbir şey yapmadan 

beklediğini, başarısızlığın en büyük nedeninin bu  olduğunu aktarmışrtır.  

Tarhan (Görüşme, 2014), projeleri,  proje öncesi, proje aşaması ve proje sonrası diye 

3 aşamaya ayırdıklarını, proje sahiplerinin projelerini yayınlamadan önce proje  

taslağı üzerinde  çalışılması gerektiği ve proje yayınlandıktan sonra ne yapacaklarını 

bilmelerinin gerekiliğini vurgulamıştır. Tarhan‘a göre (Görüşme, 2014) 

karşılaştıkları hatalardan biri, proje sahiplerinin projeyi yükledikten sonra ―şimdi biz 

ne yapacağız‖ demeleridir. Bundan dolayı proje sahiplerinin, projelerini  

yayınlamadan önce çalışma yapmaları, hangi kitleye ulaşacaklarını belirlemeleri;  

projenin,  siteme girildiği tarihten birkaç gün önce tanıtım faaliyetlerine ve  destek 

istemeye başlamaları önerilmektedir:  çünkü viral pazarlamanın özüne uygun olarak, 
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tanıtım öncelikle proje sahiplerinin ulaştığı kişilerle başlamakta ve bu kişiler 

vasıtasıyla proje sahibinin tanımadığı insanlara yayılmaktadır. Bu sayede hedeflenen 

fon miktarı bir-iki hafta içinde toplanabilmektedir.  Çebi (Görüşme, 2014),  proje ne 

kadar enteresan ve ilgi çekici olursa olsun, ilk bir-iki haftada   yapılan pazarlamanın  

ve toplanan fon miktarının çok önemli olduğunu vurgulamış; proje sahiplerinin bu 

zaman zarfında, hızlı davranıp,  ulaşabildikleri  tüm insanlara ulaşmalarını, çünkü  

viral pazarlamanın ilkelerine uygun olarak, daha sonra  gelecek insanların  onların 

ikinci ve üçüncü dereceden tanıdığı insanlar olduğunu belirtmiştir. Şekil 6.2‘de 

bahsedilen viral pazarlama yaklaşımının şematize edilmiş hali görülmektedir.  

 

ġekil  6.2: Viral pazarlamanın temsili işleyişi (Url-74). 

Dinçalp‘e göre bir projeden  bahsedebilmek için, fizibilite çalışmasının yapılması, 

gelir modelinin belli olması, nasıl bir ekiple ne kadar süreye ihtiyaç duyulduğunun 

bilinmesi  gerekmektedir. Bundan dolayı Dinçalp, proje sahiplerinin projelerini 

yayınlamadan önce bu detaylar üstünde çalışmaları tavsiyesinde bulunmaktadır. 

(Görüşme 2014; Url-86).  

Sobacı da (Görüşme, 2014), fikirlerin yeterince projelendirilmemesini projelerin 

başarısız olmasındaki nedenlerden biri olarak  belirtmektedir. 

Çebi (Görüşme, 2014), ürün tasarımı projeleri özelinde yaptığı açıklamada, 

platformlarında yayınlanmak istenen projelerin tasarım safhasının bir adım ötesinde 

olması gerektiğini belirtmiş; ürün henüz ortada olmasa dahi, en azından tedarikçilerin 

bilinmesi gibi, projenin gerçekleştirilmesine dair önemli bilgilere hakim olmanın 

önemini vurgulamıştır. Ayrıca çok basit bir prototipin olması dahi o projeyi çok daha 

güvenilir yapacaktır (Çebi ile görüşme, 2014). 

Tarhan (Görüşme 2014), sistem gereği, proje sahiplerine temel anlamda bir platform 

sağladıklarını ve projeyi başarıya ulaştırmanın büyük ölçüde proje sahiplerinin  
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elinde olduğunu vurgulamaktadır. Projelerin başarılı olabilmesi için projenin yaratıcı 

bir şekilde duyurulması ve paylaşılması gerekmektedir. Sadece projesini platforma 

yükleyip, pasif bir şekilde bekleyen proje sahipleri başarılı olamamaktadır. 

Projelerini duyurma ve tanıtma konusunda çaba sarf eden proje sahiplerinin emekleri 

ise karşılığını bulmaktadır (Tarhan ile görüşme, 2014).  

Aynı şekilde, Sobacı‘ya göre de (Görüşme, 2014), kitlesel fonlamada, projelerin 

başarısını  proje sahiplerinin  projelerini  hayata geçirme konusundaki kararlılıkları 

belirlemektedir. Yayınladıkları projelerini yeterince tanıtmayan, yakın çevresinin 

desteğini almayan, sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan proje sahiplerinin 

projelerinin başarılı olma şansı düşük olmaktadır.  

Dinçalp (Görüşme, 2014), tanıtım ve ses getirecek proje eksikliği nedeniyle, şu an 

gerekli destekçi kitlesine ulaşamadıklarını, bu nedenle  projelerin başarılı olmasının 

ağırlıkla proje sahiplerinin kendi çevreleriyle alakalı olduğunu ifade etmiştir. Dinçalp 

―proje sahipleri projeyi siteye koyduktan sonra sihirli bir değnekle proje başarılı 

olacak sanıyorlar. Aslında esas işleri bundan sonra başlıyor ama bunun pek farkında 

değiller. Uyarmamıza rağmen, tanıtımını iyi yapamayan projeler başarısız oluyor 

genelde‖ sözleriyle kampanya süreçlerini aktif olarak yönetmemekten dolayı proje 

sahiplerinin başarısız olduğuna değinmektedir (Dinçalp ile görüşme, 2014). 

Savaş Ünsal, projelerin başarılı olabilmesi için proje sahibinin projesine olan 

inancının tam olmasının çok önemli olduğunu belirtmektedir (Para, 2014; Optimist, 

2014). Ünsal, önemli bir noktanın, yayınlanacak projenin proje özellikleri taşıması 

olduğunu, yani başının, sonunun, içeriğinin belli olması olduğunu vurgulamaktadır 

(Url-87, 2014). Ünsal‘a göre girişimci kişi gerçekleştirmek istediği projeyi güvenle 

anlatabilmelidir. Bu doğrultuda, destekçilerin güvenini kazanabilmek için  istenilen 

paranın nasıl harcanacağı iyi bir şekilde anlatılmalıdır (Url-87, 2014; Optimist, 

2014). Projenin yakın ya da uzak çevreden destek bulabilmesi için amacın iyi 

belirlenmesi, özen gösterilmesi, detaylı bir şekilde anlatılması ve proje sahibi 

hakkında bilgi veren bir videonun çekilmesi gerektiğini belirten Ünsal, destekçilerin  

genel olarak proje sahibini de tanımak ve onun enerjisini hissetmek istediklerinin 

altını çizmektedir (Para, 2014; Turkishtime 2014). Ünsal‘ın verdiği bilgiye göre,  

proje sahipleri fikirlerini iyi bir şekilde satabilirlerse, projelerini hızlı bir şekilde 

geliştirebilmektedirler  (Platin, 2014). Ünsal, proje sayısıyla oranlandığında, 

başarısız olan proje sayısının % 50 civarında olduğunu; başarıyı arttırmak için ise 
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proje sahiplerinin çalışmalarını iyi yapıp, projelerini iyi kurgulamalarını, projeye ait 

bir internet sitesinin olmasını ve  sosyal medyanın etkin kullanılmasını önermektedir 

(Url-87; Para, 2014).   

Tarhan‘a göre (Görüşme, 2014) başarısızlığın nedenlerinden biri de proje 

sahiplerinin pazarlamayı bilmemelerinden ve bu konuda kafalarında net bir şekil 

olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Çebi‘ye göre (Görüşme, 2014), ilk birkaç hafta içinde belli bir fonlamanın 

toplanması da projenin başarıya ulaşması bakımından  faydalı olmaktadır. Çebi, 

örnek olarak, 2 haftada % 30 civarında bir fonlama  sağlamış  projenin, orjinal bir 

proje olabileceği konusunda insanların kafasında bir algı oluştuğunu belirtmiştir. 

Diğer yandan, örneğin 2 ay içinde fonlanması hedeflenen bir proje  ―58 . gününde 

100 tl toplamış ise  ne kadar enteresan olsa da destek olmak için bir neden yok ― 

demiştir (Çebi ile görüşme, 2014). 

Dinçalp (Görüşme, 2014) ödüllerin belirlenmesinde de sıkıntılarla karşılaştıklarını ve 

proje sahiplerine soyut hediyeler verilmesini önerdiklerini belirtmiştir (Görüşme 

2014; Url-86). Ödüllerin belirlenmesi konusunda, diğer iki platform yetkilisi de  

gerektiğinde proje sahiplerine yaratıcı ödüller konusunda fikir verdiklerini 

belirtmişlerdir.  

Dinçalp, proje sahiplerine fikrin projeye dönüştürülmesi aşamasında, kuluçka 

merkezlerinden, hızlandırıcı programlardan, Hackathon gibi etkinliklerden 

yararlanmalarını önermektedir (Görüşme 2014; Url-86). 

Teknoloji odaklı projeleri olan girişimcilere prototip geliştirmeleri tavsiyesinde 

bulunan Ünsal, insanlara fikir satmanın  zor olduğunu; ama girişimcinin elinde hazır 

bir prototip, yazılım ya da ürün tasarımı  olursa, projenin  daha ikna edici 

olabileceğini belirtmektedir (Platin, 2014).   

6.2.1.3 Türkiye’deki kitlesel fonlama platformlarında yayınlanan projeleri 

destekleyen kiĢilere iliĢkin değerlendirmeler 

İncelenen  kitlesel fonlama platformlarının yetkililerinin,  platformlarında yayınlanan 

projeleri, destekleyen kişilere ilişkin değerlendirmeleri ilgili başlıklar altında 

derlenmiştir.  
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Profilleri  

Dinçalp (Görüşme 2014), platformlarında yayınlanan projeleri destekleyen kişilerin 

profilleri hakkında, ―genellikle proje sahiplerinin aile üyeleri, yakın arkadaşları ve 

projenin eski takipçileri destek oluyor‖ demiştir. 

Tarhan (Görüşme, 2014),  proje sahiplerinin sistemi kısa sürede benimsemesine 

karşın, destekçiler için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu, çünkü projelerin 

tanıtılmasında ilk çıkış noktalarının  proje sahibinin kendi çevresi olduğunu  ve bu 

kişiler vasıtasıyla da ikinci dereceden kişilerin projeden haberdar olduğunu ifade 

etmiştir. Tarhan, Fongogo‘da şu ana kadar yayınlanan projelerin büyük boyutlu 

olmamasından ve proje sahiplerinin kendi kısıtlı pazarlama çalışmalarından dolayı 

çok viral etki yaratan büyük bir projenin  olmadığını belirtmektedir (Tarhan ile 

görüşme, 2014). 

Tarhan (Görüşme, 2014), kendi isteklerinin de, aslında proje sahibini  tanımayıp, 

projeyi  sevip gelen insanların destek vermesi olduğunu; ancak bunun da 

―yaratıcılığıyla insanların ilgisini çekip viral etki yaratacak projelerin gelmesiyle‖ 

mümkün olacağını belirtmiştir.  

Çebi (Görüşme, 2014), yurtdışındaki büyük platformların incelenmesi durumunda,  

bu platformların, tekrarlayan şekilde 100‘lerce projeyi  fonlayan bireylerin yer aldığı 

ciddi bir destekçi  topluluğuna sahip olduğunun görüldüğünü; fakat  kendi 

platformlarının henüz bu noktada olmadığını belirtmiştir. 

Sobacı (Görüşme, 2014), yaratıcı projeleri takip eden kişileri genel anlamda  farklı 

deneyimlere açık, 24-35 yaş arasında, üniversite mezunu ve genellikle ekonomik 

özgürlüğü elinde olan insanlar olarak tanımlamaktadır.  Sobacı‘ya göre  proje 

yaratıcısının para istemesine bağlı olarak bu grup çok daha farklılaşabilmekte ve yaş 

ortalaması daha yukarılara çıkabilmektedir. 

Çebi (Görüşme, 2014), hedeflerinin, sistemin özü gereği olabildiğince büyük bir 

kitleye ulaşmak olduğunu çünkü hacmin ancak bu şekilde artırılabileceğini ve bu 

bağlamda hedef kitlelerinin genç kesim olduğunu belirtmektedir. Çebi gençleri 

hedeflemelerinin nedeni olarak, ―erken benimseyen‖ (early adopter)  kişilerin 

genelde bu genç kesim olduğunu ve konseptin başarılı olmasında da erken 

benimseyenlerinin rolünün çok büyük olduğunu belirtmiştir. Çünkü bu kişiler ürünü 
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kullanmakla kalmayıp aynı zamanda ürünün promosyonunu da yapmaktadırlar (Çebi 

ile görüşme, 2014). 

Tutumları 

Destekçilerin davranışları konusunda Dinçalp, bu kişilerin sürecin bir parçası olmak 

istediklerini ve onlar olmaksızın projelerin gerçekleşemeyeceğinin farkında 

olduklarını belirtmektedir ( Görüşme 2014; Url-86). 

Dinçalp (Görüşme, 2014), ―eskiden sitenin güvenliği ve ödeme sistemi ile ilgili fazla 

soru alıyorduk. Artık insanlar PayPal‘ı da tanıyor ve güvenliğini sorgulamıyor. Site 

açıldığından beri insanların daha pozitif bir yaklaşıma sahip olduğunu söylebiliriz‖ 

demiştir. 

Çebi (Görüşme, 2014), ilginç bir şekilde, kültürel anlamda hayırsever olarak bilinen 

Türk  insanlarının ―World giving index‖teki (Cafamerica.org, 2014) yerinin 

yükseklerde olmadığını, çelişen bu görüşlerin sonuçlarının zamanla görüleceğini 

ifade etmiştir. 

Kategoriler bazında ele alındığında ise Fongogo‘da STK projelerinin fonlanma 

oranlarının, film projelerine nazaran geride kaldığı; fakat fonlanma konusunda  diğer 

kategorilerin önünde olduğunu ifade edilmektedir (Çebi ve Tarhan ile görüşme 

2014). 

Tarhan (Görüşme, 2014),  destek  olgusunun, toplumun ―a‘dan z‘ye her şeyiyle 

ilgili‖ olduğunu  düşündüğünü, Türkiye‘deki ekonomik durumu iyi olmayan, 

yaşamını idame ettirme kaygısı içinde olan  birçok kişinin var olduğunu ve ― böyle 

bir proje varmış, ben de ona destek vereyim‖ gibi şeyleri de düşünemeyebildiği; belli 

bir rahatlık içinde olunmayınca destek olgusunun da gelişemediğini  ifade etmiştir. 

Sobacı‘ya göre (Görüşme, 2014) topluluk fonlaması Türkiye‘de insanların 

gündemine yeni yeni giren bir konu olmakla birlikte, sistemin yer etmesi  için 

platformlar kadar proje sahiplerine de  görev düşmektedir. Bundan dolayı iyi 

projelerin artmasıyla destekleyici sayısının da artması beklenmektedir (Sobacı ile 

Görüşme 2014). 

Çebi (Görüşme 2014), aslında Türk halkının topluluk oluşturma konusunda çok 

yetenekli olduğunu ve ortak bir hedef etrafında bir araya gelerek büyük işler 

yapabildiğini  belirtmiştir.  
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6.2.3 Sistemin kuruluĢ aĢamasında ve sonrasında  yaĢanan  zorluklar   

Yapılan görüşmeler sırasında, Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarının 

kurucuları/ yetkilileri, platformların kuruluş aşamasında ve sonrasında yaşadıkları 

birtakım zorlukları dile getirmişlerdir. Kuruluş sonrası yaşanmakta olan zorluklar, 

kitlesel fonlama sisteminin gelişiminin önündeki engelleri teşkil etmektedir.    

6.2.3.1 Hukuki zorluklar 

Çebi (Görüşme, 2014), kuruluş aşamasında, özellikle sözleşmelerin hazırlanma 

sürecinin çok zahmetli geçtiğini ve yaklaşık 3 aylık bir sürenin sonunda çözüme 

ulaştıklarını belirtmiştir. Temelde 3 tip sözleşme hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi 

―kullanım koşulları sözleşmesi olarak adlandırılan‖ ve platformla, platforma  üye 

olan herkes arasında yapılan sözleşme; ikincisi proje sahibinin niteliğine göre 

değişen sözleşmedir. Mevzuat gereği gerçek ve tüzel şahıs statüsündeki işletmeler 

borçlar kanunu kapsamında hazırlanan sözleşmeye; STK‘lar ise yasal statüleri gereği 

tamamen farklı bir kanun olan, ―yardım toplama  kanunu‖ kapsamında hazırlanan 

sözleşmeye tabi olmaktadır. Çebi atlatılan bu zorlu sürecin ardından Fongogo‘nun 

güvenli bir hukuki zemin üstüne konumlandırıldığını belirtmiştir (Çebi ile görüşme, 

2014) 

Dinçalp (Görüşme, 2014) de yaşadıkları en önemli sorunun yasal konular olduğunu 

ve  6 ay kadar bir sürenin  avukatlarla görüşerek geçtiğini belirtmiştir. Sobacı ise 

ilgili hukuki süreci ―mali müşavirler ve avukatlarımızla uzun uzun görüşmeler 

yaptık‖ şeklinde ifade etmiş, çok önemli bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmiştir.  

Dinçalp (Görüşme, 2014), içinde bulundakları alanı ―gri alan‖ (grey area) olarak 

adlandırmaktadır. 

Çebi (Görüşme, 2014), ödül tabanlı kitlesel fonlama modelinde şu an için bir 

düzenlemeye gerek olmadığını; çünkü temel olarak aslında bir önsatış yapıldığını ve 

yurtdışındaki platformların da benzer şekilde   tüketiciyi koruma kanunu altında 

düzenlendiklerini belirtmiştir.  

Çebi (Görüşme, 2014), hisse bazlı ve borç bazlı modele geçilmesi durumunda  yeni 

bir düzenlemenin yapılmasının zorunlu olduğunu  belirtmektedir. Çünkü, bu 

modellere geçildiği zaman sistem üzerinde daha büyük  meblağların akışı olacak ve   

kişiler, hissedar, borç veren veya borç alan statüsüne kavuşacaktır. Gerekli 

düzenlemelerin yapılacağı merciler ise SPK ve Hazine Müsteşarlığı‘dır.  Çebi  
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(Görüşme, 2014) borç bazlı modelde ise BDDK‘nın devreye gireceğini tahmin 

etmektedir.  

6.2.3.2 Proje bulma konusunda yaĢanan zorluklar 

Dinçalp, yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin sitenin açılışı aşamasında proje 

bulma konusunda yaşandığını belirtmiştir. Bu durumu ―Uzunca bir süre, yeni bir 

platformda, denenmemiş bir şeyi deneyecek kimse bulamadık‖ sözleriyle ifade 

etmiştir. Aynı zamanda müzisyen olan Koray Dinçalp, kişisel bir müzik projesini 

kendi platformları üzerinden fonladığını aktarmıştır (Görüşme, 2014; Url-85, 2014). 

Dinçalp‘in  yapılan görüşmede (2014) ―şampiyon proje‖ olarak tanımladığı, ses 

getirecek projelere olan ihtiyaç, Çebi tarafından da dile getirilmiştir. Bu tip projeler 

sistemin yaygınlaşması ve geniş bir kitleye ulaşabilmek için gerekli görülmektedir 

(Çebi ile görüşme, 2014).  

Yapılan yüz yüze görüşmenin çeşitli aşamalarında, Çebi ve Tarhan da, proje bulma 

konusunda, her ne kadar ilk başlardaki kadar olmasa da, sıkıntı yaşandığını ve bunu 

proje ortakları ile oluşturdukları kapsamlı ağ ile aşmaya çalıştıklarını anlatmıştır 

(Çebi ve Tarhan ile görüme, 2014).  

Sobacı (Görüşme, 2014), Fonlabeni‘de yayınlayabilecek alternatif projeler için, 

kişisel bağlantılarını kullanarak yaratıcı  bireylere ulaşmaya çalışıldığını ifade 

etmiştir. 

6.2.3.3  Güven konusunda yaĢanan zorluklar 

Platformların, yaşadığı  önemli problemlerden  bir diğeri ise insanların sahip olduğu  

güven sorunudur. Dinçalp (Görüşme, 2014) geçen süre zarfında, halen bu sorunu 

aşmaya çalıştıklarını belirtmektedir.  Çebi (Görüşme, 2014) de aynı soruna vurgu 

yaparak, güven hissinin artması gerektiğini ve  ―Türk insanının nedense biraz 

güvensiz‖ olduğunu vurgulamaktadır. Buna rağmen Çebi, güven sorununu zamanla 

aşılacağını düşündüğünü, insanların bu sistemin daha güvenilir olduğuna dair 

fikirlerinin değişmeye başlaması ile sistemin daha çok kullanılacağına olan inancını 

dile getirmiştir (Çebi ile görüşme, 2014).  

Önceden de değinildiği üzere, incelenen kitlesel fonlama platformlarında proje  

yayınlamak isteyen kişilerin tereddütlerinden biri ―projelerinin çalınacağı 

korkusu‖dur. Platform olarak, proje sahiplerini koruma altına almalarının mümkün 
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olmadığını belirten Çebi‘nin yanı sıra, Sobacı da benzer bir görüş bildirmiş ve bu 

platformların böyle bir iddiasının olmadığını ifade etmiştir. Fakat her iki yetkili de, 

önceden değinildiği üzere proje yayınlamayı düşünen kişilerin bu konudaki 

korkularının yersiz olduğunu savunmaktadır. 

Yayınlanan projeleri  destekleyen kişiler  açısından bakıldığında da bir güven sorunu 

görülmektedir. Dinçalp (Görüşme, 2014), eskiden sitenin güvenliği ve ödeme sistemi 

ile ilgili fazla soru aldıklarını ama artık insanların PayPal ödeme sistemini tanıdığını 

ve güvenliğini sorgulamadığını belirtmiştir. Kitlesel fonlama platformlarının, aslında 

şu an için en şeffaf  yatırım araçları olduğunu düşünen Çebi (Görüşme, 2014), 

yaşanan güvensizliğin nedenleri ile ilgili olarak,  Türkiye‘deki  yapılan işlerin şeffaf 

olmamasının önemli bir sorun olduğunu, geçmişte  borsada ve STK cephesinde  çok 

kötü deneyimlerin olduğunu ve bu kötü olayların toplumsal bellekte yer ettiğini 

söylemiştir. Çebi‘ye göre destekçilerin/ yatırımcıların güvenini kazanmak için 

platformlara düşen görev, yurtdışında bu gibi platformlarda rastlanan çok düşük bir 

miktardaki sahtekarlık oranının Türkiye‘de de destekçilere bir şekilde 

kanıtlanmasıdır (Çebi ile görüşme, 2014).   

Dinçalp, proje sahiplerinin güvenirliği konusunda, mümkünse proje sahipleriyle  

yüzyüze konuşmaya çalıştıklarını, daha önceki projelerinden bilgi almaya 

çalıştıklarını; fakat vaadini yerine getirmeyen proje sahipleri konusunda yasal bir 

yaptırım güçlerinin olmadığını ve bunun proje sahibinin inisiyatifinde olduğunu 

aktarmaktadır (Dinçalp ile görüşme; Url-86). 

6.2.3.3  Ödeme sistemlerine iliĢkin yaĢanan zorluklar 

Sobacı (Görüşme, 2014) ödeme sistemleri ile ilgli alternatifler sınırlı olduğunu, 

bankaların kredi kartı aracılığıyla toplanan paraların iade edilmesine sıcak 

bakmadıklarını ve Paypal dışında Türkiye'de işlerlik kazanabilecek bir ödeme 

alternatifi yaratmaya çalıştıklarını aktarmıştır.  Diğer platformların yetkilileri ise  bu 

tarz bir problemden bahsetmemişlerdir. 

Görüşme yapılan, kullanıcılar Uğur Genç ve Koray Hisarlı da, projelerini 

desteklemek isteyen kişilerin PayPal ödeme sistemiyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını 

ve bu konuda onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktarmıştır. Şekil 6.3‘te Biayda 

isimli sitede yayınlanan bir projeyi desteklemek isteyen kişinin, Paypal ödeme 

sistemi ile ilgili yaşadığı sıkıntıyı ifade ettiği görülmektedir. 
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ġekil 6.3: PayPal ile yaşanan zorluk konusunda bir yorum (Url-75). 

6.2.4  Türkiye’deki kitlesel fonlama sistemi ve ürün tasarımı 

Üçüncü bölümde detaylı şekilde incelendiği üzere, özellikle ABD merkezli kitlesel 

fonlama platformlarında,  endüstriyel tasarım eğitimi almış  ya da ―öncü kullanıcı‖ 

olarak adlandırılabilecek kişilerin yenilikçi ürün tasarımlarını kitlesel fonlama 

yöntemiyle fonladıkları görülmektedir. Örneğin sektörün en önde gelen platformu 

Kickstarter‘ın  (Barnett, 2013) kuruluşundan bu yana 10000‘i aşkın sayıda tasarım 

projesi fonlamaya çıkmış, 3500‘ü aşkın sayıda tasarım projesi ise başarılı şekilde 

fonlanmıştır. Araştırma  tarihi itibarıyla, 450‘nin üzerinde ürün tasarımı projesi 

fonlanmayı beklemektedir (Kickstarter, 2014).  

Türkiye‘deki tabloya bakıldığında ise 2011 yılında Projemefon isimli platformla 

temelleri atılan kitlesel fonlama sisteminde, başarılı şekilde fonlanan ürün tasarımı 

sayısı 4 tanedir. Yayınlanan projelerden bir tanesi endüstriyel tasarım eğitimi almış 

kişiler tarafından oluşturulmuştur. Diğer tasarımlar ise daha çok, zanaat ya da tekstil 

tasarımı başlıkları altında incelenebilecek  projelerdir.  

6.2.4.1  YayınlanmıĢ ürün tasarımı projeleri  

Yürütülen araştırmanın sonuçlandığı tarihe kadar (Eylül 2014), Türkiye‘deki kitlesel 

fonlama platformlarında yayınlanan ürün tasarımı projeleri, sahipleri tarafından ilgili 

platformlarda hazırlanan proje sayfaları baz alınarak incelenmiştir. 
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Biayda’da yayınlanan ürün tasarımı  projeleri 

Biayda isimli platformda tasarım projeleri ―Tasarım Harikaları‖ isimli kategori 

altında yayınlanmaktadır. Dinçalp (Görüşme,2014), platformlarında yayınlanan  3 

tasarım projesinden 2‘sinin başarılı olduğunu belirtmiştir. Bunlar Rumisu ve Seed 

Drums adlı projelerdir. Daha çok, bir tekstil tasarımı ya da zanaat projesi olarak 

nitelendirilebilecek  Rumisu projesi‘nde, 2 kişiden oluşan proje ekibi, tüm geliri 

Hayvan Hakları Federasyonu‘na bağışlanacak bir  kampanya yürütmüşlerdir. Özel 

tasarlanmış karakterlerle oluşturulan farklı ödüller (örgü kuklalar, kırtasiye ürünleri, 

ev tekstili ürünleri, illustrasyonlar vb.) farklı miktarda destekte bulunan kişilere 

gönderilmiştir.  Hedeflenen 3000 TL için 3750 TL toplanmıştır (Url-76). İlgili proje 

kapsamında üretilen ürünlerlerden  bazıları şekil 6.4‘te görülmektedir. 

 

ġekil 6.4: ―Rumisu‖ isimli projeye ait ürünlerden bazıları  (Url-76). 

Biayda‘da tasarım kategorisi altında yayınlanıp, başarıya ulaşan  bir diğer proje ise 

―Seed Drums‖ adlı projedir. Kendisini, müzisyen ve tasarımcı olarak tanımlayan 

proje sahibi tarafından kurulan Seed Drums, modüler trampet gibi yenilikçi vurmalı 

çalgıların tasarımı ve üretimi için oluşturulmuş, el işçiliği ile kişiye özel üretim ya-

pan bir marka olarak tanıtılmaktadır. Proje sayfasında verilen bilgiye göre, proje 

sahibi,  yeni tasarımlarına patent alabilmek, ürün geliştirme çalışmalarına devam 

edebilmek ve ihtiyaç duyduğu fonu sağlayabilmek amacıyla Biayda‘da bu 

kampanyayı başlatmıştır. 25 TL‘den 900 TL‘ye kadar bir aralıkta belirlenen destekler 

için, atölye çalışması davetiyesi, özel ders, poster, ve trampet gibi ödüller vaad 

edilmiştir. 3500 TL hedef belirlenen proje için 3575 TL toplanarak başarıya 

ulaşılmıştır (Url-77). İlgili proje kapsamında üretilen ürünlerler şekil 6.5‘te 

görülmektedir. 
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ġekil 6.5: ―Seed Drums‖ isimli projeye ait ürünler (Url-77). 

Fongogo’da yayınlanan  ürün tasarımı projeleri 

Fongogo isimli platformda, tasarım projeleri ―Tasarım ve Mimari‖ isimli kategori 

altında yayınlanmaktadır. 

Tarhan‘ın (Görüşme, 2014) aktardığı  bilgilere göre Fongogo‘da iki tasarım projesi 

yayınlanmış; ama her ikisi de  başarılı olamamıştır. Bu projelerden bir tanesi 

çocuklar için tasarlanmış bir araba koltuğu; diğeri ise bir kuş evidir. 

―Araca Entegre Çocuk Güvenlik Koltuğu‖ isimli proje, daha öncesinde Fonlabeni 

isimli platformda yayınlanmak istenmiş, fakat ürün, sitede belirtilen güvenlik 

kriterlerini karşılamadığından dolayı  platform ekibi tarafından yayına sokulmamışır 

(Sobacı ile görüşme, 2014). Ayrıca, ürünün Crowdfon isimli platformda da 

fonlamaya çıktığı, fakat başarılı olamadığı görülmektedir (Url-78). İlgili projenin 

Fongogo‘daki sayfasında, proje sahibi hakkında yeterli bilginin yer almadığı 

görülmektedir. 10 TL ile 2000 TL aralığında belirlenen desteklerin karşılığında 

verilecek ödüllerin arasında nihai ürün yer almamakla birlikte, sadece, 500 TL 

tutarında destek yapacak kişilere, projenin maketinin gönderileceği belirtilmiştir. 

10000 TL hedef için toplamda 110 TL destek toplanmıştır (Url-78). İlgili proje 

kapsamında üretilmek istenen ürün şekil 6.6‘da görülmektedir. 
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ġekil 6.6: ―Araca Entegre Çocuk Koltuğu‖  isimli proje görseli (Url-78). 

Fongogo‘da tasarım kategorisi altında yayınlanan ikinci  proje ―Kuşlara Yuva, 

Toprağa Tohum‖ adıyla yayınlanmıştır. Proje sahibi Fongogo‘daki proje sayfasında 

verdiği bilgide,  ahşap işiyle hobi olarak uğraştığını belirtmektedir. 1000 TL 

hedefleyen ve 50 TL toplayabilen projede yapılmak istenen yuvaya dair detaylı bilgi 

(görsel ve metinsel tanıtım meteryali) yer almamaktadır. Ayrıca tanıtım videosu da 

eklenmemiştir (Url-79). İlgili proje kapsamında üretilmek istenen ürün şekil 6.7‘de 

görülmektedir. 

 

ġekil 6.7: ―Kuşlara Yuva, Toprağa Tohum‖  isimli projeye ait görsel (Url-79). 

Fonlabeni’de yayınlanan  ürün tasarımı projeleri 

Fonlabeni isimli platformda tasarım projeleri ―Teknoloji & Tasarım ‖ isimli kategori 

altında yayınlanmaktadır. 

Sobacı‘nın aktardığı bilgiye gore, Fonlabeni‘de araştırma tarihi itibariyle 2 tasarım 

projesi yayınlanmıştır. Bunladan bir tanesi ―Mutlu Yuvalar‖ adı altında Antalya‘daki 

sokak hayvanlarının barınması için yaptırılan 2 adet kulübe; bir diğeri ise ―Paper 
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Chase‖ isimli, kağıt türevi malzemelerden yapılması planlanan iki farklı tasarımdan 

oluşan satranç takımı projesidir.  

Antalya‘daki sokak hayvanlarının barınabilecekleri kulubelerin hayata geçirilmesi 

amacıyla başlatılan,  ―Mutlu Yuvalar‖  isimli projeye dair proje sayfasında  herhangi 

bir görsel paylaşılmamıştır. Hedeflenen 700 TL karşılığında 790 TL toplanmıştır 

(Url-80).   İlgili proje kapsamında üretilen ürün  şekil 6.8‘de görülmektedir. 

 

ġekil 6.8: ―Mutlu Yuvalar‖  isimli projeye ait nihai ürünün görseli (Url-80). 

Sobacı‘nın aktardığı  bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘nde Endüstri 

Ürünleri Tasarımı Bölümü‘nde okuyan iki öğrenciden oluşan ekip, daha önceden 

kendilerine  verilen bir proje kapsamında 2 tane satranç takımı tasarlamış ve ortaya 

çıkan tasarımları değerlendirmek adına kitlesel fonlama yöntemini düşünmüştür. 

Sobacı,  tanıtım videosunun  çekiminde bizzat Fonlabeni ekibinin yardımcı olduğunu 

ifade etmiştir (Sobacı ile görüşme, 2014). İlgili proje ekibiyle gerçekleştirilen 

görüşme 6.3 numaralı bölümde yer almaktadır. 

Proje sayfasında yer alan bilgide, geri dönüştürülebilir, kağıt türevlerinden üretilmek 

istenen tasarımların  hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan  lazer kesiciyi 

alabilmek amacıyla kitlesel fonlama  yönteminin tercih edildiği belirtilmiştir. 

Üretilmek istenen her iki tasarımın da prototipine ait görsellerin proje ayfasında 

paylaşıldığı görülmektedir (Url-81).  Üretilmek istenen ürünlerler şekil 6.9‘da yer 

almaktadır. 
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ġekil 6.9: ―Paper Chase‖ projesine ait görseller (Url-11) 

Crowdfon’da yayınlanan  ürün tasarımı projeleri 

Temelleri, 2011 yılında kurulan Projemefon isimli platforma dayanan Crowdfon‘da 

tasarım kategorisi altında 7 proje yayınlandığı görülmektedir. Ürün tasarımı olarak 

değerlendirilebilecek 5 projeden sadece -daha çok bir zanaat tasarımı olarak 

nitelendirilebilecek- ―Parmak Fincan‖ isimli proje başarıyla fonlanmış olup 

hedeflenen 1000 TL için 1150 TL toplanmıştır. İlgili projenin kampanya sayfasında 

bir tanıtım videosuna ve bir açıklama metnine yer verilmiştir (Url-82). Proje 

kapsamında üretilen ürün şekil 6.10‘da görülmektedir. 

 

ġekil 6.10: ―Parmak Fincan‖ isimli proje ait görseli (Url-82). 

Fongogo‘da yayınlanan projeler kısmında değinilen, daha öncesinde Fonlabeni‘de de 

yayınlanmak istenen ―Araca Entegre Çocuk Güvenlik Koltuğu‖ isimli projenin 

Crowdfonda‘da yayınlandığı, 5000 TL‘lik hedef için 250 TL toplanabildiği 

görülmektedir (Url-93). 

Crowdfon‘da tasarım kategorisi altında yayınlanan bir diğer proje ise küçük bir 

bahçeye dönüşen kartpostal konseptine sahip OrganiCard projesidir. Hedeflenen 

2500 TL için toplamda yedi kişiden 160 TL toplanabildiği görülmektedir (Url-93). 
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Crowdfon‘da bunların haricinde, daha çok giyim aksesuarı olarak 

nitelendirilebilecek, ayakkabıların çizmeye dönüşümünü sağlayan bir ürün de 

yayınlanmış, fakat o da fonlamada başarılı olamamıştır (Url-83). 

6.2.4.2 Ürün  tasarımı projelerinin baĢarı ve baĢarısızlığına dair düĢünceler  ve 

öneriler 

―Proje sahiplerinin  üstüne düşen görevler yaptıkları hatalar, verilen tavsiyeler‖ adlı 

başlık altında detaylı şekilde derlenen bulgular, ürün tasarımlarını yayınlamak 

isteyen kişiler için de geçerli, genel düşünceleri ve önerileri kapsamaktadır. Bu 

bulgular özetle: ―fikrin iyi bir şekilde projelendirilmesi, iyi bir tanıtım sayfasının 

hazırlanması, tanıtımda video ve görsel malzeme kullanılması, ulaşılacak müşteri 

kitlesi konusunda stratejik hareket edilmesi, proje yayınlandıktan sonra atılacak 

adımların önceden planlanması, sosyal medyanın etkin şekilde kullanılması, 

kampanyanın ilk birkaç haftası olabildiğince aktif olup  mümkün olan en yüksek 

sayıda kişiye projenin tanıtılması, yaratıcı ödüllerin hazırlanması‖ şeklindedir.  

Ayrıca literatür araştırması bölümünde yer alan ―Tasarım projelerinin kitlesel 

fonlama ile ticarileştirilmesi‖ başlıklı kısımda da kitlesel fonlama yöntemiyle  

tasarımlarını  ticarileştiren tasarımcıların hikayelerine, deneyimlerine ve 

tavsiyelerine yer verilmiştir. Örneğin, Core77 isimli endüstriyel tasarım portalında bu 

konu hakkında deneyimlerini aktaran  (2012c), kitlesel fonlamanın,  herkes ya da her 

proje için uygun olmadığını vurgulamakta ve  başarılı olmak için sadece fikir ve 

görselleştirmenin yeterli olmadığına değinmektedir. Lehman (2012c), proje 

yayınlayacak tasarımcıların daha önce en azından bir ürünü pazara çıkarmak 

konusunda bir tecrübesinin olmasını ya da tecrübesi olan biriyle çalışmasını tavsiye 

etmektedir. Lehman, bir tasarım projesinin yayınlanma sürecinin ―ne kadar paraya 

ihtiyaç duyulduğunun hesaplanması, kampanyanın ne kadar süreceği, ödüllerin nasıl 

dağıtılacağı, patentlerin incelenmesi gibi operasyonel işleri; ayrıca görsel ve metinsel 

araçlarla ürünün hikayesinin anlatılması ve fikrin üretilebilir olduğunu karşı  tarafa 

anlatan bir kanıt işlevi gören prototipin yapılması aşamalarını kapsadığını 

belirtmektedir. 

Yapılan görüşmede, Çebi (Görüşme 2014), platformlarında daha çok tasarım ve ürün  

projesi olmasını istediğini; ama bu projelerin tasarım aşamasında kalmasını 

istemediğini, platformlarında yayınlanmak istenen projelerin  tasarım safhasının bir 

adım ötesinde olması gerektiğini belirtmiştir.  Çebi,  ortada tasarımın haricinde bir 
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ürün olmasa dahi, tasarımcının, o ürünün tedarikçilerini, iş akışını bilmesinin ve çok 

basit de olsa bir  prototipin  olmasının   projeyi çok daha güvenilir yapacağını 

düşünmektedir (Çebi ile görüşme, 2014).  

Çebi (Görüşme 2014), tasarım projelerinin başarılı bir şekilde fonlanabilmesi 

konusunda,   sözlerine şöyle devam etmiştir:   

―Çünkü, siz bir ürün geliştiriyorsanız o ürünü piyasaya sürmeden önce kafanızda bir müşteri 

kitlesi olması gerekiyor. Aynı şey kitlesel fonlama platformları için de geçerli. Siz projenizi 

bu platforma koyuyorsanız zaten ulaşacağınız insanların listesi elinizde olması lazım başta. 

Hedefli, çok hedefli bir şekilde kim, bebek koltuğuyla ilgilenir. Bu insanlara… Hatta belki 

Facebook‘ta biraz para harcamanız gerekiyor. Yani mesela 30 ile 40 yaş arası bayanlar; 

mesela hedef kitlenizin bu olması gerekiyor ve direkt bunlara ulaşmanız gerekiyor‖. 

Çebi (Görüşme 2014), başarısız olan tasarım projelerinde, akılcı bir stratejinin 

izlenmediğini ve proje sahiplerinin projelerini sisteme girmekle yetindiğini, aktif bir 

pazarlama faaliyetinin yapılmadığını ifade etmiştir. Çebi‘ye göre strateji oluşturma 

becerisi zamanla öğrenilebilecek bir şey ve bu durum kendileri için de geçerli.   

Dinçalp‘e göre (Görüşme 2014), tasarım projelerinin başarıya ulaşmasında 

―kesinlikle ortaya çıkan ürünlerin işlevselliği ve inovasyonu‖ önem taşımaktadır. 

6.2.4.3 Türkiye’deki kitlesel fonlama sisteminin ürün tasarımcılarına 

sunabilecekleri  

Kitlesel fonlama sistemi altıncı bölümde detaylı olarak ele alındığı üzere 

girişimcilere ―ilk girişim sermayesinin toplanması, geliştirilen ürünün test edilmesine 

olanak tanıma, bir pazaryeri sunarak olası müşterilerle buluşma, destekçi tabanı 

oluşturma‖ gibi kazanımlar vaad etmektedir.  

Dinçalp‘e göre (Görüşme 2014), kitlesel fonlama sistemi, her şeyden once, 

tasarımcılara tasarımlarını risksiz bir şekilde deneme fırsatı sunup, tasarımlarının ilgi 

uyandırıp uyandırmayacağını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun haricinde, 

tasarımcılara  ilk üretim için gerekli olan bütçeyi elde etmelerini sağlamaktadır. 

Dinçalp, ―Bir çok tasarımcı için işi bir sonraki boyuta taşımanın sırrı burda gizli‖ 

demiştir. 

Tarhan (Görüşme 2014), bazı projelerin sınırlarının çok belirgin olmadığını, tasarım 

projelerinin bu konuda biraz daha avantajlı olduğunu, çünkü ortaya somut bir şey 

konduğunu ve bu ürünün kime satılıp satılamayacağının kabaca belli olduğunu  ifade 

etmiştir.  
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Sobacı (Görüşme 2014) da benzer şekilde, tasarımcıların somut çıktıları olan projeler 

ürettikleri için, destek bulma konusunda en avantajlı gruplardan birini 

oluşturduklarını belirtmiştir. Sobacı, kitlesel fonlama platformlarının tasarımcıların 

ürünleri için bir anlamda ön-satış yapabilecek platformlar olarak düşünülebileceğini 

dile getirmiştir. 

6.2.4.4 Türkiye’deki kitlesel fonlama platformlarının ürün tasarımına olan 

ilgileri   

Genel yaklaĢım 

Çebi (Görüşme 2014), endüstriyel tasarımın  önem verdikleri  bir kategori olduğunu 

ve bu doğrultuda, ―kategori  lideri‖ olarak adlandırdıkları, ilgili kategoride belli bir 

―know-how‖ı ve birikimi olan kişilerden oluşturdukları ağ içinde, bir endüstriyel 

tasarımcının  da olduğunu belirtmiştir. Ayrıca başka bir endüstriyel tasarımcıyla da 

görüşmeler sürmekte olup onun  da bu ağın içine katılması düşünülmektedir.  

Kategori liderleriyle kurulan ilişkinin amacı, bu kişilerin yatırım amaçlı olarak 

projelerle ilgilenebilme olasılığı, proje sahipleriyle  eşleştirilip, mentorluk gibi bir 

yardım sunarak projeyi belli bir yere getirme ihtimalleri ve Fongogo‘nun 

promosyonuna katkıda bulunmaları olarak sıralanmıştır. Çebi insanların saygı 

duyduğu bu kişiler vasıtasıyla, dahil oldukları  kategoriler çerçevesinde bir bilinirlik 

yaratmak istidiklerini belirtmiştir (Çebi ile görüşme, 2014).  

Dinçalp (Görüşme 2014), ―Kendin Yap‖ hareketiyle birlikte Makers hareketinin de 

hızla artacağını öngördüklerini, bu konuda ―Türkiye‘de ufak da olsa bir hareketlilik‖ 

gözlemlediklerini ifade etmiştir. Dinçalp: ―1-2 yıllık zaman diliminde bunun 

tasarımcılar için çok önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz‖ diye sözlerine devam 

etmiştir.  

Sobacı (Görüşme 2014), dördüncü bölümde değinilen, İstanbul‘da ilk defa 

düzenlenecek Maker panayırına katılmak ve  proje yaratıcılarını platformda bir araya 

getirmek için çaba harcadıklarını aktarmıştır. Sobacı ayrıca maker hareketi 

mensuplarının da kitlesel fonlama hakkında günden güne daha fazla bilgi sahibi 

olduklarını, ―mutlaka proje yapmayı da düşündüklerini‖ ifade etmiştir.   

Çebi (Görüşme 2014), ise maker hareketi ile ilgili kapsamlı bir bilgisi olamadığını 

fakat ortak çalışma alanlarıyla yakından ilgilendiğini, Amerika ve Avrupa‘da 

yaygınlık kazanan bu modelde  insanların  topluluk halinde bir arada çalışarak 

deneyimlerini paylaştığını ve birçok şirketin de bu konsepte kaydığını belirtmiştir. 
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Çebi, bu konseptin kendilerinde yararlı olacağını düşündüğünü, yaptıkları kitesel 

fonlamanın yanında projelere destek olan yatırımcıların  ―kitle kaynak‖ kavramı 

altında değerlendirilebilecek şekilde geri bildirimde bulunmalarının en az fon 

toplamak kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Çebi, geribildirim mekanizmasının, 

çok önemli olmakla birlikte, kendi platformlarında şu anda pek uygulama alanı 

bulmadığını,  bu konuda insanları eğitmeye çalıştıklarını; çünkü  proje sahibine 

verilen geribildirimlerin o projenin ―çok farklı yerlere gitmesine‖nde etkili 

olabileceğini  belirtmiştir. Çebi (Görüşme, 2014) yapmak istediklerinin kitlesel 

fonlama ile kitle kaynağı birleştirmek  olduğunu, bu  yüzden  ileride yorum 

bölümünü geliştirebileceklerini ve insanların görmesi için biraz daha ön plana 

çıkarılabileceğini  belirtmiştir.  

Endüstriyel tasarımla ilgili kurumlarla olan iĢbirlikleri  

Sobacı (Görüşme 2014), Makers Türkiye ile işbirliği yaptıklarını,  ODTÜ 

Endüstriyel Tasarım öğrencilerinin Fonlabeni‘de  proje yayınladıklarını,  ODTÜ 

Teknokent'te FonlaBeni‘yi anlattıklarını belirtmiştir.   

Dinçalp (Görüşme 2014) ise endüstriyel tasarımla ilgili kurumlarla henüz bir 

işbiriğine gitmediklerini ifade etmiştir.  

Çebi (Görüşme 2014), endüstriyel tasarımla ilgili kurumlarla yapılabilecek  olası 

işbirliklerine açık oldukları  belirmektedir. Fongogo, dördüncü bölümde incelenen 

Atölye istanbul adlı tasarım ve inovasyon odaklı ortak çalışma alanıyla işbirliğine 

giderek bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Endüstriyel tasarım öğrencilerinin 

katılımıyla ve gruplar halinde yarışılan bir yarışma kurgusuyla düzenlenen etkinlik 

kapsamında geliştirilen projeler Atölye İstanbul‘un ağında yer alan tasarımcılar 

tarafından denetlenmiş ve etkinlik sonucunda da Atölye İstanbul ile Fongogo 

ekibinden oluşan bir jürinin elemesine tabi tutulmuştur. Sonrasında ise seçilen 

projeler kitlesel fonlama sisteminde fonlanabilmesi için Fongogo tarafından pazar-

lama taktikleri verilmiştir (Çebi ile görüşme, 2014). Çebi (Görüşme 2014), ―Meydan 

okumaya var mısın?‖ adlı bu atölye çalışmasıyla  ilgili olarak, 1 günlük olan bu 

etkinliğin oldukça ilgi gördüğünü, etkinlik kapsamında bir jüri oluşturulduğunu ve 

seçilen projelere kitlesel fonlamayla ilgili taktikler verildiğini belirtmiştir.  Şekil 

6.11‘de bu çalışma esnasında çekilen bir fotoğraf görülmektedir. 



141 

 

ġekil 6.11: ―Meydan okumaya var mısın‖ isimli atölye çalışması (Url-84). 

Ürün tasarımı üzerine uzmanlaĢma konusundaki düĢünceler  

Üçncü bölümde değinilen, spesifik olarak ürün tasarımları üstüne yoğunlaşan  

platformlar (Crowdyhouse, 2014; Christie Street, 2014) hakkındaki düşünceleri 

sorulduğunda,  Dinçalp (Görüşme 2014),  Avrupa ve ABD pazarlarının, kitlesel 

fonlamanın her türünde doyuma ulaşma noktasında  olduklarını ve 600‘e yakın 

platformun var olduğunu, bundan dolayı yeni platformların yapabileceği en mantıklı 

şeyin sektörel bazda ilerlemek olacağını, ancak bu tür bir yönelmenin Türkiye için 

henüz çok erken olduğunu belirtmiştir.  Çebi (Görüşme 2014), bu konuda 

Türkiye‘nin büyük bir pazar olmadığı için branşlaşmaya gitmenin çok zor olduğunu, 

halihazırda hizmet vermekte olan dört platformun yayınlamak için ―harıl harıl proje  

aradığını‖, projeye sayılarını arttırmaya çalışırken böyle bir niş sektöre girmenin 

mantıklı olmayacağını ifade etmiştir.  

Çebi‘ye göre (Görüşme 2014) Türkiye‘de sistem şöyle gelişecektir: Bütün 

platformların bu işe genel olarak başlamasından sonra, zamanla hangi kategorinin 

daha fazla ilgi çektiği görülecektir. Çebi, aslında  kendilerinin bunu görmeye 

başladılarını, örneğin film ve sanat projelerinin  şu an kendilerinde daha fazla ilgi 

gördüğünü ve o yönde çalışmalarını  ilerlettiklerini  belirtmiştir. Çebi‘ye göre bir 

anlamda bu süreç, yurt dışındaki platformların da ya yaşadığı gibi  ―dene ve öğren‖ 

süreci olacaktır (Çebi ile görüşme, 2014). 
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6.2.5 Türkiye’deki Kitke Fonlama Sisteminin Geleceği 

Dinçalp (Görüşme 2014), Türkiye‘deki kitlesel fonlama sisteminin geleceği üzerine:  

―İnsanların güven sorununu aşacak, sistemin çalıştığını gösterecek büyük birkaç projeye 

ihtiyacımız var. Bu ―şampiyon projeler‖ ile tanıtım sorunu aşılacaktır. Şu an en çok 

zorlandığımız konu tanıtım. Ayrıca devletin bu sistemle ilgili yasal bazı düzenlemeler 

yapması ve kolaylaştırması gerekiyor. Özellikle ―hisse tabanlı‖ kitlesel finansmanın önünü 

açması önemli‖ demiştir.   

Çebi (Görüşme 2014) sistemin geleceği için Türkiye‘de birkaç şeyin aşılması 

gerektiğini, bunlardan birinin güven hissinin, diğerinin ise girişimcilik ruhunun 

artması olduğunu belirtmiştir. Çebi gözlemlerinden yola çıkarak insanların girişimci 

olup olmama noktasında çelişki içinde olduklarını, oysaki girişimci olabilmek için bu 

çelişkinin olmaması gerektiğini ve inanılan fikrin gerçekleştirilmesi konusunda çaba 

sarf edilmesi  gerektiğini ifade etmiştir. Çebi, girişimcilik ruhunun artması için de 

başarılı örneklerin çoğalmasının insanları motive edeceğini  düşünmektedir (Çebi ile 

görüşme, 2014).  

Sobacı (Görüşme 2014), Fonlabeni olarak, kitlesel  fonlama ile yapılan projelerin 

çoğalacağını, özellikle de sanatsal projelerde bu yöntemle  toplanan  fonların  

artacağını düşündüklerini ve  kitlesel  fonlamanın armağan değişimine dayalı 

alternatif bir ekonomi yaratması  beklentisi içinde olduklarını ifade etmiştir.  

Türkiye‘de kitlesel fonlamanın önümüzdeki dönemlerde çok başarılı olacağını 

düşünen Ünsal, bu öngörüsünü Türkiye‘nin  internet  kullanımında dinamik bir yapı 

sergilemesine  bağlamaktadır ve  bunu 2000‘li yıllarda Türkiye‘nin, internet erişimi, 

sosyal medya  diğer pek çok alanda beklentilerin öteside bir performans 

göstermesiyle açıklamaktadır. Ünsal, yeni kuşağın  teknoloji ve internet kullanımı 

konusunda çok açık olduğunu, bunlara hızlı adaptasyon sağladığını ve bunları 

hayatlarının  bir parçası yapabildilerini söylemektedir. Ünsal‘a gore kitlesel fonlama 

özellikle yaratıcı gençlerin öncülüğünde Türkiye‘de başarılı olacak ve 

yaygınlaşacaktır (Turkishtime, 2014). 

Savaş Ünsal, hisse bazlı modele geçebilmek için  güncel mevzuatın uygun 

olmadığını,  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaya Piyasası Kanunu‘nda birtakım düzen-

lemelerin yapılması gerektiğini belirtmiş; yapılan katkı karşılığında hisse devrinin 

elektronik bir işlem çerçevesinde de yapılabilmesinimümkün kılan bir model  için 

çaba harcadığını aktarmaktadır.  
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6.3 Kullanıcılarla yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgular 

Türkiye‘deki kitlesel fonlama sistemini farklı bir pespektiften değerlendirebilmek ve 

araştırmanın amacını karşılayabilmek için ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümünde 

öğrenci olan  Koray Hisarlı ve Uğur Genç ile Fonlabeni‘de yayınladıkları  proje 

hakkında görüşülmüş, ifade ettikleri görüşleri ve deneyimleri aşağıda derlenmiştir.  

Projelerini bir kitlesel fonlama platformunda yayınlamadaki amaçları konusunda 

Hisarlı (Görüşme, 2014 ), projelerini  hayata geçirebilmek için fona ihtiyaçları  

olduğunu, kitlesel fonlamayı da en  makul çözüm olarak gördüklerini; ayrıca  

Türkiye'de kitlesel fonlama sistemini yaygınlaştırmayı da amaçladıklarını 

belirtmiştir. Genç ise (Görüşme, 2014 ), projelerinin ―Fonlabeni‘de ilk somut ürün 

verecek olan proje‖ olduğunu; hem Fonlabeni‘ye katkısı olması için hem de kitlesel 

fonlama sisteminden  haberdar olmak için  projelerini  başlattıklarını belirtmiştir.  

Hisarlı (Görüşme, 2014),  sistemin kendi çevrelerindeki bilinirliği konusunda: kişisel 

çevresinde kitlesel fonlama, Paypal ödeme sisteminin kullanımının ve internet 

araçlarının bilinmediğini, projelerini  fonlayan çoğu kişi için  Paypal ödeme  

aşamasını kendisinin hallettiğini ifade etmiştir.  Genç (Görüşme, 2014), projelerini 

destekleyen 40 yaş altı kesimin, sisteminin işleyişinden haberdar olduklarını; 

bilmeseler dahi internet üzeriden yapılan alışverişe olan aşinalık sayesinde diğer 

kişilere nazaran bu işe daha yakın olduklarını söyleyebileceğini belirtmiştir. 40 yaş 

üstündeki  destekçi grubuna ise  ―sistemin mantığını birebir anlatmak zorunda 

kaldığımız insanlar oldu‖ demiştir..  

Proje yayınlama sürecinde, herhangi bir zorlukla karşılaşılıp karşılaşılmadığı 

konusunda, Hisarlı (Görüşme, 2014): kampanyayı oluşturma aşamasının kolay 

olduğunu, tanıtım videosu ve proje sayfasını oluştururken site çalışanlarından yardım 

aldıkları  için zorluk yaşamadıklarını; yaşadıkarı sorunların daha ortaya çıktığını: 

istedikleri kadar insana ulaşamadıklarını,  sosyal medyadan paylaşımlar yapılmasına  

rağmen  ağlarını çok büyütemediklerini belirtmiştir. Genç de sistemin kulanım 

açısından basit olduğunu ifade etmiştir. Hisarlı (Görüşme, 2014): ―İnsanların bunun 

onları incitmeyecek bir maliyet olduğunu ve fonlama işleminin nasıl yapıldığını 

bilmelerine ihtiyacımız vardı. Kısacası toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesi 

hakkında desteğe ihtiyacımız vardı‖ demiştir.  
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Hisarlı (Görüşme, 2014),  kitlesel fonlama yöntemiyle proje yayınlamaların onlara 

katkısını şu sözlerle ifade etmiştir:  

(Katkısı) kesinlikle oldu. Bu proje bize insanların tasarımlarımıza nasıl tepkiler verdiğini 

ölçmemizi sağladı. Biz projemize hep tasarımcı gözüyle baktığımız için, kullanıcı gözüyle 

yapılan yorumların bize çok şey kattığını düşünüyorum. Projemdeki eksikleri ve 

kullanıcıların üründe neye dikkat ettiklerini daha iyi benimsedim. Ayrıca bu proje bize Cemil 

Sobacı gibi bir yönetmenle çalışma fırsatı sundu ve 1000 kişiye de olsa ürünümüzü 

tanıtabildik. 

Genç (Görüşme, 2014) ise bu konuda: ―Gerçekten güzel bir deneyimdi. Proje başarılı 

olsa da olmasa da insanların geri dönüşleri ile projeler konusunda daha net kararlar 

almamıza yarayacak bilgiler toplayabildik‖ demiştir. 

Hisarlı (Görüşme, 2014),  sistemin hakkındaki düşüncelerini ve Türkiye‘deki 

endüstriyel tasarım öğrencilerine, endüstriyel tasarımcılara sunabileceği faydaları  

şöyle ifade etmiştir:  

―Biz öğrencilerin kafasında oluşan fikirlerin yanı sıra ―bunu nasıl üretebilirim?‖ ya da ―bunu 

nasıl tanıtabilirim?‖, ―nasıl ilgili şirketlere ulaşabilir, bu projeye hayat verebilirim?‖ gibi so-

rular oluşuyor. Sistemin bu başlıklara katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Biz, 

istediğimiz fonu toplayamadık, ama yine de bize kattıklarından çok memnunuz. Sistem 

yaygınlaşırsa ve daha aktif olursa bu sistemin birçok fikri ve tasarımızı hayata geçireceğinden 

eminim. Gerçekten harika bir sistem bu, kimsenin cebini yakmayan her gün kenara atılan 

bozuklukların bir dağ olup harika projeleri oluşturması. Bu sisteme bir noktada her 

tasarımcının ve tasarım öğrencisinin ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum, fark yaratıyor.‖ 

Genç (Görüşme, 2014) bu konuda görüşlerini aşağıdaki gibi ifade etmiştir:  

Uluslararası temelde düşünürsek, sadece tasarım öğrencileri için değil, fikri olan herkes için 

inanılmaz iyi bir kaynak oluşturuyor. Bu kaynak sadece projeyi gerçekleştirmekle alakalı 

değil. ―Proje neden başarısız oldu, neden başarılı oldu?‖ gibi vizyon belirlemeye yardımcı 

olacak geri dönüşler için çok önemli. Kısacası kullanıcıların fikrini almak için başvurulması 

gereken en kolay yollardan biri. 

Hisarlı (Görüşme, 2014) potansiyel bir tasarımcı olarak, kitlesel fonlamasına ilişkin 

Türkiye‘de  gördüğü eksiklikleri şu sözlerle ifade etmiştir:  

―Kendi çevremizde bile bu sistemi anlattığımızda "Bu Türk kafasına aykırı", "Hayatta 

toplayamazsınız kimse bir şey vermez", "Benim bundan karım ne olacak" gibi tepkiler aldık.  

Dediğim gibi paypal ve kitle fonlama sitelerinin bilinmemesi dışında en büyük eksik bunun 

bilincinin oturmamış olması.  Bazıları hatta, beni fonlar ise bir şirket kuracağımı ve onlara 

hisse vereceğimi düşündü. Aldığımız bazı tepkiler motivasyon düşürücüydü. Bu sistemin 
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avantajlarını ve bu fonlarla nelerin gerçekleştirilebileceği konusunda bilinçlenmeli Türk 

halkı. Ayrıcı yaygınlaşmalı, iyi ki benim bir arkadaşım Fonlabeni'de staja girdi ve bu siteden 

haberim oldu. Duyar duymaz Adana'ya gittim bunu Türkiye'de bütün Türk yapısı hakkındaki 

kalıplara kulak asmayıp yapan bir sitenin olması çok güzel. Umarım bunu 

yaygınlaştırabiliriz. 

Uğur (Görüşme, 2014), bu konuda:  

―Türkiye‘deki sitelerde ya da yabancı sitelerde yayınlanan ―Türkçe projelerde‖ eğer 

istatistiklere bakarsanız, fon sağlayanların yüzde olarak çok büyük bir kesimini ―tanıdıklar‖ 

oluşturuyor. Her zamanki gibi ―Tanımıyorum etmiyorum. Neden para vereyim?‖ 

düşüncesinin de önemli bir etkisi var. İkinci olarak fon sağlayacak kişi, ―Düşük bir miktar 

verirsem, ayıp olur.‖ Düşüncesiyle büyük kampanyalara yöneliyor. Tabii ki de durumu 

olmayanlarsa hiç göndermemeyi tercih ediyorlar. İlk durum için, eğer ürün vermeyi taahhüt 

eden bir proje iseniz, büyük miktarlar size çoğu zaman ekstra maliyet çıkarıyorlar ve zaten 

kitle fonlamanın mantığında da ―100 kişinin 10 lira yatırıp, 1000 lira toplanması‖ olduğu için 

fon sağlayana yük olmaması, proje sahibine de yararlı olması bekleniyor.‖ 

Bu sistemle yeniden bir proje yayınlamak isteyip istemedikleri sorusuna, her iki ekip 

üyesi de ―kesinlikle‖ cevabını vermişlerdir.  

Hisarlı (Görüşme, 2014):  ―Fon başarısız olsa bile bir tasarımcı olarak bu süreç bize 

çok şey kattı ve hala bu sistemi yaygınlaştırmak istiyoruz. O yüzden elime geçen ilk 

fırsatta başka bir proje daha oluşturacağım‖ diyerek isteğinin nedenlerini 

açıklamıştır.  Genç de (Görüşme, 2014) geri dönüşlerin projeler için çok yararlı 

olduğunu belirtmiştir.   

Genç‘e göre (Görüşme, 2014), Türkiye‘nin kitlesel fonlama sistemi konusunda 

alması gereken çok mesafe bulunmaktadır. Bunun nedeni olarak, Türkiye‘deki 

başarılı proje oranının az olmasına ve Türkiye‘deki üretim boyutunun düşük 

olmasına dikkat çekmiştir. Genç,  

―Yabancı kitle fonlama sitelerindeki projelerle, Türkiye‘dekileri karşılaştırırsak eğer, aradaki 

uçuk farkı görebiliriz. Onların bu projeleri teknolojiye yön verebiliyorken bizdekiler 

maneviyat-duyarlılık-sıradanlık üçgeninden çıkamamış durumdalar. Tabii bunların belli başlı 

sosyo ekonomik nedenleri var. Bu nedenlerin belirlenip, düzeltecek çözümler üretmeye 

yönelmeliyiz. Ki bu sadece kitle fonlama için değil, eğitimden üretime her konuda buna 

ihtiyacımız var‖  

diyerek yabancı ülkelerdeki kite fonlama sistemi ile Türkiye‘deki sistemi 

karşılaştırmıştır. 
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Genç ve Hisarlı (Görüşme, 2014) öğrenci arkadaşlarının ve okudukları bölümdeki 

öğretim üyelerinin bu sistem hakkında bilgili olduğunu ifade etmiştir.  

Bu sistem, ileriki dönemde olası bir ―kendi işinizi kurma‖ hedefine hizmet edebilir 

mi sorusuna Genç (Görüşme, 2014):  

―Türkiye‘nin bu konuda uluslararası bir bilince sahip olduğunu ―varsayarsak‖, iş kurmak ve 

projesini yaymak isteyen tüm tasarımcılar için en kolay yol olarak gösterilebilir. Hali hazırda 

Kickstarter‘da çok başarılı projeler ticarileşip hayatımıza girmiş bulunmaktalar ve büyük 

firmalardan da yatırım almaktalar. Ama Türkiye‘de şimdilik bunun mümkün olduğunu 

düşünmüyorum, ne yazık ki.‖ 

sözleriyle yanıt vermiştir. Hisarlı (Görüşme, 2014) ise bu konuda, ―kitle fonlama 

sistemi ürünleri geliştirip temel düzeyde üretimi sağlayacak kapsamlı ekipman içeren 

bir atölye kurmamıza yardımcı olabilir. Fon düzeyine göre tasarım stüdyosu veya 

üretim yapabilecek bir firma oluşturulabilir tabii ki‖ demiştir.  

University of Illinois‖teki endüstriyel tasarım bölümünde  bir ders kapsamında 

öğrenciler tarafından geliştirilen projelerin, kitlesel fonlama yöntemiyle  

ticarileştirilmesi istendiği, ilgili makale gösterilerek aktarılmış (Core77, 2014b), ―bu 

tarz bir uygulama  Türkiye‘de hayata geçirilebilir mi ve   yararı olur mu sorularına‖ 

şu cevaplar alınmıştır: Genç (Görüşme, 2014):  

―Kesinlikle uygulanabilir. Tüketen insandan önce üreten insanın bu gibi platformlara alışması 

bence daha doğru bir adım olur. Bunun yanında tüketicinin de elbette bir şekilde alıştırılması 

gerekiyor. (Bu konudaki kültürel yapımız nasıl değiştirilir bilmiyorum. Bunun üzerine ayrıca 

konuşulması gerekir.) Kitle fonlama tekniğinin ürün yaratan kişinin kazanç sağlamasının 

yanında, önemli bir kritik alma mekanizması olduğunun öğretilmesi de gerekiyor.‖ 

Hisarlı (Görüşme, 2014) ise:  

―Bu uygulamanın çok mantıklı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. All Design 2014'te Karim 

Rashid de dahil bütün konuşmacıların ortak değindiği tek nokta okulda bize kendimizi 

satmayı öğretmedikleri idi. Bu çalışmanında öğrenciyi stüdyodan çıkarıp daha gerçekçi bir 

ortama sürüklemesinin bu konuda öğrencilere çok şey katacağını düşünüyorum. Bence bu her 

öğrencinin denemesi en azından bir kere tecrübe etmesi gereken bir şey. Türkiye'de tabii ki 

uygulanabilir ama öğrencilerin Kickstarter kadar verimli bir sitede çalışması onlar için bir 

avantaj. Türkiye'de kitlesel fonlama bu kadar yaygın olmadığı için öğrenciler için 

motivasyon kırıcı mı olur ya da destekleyici mi olur tam emin değilim. Türkiye şartları 

altında böyle bir çalışmayı opsiyonel tutmak daha faydalı olur belkide şu zamanlarda.‖ 
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7. SONUÇ ve TARTIġMA 

Bu bölümde, yürütülen  amprik araştırmanın sonuçları, önceki bölümlerde yapılan 

literatür araştırması verileri eşliğinde tartışılmaktadır.  

Literatür araştırmasında görüldüğü üzere, mikro ve makro seviyede önem arz eden 

inovasyonun içeriğinde, uygulama biçiminde ve kaynaklarında; artan rekabet, gelişen 

teknoloji ve  toplumsal akımların etkisiyle  değişimler meydana gelmektedir.  

İnovasyonun demokratikleşme sürecine girdiği (von Hippel, 2005), artık bireylerin 

de, yaratıcı fikirleri ve becerileriyle, geniş bir yelpazede değer yaratım süreçlerine  

katılabildiği görülmektedir.  

Bu süreçte, yaratıcı projelerin fonlanması için alternatif bir yöntem olarak  ortaya 

çıkan  kitlesel fonlama yöntemi, sunduğu faydalarla  inovasyonun ve girişimciliğin  

demokratikleşmesini  desteklemektedir. Gross‘a (2012) göre kitlesel fonlama, 

projelerini başka bir yöntemle fonlama ihtimali olmayan yaratıcı kişiler için fon 

bulma paradigmasını değiştirmiştir. Bu yöntemle ürün tasarımcılarının da yenilikçi 

projelerini hayata geçirerek, girişimciliğe adım attıkları görülmektedir.  

Dünyadaki yeni iş modellerinin, Türkiye özelindeki yansımaları araştırıldığında, 

kitlesel  fonlama platformlarının varlığı dikkat çekmektedir. Araştırma tarihi 

itibarıyla   Türkiye‘de ilki, 2011 kurulan, dört kitlesel fonlama platformu hizmet 

vermektedir. Dünyada, bu  sistemin hisse bazlı ya da borç bazlı gibi  farklı 

uygulamaları olsa da, Türkiye‘deki platformların tümü, 2009 yılında kurulan kitlesel 

fonlamanın yaygınlık kazanması ve tanınmasında önemli bir rol üstlenen Kickstarter 

gibi  (Gross, 2012)  ödül bazlı (rewards based) modele sahiptir.  

Türkiye‘deki kitlesel fonlama sistemini geniş bir perspektiften değerlendirebilmek 

amacıyla, öncelikle, Türkiye‘deki girişimcilik ekosisteminin güncel durumunun 

anlaşılması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular göstermektedir ki, Türkiye‘deki 

girişimcilik ekosistemi, her ne kadar girişimcilik konusunda referans alınabilecek, 

ABD‘deki gibi yerleşik ve yaygın bir yapı göstermese de, son yıllarda  Türkiye‘de 

girişimciliğe olan ilgi artmaktadır  ve bir girişimcilik  ekositemi oluşmaktadır. 

Nitelikli  girişim önekleri  çoğaldıkça, bunun Türkiye‘deki girişimcilik ruhunun 
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gelişmesi konusunda yararlı  olacağı düşünülmektedir (Ergen ile görüşme 2014; Çebi 

ile görüşme 2014)  

Türkiye‘deki  girişimcilik ekosisteminin yatırımcı ayağına bakıldığında, Türk 

yatırımcısının yüksek risk ihtiva eden girişimlerin erken aşamalarına  yatırım  yapma 

konusunda isteksiz bir tutum sergilediği görülmektedir (Ergen ile görüşme, 2014). 

Bu nedenden dolayı, Ergen‘e (Görüşme, 2014) göre, Türkiye gibi girişim 

sermayesinin az oduğu yerlerde kitlesel fonlama bir çıkış yolu olarak gözükmektedir.  

Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarının yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, 

platformların,  özellikle ABD‘de başarılı olan kitlesel fonlamanın Türkiye‘ye de 

adapte edilebileceği düşüncesiyle, kuruldukları ifade edilmiştir. İlgili platformların 

çalışma sistemleri kendi aralarında, bazı  detaylarda   farklılık gösterse de, genel 

anlamda dünyadaki öncü, ödül bazlı platformların çalışma sistemleriyle büyük 

benzerlik göstermektedir.  

Türkiye‘deki kitlesel fonlama platformlarında yayınlanan projeler ağırlıklı olarak  

müzik, film, kitap  gibi sanatsal  projeler ve sosyal sorumluluk  projeleridir ve   

sistemin önümüzdeki dönemde de bu yönde gelişmesi  beklenmektedir (Çebi ile 

görüşme, Sobacı ile görüşme 2014). Araştırma tarihi itibarıyla Tükiye‘de en yüksek  

fon düzeyine ulaşan proje, Fongogo isimli platformda fonlanan bir film projesidir. 

İlgili platformların kuruluşundan, araştırmanın yapıldığı tarihe kadar geçen süre 

zarfında, ürün tasarımı kategorisi altında, toplam 8 adet projenin yayınlandığı;  4 

tanesinin ise  başarıyla fonlandığı görülmektedir. Sektörün önde gelen platformu 

Kickstarter‘ın (Forbes, 2014) sitesinde yayınlanan verilere göre, platformun  2009 

yılındaki kuruluşundan bu yana, 10000‘den fazla   tasarım projesi yayınlanmış, 

3500‘ü aşan sayıda  tasarım projesi ise  başarıyla fonlanmıştır.  Kickstarter, 

Indiegogo gibi lider  kitlesel fonlama  platformlarında yayınlanan ürün projelerinin 

genellikle yenilikçi ve yerleşik işletmelerin ürünleriyle  rekabet edebilecek düzeyde 

olduğu görülmektedir. Türkiye‘de yayınlanan ürün tasarımı  projelerinin ise  

çoğunlukla zanaat projeleri olduğu ve görece düşük teknolojili üretim yöntemleri 

gerektirdiği  görülmektedir.  

Türkiye‘deki platformlarda yayınlayan ürün tasarımı projelerinden birinin 

sahiplerinin endüstriyel tasarım eğitimi aldığı tespit edilmiş ve kendileriyle  görüşme  

gerçekleştirilmiştir.  
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Görüşme yapılan,  her üç platform  yetkilisi,  endüstriyel tasarım projeleriyle ilgili 

olduklarını,  daha fazla proje yayınlamak istediklerini ve yeni işbirliklerine açık 

olduklarını ifade etmektedirler. Bu konuda öne çıkan uygulamalar arasında,  

Fongogo‘nun endüstriyel tasarımla ilgili ortak bir atölye çalışması düzenlemesi, 

endüstriyel tasarım konusunda bilgi sahibi kişilerden danışmanlık alması; Fonlabeni 

ekibinin, bir endüstriyel tasarım  projesinin  hayata geçmesi için  destek olması ve   

İstanbul‘da 2014 yılında ilk defa gerçekleştirilecek maker panayırına katılmak için 

girişimde bulunması yer almaktadır.   

İşlerlik kazanmış bir kitlesel fonlama sisteminin sunduğu faydalar arasında, ihtiyaç 

duyulan sermayenin, geleneksel yöntemlerdeki zorluklara katlanmadan,  bağımsız 

olarak elde edilebilmesi; sahip olunan özgün fikrin sınanabilmesi; henüz üretilmemiş 

ürünün ön satışı yapılarak belli bir müşteri kitlesinin  oluşturulması ve girişimciliğin 

temellerinin öğrenilmesi  yer almaktadır (Anderson, 2012; Lehman, 2012b; Cornell, 

2014) Görüşme yapılan  uzman ve  iki platform yetkilisinin öngörüleri,  sermayenin 

kıt ve elde etmenin güç olduğu Türkiye‘de, kitlesel fonlamanın faydalı olabileceği 

yönündedir (Ergen ile görüşme 2014; Çebi ile görüşme 2014; Dinçalp ile görüşme 

2014). Ayrıca, literatürde yer alan ifadeleri destekler biçimde, görüşülen iki platform 

yetkilisi, sahip olunan fikrin (ürün, iş modeli) risksiz biçimde önceden test 

edilebilmesini,  müşteri ve destekçi kitlesi oluşturabimeyi Türkiye‘deki   sistemin 

vaad ettiği faydalar arasında belirtmektedir (Dinçalp ile görüşme 2014; Çebi ile 

görüşme 2014).   Tarhan  (Görüşme, 2014) ve Sobacı‘ya (Görüşme, 2014) göre, 

tasarım pojelerinin somut çıktıları olduğu için, ürün tasarımları kitlesel fonlama 

platformlarında yayınlanan  en avantajlı projeler arasında yer almaktadır.  

Ürün tasarımcıları  açısından değerlendirildiğinde,  kitle fonlamada, fikrin, yatırım 

yapmadan önce sınanabilmesi; ön satış ile sermayenin toplanabilmesi; projelere 

destek veren kişilerin projelerin geliştirilmesi için geribildirimde bulunması önem arz 

etmektedir (Anderson, 2012; Lehman, 2012a). Ayrıca, yatırımcıların ürün tasarımı 

projelerine yatırım yapma konusundaki genel isteksizlikleri, kitlesel  fonlamanın 

önemini    artıran etkenler arasında yer almaktadır (Lehman, 2012a; Url-34). Öncü 

kitlesel fonlama platformarında başarılı olan projelerin sahiplerinin aktardığı 

deneyimler  bu görüşlerle paralellik arz etmektedir (Url-38; Url-39).  Dinçalp de  

(Görüşme, 2014), kitle fonlama sisteminin ürün tasarımcılarının tasarımlarını risksiz 

bir şekilde test etme, ilk üretim için ihtiyaç duyulan sermayeyi elde etme olanağı 
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vaad ettiğini belirmektedir.  Kitle fonlamada, ilgili proje ekseninde bir topluluğun  

oluştuğu ve topluluğa dahil kişilerin duygusal açıdan da proje sahiplerini 

destekledikleri belirtilmektedir (Anderson, 2012; Lehman, 2012). Dinçalp (Görüşme, 

2014)  bu konuyla ilgili olarak  destekçilerin sürecin bir parçası olmak istediklerini 

ve kendileri olmaksızın projelerin hayata geçemeyeceğinin farkında olduklarını 

belirtmektedir.  Konuyla bağlantılı olarak,  kitlesel fonlamanın, ürün tasarımcıları 

için sunduğu en önemli faydalarından  biri de,  yayınlanan projelerle ilgilenen 

kişilerin, projeler konusunda yorum yapabilmeleridir (Anderson, 2012). Bu sayede 

nihai ürünün şekillenmesinde ilgili kullanıcıların da  katkısı olmaktadır ve gerekli 

durumlarda,   üretim aşamasına geçilmeden proje revize edilebilmektedir. Çebi‘ye 

(Görüşme, 2014) göre bilgi tabanlı bu destek finansal destek kadar önem arz 

etmektedir. Önde gelen platformlardaki yorum bölümleri aktif olarak çalışmasına 

rağmen, Türkiye‘deki platformlarda bu bölümlerin aktif olmadığı görülmektedir. 

Kitle fonlama, girişimcilik eğitiminde kullanılabilecek bir araç olarak da 

görülmektedir (Cornell, 2014). Endüstriyel tasarım eğitimi bazında dünyada bu 

görüşü destekleyen uygulamalar görülmekle birlikte (Url-36) görüşme yapılan  

kullanıcılar da böyle bir uygulamanın, işlerlik kazanmış bir kitle fonlama sistemiyle, 

endüstriyel tasarım eğitimini destekleme  konusunda  faydalı olacağını 

düşünmektedir. İlgili kullanıcılar ayrıca,  tasarım projelerinde arzu ettikleri  destekçi 

sayısına ulaşamasalar da aldıkları geribildirimlerin kendileri açısından çok faydalı 

olduğunu ifade etmektedir.  

Görüşme yapılan tüm platform yetkilileri, yürütülen kitle fonlama  kampanyaların 

başarıya ulaşabilmesi için, proje sahiplerinin etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmesinin 

ve kampanya boyunca aktif olmasının önemini vurgulamaktadır. Türkiye‘de henüz 

arzu edilen destekçi sayılarına  ulaşılamadığı için viral pazarlamanın yeterince etkili 

olamadığı ve bundan dolayı da  proje sahiplerine projelerini yayma konusunda büyük 

görev düştüğü ifade edilmektedir  (Dinçalp ile görüşme, 2014; Tarhan ile görüşme 

2014) Ayrıca, proje sahiplerinin  stratejik davranması, sahip olunan fikrin, sadece 

fikir aşamasında kalmayıp  projelendirilmesi de başarıya ulaşma konusunda önem 

arz etmektedir (Çebi ile görüşme, 2014; Dinçalp ile görüşme, 2014; Tarhan ile 

görüşme 2014) 

Lehman (2012c) kitle fonlamayla ürün tasarımlarının  hayata geçirilebilmesi için 

belli bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olunması gerektiğini vurgulamaktadır. 
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Çünkü, bir tasarım projesinin yayınlanma süreci finansal hesapların yapılması, 

pazarlama faaliyetinin planlanması, tanıtım meteryallerinin hazırlanması, patentlerin 

incelenmesi ve prototipin oluşturulması gibi farklı faaliyetleri içermektedir. Yapılan 

görüşmelerde bu ifadeleri   destekleyen görüşler belirtilmiştir.  Örneğin Çebi (2014), 

fikir aşamasını aşmış ve projelendirilmiş  tasarım projelerine yer vermek 

istediklerini; prototiple desteklenen bir projenin daha ikna edici olacağını; Dinçalp 

(2012),  sahip olunan fikri projelendirmenin önemini, fonlanmak istenen ürünün 

işlevsel ve yenilikçi olması gerektiğini; Tarhan (2014) kampanya başlangıcından 

itibaren  atılması gereken adımların önceden bilincinde olunması gerektiğini, Sobacı 

(2014) ise  kararlı  olunması gerektiğini ifade etmektedir.  

Yapılan görüşmelerde, platformların kuruluş aşamalarında, platformlara üyeliği  

düzenleyen sözleşmelerin  ve internet sitelerindeki  yazılımların  hazırlanmasının   

zaman aldığı  belirtilmiştir. Görüşmelerde,  özellikle vurgulanan, kuruluş 

aşamasından bugüne devam eden en temel sorunlardan biri ―güven‖ sorunudur. 

Türkiye‘de, fikirlerinin çalınmasından çekinen kişilerin, kitle fonlamayı kullanma 

konusunda isteksiz oldukları belirtilmektedir. Dünya‘daki lider platformlar gibi 

Türkiye‘deki platformlar da fikri mülkiyetin korunmasına yönelik bir hizmet 

sunmamaktadır. Çebi (2014) ve Sobacı‘nın (2014) bu konudaki kişisel fikirleri, proje 

sahiplerinin bu tarz endişelerinin  yersiz olduğu ve bir fikri hayata geçirebilecek en 

doğru kişinin o fikrin sahibi olduğu yönündedir.  

Duyulan güvensizlik nedeniyle düşük kalan proje sayısı, sistemin varlığı, işlevselliği 

ve güvenilirliği konusunda toplum nezdinde farkındalık  oluşturulmasını, dolayısıyla 

da sisteme yeni projeler ve destekçiler kazandırılmasını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu noktada bahsedilen farkındalığı yaratabilmek için büyük çaplı 

projelere  ihtiyaç duyulmaktadır (Çebi ile görüşme, 2014; Dinçalp ile görüşme, 

2014).  Ergen, Türkiye‘deki kitlesel fonlama sisteminin çalıştığını gösteren bir 

projenin  henüz duyulmadığını ifade etmektedir. Destekçi sayısının az olması, proje 

sahiplerinin kısıtlı bir çevrede, projelerini fonlamak zorunda kalmalarına neden 

olmaktadır (Çebi ile görüşme, 2014; Dinçalp ile görüşme, 2014; Tarhan ile görüşme, 

2014). Görüşme yapılan, iki kullanıcı da  destekçi sayısının az olmasından  

etkilendiklerini ve arzu ettikleri destekçi sayısına ulaşamadıklarını;  bu durumun 

diğer kulanıcılar için cesaret kırıcı olabileceğini ifade etmektedir.  Lider kitle 

fonlama platformlarındaki ürün tasarımı projelerinin,ise  dünya çapında onbinlerce 
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destekçiye ulaşabildiği görülmektedir. Bu kadar kişiye ulaşmaya aracılık eden viral 

pazarlama  kavramı (Anderson, 2012), görüşülen platform yetkilileri ve kullanıcıların 

aktardığı bilgilere göre Türkiye‘de henüz etkili şekilde işlememektedir. Ayrıca, 

önceden değinildiği üzere, ABD‘deki kitlesel fonlama platformlarında yayınlanan  

başarılı ürün tasarımı projeleri, kitlesel medyada da tanıtılmaktadır. 

Aynı zamanda bir melek yatırımcı olan Çebi (2014), Türkiye‘deki kitlesel 

fonlamanın önündeki en büyük engellerden biri olarak gördüğü girişimci ruhun 

gelişmesiyle birlikte kitlesel fonlamanın da olumlu yönde etkileneceğini 

düşünmektedir. Çebi‘nin kişisel gözlemlerine göre, Türkiye‘de girişimciliğe olan ilgi 

giderek  artmakta ve girişimcilik alternatif bir kariyer yolu olarak benimsenmeye 

başlamaktadır. 

Ergen (2014), fona ihtiyaç duyan girişimcilerin, sermayenin bol olduğu kaynaklara 

yönelme eğilimi gösterdiğinden dolayı, Türk girişimcilerinin de geniş kitlelerin 

katılım gösterdiği  lider kitlesel fonlama platformlarına yönelmelerini olası 

görmektedir; bu bağlamda Türkiye‘deki mevcut sistem, kitle fonlama konusundaki  

farkındalığı artırarak  yabancı platformlara hizmet edebilir.  

Dünyada, ürün tasarımı üzerine uzmanlaşmış kitlesel fonlama platformları 

görülmekle birlikte, Türkiye‘de, bu tarz bir uzmanlaşmaya gitmek için henüz çok 

erken olduğu düşünülmektedir (Çebi ile görüşme 2014; Dinçalp ile görüşme 2014) 

Ergen‘e (Görüşme, 2014) göre kitle fonlama sistemi, örgütsel bazda  

kurgulanabilecek bir esneklik vaad etmektedir. Ayrıca Türkiye‘nin sosyo-kültürel 

yapısı gözetilerek, Milli piyango, katılım bankacılığı uygulaması gibi yerleşik 

toplumsal alışkanlıklardan alınan ilhamla  kitle fonlamanın  farklı uyarlamaları 

devreye solulabilir (Ergen ile görüşme, 2014). Ödül bazlı modelin bir sonraki 

aşaması olarak görülen, girişimlere ortak olmayı sağlayan hisse bazlı modele 

(Anderson, 2012)   ilişkin düzenlemeler İngiltere ve ABD gibi ülkelerde hayata 

geçirilmesine karşın, Türkiye‘de henüz bir düzenlemeye gidilmemiştir. Görüşme 

yapılan Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, konu hakkında bir çalışmaları olduğunu ve 

hayata geçirilecek olası düzenlemede, yatırımcıların güvenliğinin gözetileceğini 

belirtmiştir. Hisse bazlı modele geçiş Türkiye‘deki iki platformun öncelikli hedefleri 

arasında yer almaktadır. 
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Sonuç olarak, yürütülen araştırmanın  verileri ışığında, işlerlik kazanmış bir kitle 

fonlama sisteminin ürün tasarımcılarına  aşağıdaki konularda  fayda sunabildiği 

görülmektedir: 

 Sahip olunan ürün fikrinin, üretim öncesi sınanarak, olası talep konusunda 

fikir elde edilmesi, 

 Projelerle ilgilenen kişilerden alınan geribildirimlerle, projenin, üretim 

aşamasına geçilmeden revize edilmesi, 

 İhtiyaç duyulan girişim sermayesinin ön satış yapılarak kısmen ya da 

tamamen elde edilmesi; müşteri kitlesi oluşturulması, 

 Fikrin, projeye dönüştürülerek  girişimcilliğin deneyimlenmesi. 

Önceden de değinildiği üzere, kitlesel fonlama endüstriyel tasarım eğitimini de 

destekleyebilecek bir yapı arz etmektedir. 

Sistemin  belirtilen faydaları sunabilmesi için gerek literatürde, gerekse yapılan 

görüşmelerde değinilen önemli noktalardan biri, platformların temelde aracılık 

görevi gördüğü, bundan dolayı sistemin faydalarından yararlanabilmek için,  asıl  

görevin proje sahiplerine düştüğü yönündedir. Ayrıca, fonlanmak istenen projelerin 

niteliği de başarının önemli unsurlarından biridir. 

Türkiye‘deki mevcut kitlesel fonlama sisteminin, yukarıda değinilen, henüz toplum 

nezdinde yeterince tanınırlığa ulaşamaması; destekçi yetersizliği; insanlardaki güven 

sorununun aşılamamış olması; yayınlanan projelerin nicelik ve nitelik bakımından 

yetersiz olması gibi  sorunlardan dolayı, işlerlik kazanmış bir sistemin faydalarını 

tam olarak sağlayamadığı görülmektedir. 

Türkiye‘deki girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin gelişme süreci içinde olduğu   

göz önüne alındığında, bu değişkenlerle ilişkili olan  kitle fonlama sisteminin de ilgili 

değişkenlerdeki gelişmelerden etkileneceği söylenebilir.  
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EK A 

 

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi Direktörü Doç. Dr. Mustafa Ergen ile görüşme 

20.08.2014 

Cem Büyükpilavcı:  Öncelikle kendinizden bahseder misiniz ve kitle fonlamanın 

niçin önem arz ettiğini kısaca açıklayabilir misiniz? 

Mustafa Ergen: Kendimden şöyle bahsedelim. Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi 

kurucusuyum. Daha öncesinde bir girişimcilik deneyimim de oldu silikon vadisinde. 

Baktığımız zaman kitle fonlaması Türkiye gibi sermayenin az olduğu, risk yatırımına 

harcanacak sermayenin az olduğu ülkelerde bir çıkış yolu olarak gözüküyor. 

Sermayenin fazla olduğu yerlerde de bu işi hızlandırma ve demokratikleştirme görevi 

görüyor. Sermayenin az olduğu yerlerde işte böyle bir kültür yok; ama sermayenin 

fazla olduğu yerlerde zaten risk yatırımı olduğu için daha ―macro scale‖de yapılan 

şeyleri ―mini scale‖de yapmaya çalışıyorlar. Bu da günümüzdeki işlemcilerin 

haberleşme imkanlarının demokratikleşmesinden kaynaklanıyor. Artık 2 kişilik 3 

kişilik şirketlerin çoğalmasından kaynaklanıyor. Bunlara karşı bir sermaye 

perspektifinde genişletmek için kitle fonlaması  tek yöntem olarak kendini 

gösteriyor.  

CB: Kitle fonlamasının Türkiye‘deki girişimciliği ve inovatif ürünlerin çıkısını 

olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor musunuz? 

ME: Şöyle, eğer ki sayıca bir ürüne veya bir servise yatırım yapanların sayısı artarsa 

olabilir. Burada toplanacak rakam cüzzi, küçük rakamlar olursa kitle fonlaması 

güdük kalacaktır.  

CB: Peki Türkiye‘deki kitle fonlama sistemi sizce çalışmaya başladı mı, 

izlenimleriniz ne yönde?  

ME: Çok çalıştığını söyleyemem. Oradan çıkan bir şeyler görmedik daha. Daha çok,  

belki kitap projesi, müzik projesi gibi ―soft‖ işler olduğunu görüyoruz şu an; ama ses 

getirecek bir ürün henüz görmedik. Ya da volume yok 

CB: Bildiğiniz üzere Türkiye‘de uygulanan sistem ödül tabanlı; ya da bağış tabanlı. 

Peki gelecekte hizsse bazlı modele geçilirse bir sıçrama olur mu?  

ME: Bir sıçrama olur. Buradaki sorun hisse bazlı modele nasıl geçileceği, ikincisi 

bunu kim kontrol edecek ki güven olsun; üç, kontrol ederken bunu öldürmemesi 

gerekiyor dört, insanları biz nasıl bulacağız.  Yani girişimcileri nasıl bulacağız. Onlar 

afaki şeyler şu anda. Elbette, eğer bir girişimci 1 milyon TL toplayabiliyorsa çok 

büyük işler yapılabilir. 1 milyonu 1000 TL‘ye bölseniz 1000 kişiden 1000 TL 

toplanması demektir bu. Bu da çok rahat. Türkiye‘deki milyoner  sayısı 70.000‘i 

geçmiş şu anda. İstenirse sermayenin hazır hale geleceği bir ortam oluyor. Ve 

karşısında girişimci var mı, bu kadar alıp parayı kulanacak, çünkü bunun başarılı 

olabilmesi için de global bir şirket olması lazım.  

CB: Anladım. Yerel şirket olması durumunda gösterilecek ilginin çok olmayacağını 

mı düşünüyorsunuz? 

ME: Evet, yani neden? Türk şirketlerine yatırım yapılabildiği gibi yabancı şirketlere 

de yatırım yapılabilir. Önemli olan, sermeyadar gözüyle bakarsak, parayı çalıştırması 

demektir bu. İlla Türk girişimcisine yatırmak zorunda değil. Kaliteli birini buluyorsa 
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yatırması gerekiyor. Ama o kaliteli girişimcilerin yetişene kadar da başka ülkelere 

bakabilir.  

CB: Kuluçka merkezleriyle kitle fonlama  platformları arasında bir etkileşim olabilir 

mi? 

ME: Elbette, yani sonuçta kuluçka merkezindeki… 

CB: Biraz bahsedebilir misiniz? Yani direktörlüğünü yaptığınız kuluçka merkezinin 

fonksiyonu nedir, planlarınız nelerdir? 

ME: Kuluçka merkezi, Koç Üniversitesi‘nde Koç Üniversitesi öğrencilerinin, 

mezunlarının,  öğretim üyelerinin, idari kadronun çıkardığı girişimleri yeşertmek, 

büyütmek üzerine kurulmuştur. Kuluçka merkezleri genelde, aslında girişimci 

yetiştirmek amaçlıdır. Kimisi, fikirleri bulmada bir mekanizmayı ortaya çıkarmak 

amaçlıdır. Ondan sonra sermaye, icra etmeyi, bağlantılar ve ―exit‖ yani çıkış; ondan 

sonra girişimcilerin şirketleri ile yapacağı işleri geliyor. Üniversitelere baktığımızda 

zaten çıkacak girişimcilerin çok büyük rakamlar olmadan iş yapabileceklerini 

düşünüyoruz. Bu noktada kitle fonlaması işe yarayabilir. İşte bu kitle fonlaması da 

üniversitenin etrafında oluşacak öğrencilerin de diğer arkadaşlarına fon verebileceği, 

öğrenci ailelerinin, mezunların ailelerinn veya onların ikinci dereceden tanıdıklarınn  

oluşturacağı bir ağ şeklinde olabilir. Çünkü bir ilişki gerekiyor. Yatrımcı açısından 

bakarsak da, onların da zamanı kısıtlı. Yani hayatta 1 veya 2 projeyle karşılaşırsa  

ona dikkatli bakabilir. Mesela sosyolojik olarak bağı olan yerlerle teması daha rahat 

olur.  

CB: Anladığım kadarıyla kuluçka merekezinize gelen bir fikir kitle fonlamaya hazır 

halde sizden çıkabilir 

ME: Evet 

CB: Peki böyle işbirlikleriniz oldu mu hiç; herhangi bir kitle fonlama platformuyla?  

Onlarından size bir projeyi değerlendirmeniz için geri dönüşü oldu mu ya da 

yardımcı olmanız için. Çünkü platformlardan basına yansıyan bazı haberlerd,e 

yayına çıkan projelerin yeterince olgun olmadığı, bir mentorluk hizimetine ihtiyaç 

duyduğu söyleniyor.  Bu tarz bir geri dönüş oldu mu size? 

ME: Henüz olmadı. Bizim projelerde kendi projelerini ―crowdfunding‖ sitelerinde 

değerlendirmek isteyenler oldu 

CB: Yabancı kaynaklarda şöyle haberler var: Kitle fonlama sistemi günümüzde bir 

anlamda risk sermaye şirketleri için kuluçka merkezi işlevi görmektedir. Sizce kitle 

fonlama platformları  bu fonksiyonu yerine getirebilir mi? 

ME: Bence getiriler. Yeterki iki taraftaki ―volume‖ olsun.  

CB: Peki, nasıl bir ekibe ihtiyaç duyulur? 

ME: Burada ekipten ziyade girşimciye ve yatırımcıya ihtiyaç var. Yani girişimci 

varsa yatırımcı sayısı artabilir. Yatırımcı var girişimci yoksa zaten bu iş ortada 

kalıyor. İkisinin beraber olacağı bir deneme süreci. Aslında 3 tane ―component‖ var: 

girişimci, sermayedar, devlet. Devlet ―facilitation‖ için var, bu işi ne kadar kolay 

yaptırırım… Devlet o noktada değil şu anda; girişimci de o noktada değil; 

sermayedar da o noktada değil. Bu üçünün deneye deneye aynı noktada daha iyi bir 

sinerji yaratacağı bir ortam  için çalışıyoruz. Yani herkes böyle çalışıyor, 

ekosistemdeki herkes. Kuluçka merkezleri de girişimciler de.. Önemli olan o tarafa 



168 

doğru ilerlemek.  Zaten bu sinerji yaratıldığı zaman, kitle fonlama da bunun bir 

―component‖i olur.  

CB:  Devlet bu konuda yeterince duyarlı mı? 

ME: Bence duyarlı. Makaleyi yazdığımızda çok ilgilendiler. Onun için ―imece‖ 

fonlamasıyla bir şeyler çıkartmak üzereler. Hazine Müsteşarlığı‘da… 

CB: Spk‘nın gündemine aldığı bir program var 2014-2016 döneminde 

ME: Buradan çıkıyor herhalde onlar da. 

CB: Onların sanırım vurgusu daha çok hisse bazlı modele ilişkin 

ME: Diğer tarafa bakmaları normal değil yani 

CB: yani bu ödül tabanlı  

ME: Yani spk‘nın işi bu olmaması lazım 

CB: peki bu kanal ödül tabanlıya ilgi duayar mı? 

ME: Sanmıyorum. Çünkü ödül tabanlı için bir mevzuata gerek var mı? Bence yok. 

Herhangi bir anonim şirket bile yapabilir bu işi. Öyle değil mi? 

CB: Peki, şey için yararlı olabilr mi, hisse bazlı modele geçiş için? Şimdiki 

modellerin öncül olması  

ME: Bence buradaki iş bir şirketin nasıl 5000 tane hissedarı olacak, sorun o. Öyle bir 

sistem var mı Türkiye‘de? Yok. Şu da yok: Hisse aldım, sizden. Siz de çok iyisiniz 

mesela. Çok  başarılı olacaksınız ―next google‖ olacaksınız. Birden bir sermaye 

artırdınız benim hissem 1/100 iken 1/10000‘e düştü bunu da engeleyecek hiçbir şey 

yok. Ya da siz hissedarsınız, girişimcisiniz. Biz size güvendik hisse aldık. Sonra bir 

A4 kağıda ben hissemi şuna devrettim deyip devredebiliyorsunuz. Dur, sen nereye 

gidiyorsun diyen bir şey de yok. Bu Amerika da var mı bilmiyorum. Ama bunlar 

burada yok sonuçta. Amerika‘da bir yer kurulduğu zaman yüksek miktarda  parayla 

kuruluyor. Burada 10.000 TL‘ye kuruluyor,  orada kurduğu zaman 750.000 Dolarla 

kuruyor mesela. Zaten ondan sonra sermaye artsa bile,  demek ki iyiye doğru bir 

gidiş var; şirketin değeri artıyor demektir. Yani o tip şeyleri göz önüne almak lazım . 

Onlar nasıl olacak bakmak gerekiyor. Belki bir şirkete de gerek olmayabilir. Devlet, 

kooperatif gibi bir mekanizma çıkartır.  

CB: Peki, Amerika‘ daki girişimcilik ruhuyla ve onu destekleyen yapıyla buradakini  

karşılaştırabilir misiniz? Çünkü orada kitle fonlama kısa zamanda büyük bir 

―volume‖ elde etti. Burada şu an küçük. Amerika‘yla kıyasladığımız zaman oldukça 

küçük… Köklerine inebilir miyiz?  

ME: Şöyle. Orada yıllardan gelen bir birikim var. 1900‘lü yıllardan gelen bir akım 

var. transistörün bulunmasıyla… Silikon Vadisi gerçeği var, işte savunma 

harcamaları var, ticari uygulamalar var, risk yaırımcıları var, üniversiteler var ve 

oradan para kazanıyorlar  

CB: Çarklar dönüyor 

ME: Çarklar dönüyor, milyar dolarlarlık paralar kazanıyorlar. Türkiye‘de öyle bir 

şey yok. Türkiye‘de en büyük örnek olarak, 1-2 tane, altında teknoloji olmayan 

şirketleri görüyoruz. Amerika farklı bir yer. Para da var. Yani birisi bir girişimci 

şirketini satarak para kazanmışsa tekrar ona para yatırıyor. Daha çok yatırım 

olacağını biliyor. Şirket çalışanları kendi aralarında melek  ağları oluşturuyor. Yani 
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ben ―next google‖ı kaçırmayayım diye,  10000, 20000, 50000 gibi paralar 

dağıtıyorlar. Bu bir yatırım biçimi aslında. Bu yatırım biçimi, bakarsak, Türkiye‘deki 

sermayedarların hiçbirisinde yok. Ben riskli bir girişime yatırım yapacağım diye bir 

şey yok.  

CB: Geleneksel yatırım biçimlerimiz var, emlak gibi. 

ME: Evet o her halukarda para kazandırır zaten . Arsa her zaman para kazandırır. 

Özelikle Türkiye‘de fazla kazandırıyor. Kişi, oradan çıkıp da, gidip teknoloji 

firmasına yatırım yapmak istemiyor. 3-4 sene bekleyeceğim, sonuçta bir ―exit‖ 

imkanı yok. Yani kim alacak o şirketi. Ne yapacak satıp…  

CB: ―Exit‖ten kastınız, firmanın, satılabilir duruma gelmiş olması mı?  

ME: Evet 

CB: Bir sonraki işine bakıyor hani, onu elden çıkarıp 

ME: Tabii. Yani öyle bir kültürde yok (Türkiye‘de). Amerika‘daki girişimci kendisi, 

ya da yatırımcı şunu istiyor. Sen bunu yapacaksın ve satacaksın ya da borsaya 

açacaksın ve ben paramı alacağım. Sen de kendini ömür boyu buraya bağlama diyor. 

Başka bir şey yani. Çünkü girişimci kapitali az bulunan bir kapital; kişi tekrar tekrar 

değerlendirmek istiyor. Şimdi buradaki girişimci bir sektöre bağlı olayım da oradan 

geçineyim derse ne oluyor, o kapital orada ölüyor. Öyle bir kültür yok burada ama. 

Buraki kültür, daha çok bir ganimet paylaşımı gibi. Yani büyüyen bir ülke, işte 

şurada karlı bir iş var onu alayım ben, orada başka bir şey var... Sonra ne oluyor, 

holding ortaya çıkıyor zaten. Holding mantalitesi var. Holdingin altında 5 tane şirket 

var. 5‘i de birbirinden bağımsız. Çünkü burası büyüyen bir ülke. Büyüyen bir ülkede 

birileri bir şeyleri doldurmak zorunda. Onun için o şey yok. Ne zaman tıkanırsa, 

zaten bu görülüyor açıkça da, orta gelir tuzağı dedikleri şey bu. Bir şey yapmak 

istiyorsan teknoloji bazlı olması lazım. Katma değeri yüksek olması lazım ve global 

olması lazım. Aksi taktirde Türkiye‘ye para girişiyok şu anda. Bu herkesin dilinde şu 

anda. Devlete de gitseniz özel sektöre de gitseniz… Ama bunu nasıl yapacaklar belli 

değil. Alt yapınız var mı; yok. Girişiminiz yeterli mi; değil. ―E-commerce‖ etrafında 

olan bir girişimci kitlesi var ama ―e-commerce‖ de pek girişimcilik değil. 

CB: Sizin girşimcilikte beklentiniz daha çok hangi alanda  

ME: Ben, daha çok  aslında Türkiye gibi bir ülkenin, Türkiye‘nin ölçeğinde bir 

ülkenin, global vizyonu olan, bağlantıları olan ve teknoloji bazlı, birilerinin replike 

edemeyeceği, örneğin ufacık bir ―component‖i karşıdaki büyük şirketlere satması 

yönünde olmasını düşünüyorum. O zaman ne oluyor iki öğrenci, ikisi de annesinin 

babasının evinde oturarak sabah akşam çalışıp bir ―library‖ oluşturabilir. Software ya 

da bir ürün yapabilir yani illa kendisi yapmak zorunda da değil. Dizaynını tasarlar, 

Çin‘de bir üretici ile anlaşır işe gümrükleme fiyatlandırma gibi bir şirkette olabilecek 

her şeyi yapar ve satmaya başlar. Buradaki kitle fonlaması şirketlerine başvurmak 

zorunda değil. Amerika‘ya bile başvurabilir. Zaten oradakilerin tanınırlığı daha fazla. 

O yönden bakarsak, önemli olan aslında şey,  girişimci. Aslında, sermaye Türk 

sermayesi olmak zorunda da değil. Yabancı da olur. Türk platformu olmak zorunda 

değil, yabancı da olur. Ondan dolayı üniversitelerin, kuluçka merkezlerinin asli şeyi, 

girişimci kalitesini, kıvamını yükseltmek, onların hem kıvamını yükseltirken hem de 

bulacakları fikirlerin global olması yönünde telkinde bulunmak…O anlayışa 

olmasına salık vermemiz lazım.  
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CB: Anladığım kadarıyla  girişimcilik tarafında bir sorun  olduğu aşikar.  Yeteri  

kadar girimci olmadığı, nitelikli olmadığı gibi. Tabii nedenlerin çok köklü olabilir, 

çok aşağılara girmek gerekebilir... Siz bu durumu neye bağlıyorsunuz? 

ME: Çünkü, yani, her yerde yok, her yerde var diye bir şey yok. Amerika‘da var 

İsrail‘de var belki biraz Londara‘da var. Avrupa‘da da yok diyebiliriz buna. 

Olmamasının sebebi, bence Avrupa, Sanayi Devrimi‘yle zaten meşguldü, herkesin 

annesi babası büyük bir şirketin parçasıydı öyle bir fikirleri yoktu zaten.  Bizde 

sanayi devrim olmadı, bizim böyle bir kültürümüz yoktu. Şimdi herkes kendine özgü 

bir şekilde bunu yaratmaya çalışıyor. Bütün dünya yaratmaya çalışıyor, sadece biz 

değil. Ama orada (Amerika‘da) varsa; bir birbirikim var.  

CB: Biz o devri yaşamadık, artık kaçırdık diyebilir miyiz,  yoksa yakalayabilir 

miyiz?  

ME: Yok, Sanayi Devrimi‘ni bir daha yakalamanın bir anlamı yok bence. Sanayi 

zaten Çin taraflarına gönderilmiş durumda. Hiçbir zaman hiç kimse rekabet edemiyor 

zaten o tarafla. 3 boyutlu yazıcı teknoloji, belki evinde üretim yapabileceğin bir 

boyuta doğru gidiyor. Yani sanayi devrimin yakalamak zorunda değiliz. Belki bizim 

bir avantajıız da şu: Avrupalılardan: zihnimiz dolu değil. Yani daha rahatız. Yorgun 

değiliz. Kimsenin eve gelince sabah akşam çalışan bir babası yok. Bu yönden daha 

avantajlıyız. İşte kapitali ortaya çıkartmakta fayda var.  

CB: Siz, yurtdışındaki platformların gelip Türkiye‘de hizmet vermelerinde bir 

sakınca görmüyorum  dediniz. Peki bu bağlamda şey düşünüyor musunuz: 

Türkiye‘nin kültürüne özgü yerelleştirme gibi bir şey? 

ME: Aslında kitle fonlama çok basit bir platform.  Böyle bir ürün yapacağım, paraya 

ihtiyacım var  diyorsunuz. Yani platformun bir yerelleştirilecek bir şeyi yok. Başka 

hiçbir şey yok orda. Bir Kickstarter‘a, Indiegogo‘ ya bakarsanız, dünyanın her 

yerinden insanlar var orada.  Nasıl ki, Youtube‘un  amacı bütün tv kanallarını 

ortadan kaldırmaksa, onların amacı da bu. Facebok nasıl ki ben sosyal network 

yapıyorum, internet olmayan yerlere de internet götüreceğim, onları sosyal network‘e 

bağlayacağım deyip, para alıyor risk yatırımcılarından, bunların amacı da o. Onun 

için gene içerik önemli. Girişimci içeriği daha önemli.  

CB: Türkiye‘deki sektörün büyümesi o zaman bir anlamda dışardaki firmaların 

tehdidi altında mı. 

ME: Bu platform açacaklar için; Evet. Onların avantajı  şu: para avantajı var. Senin 

para avantajın yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Girişimci varsa oraya gider. Bu şey 

gibi: bizim kuluçka merkezinden bir uygulama çıktı. Matchmakinhg uygulaması. 

Tinder uygulamasının Türkçesini yaptılar. Şimdi kullanıcılar  onu görüp  diğerine 

gidiyor. Global bir şey olduğu için. Şunu yapmıyor: Sahibinden.com gibi ikitarafı da 

yerel olan bir yerde adam 3. Ebay‘e gitmiyor. Çünkü 2 taraf da yerel zaten. Alıcı ve 

satıcı yerel. Ama burada sermaye yok. Sermayeyi bir araya gteirseler anlaşılır o iş. O 

zaman kimse yurt dışına gitmez. Ama Türkiye‘de sermaye olmadığı için yurtdışına 

gidiyorlar.  

CB: Eklemek istediğiniz bir şe var mı, benim atladığım, değerlendirikne gözümden 

kaçırdığım detaylar olabilir mi? Tabii ben biraz dediğim gibi tümden gelip 

tasarımcıların bu platformlar sayesinde girişimci olup olamayacağını da 

sorguluyorum. Özellikle Türkiye bazında. Türkiye‘deki platformları baz alarak .  
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ME: Şöyle hani, söylediğiniz yerel olayı var ya ne olabilir? 

CB: Yerellik size bir şey ifade ediyor mu 

ME: Bana şu anada etmiyor düşünürsem.  Ama ne olabilir bakmak lazım. Olabilir mi 

gerçekten. Bir kişi öyle bir metod bulur ki Türkiye‘de 1 milyon kişiyi sermayedar 

olarak sisteme katar, karşı taraf da, Kickstarter mesela bunu yapamayacak.   O zaman 

olur. O mass e uaşmak lazım işte. Kitleye ulaşmak lazım. Kitleye nasıl ulaşırsın 

bilmiyorum. Ulaştın diyelim, kitle aktive olacak mı o da ayrı bir olay.  

CB: Bu sistem, küçük bir topluluğa hitap ettiği için Türkiye için şu an biraz lüks 

olabilir mi?  

ME: Eğer gerçekten bu işten para kazanılmak isteniyorsa herkesin işin içinde olması 

lazım herkese ulaşmak lazım. Ve herkesin de bu işe para yatırması lazım. Öyle bir 

şeye bakarsanız bir memur bile milli piyango bileti alıyor gibi herhangi birşirkete 

para yatırabilir. Milli piyango kültürü varsa o kültürde oluşturulabilir.  

CB: Makaleninizde şeye değinmişsiniz.: Kitle fonlama aslında Türkiye‘ye yabancı 

değil. Bunu biraz açabilir misiniz? 

ME: Ben Konyalıyım mesela. Orada o birçok  holding vardı. Bunların hepsi böyle 

büyüdü. Ama yoplanan paraları katma değeri yüksek şeylere yatırmadılar. Örneğin 

kar marjı düşük olan bisküvi fabrikasına, markete yatırdılar. Bir taraftan para alıp 

sermayedar yaptılar, bir taraftan da müşteri yapıp  bu sistemi  döndüreceklerini 

sandılar.  

CB: Sermayeyi çekme gücü var ama girişimcide parlak fikir yok  

ME: Yok. Hiçbir iş yok. Hepsini batırdılar. Niteliksiz işlerle. Toplanan  paralar 

alınıp Silikon Vadisi‘nde dağıtılsaydı şu an hepsi zengindi. Ya da bir tane risk 

yatırımcısına verilip  pararnın çalıştırılması istenebilirdi. Çünkü orada birebir 

kazanıyor. Ama o kültür var sonuçta. Kültür yok değil yani  

CB: O kültüre ulaşmak lazım galiba  

ME: Evet. Yani şimdi öyle bir kitle olsa camia fonlaması gibi bir şey, buradaki 

girişimcilere yatırdığın gibi Amerika‘dakilere de yatırsan, geleceğin teknoloji 

firmalarına yatırsan para kazanırlar .  

CB: Aslında faizsiz bankacılık mantalitesine çok uygun  

ME: Tabii çok uygun. Bu işin hepsi riskli değil ki , riskli omayan işler de var, tamam 

erken aşama riskli olabilir, erken olmayan aşamada da para yatırabilirsiniz. Risk 

sıfırdır mesela. Ama alacağın para da azdır.  Yani son aşamadaki bir şirkete 

girebilirsin. Twitter mesela. Kesin borsaya açılacak. Açıldığı zaman girebilirsin. Ha 

mesela 100 Lira‘na 10 lira verir 20 lira verir ama sonuçta yine  kazanırsın. O yönden 

bize uygun. Asıl şey aslında derinliklerde. O kadar çok şeyler var ki, biz o makalede 

yazdık. Şirket kesinti bile yapabilir. Koç Holding 80000 çalışanı var mesela 

―business fonu‖ çıkartıyorum kardeşim ben herkesin maaşından işte 1000 lira 

kesiyorum (yılda) toplam 800000 biz de gidicez bunu silikon vaidine yatıracağız.  

CB: Çok kısa değinirsek, kuluçka merkezleri Türkiye‘de  üniversitelerin 

inisiyatifiyle kuruluyor. Amerikada‘da böyle midir, yoksa devlet üstlenir mi 

ME: Amerika‘da da böyledir. Amerika‘da da üniversitelerde de var, özelde de var 

çok sayıda. Devletin orada direkt katkısı olduğunu sanmıyorum. Devlet bazen 

kritik… Geçen sefer Barack Obama… Haberleşmede Amerika 1 numaraydı büyük 
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bir atılım oldu dünyada. Apple gibi Amerikan şirketleri büyükk başarı yakaladı. Aynı 

şey enerjide yapılmak istendi. Hem de, ekonomi, morgage krizinden sonra  göçtüğü 

için.   

Enerji şirketlerine  devlet direkt para yatırdı.  Enerji bakanlıkları 500 milyon, 1 

milyar dolar şirketlere para yatırdı. O yönden direkt giriyor yani. Diğer tarafta 

üniversitelere verilen fonlar var, klasik tübitak tarzı şeyler zaten var. Ama böyle 

yatırımcılar için şunları yaptılar işte: Startup act, Jobs act diye. Kitle fonlaması daha 

rahat olsun diye. Bunun dışında kuluçka merkezleri gibi şeyler  tamamen kişisel 

şeyler yani.  
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EK B 

 

Fongogo kurucu ortağı Ali Çebi ve Fongogo pazarlama sorumlusu Duygu Tarhan  ile 

görüşme 28.08.2014 

Cem Büyükpilavcı: Platformun kuruluş aşamasından bahsedeblir misiniz? 

Duygu Tarhan: Yanlış bilmiyorsam 2013 Nisan ayında bu oluşum bir başlıyor, ilk 

adımları atılıyor şirketin, ben 2013 Temmuz ayında  katıldım. Ben ilk katılanlar 

arasında yer alıyorum. O zamandan beri beta ve alfa versiyonunu  hayata geçiridk. 

Betası tabii hala devam ediyor. O da yaklaşık 2013 Kasım ayı gibi, aslında beta 

demek şu demek, bir sistemin yayınlanıp tam anlamıyla çalışıyor olması. O 

zamandan beridir işte projeler gelip gidiyor.  Kimileri başarılı oluyor, kimileri 

hedefini tutturamadan platformdan ayrılıyor. Sistem Kasım ayından beri aktif bir 

biçimde işliyor.  

CB: Motivasyonları neydi aacaba? 

DT: Louis de, ortakların hepsi birer girişimci zaten. Ali Tirkeş, biraz kurumsal 

―background‖uyla geliyor. Unilever‘de uzun yılar yöneticilik yapmış. Bir mobil 

ödeme sistemiyle kendi ilk start-up‘ını ve girişiminin kuruyor. Aktif hala orada 

devam ediyor zaten. Ve sonra burayı kurmak istiyor. Yapı şöyle: 3 tane ortağımız 

var; ben genelde pazarlama aktivitelerinden sorumluyum. Sistem gereği zaten çoğu 

şey online olarak ilerliyor. Bunu online pazarlama olarak alabiliriz. İki kişi de IT 

tarafında detek oluyorlar. Web sitesinin geliştirilmesi tasarlanması gibi. 

CB: ―Oursource‖ mu diliyor yoksa ekibe dahil mi? 

Aslında ilk başta ekibe dahil başladı. Bi dönem ―outsource‖ ettik. Bir kişi burada 

―full-time‖ devamlı çalışıyor zaten. Ama dışarıdan da bir destek var. Ondan sonra 

yani şu an bir kısmı hala arayışta o bölümün. IT ile ilgili ne olacağını çok bilmiyoruz. 

Çünkü dışarıda çalıştığımız bir şirket var. Onlarla çok çalışmak istemiyoruz. Bir 

yandan  bizimle başlayan bir arkadaş var. O şu an yardım ediyor. Böyle yani. çok 

küçük bir ekip. 

[Ali Çebi toplantıya katılıyor] 

CB: Sizi bu işi kurmaya yönelten faktörler, motivasyon kaynağı neydi? 

AÇ: Buradaki motivasyon şuydu: yurtdışından Tükiye‘ye adapte edilebilecek fikilere 

bakıyordum. Kitle fonlama bu fikirlerden biriydi. Neden beni enterese ettiğini şöyle 

açıklayabilirim: sonuçta Tükiye‘de oluşmaya başlayan bir girişimcilik ekosistemi 

var. Ve bu ekosistemin değişik oyuncuları var. Kimdir bu oyuncular. Girişimciler 

tabi bir tarafta. Öbür tarafta da sermaye sağlayan kurumlar. Bunlar kimdir: melek 

yatırımcılar olabilir vc fonları olabilir, Tübitak olabilir Kosgeb olabilir, bu gibi 

kurumsal yatırımcılar ya da bireysel yatırımcılar. Ama tabii her gelişmekte olan 

ekosistem gibi daha bu oturmuş değil. Mesela Amerika‘ya giderseniz,  baktığınız 

zaman Amerika‘da girişimcilerin sermayeye olan ―access‖i çok daha rahat. Çünkü 

gidebilecekleri yerleri biliyorlar. Daha fazla sermaye sağlayıcı kurum var. O yüzden 

biraz daha fazla bu ekosistem oturmuş. Herkes nereye gideceğini kimden para 

isteyeceğini biliyor. Türkiye daha gelişmekte olan bir ekosistem olduğu için burada 

belli, oturmamış düzenler var. ―Crowdfunding‖ bence şurada işe yarıyor veya 

yarıyacak diye umuyorum: girişimcinin ilk semayeye olan safhası gibi düşünmek 

klazım. 
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CB: Çekirdek sermaye gibi mi?  

AÇ: Belki onun bile öncesi. Neyi sağlıyor: daha önce hani belki de projesinin olduğu 

devreden dolayı çok ―early stage‖ olmasından dolayı, sermaye ―access‖i olmayan 

girişimcileri bir nevi sermayeye ulaştırıyor. Bu sermaye nereden geliyor, kitleden 

geliyor; bu bir. Bence bu çok ciddi bir eksik tüm Türkiye‘de çünkü Türkiye‘deki 

özellikle, teknoloji sektöründeki sermaye dağıtıcı kurumlara baktığınız zaman çok 

daha geç safhada devreye giriyorlar.  

Mesela, çok erken ―stage‖te sermaye arayan kişiler ne yapıyorlar, Kosgeb veya 

Tübitak‘tan hibe almaya yöneliyorlar, fakat bu hibeyi almak kolay değil. Her ne 

kadar çok insana veriyor olsalar da, çok kağıt işi  ve bürokrasi var; ya da 

çevrelerindeki kişilerden bu parayı tedarik edecekler. Ama bizim burada 

sağladığımız kısa zamanda birçok insana ulaşma potansiyeli veriyor ki; bu bence çok 

güçlü bir araç olarak kullanılabilir. Ve gelişmekte olan bir ekosistemin diğer 

safhalarının da daha hızlı gelişmesini sağlayabilir. Bence burada çok ciddi bir avantaj 

sağlıyor ve bu yüzden benim ilgimi çekti. Ekosisteme baktığınız zaman bu eksikliği 

görebiliyorsunuz. Bunu dışında bir de şu var. İnsanlar, biraz, Türkiye‘de mi 

bilmiyorum, girişimciler hani biraz şey, korkak. Yani fikirlerini dışarıya lanse 

etmeye korkuyorlar çünkü çalınır diye düşünüyorlar. Ama, tabii şunu bilmek lazım, 

bence ―crowdfunding‖ burada da önemli bir ―tool‖; çünkü bir fikriniz varsa 

kitlelereden bir teğit alıyorsunuz bir nevi. Bu fikir gerçekleşebilir mi gerçekleşemez 

mi olduğuna dair ve bu hani bariyeri de kırıyor, kitlesel destek. Ama ben bunun 

zmanla değişeceğini düşnüyorum. İnsanların bu sistemin daha güvenilir olduğuna 

dair fikirlerinin değişmeye başlaması bunu da daha çok kullanılır olmasını 

sağlayacak bence. Böyle bir sorunu da,  aslında fikrinizi önden bir nevi testini 

yapmış oluyorsunuz. Bunu da çözmüş oluyor ki Türkiye gibi bir piyasada bu önemli 

çünkü Türkiye‘de çok büyük eksikliklerden biri piyasa araştırması. Sizin ürününüz 

vardır, hiç  bir piyasa araştırması olmadan; Neden çünkü benim arkadaşım da aynı 

şeyi yapıyor diye yaparsınız. Ama tabii hiçbir piyasa araştırması hiçbir fizibilite 

yapmadan yapılan veya gerçekleştirilen projeler ne kadar başarılı olur; o tartışılır . 

Crowdfnding , kitlesel destek bence bunu da çözüyor 

CB: İşi kurarken uzman desteğine ihtiyaç duydunuz mu? Yoksa ortakların 

deneyimleri yeterli miyidi? 

AÇ: Şimdi ortakların, ―skill set‖i bence ―complementary‖. O yüzden burada bize 

gereken, hani en önemli destek teknik destekti. Çünkü hiçbir ortağımız -3 ortağız- 

hiçbir ortak , pc yazılımı konusunda uzman değil. O yüzden yazılım konusunda 

destek aldık. Zaten ―full-time‖ biri çalışıyordu, uzun bir süredir. İşlerimiz biraz 

azaldığı için, şu an biraz daha ―freelance‖ tarafına kaydık. Onun dışında 

―complementary skill‖ler dediğim: ben, finans ―background‖luyum. Yatırım 

bankacılığından geliyorum. Şu an da zaten burada aile şirketimizin yatırımlarıyla 

ilgileniyorum.  O yüzden finans tarafına zaten  ben ―cover‖ etmişitim. Luis‘in birçok 

değişik poziyonu oldu. Bunlar arasında mikro finans sektörü de vardı.  

CB: Mikrofinans derken, Kiva.org gibi bir oluşumda mı?  

AÇ: Luis Worldbank‘te mikro finansla ilgili bir pozisyonu vardı. Kiva‘yla direkt bir 

çalışması olmadı. Kiva‘yla bizim, Fongogo olarak bir iletişimimiz var, ve inşallah 

ilerde ortak bir proje geliştirebilirsek memnun olurum; çünkü Kiva çok ciddi bir 

başarı sağlamış bir kuruluş. Ve bu bölgede de büyüme planları olduğunu biliyoruz. 

Ortak bir şey yapabilirsek Kiva ve Fongogo ortaklığında, çok memnun olurum. Aynı 

zamanda Luisin bir ―startup‖ ―background‖u da var. Hongkong‘da bir ―startup‖ 
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kurdu. Bu  yüzden ―startup‖ın a‘dan z‘sine kadar zaten yaşamış biri. Benim ―startup 

experience‖im olarak ilk ―experienceım bu. Üçüncü ortağımız Ali Tirkeş. Zaten 

―serial entrepreneur‖ Bu, büyük ihtimalle 5. veya 6.şirketi,   

CB: Sanırım girişimleri  belli bir oldunluğa ulaştırınca exit yapıyor 

AÇ: Tabii. Zaten yaş olarak da bizden daha büyük. Daha fazla deneyimli. Şu an 

zaten Türkiye‘deki en büyük mobil ödeme sistemleri sağlayıcısı şirketin 

kurucularından biri. O yüzden onun da deneyimlerinden çok faydalandık. Aynı 

zamanda eskiden Unilever‘in marketing bölümündeydi, bu girişimcilik hayatına 

başlamadan önce. O yüzden de pazarlama deneyimi de var. O yüzden ben finans, 

Luis operasyon,Ali de biraz daha işin pazarlama ve strateji tarafında ağırlık 

sağlayınca bizim teknik destek dışında başka bir desteğe ihtiyacımız kalmadı. Tabii 

ki şirket kurulmadan önce biz takımı oluşturduk. Duygu bir senedir bizle. Ceylan var. 

O da şimdi başka bir yerde başlayacak ama bize çok yardımcı oldu. O geçen sene 

eylülde başladı. Yaklaşık bir senedir bizde biz sitenin yazılımına 2013 Nisan ayında 

başladık. Yani bu ne demek oluyor; biz yazılıma başladık, yazılım kasım ayı gibi 

bitti, uzun sürdü biraz, beklemediğimiz problemler çıktı. Ama biz zaten takımı 

ağustos ayında oluşturmuştuk. Hani, destek dediğiniz için söylüyorum, Duygu ve 

Ceylan‘ın da çok ciddi desteği oldu. Daha biz ―launch‖ etmeden önce. Hani bunun 

sosyal medya ve pazarlama stratejisi var; bunun, proje ―sourcing‖ stratejisi var, büütn 

bunları, bu takım olmadan biz üç ortak olarak  beceremezdik. O yüzden böyle bir 

desteğimiz de oldu. 

CB: Kuruluş aşamasında ve geçen bu süre zarfında karşılaştığınız problemler 

nelerdir? Bildiğim kadarıyl abir hukuki boyutu var 

AÇ: Evet, sözleşmeler, ömür törpüsüydü diyebilirim. 2 tane ayrı sözleşme kullandık 

biz web sitemizde. Büyük ihtimalle 2 ayrı sözleşme kullanan tek platformuz 

Türkiye‘de .  

CB: Proje sahipleriyle sizin aranızda mı? 

AÇ: Aslında üç, üç diyeyim o zaman. Bir bizim kullanım koşulları sözleşmemiz var, 

o bizle bize üye olan herkes arasında, platformla üyeler arasında. Ondan sonra iki 

tane daha anlaşmamız var. Bu proje sahiplerinin, kendileri için seçtikleri kritere bağlı 

değişiyor. Kriterlerimiz ne: bir tarafta bireysel ve şirket proje sahipleri var; bir tarafta 

STK proje sahipleri var. STK proje sahiplerine ayrı bir sözleşme hazırlamamız 

gerekiyordu. Bireysel ve şirketlere ayrı bir sözleşme hazırlamamız gerekiyordu. 

Çünkü iki taraf da ayrı mevzuatlar altnda, regule ediliyordu. O yüzden çok ciddi bir 

vakit harcadık. Yaklaşık, nerden baksanız üç ay işin hukuki tarafını çözmek… 

sürekli sözleşmeler gidip geldi avukatla bizim aramızda, hani o bayağ zorlu bir 

süreçti. Bir daha geri dönmek istemem o sürece. Ama hani şu an elimizdeki 

sözleşmelerden memnunuz. Biz Fongogo olarak güvenli bir yere koyuyor bu 

sözleşmeler. Ama tabii her ne kadar kendinizi sözleşmeyle güvence altına alsanız da 

tabii bu ―crowdfunding‖ yeni bir sektör Türkiye‘de. Crowdfunding‘i regüle eden 

yani ―crowdfunding‖ mevzuatı diye bir şey yok.  

CB: Olması lazım  mı peki? Siz çok uğraştınız, bunun kanunla desteklenmesi lazım 

mı? 

AÇ: Şimdi bizim şu an yaptığımız kitlesel fonlama modelinde böyle yeni bir 

düzenlemeye gerek yok. Çünkü yurtdışında da, baktığınız zaman örnekleri, 

―consumer protection law‖ yani tüketiciyi koruma kanunu altında regüle oluyor bu 

platformların hepsi. Çünkü ne yapıyorsunuz burada; bir ön satış yapıyorsunuz. Bu 
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tabii işin şirket ve bireysel tarafında. STK tarafında biraz daha farklı, burada yardım 

toplama kanunu adı altında regüle oluyoruz.  

CB: Herhalde bir yerde borçlar kanunu devreye giriyor, STK‘lar için ise  farklı bir 

kanun 

AÇ: Evet aynen, tüketiciyi korumada Borçlar Kanunu‘na tabisiniz; STK tarafında 

yardım toplama kanunu . Birbiriden tamamen farklı iki tane kanun. Ve ona göre 

sözleşmelerimizi ―draft‖ etme durumunda kaldık. Fakat şu anki modelde bir 

düzenlemeye gerek yok. Ama ne zaman hisse bazlı kitlesel fonlama Türkiye‘de 

yapılmaya başlayacak veya borç bazlı kitlesel fonlama başlıyacak, bunun için yeni 

bir düzenleem olmak zorunda. Çünkü burada daha ciddi rakamlardan 

bahsediyorsunuz ve kişileri hissedar ya da borç veren ya da borç alan konumuna 

sokuyorsunuz. Bu yüzden bunların regüle edeceği merkezlerden biri SPK ve 

hazinedir. Hazineden çok SPK‘dır. Bir tanesi de borç tarafında büyük ihtimalle 

BDDK gibi bir kurum olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu mevzuatlar şu an aslında 

hisse tarafında bir bilinirlik var, SPK tarafında, biz görüşüyoruz sürekli Ankara‘yla, 

hem Hazine‘yle hem SPK‘yla, durumun farkındalar, yurtdışındaki modelleri de 

inceliyorlar, mevzuatlar ne durumda diye, ama böyle bir mevzuatın, hayata geçmesi 

bir ya da iki yıl diye düşünüyorum ben. Yakın zamanda böyle bir mevzuat 

görebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz bu tip kanunlar torba kanunlar 

olmadığı taktirde belli bir bürokrasiden geçiyorlar. O yüzden zaman alacaktır. 

CB: Yeri gelmiken onu da sorayım: hisse bazlıya geçilince ilgi artar mı? Ne 

düşünüyorsunuz? Bu sistemi besleyecek bir girişimci altyapısı var mı, o da bir sorun 

tabii, onu da source etmek lazım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

AÇ: Şu an , şimdi hisse bazlı modele geçtiğiniz zaman siz yatırımcı veya destekçi 

kitlesini ciddi bir biçimde kısıtlıyorsunuz. Çünkü Türkiye‘de kaç tane ―startup‖a 

yatırım yapan melek yatırımcı var? Çok az! Lisanslı melek yatırımcı dediğiniz insan 

sayısı 250. Hani onları direkt sayalım, onların üstüne de, belli bir kitle enterese 

olmuş durumda ―startup‖lara veya yeni girişimlere yatırım yapmaya, ama çok kısıtlı 

bir kitle var, Türkiye‘de bu tarz yatırımlar yapan. Siz bu kitleyi hedef alıyorsunuz. 

Yani bir, yatırımcı tarafında ciddi sıkıntılar olur diye düşünüyoıum. En azından en 

başında. Öbür taraftan girişim tarafına bakalım. Girişimi tarafında hani son 4-5 yıldır 

ciddi bir ―pipeline‖ oluştu. Hani baya bi şirket, ben aynı zamanada Keiretsu Melek 

Yatırımcı Ağı‘nın üyesiyim hani orada görüyorum. Şirket sunumlarını. Çok ciddi bir 

talep var. Bunun gibi birçok melek yatırımcı ağı var şu an ve gelişiyor her hafta, her 

ay hemen hemen yeni bir tane kuruluyor. Ama tabii girişim sayısından çok, girişimin 

kalitesi önemli. Ve tabii kaliteli bir takım , iyi fikir bu kadar girişim arasından çok 

çıkıyor mu diye sorarsanız, daha değil. Bence daha orada değiliz. Hala daha yeni 

girişimcilik, özellikle ―online‖ ve teknoloji dalında daha çok yeni, daha başarılı 

―exit‖ çok az olmuş Türkiye‘de 3-4 tane sayabilirsiniz. O yüzden hisse bazlı 

crowdunding‘in girişimci tarafında da bir engeli bu. Çünkü yatırımcının bu kadar 

alterntif bir aracı kullanabilmesi için… Çünkü çok alternatif bir enstrüman kitle 

fonlama ve bir de bunu siz online olarak ciddi bir meblağ… Çünkü burada, hisse 

bazlı yatırım  nereden baksanız 1000 dolardan hemen hemen başlıyor yurtdışında 

5000 dolara kadar gidiyor. Hani birkaç yüz Dolar da yatırabilirsiniz ama bi anlamı 

yok. Yani girişimci için de bir anlamı yok; çünkü boşu boşuna şirketteki ortak 

sayısını çoğaltıyorsunuz. Daha 1.yılında olan bir ―startup‖ın 100 tane yatırımcıya 

veya 1000 tane yatırımcıya ihtiyacı yok. Bu ―startup‖ın, daha çok, ona destek 

olabilecek hem maddi, hem stratejik olarak daha az sayıda yatırımcıya ihtiyacı var. 
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Hedefli yatırımcıya ihtiyacı var. ―smart money‖ deniyor buna. O yüzden destek 

miktarını yüksek tutmak gerekiyor. Ama o miktarı da yüksek tutarsanız ne kadar 

yatırımcı girebiliyor. Burada biraz ―chicken and egg  problem‖ gibi bir şey var. Hani 

bir tarafta yatırımcı bir tarafta girişimci. İkisinin de çok iyi bir şekilde ―match‖ 

edilebilmesi lazım. Bence burada platforma çok sorumluluk düşüyor. Çok iyi 

seçilmesi gerekiyor girişimlerin, ve bu girişimleri çok hedefli bir kitleye ulaştırmak 

gerekiyor. Yani bu biraz platformun üzerinde olması gerekiyor.   

CB: Yani platformun finansal fikir verme fonksiyonu da olmalı mı girişimciye.  Şu 

kadar  belirlemelisin şu kadar kişiyi baz almalısın gibi?.. 

AÇ: Tabii tabii. Biz onu şu na yapıyoruz ödül bazlı modelde bile yapıyoruz. Çünkü 

aslında baktığınızda, ödül bazlı model bir nevi satış modeli. Ve buradan bir hesap 

yapılması gerekiyor. Biz burada da girişimlerle birebir görüşüyoruz. Fikirerimizi 

söylüyoruz onlara. Ödül bazlıda bile bunu yaparken hisse bazlıda düşünün ne kadar 

ciddi bir şekilde bunun yapılması gerektiğini. Çünkü işin içinde o zaman finansal 

projeksiyonlar oluyor, işin içinde ―business plan‖ oluyor, bunları kontrol etmeden  

platformumuza koyamayız.  

CB: Anladım. Peki bağlantılı olarak, yurtdışında şöyle iddialar var: kitle fonlama 

platformları risk yatırımcıları için kuluçka merkezi işlevi görüyor. Sizin 

anlattıklarınızla bir bakıma  tutarlı gibi. Proje sahiplerinin, buraya gelmeleri, 

tartışmanız. Kitle fonlama platformları kuluçka merkezi işlevi görebilir mi ne 

dersiniz 

AÇ: Biz burada hani girişimciyi alıp bir programdan geçirmiyoruz. Sonuçta 

girişimci, yani bizim aslında ideal olarak istediğimiz, kuluçka merkezlerinden bize 

gelsin bu girişimler. Ki belli bir prosesten  geçmiş olsunlar. O yüzden biz kesinlkle 

kuluçka merkezlerinin yaptığını yapıyoruz demiyoruz. Çünkü bizim burada 

verdiğimiz hizmet bi pazaryeri. Biz girişimcinin sermayeye ulaşımını sağlıyoruz. 

Yaptığımız bu kadar basit bir şey.  

CB: Belki fonlamaya çıkma öncesi bir son ayar gibi 

AÇ: Hani belli destiğimiz olur tabii; ama bu bizim ―core business‖ ımız değil. Yani 

tabii biz, bize gelen girişimlere yardımcı oluyoruz, şöyle yap, böyle yap bunu böyle 

yap diye, ama sonuçta onların elinde yani.  Biz bir eğitim vermiyoruz burada. Yani 

eğer bir eğitim verirsek, destek veya danışmanlık verirsek, bunu ayrı bir kol olarak 

veririz.  

CB: İş modeli mi değişir?  

AÇ: Ayrı bir iş modeli olarak veririz belki. Ama şu an öyle bir şeyimiz yok.  

CB: İster misiniz bu tarz bir şey? 

AÇ: Olabilir tabii. Bunu biz daha önce aramıda konuştuk böyle bir şey olabilir diye; 

çünkü hani baktığınızda aslında şey, burada hani ―end game‖ olarak amaç olarak iki 

platformun da yaptığı aynı şey. İki platform da girişimciyi bitişte -kuluçka 

merkezinin bitişinde ―demo day‖ olur - demo dayde girşimci vc lerin ve melek 

yatırımcıların önüne çıkar sunum yapar. Bizde de 2 aylık bir dönem boyunca 

sermaye toplama… böyle baktığınız zaman tabii son amaç olarak aynı yere gidiyoruz 

ama ―process‖ler çok farklı. Biz bunun yanında bir danışmanlık hizmeti de 

verebiliriz. Tabii bu enterasan olur. Yani yaptığımız işle de uyuşan bir şey olur. O 

zaman tabii neden olmasın. O zaman biraz daha kuluçka merkezine yakın bir modele 

dönmüş oluruz. Ama yine de bizim ―core business‖ımız  crowdfunding.  Biz hiçbir 
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zaman bir kuluçka merkeziyiz demiyoruz. Ve onun getirdiği sorumlululuğu da 

üzerimize almıyoruz. Yani bizim burada dediğimiz, gelin biz sizin projelerinize bir 

pazaryeri sunuyoruz ama doğru kitleyi de size ulaştırmaya çalışıyoruz , elimizdeki 

networkleri kullanarak yani yaptığımız bu şu an.  

CB: Söylediklerinizle bağlantılı olarak,  yurtdışında branşlaşma görülüyor, 

Türkiye‘de bu uygulanabilir mi? 

Belli sektörlerde hmm… Çok zor Türkiye‘de. Türkiye o kadar büyük bir pazar değil. 

Şu anda öyle bir şey olabilmesi için. Yani, şu an baktığınızda zaten 4 tane kitle 

destek platformu var. Ve hepsi, harıl harıl proje arıyorlar. Biz de dahil olmak üzere. 

Biz proje sayımız arttırmaya çalışırken böyle bir niş sektöre girmenin hiçbir mantığı 

yok. Türkiye‘de bu sektör şöyle gelişecek: önce ―generealist‖ olarak bütün 

platformlar girecek buna, ondan sonra zamanla hangi kategorinin daha fazla ilgi 

çektiğini göreceğiz. Mesela biz şu an görmeye başladık bile: film ve sanat projeleri 

şu an bizde daha fazla ilgi görüyor. Ve biz de o yönde çalışmalarımızı ilerletiyoruz. 

Bu gibi kategorilerde daha fazla proje almak istiyoruz. Daha iyi bir ―network‖ 

oluşturmak istiyoruz. Yani bu biraz dene ve öğren gibi olacak. Yurt dışında da böyle 

olmuş, Türkiye‘de de böyle olacak.  

CB: İşbirliği yağtığınız kurumlar var mı diye soracağım, web listenizde listelenen 

birçok kurum var. Yaptığınız çalışmalar varsa bahsedebilir misiniz? Ne tür 

çalışmalarınız oluyor. 

Bazen bu kuluçka merkezlerinden ―accelerator‖lardan ―uncibator‖lardan projeler 

geliyor ve biz bu projeleri değerlendiriyoruz, sürekli kontakt halindeyiz, 

―reminder‖lar gönderiyoruz bu kurumlara, size gelen,  ―pipeline‖nınızda size uygun 

proje olabilir mi, varsa lütfen bizimle paylaşın diye ve paylaştıkları oluyor. Her 

zaman tabii crowdfunding‘e uygun proje çıkmıyor; çünkü mesela örnek vereyim, en 

azından şu aşamada daha crowdfunding‘in erken aşamalarında mesela 300.000 Dolar 

sermaye arayışında olan ―startup‖ı biz kendi platformumuzda ―fund‖ edemeyiz bir 

hiçbir şekilde. Yani ben bunu gayet açık bir şekilde söylüyorum. Ama o gibi 

durumlarda da şunu diyoruz. Hani ―partial funding‖ sağlamış bir şirketse, mesela 

300.000‘ lık bir arayış var , bunun 280.000 Dolar‘ını bulmuş. Ve bir ürün veya bir 

ürün tedarikçisi bu. Mesela belli bir prototip geliştirmiş ve belli bir müşteri kitlesi 

oluşturmak istiyor. Bu proje mesela bizim için çok güzel bir proje. Çünkü ne var: 

arkasında bir sermaye var. Zaten ―raise‖ etmiş belli bir sermayeyi. Hatta hepsini raise 

etmiş olabilir. Biz, yine projeni koy diyoruz. Yani sermayeyi ―raise‖ etmiş olması 

bize projeyi koymaması için bir neden değil. Çünkü biz burada sadece ―funding‖ 

sağlamıyoruz, belli bir müşteri kitlesini oluşturmasını da sağlıyoruz. ―Incubator‖ ve 

―accelerator‖lardan bu tarz projeler ben daha fazla görmek istiyorum. Bugüne kadar 

oldu mu? Daha, çok olmadı. Ama tabii onlar da 1-2 tane büyük başarı hikayesi 

görmek istiyorlar. Bugüne kadar aslında bayağ bir başarı hikayemiz oluştu. Meblağ 

olarak çok yüksek değil. Şu an bir tane var en büyük o olacak, Türkiye‘deki en 

büyük kitlesel fonlama projesi olduğunu gururla söyleyebiliyorum şu an.  

CB: Sanatla mı alakalı? 

AÇ: Sanat  

DT: Sanat, film projesi   

AÇ: Ama hani biz, bu işin girişim tarafına da biraz ağırlık vermek istiyoruz. O 

yüzden zaten bu ―partner‖larla beraber çalışıyoruz kuluçka merkezleri, üniversiteler, 

üniversitelerde elçilerimiz var,  
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CB: Evet onları da soracaktım 

AÇ: Oraya geliriz. Onun dışında ünileirn inkübasyon merkezleri , girişim klüpleri, 

girişimcilik klüpleri, bütün bu bölümlerle kontaktlarımız var. 

CB: Evet, aslında ―source‖ edebileceğiniz hemen hemen her yerle bağlantıyı 

kurmuşsunuz 

AÇ: Evet, tabii bunun takibi önemli o da çok kolay değil çünkü birçok insan bunu 

hani gönüllü olarak yapıyor. Hani inandıkları için yapıyorlar. Ve bir işi gönüllü 

olarak yaptığınız zaman belli bir miktar vakit ayırabiliyorsunuz o yüzden biz birçok 

insanın peşinden koşmak durumunda kalıyoruz. Ama yavaş yavaş insanlarda bir 

bilinirlik artmaya başladı bu konuda.  

CB: Şey tabanı da var değil mi? Sosyal sorumluluk tabanı da var sanki bu işin. Hani 

.özellikle sosyal projelerin hayata geçmesi için insanlar gönüllü biçimde onların 

savunucusu oluyor, işte reklamını yapıyor dediğiniz gibi elçilik yapıyor 

AÇ: Evet, zaten ona da geleceğim, bizim başarılı olduğumuz ve başarı gördüğümüz 

kategorilerden bir tanesi de ―cause related‖ yani belli bir ―cause‖u olan projeler, 

sosyal projeler başarılı oluyor; çünkü inanan bir kitlesi oluyor. Orada iyi bir şey 

görüyoruz. 

CB:  Biraz değindik; ama eğer eklemek istediğinzi varsa,  gelecekteki önemli 

hedefleriniz nelerdir?  

AÇ: Şimdi, ödülbazlı modeli ilerletmek istiyoruz. Ödül bazlıda daha fazla proje 

koymak istiyoruz. Daha kaliteli projeler koymak istiyoruz. Ve bunun için 

çalışmalarımız devam ediyor. Sürekli aktif şekilde proje ―source‖ ediyoruz. 

Partnerlarımızdan olsun, üniversitelerden olsun, ―offline event‖lerden olsun, bunu 

güçlendirmek istiyoruz. İkinci olarak ―B2B‖ tarafında çalışmalarımız var. Nedir bu: 

şahısların yanısıra şirketlerle çalışma amacımız var. Büyük şirketlerle çalışma 

amacımız var. Yurtdışında bunun birçok örneği oluştu mesela Coca Cola 

Indiegogo‘yla ortak bir proje yapıyor. Ne diyorlar: Indiegogo‘da Coco Cola‘nın 

―fund‖ edebileceği bir proje ortaya çıkıyor.  Coco Cola ―şu kadar funding‘i 

sağlayabilirsem ben %50‘sini match edeceğim‖ diyor. Mesela biz bunu Türkiye‘de 

de yapmak istiyoruz. Türk kurumlarının CSR yani ―corporate social responsibility‖ 

misyonları dahilinde  

CB:  Bir köprü oluşturuluyor anladığım kadarıyla  

AÇ: Yani bir nevi. Şirketler açısından da bir nevi ―ben buradayım, ve ben 

destekliyorum girişimcileri ve sosyal girişimcileri… özellikle bir ―statement‖ da 

yapmış oluyor şirketler.  Aynı zamanda şirket projelerini de biz buraya koymak 

istiyoruz. Mesela aslında bu çok alternatif bir pazarlama yolu bence. O yüzden şu 

anda B2B çalışmalarımız çok ön planda. Çünkü şu an zaten birey tarafında belli bir 

düzeni oturtmuş durumdayız. Biz de arıyoruz, ama zaten proje geliyor ama B2B 

tarafında ciddi bir çalışma gerekiyor. Çünkü tabii şirketlerin de bu konsepti 

anlayabilmeleri zaman alıyor ve bildiğiniz gibi şirketlerde  kararlar biraz yavaş 

alınıyor, o yüzden biraz vakit geçmesi gerekiyor. Üçüncü olarak ―expansion‖, yani 

genişleme planlarımız var. Hani türkiye de belli bir footprinti oturtabilirsek hani belli 

bir ―milestone‖u yakalayabilirsek kafamızda, Ortadoğu bölgesine açılmak istiyoruz. 

Ve bunu en kısa zamanda yapmak istiyoruz. Hani benim yapmış olduğum 

bütçelemede önümüzdeki senenin başında biz Ortadoğu operasyonlarına başlaamış 

olmak istiyoruz. 
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CB: Ortaklıkla mı yoksa başka bir firmayı mı alacaksınız? 

AÇ: Şu anda daha karar vermedik, yani yeni bir firma alımı... 

CB:  Başka bir yatırımcıdan yatırım almaya açık mısınız? 

AÇ: Tabii ki açığız. Özellikle bu safhada .  

CB:  Yok hani, yönetime karışılmasını engellemeniz için öyle bir… 

AÇ: Yani böyle bir ―fund raising‖ durumunda zaten azınlık hissesi vermeyi 

düşünüyoruz. Ama tabii ki bu ―stage‖teki bir ―startup‖ın kesinlikle sermayeye 

ihtiyacı var. O yüzden arayış içinde değiliz dersem yalan olur. Bunu en kısa zamanda 

gerçekleştirmek istiyoruz. Son olarak da hisse bazlı model benim her zaman kafamda 

olan bir model. Ve geleceğinin çok olduğunu düşündüğüm bir model. Ama oturması 

için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Biz ―long term‖de uzun vade de bir ―hybrid‖ 

model oluşturmak istiyoruz. Bu ―hybrid‖ modelin içinde ne olacak; ödül bazlı 

projeler olabilecek, hisse bazlı projeler olabilecek. Ve eğer olabilirse borç bazlı 

projeleri de koymak istiyoruz. Ve proje sahibinin arayışına göre veya ürününe veya 

şirketinin yapısına göre seçebilmelerini istiyoruz. Ben eğer bir ürün üreteceksem ve 

bu ürünün bir testini yapmak istiyorsam, o zaman, daha ortada bir şirket yoksa hisse 

bazlı bir modeli seçmenin bir anlamı yok. O ödül bazlı modelle ilerleyecek, ben ödül 

bazlı demeyi sevmiyorum, ürün bazlı model demeyi tercih ediyorum. Çünkü ödül 

deyince, insanlar, biraz havada kalıyor ödül kelimesi. Biz burada hani ―solid‖ bir şey 

yapmak istiyoruz, o yüzden ürün bazlı model diyelim buna, o zaman ürün bazlı 

modeli seçmesi daha mantıklı ama daha da önce bahsettiğim gibi 300000 Dolar‘lık 

sermaye arayışında olan bir ―startup‖, büyüme planları olan, bu hisse bazlı modele 

daha uygun. Çünkü bu gibi bir ―startup‖ în ya da ―online‖ bir ―business‖  

verebileceği çok kreatif ürünler veya servisler olmayabilir veya ödüller olmayabilir. 

O yüzden hisse bazlı biraz daha uygun olabilir o tarz bi şirkete. Biz bütün bu 

―spectrum‖u ―cover‖ etmek istiyoruz. Ama tabii çok kolay değil, şu an mevzuat, el 

vermiyor. O yüzden şu an ödül bazlı modelde ilerliyoruz.  

CB: Sisteminizin işleyişi hakkında bilgi verir misiniz? Web sitenizdeki bilgilerin 

haricinde  ekleyebileceğiniz bir şey varsa? 

DT: Orada bayağ bir açıklamamız var.  

CB: Proje sahiplerine hangi konularda destek oluyorsunuz? 

DT: Bir kere proje Fongogo‘ya girdiğinde onun bütün sorumluluğunu aslında proje 

sahibinde. Ama projeyi nasıl geliştirip daha fazla fon toplayabileceği konusunda, biz 

genelde pazarlama desteği veriyoruz. Hani ilk projeler,  o yüzden fazla bir yoğunluk 

yok, genelde onlar istediği zaman ben  burada onlarla oturup birlikte ne yapabiliriz 

nasıl geliştirebiliriz diye  toplantı yapıyoruz. Böyle bir destek var. Onun dışında 

başta da bahsettiğim gibi dökümanlar hazırladık, hem nasıl video  yaratabilirler o 

video ile nasıl daha fazla ilgi çekebilirler hem de projeyi fongogoda  aşamada nasıl 

yürütebilirler.  

CB: Onlar online mı yoksa ? 

DT: Tabii online. Ben de zaten gönderiyorum. Oralardan da faydalanabiliyorlar. 

Onun dışında herhangi bir sorun ya da problem yaşadıklarında biz burada her türlü 

desteği onlara sağlıyoruz. 

CB: Şey oluyor mu. Bu işbirliği yaptığınız kurumlara yönlendirme gibi. Mesela bir 

kuluçka merkezine gönderme gibi bir destek oluyor mu ya da olabilir mi? 
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AÇ: Yani iş ortakları eğer ilgiliyse, mesela  şu an gelen proje, bir start up örneğin. 

Eğer onunla ―match‖ eden iş ortaklarımız varsa, onlara estek verebilecek iş 

ortaklarına yönlendiriyoruz. Aynı zamanda kategori liderleri ve elçiler var. Onlara da 

bir şekilde o proje gidiyor. Onlar da mümkün olduğu kadar hem, destek vermek 

istiyorlarsa fon desteği veriyorlar diğer tarafta da sosyal medyada ve diğer çevrelerde 

projeyi zaten yayıyorlar.  

CB: Proje çeşitlerini soracağım. Web sitesindeki sınıf landırmanın haricinde 

ekleyebileceğinişz bir şey bar mı? 

DT: Yani orada bayağ bi geniş kategori var, bi de orda şeyler aslında çok genel 

kategoriler var. Hani gelmesi mümkün olan . yani orada olmayan yeni bir şey geldiği 

zmanada , o talebe göre de yeni kategori eklenir.  

AÇ: Zamanla hangi kategorilerin daha revaçta olduğunu… belki  belli kategorilerde 

hiç proje gelmeyecek  

DT: Belki aklınızda olmayan bir şey çok revaçta olacak 

AÇ: Belki o kategorilere kaldıracağız; çünkü daha az kategori olması bizim için daha 

iyi. Çünkü insanların daha hedefli bir biçimde projelere gitmesinin sağlayabiliriz. 

CB: Şey oranı verebiliyor musunuz?  Size yapılan ―submit‖lerle yayınlanan projeler 

arasındaki oran. Böyle bir istatistik var mı? Bir de  yayınlanmak istenen tüm projeleri 

kabul ediyor musunuz? 

DT: Aslında şöyle işliyor, genellikle istekli bir şekilde ―submit‖ edilen bütün 

projeler fongogo‘da yayınlanıyor. Zaten böyle milyonlarca proje olmadığı için o 

gelen projeler de bizim için değerli. Geldiği anda, proje web stesine düştüğü anda, 

biz proje sahibiyle birebir kontakt haline  geçiyoruz. Projenizi böyle böyle 

yaparsanız geliştirebiliriz ve böylece web sitesinde yayınlayabiliriz diyoruz 

CB Süreç nasıl işliyor? 

DT: Submit ediyor. İlk başta bize geliyor bizim onayımızdan geçmeden proje yayına 

alınmıyor web sitesinde. Bize düştüğü anda biz onla iletişime geçiyoruz. Eğer proje 

aşağı yukarı web sitesine konulabilecek düzeydeyse zaten onu nasıl 

geliştirebileceğine dair ilk bir ―mail‖le bunu dile getirebiliyoruz. Eğer onu yerine 

getirirse zaten proje bir sıkıntı yaşamadan yayına alınıyor. Yani öyle çok büyük bir 

eleme zaten yapmıyoruz. Hani gelen projelerde zaten sistemi bir şekilde anlamış, 

ufak değişikliklerle halledebilecek bir formatta geliyor. O yüzden çok net bir eleme 

yapmıyoruz. 

AÇ: En çok vurguladığım benim projelerin video kullanması. Ve videoda 

girişimcinin ya da proje sahibinin kendisinin projeyi anlatabilmesi veya ne yapmayı 

istediğini anlatabilmesi; çünkü bir insanlar yazı okumaktan çok video… Özellikle 

Türk halkında var biraz o yani , biz görsel şeyleri daha kolay anlarız. Bir de 

girişimcinin kendi olduğu zaman,  videoda bir ilişki kurabiliyor insanlar; insani bir 

tarafı oluyor. O yüzden bu ikisini hep ben vurguluyorum. Ve projenin başarılı 

olabilmesi için çok ömnemli bir faktör bu aslında video kullanmak.  

CB: Projelerin başarılı olmalarını ya da başarısızlığını hangi nedenlere 

bağlıyorsunuz? 

DT: Proje bize geliyor be biz de sonuçta onlara bir platform sağlıyoruz. Onun 

dışında, yani proje onların tekelinde. Ne kadar o projeyi yayarlarsa ne kadar 

paylaşırlarsa ne kadar yaratıcı şekilde dıyururlarsa proje dönüş de hakikaten fazla  
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oluyor. Yani projeyi oraya koyup bekleyen o sayfaya açıp bir kere bile bakmayan 

proje hiçbir şekilde fon almıyor. Ama proje sahipleri ne kadar uğraşır emek verirse, 

onun da bir şekilde dönüşümü oluyor. Bu şey yani, ―marketing‖i biraz 

bilmemelerinden kaynaklanıyor. Ve crowdfunding‘e dair de kafalarında çok net bir 

şekil yok aslında. Biz bu anlamda hem orayı biraz daha böyle şekillenidirip hem de 

pazarlama konusunda 3-5 taktik vermeye çalışıyoruz ki, en azından o projeyi 

tamamen devralıp götürebilsinler diye. 

AÇ: Burada, Duygu bence biraz alçakgönüllü konuşuyor. Çünkü pazarlama 

konusunda çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Hani yaptığımız işin büyük bir bölümü 

pazarlamaya yardım aslında. Bunun için web sitesine gittiğinizde istemediğiz kadar 

döküman, istemediğiz kadar tip var. Ve biz kendimiz de destek sunuyoruz belli 

projelere. Yani tek yapamları gereken sormak.  

DT: Aynen. Bu kadar fazla kaynak onlara sağlanmışken projenin başarısız olmasının 

nedeni hakikaten proje sahibinin hiçbir şekilde inisiyatif alıp projesini duyurmaması 

oluyor.  

CB: Bununla bağlantılı olarak şeyi sormak istiyorum. Projenin başarısı proje 

sahibinin sahip olduğu çevreyle mi ilişkili yoksa sizin bir ―community‖niz oldu onlar 

detekliyor mu? o aşamaya gelebildiniz mi? Kickstarter‘da mesela baktığımız zaman 

en önemli  eforu siz sarf etmelisiniz, yakın ailenize çevrenize, tanıdıklarınıza bunu 

pazarlamayı uygulayarak tanıtmalısınız diyor. Ama bir kişi kaç kişi tanıyabilir ki? 

Orada  belki 100 000 200000 kişi destek veriyor. Ben onların bir ―community‖si 

olduğunu düşünüyorum. Sadık bir ―community‖si  

AÇ: Var tabii. Mesela Kickstarter‘a bakın destekçilere hepsi yani 10‘dan fazla destek 

görünür. Yani elli destek yapmış olan da var 100 destek yapmış olan da. Hani orada 

çok ciddi ―re-occouring‖ bir destek durumu var. Sürekli aynı bir kişinin destek 

olması söz konusu. Biz tabii ki burada değiliz daha. Biz bize detek olanı bulmaya 

çalışıyoruz. 

CB: Kültürel bir farklılık mı ya da nasıl? Buradaki destekçi profili ile oradaki 

destekçi profili 

AÇ: Evet yani kültürel bir fark olabilir. Türkiye zaten, mesela baktığınız zaman  hani 

―charity giving index ― diye bir şey var. Türkiye çok üst konumalrada değil mesela 

bu endekste. Ama aynı zamanda da Türk hayırseverdir derler.  

CB: Öyle bir şey de var, evet  

AÇ: işte bakalım göreceğiz. İkisi çelişiyor  

CB: Belki STK‘larda hayır severliğini kullanıyor da, önsatışlarda o riski alamıyor 

mu. Bir araştırma konusu aslında… 

DT: Sisteme bakarsak tam tersi. Yani STK projeleri diğer film projelerine göre çok 

da iyi bir durumda değil aslında.  

AÇ: Ama diğer kategorilere göre STK‘lar yine daha iyi  

DT: Evet, STK‘lar daha iyi ama en çok ilgiyi yine diğer projeler çekiyor.  

CB: Belki de bu STK bilinci toplumun tabanına yayılabilmiş  değil. Belki çok üzt 

katmanda bir bilinç var, işte eğitimli kişilerin 

DT: Hakikaten toplumun a‘dan z‘ye her şeyiyle ilgili diye düşünüyorum ben  

CB: Çok sosyolojik bir şey  
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DT: Aynen burada durumu olmayan bir sürü insan söz konusu. Onlar kendi 

kendilerini nasıl idame ettirecekleri kaygısını düşünürken diğer tarafta ― a  böyle bir 

proje varmış, ben de ona destek vereyim gibi şeyleri de düşünemeyebiliyor. Şey gibi 

böyle, ben felsefe mezunuyum da eski yunandaki gibi.  Ama işte bunun bir nedeni 

var yani o kadar bir rahatlık için de olmayınca. Yani  o toplumun genel statüsüyle de 

alakalı.  

CB: Biraz bahsettik ama, proje sahiplerinin profilini tanımlayabilir misiniz. Şöyle bir 

çerçevede  

DT: Nasıl yani genel olarak mı 

CB: yani demografik özellikleri, eğitimli midir, yaş aralığı nedir, yaşam tarzı belki 

DT: Bir kere genelde gençlerden oluşuyor. Yani yaş vermek gerekirse 19 yaşından 

30 yaşına kadar genel bir ara var. Ama onun üstü ve altı çok denk gelmiyor aslında o 

aralığın. Onun dışında genelde tabii ki bir alanda uzman olan insanlar geliyor ya da 

ilgi hakikaten bir şekilde gelişmiş ve buraya yönelmiş insanlar burada proje açıyor. 

Onun dışında böyle zaten çok fazla şey göremedik  

AÇ: Kadın erkek oranı nasıl ? 

DT: Kadınlar daha fazla diye hatırlıyorum.  

AÇ: Şimdi mesela öyle bir istatistik var şu anda. Ben de geçen gün okudum. 

Kickstarter‘da kadınların sahip olduğu projeler erkeklerden daha fazla 

fonlanıyormuş.  

CB: Belki pozitif bir ayrımcılık var değil mi 

AÇ: Çünkü kadınlar arasında daha ―tight‖ bir ―community‖ var diyorlar. Çünkü iş 

hayatında da hani kadınlar zorlanır derler ya o yüzden, böyle birbirlerine daha ―tight‖ 

oluyorlar. O yüzden daha başarılı oluyorlar. Enteresan bir veri.  

CB: Tasarım kategorisinde yayınlanmış projeniz var mı? 

DT: Var, var tabii. Beni hatırladığım 2 olması lazım. Bir tanesi şeydi bir araba 

koltuğu çocuklar için dizay edilmiş.  Diğeri de, o yani çok böyle tasarım değil belki, 

bir tane de kuş evi tasarlayan biri vardı. Onun dışında ben hatırlamıyorum.  

CB: Başarılı oldular mı? 

DT: Başarılı olamadılar.  

CB: Sizce neden başarısız oldular? 

AÇ: Ben şöyle diyebilirim. Çünkü, siz bir ürün geliştiriyorsanız o ürünü piyasaya 

sürmeden önce kafanızda bir müşteri kitlesi olması gerekiyor. Aynı şey kitlesel 

fonlama platformları için de geçerli. Siz projenizi, bu ürünse bu platforma 

koyuyorsanız zaten ulaşacağınız insanların listesi elinizde olması lazım başta. 

Hedefli, çok hedefli bir şekilde kim, bebek koltuğuyla ilgilenir. Bu insanlara, hatta 

belki facebook‘tan biraz para harcamanız gerekiyor. Yani mesela ne bileyim 30 ile 

40 yaş arası bayanlar. Mesela hedef kitlenizin bu olması gerekiyor. Ve direkt bunlara 

ulaşmanız gerekiyor.  

CB: Böyle saçma gibi değil de nokta atışı gibi 

AÇ: Evet aynen. Yani bir strateji olması gerekiyor ve tabii zamanla öğrenilecek bir 

şey. Biz de aslında öğreniyoruz, zamanla nasıl bir strateji izlenmesi gerktiğini. Bu 
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projelerde böyle bir strateji izlenmedi, oraya kondu ve aktif bir pazarlaması da 

olmadı projelerin. Bence en büyük neden buydu.  

DT: Kesinlikle katılıyorum, yani şey, oraya gelene kadar bir sürü yer var da , gelip 

böyle hiçbir şey yapmadan bekliyorlar. En büyük nedeni bu. Bir de hakikaten nasıl 

bir kitleye hitap edeceklerini kestiremeyip orayı da böyle küçültemiyorlar. Yani 

kendi sayfanızdan random post girmeniz pek işe yaramayacaktır. 

DT: Bir de,  bazı projelerin sınırları o kadar belli olmuyor. Tasarım aslında bu 

konuda biraz daha avantajlı bence. Yine ortaya bir şey, ürün şeklinde somut bir şey 

çıkıyor. Ve onu az çok kimin alıp alamayacağı, kime satıp satamayacağınız da belli 

oluyor. İşte bunu çok şey yapamıyorlar, nasıl diyeyim, üzerinde çok düşünüp bunu 

geliştiremiyorlar. Ki aslında geliştirilmesi çok kolay.  

AÇ: Aslında yani belki kitlesel fonlama burada bir avantaj sunuyor. Çünkü sonuçta 

siz zaten bir  ürün  sürüyorsanız piyasaya bunu düşünmüş olmanız gerekiyor. Hani 

belki bizim safhamızda bunu düşünmeleri bizim avantajımız oluyor.  

CB: Bu sistem Türkiye‘ deki tasarımcılara ne gibi fırsatlar sunabilir? 

Konuştuklarımızın üstüne ekleyebileceğiniz şeyler var mı? 

AÇ: Endüstryel tasarım aslında bizim önem verdiğimiz bir kategori. Ve şu an 

kategori liderlerimiz var. Onlardan bahsetmedim. kategori liderlerimizin arasında bir  

Endüstryel tasarımcı var. Hatta bir tane daha şu an almak istiyoruz. Bu grubun içine. 

Yaklaşık 1 ay önce görüştük,bir iki ay oldu görüşeli. Hani inşallah bu kişiyi de 

alacağız. Bu kategori liderleri arasına katacağız. 

CB: Fonksiyonları nedir bu kategori liderlerinin? 

AÇ: Kategori liderleri dediğimiz o kategoriden veya o sektörde belli bir ―know how ı 

ve belli bir birikimi olan insanlar. Insanların hani mentor olarak görebileceği kişiler. 

Biz bu kişileri, bu ―network‖u ne amaçla kuruyoruz; şu amaçla kuruyoruz: bir o 

kategorilerdeki gelen projelerle ilgilenebilirler, yatırım amaçlı; iki o kategorilerdeki 

insanlarla match etmek istiyoruz bu kişileri ki projeyi belli bir yere getirmeleri için 

mentor gibi bir şey sunabilirler, üç tabii ki fongogo‘nun promosyonu, sonuçta biz bu 

kişiler, sayesinde hani onların içinde bulunduğu kategorilerde bir bilinirlik yaratmak 

istiyoruz. Ve insanların hani saygı duyduğu isimlerden daha kim olabilir bunu 

başarabilmek için… 

CB: Endüstriyel Tasarımla ilgili kurumlarla bir işbirliğiniz var mı?  

AÇ: Şu an yok . eğer bir tavsiyeniz varsa. Ha atölye var, Atölye İstanbul var.  

CB Atölye İstanbul‘a geleceğim; ama onun öncesinde maker hareketini sormak 

istiyorum. Bu harektle ilgili bir bilginiz ilginiz var mı? 

AÇ Maker hareketi? 

CB: Hiç duydunuz mu? 

AÇ: Ben duymadım nedir?  

DT: Galiba Ceylan bir şeyler yapıyordu onunla ilgili. Tam ben de bilmiyorum. 

CB: Maker hareketi, Amerika çıkışlı kendin yap hareketinin  yeni dijital üretim 

teknolojiyle birleşmesi daha sonra web 2.0 uygulamalarıyla birleşmesi bu 

―comminity‖lerde insanların tartışıp bir şeyler yapmaları.  

AÇ: Hımm yani community, yine crowdsourcing‘e geliyor öyle mi? 
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CB: gibi evet, bir yerde bağlanıyor. Hani bir şekilde insanların internet üzerinden   

birbirlerine bağlanması, ortaklaşa bir şeyler geliştirmesi, gerbildirim alması, Atölye 

İstanbul gibi, makerspace denilen ortak çalışma alanlarında buluşup çalışmaları 

AÇ: O zaman ... yani şimdi şöyle bir şey var. Ve bu benim yakından incelediğim bi 

mevzu. Maker değil de Türkiye de geleceği olan  

CB: Co-working diyorlar 

AÇ: Aynen ona geleceğim. Türkiye‘de geleceği olan bir space. Co-working space. 

Atölye İstanbul‘un da yaptığı bun abenzer ir şey. Tr de 1-2 örneği şu an var.  

CB: Urbanstation var 

AÇ: Evet aynen, ama bunun biraz daha ofis hani, insanların uzun dönemde de 

çalışabilecekleri, çünkü Urbanstation nereden baksanız yine bir kafe konseptiyle 

gelmiş durumda. Arkada da hani ―meeting room‖ları var. Ama mesela, Amerika‘da 

Silicon Valley‘de başlamış model bu. Şu an, Amerika‘nın her yerinde var, Avrupa‘da 

var, daha ofis şeklinde ve insanların bir ―community‖ olarak çalıştıkları ve birbirinin 

deneyimlerini paylaştığı yeni bir model bu aslında. Ve şu an birçok şirket de buna 

kayıyor. Mesela geçen gün bir yerde okudum, büyük bir gayrimenkul danışmanlık 

şirketi, headquarterlarını tamamen co-working space modeline çeviriyor. Open 

layout her şey açık. Kapalı ofisler yok herkes bir arada çalışıyor. Yani, böyle bir 

trend var, ve bunu crowdfunding çerçevesinde değerlendirirsek bence bizim için 

faydalı bir trend bu. Bize de yararı olacağını düşünüyorum. Çükü bizim de sonuçta 

burada yaptığımız crowdfunding‘in yanında crowdsourcing. Yani biz burada isteriz 

ki bizim projelerimize destek olmuş yatırımcılar aslında feedback versinler. Hani biz 

bunu şu an yeteri kadar görmüyoruz platformda. Ama bu çok önemli bir şey. Yani 

proje sahibine verilen ―feedback‖ o projenin farklı bir yere gitmesin de neden 

olabilir. Hani biz insanları da bu konuda eğitmeye çalışıyoruz, çünkü dediğiniz 

konuya geliyor yine, ―maker movement‖a, buna benzer bir şey diye düşünüyorum. 

Hani biz burada bir community oluşturup insanların beraber bir şekilde, inandıkları 

projeleri bir yere getirmesini istiyoruz, belki çok ideolojik düşünüyoruz ama 

yapmaya çalıştığımız bu.  

CB: Şöyle bir uygulama da var mı: tam aklımda kalmamış, mesela kickstarter da 

dediğiniz gibi proje yayınlanıyor ve proje sahbiyle destekçinin iletişim kurabileceği  

halka da açık, herkesin görebileceği bi tartışma platformu var. Daha doğrusu destekçi 

―feedback‖te bulunuyor.  Şurasını şöyle yaparsan daha iyi olur , öyle yaparsan şu 

özelliği eklersen…  Böyle bir özellik var mı 

AÇ: Evet var. Ama çok kullanılmıyor 

DT: Hiç kullanılmıyor.  

CB: Ama arzunuz herhalde onun gibi bir feedback mekanizması, değil mi. Tabii 

insanların deneyimiyle uzmanlığıyla da doğru orantılı. Bir  mentorlük hizmeti bir 

anlamda 

AÇ: Tabii ki. Ben yani bunu bizim en az, sermaye veya fund raising kadar önemli bir 

şey bizim için bu. Hani bi crowdfunding var, bir crowdsourcing var. Crowdsourcing 

her şey olabilir. Crowdsourcing ne olabilir ne bileyim P&G yeni bir ürün üretir, hani 

bunu bir platforma koyar fikir alır. Bizim yapmak istediğimiz bu ikisini birlikte 

yapmak. O yüzden şu anda değil ama ileride belki o bizim yorum bölümünü belki 

biraz daha geliştiririz, hani belki daha, ön plana çıkan bi ―tool‖ olur paltformda. Şu 

an çok ön planda değil, belki insanlar bir yorum bölümü olduğunu bile görmüyor 
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olabilirler. Çünkü şu an ―tab, tab‖ bizim sistemimiz. Hani belki çok dikkatli 

bakmayan insan yoğun ―tab‖ini kaçırabiliyordur. Belki bir ―layout‖ değişimiyle bunu 

ön plana çıkarma durumumuz olabilir.  

CB: o zaman Türkiye‘de maker  akımın yansımalarını hissedebiliyoır musunuz diye 

soracaktım? 

AÇ: Maker akımının yansımasını nerede gördüm? Gezi parkında gördüm. Yani 

yavaş ilerliyor. Ben böyle inanıyorum böyle bir  insanlarda özellikle Türk insanında 

duygusal bir bağ var, inandıkları şeye karşı... Bunu da geçtiğimiz dönemlerde 

gördük. Hani bir community oluşturma konusunda insanımız bence çok yetenekli. 

Ve hani böyle bir community içinden neler çıktığını gördük. Yani ben hergün 

şaşırıyordum. 

CB: Atölye İstanbul‘la yapılan çalışma hakkında bilginiz var mı? Nasıl çıktı amacı 

neydi. 

AÇ: Bir workshop yaptık. Bayağ bir ilgi gördü. 1 günlük bir ―event‖ti. Ben çok 

detaylarını bilmiyorum, Ceylan daha iyi biliyor ama benim hatırladığım kadarıyla bir 

endüstriyel tasarım projesi geliştirdiler gün boyunca. Bu Atölye istanbul ve fongogo 

takımı denetimi altında oldu. Ve sonuç olarak bir jüri oluşturuldu ve jüri bu projeler 

arasında kazanan projeyi seçti. Fongogo olarak da biz, endüstriyel tasarım projelerine 

nasıl destek vereceğimizi…  

CB :Aslında ―maker movement‖la kastım biraz da bu. Tabii, oradaki öğrenciler de 

endüstriyel tasarımcı adayları, onlarında bir şekilde kendi prototipini üretip onu kitle 

fonlamayla fonlayıp bir anlamda girişimci olabilmeleri için bir uygulaa yapmışsınız 

AÇ: Aynen 

CB: kickstarter da istatistiklere baktığımız zaman 3. sırada ürün tasarımları geliyor. 

Çok yoğun bir ilgi var. Anladığım kadarıyla siz de onu bir şekilde denemek istediniz.  

A: Tabii.  Biz de şöyle bir şey istiyoruz: Tabii ki daha çok tasarım ve ürün projesi 

olmasını isterim ama tabii bu projenin tasarımda kalmasını istemem. Çünkü bize 

gelecek bir projenin tasarım safhasının bir ötesinde olması gerekiyor. Yani, benim bu 

tasarımım var, ama ürünüm yok ortada, o ürünün tedarikçilerini, ürün ortada olmasa 

da, olması gerekmiyor, ama tasarımın bir sonraki ―step‖ini görmek isterim, hani 

tedarikçileri biliyor olması gerekiyor, nereden ne geliyor, ya da çok basit bi prototipi 

olması… çok daha güvenilir yapar o projeyi.  

CB: Anladığım kadarıyla sizin kategori lideriniz de bir anlamda yönlendirmede 

bulunabilir  

AÇ: Tabii ki. Çok fazla ürün projesi daha görmediğimiz için daha onun pratiğini 

yapamadık.  

CB: Sistemin Türkiye‘deki geleceğini nasıl görüyorsunuz.  sistemin gelişmesi hangi 

faktörlere bağlı. 

Türkiye‘de bence birkaç şeyin aşılması gerekiyor. Birinci olarak güven hissinin 

artması gerekiyor. Nedense bizim insanımız biraz güvensiz. Biraz karamsar olacağım 

bu konuda hani Türk hayırseverdir diyoruz ama bu söz, bu ―statement‖ inşallah 

havada kalmaz veya kalmıyordur, kalmaycak diye düşünüyorum. Biraz güven 

engelinin aşılması gerekiyor. Ve girişimcilik ruhunun biraz artması gerekiyor. Çünkü 

insanlar şu an hani ben online şirketler de görüyorum, birçok insan çelişki içinde 

hani ben girişimci mi olsam yoksa, büyük bir şirkette mi çalışsam; ama girişimciysen 
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zaten bu çelişki olmaması gerekiyor kafanda. İnanıyor olman gerekiyor. Ve ne olursa 

olsun o projeye o inandığın fikri bir yere getirmek için uğraşman gerekiyor. Bu 

çelişki olduğu taktirde eninde sonunda bir yerde yeter artık deyip gidebilirsin. 

Bumun biraz daha oturması gerekiyor, bu da nasıl oturur bizdeki gibi yine başarı 

hikayesi, yani şimdi Türkiye‘de görmeye başladık başarı hikayeleri 

―yemeksepeti‖nden tutun ―trendyol‖a kadar, hani bunlar çok güzel örnekler. 

Bunlardan daha fala olmaya başladığı zaman insanlar ―a bu işin sonunda da demek 

benim şirket hayatında hiçbir zaman görmeyeceğim bir ödül var‖ mantığıyla 

ilerleyebilirler. Ve bunun biraz daha oturması gerekiyor.  

CB: Hedef kitleniz kim, biraz daha tabana yayılmalı mı sistem? 

AÇ: Bizim istediğimiz aslında tabii ki orta katmana da yayılmak. Çünkü ödül bazlı 

modelin başarılı olabilmesinin sırrı burada. Çünkü burada sizin amacınız küçük 

miktarlarda çok destek almak.  Yani burada ―volume‖ önemli bizim için. O 

―volume‖ün de yüksek olması için  daha büyük bir kitleye ulaşmamız gerekiyor. 

Ama tabii bunu online yaptığınız için bu dediğiniz kesime ulaşmak çok kolay değil. 

Yani onların çocukları, oğulların bu kişilerden para alıp destek olmaları gerekiyor o 

da çok kolay bir şey değil. O yüzden hani bizim hedef kitlemiz şu an biraz daha genç 

kesim, çok üst katmanı hedef alıyoruz demeyeyim, öyle bir hedefimiz yok, ama biz 

daha çok genç kitleyi hedef aldığımızı söyleyebilirim.  Çünkü ―early adopter‖ 

dediğimiz kişler genelde bu kişiler oluyor. Ve hani bir konseptin başarılı olmasında 

da ―early adopter‖ların rolü çok büyük. O yüzden ilk olarak biz bu kişilere ulaşmaya 

çalışıyoruz. Tabbi tabii anladım ben. Bu kişide o ürünü kullanmakla kalmaz aynı 

zamanda ürünün promosyonunu da yapar aslında. İşin esprisi orada. 

CB:Proje sahipleri ve destekçilerin tutumları nasıl. Zaman içinde bir değişim 

sezdiniz mi? 

D: yani Tabii normalde en basitinden, ilk başta projeleri biz bir şekilde arayıp 

buluyorduk, şimdi öyle ki insanlar platformu görüyorlar, projelerini yüklüyorlar, ve 

onları nerdeyse son aşamaya getirip bize  ―submit‖ ediyorlar. Yani şu an biraz oraya 

kaydı. Hani bi şekilde sistemi görüp bulup aslında çözüp projelerini yükleyip bize 

gönderen bi proje sahibi profili var. Bence bunun olması bile bayağ şaşırtıcı çünkü 

hakikaten kitlesel fonlama çok yeni. Demek ki insanlar bunu araştırıp kendi 

projelerini nerede yayınlayabileceklerini düşünüyorlar. Onun dışında bence yani 

destekçiler için hala zaman var. Çünkü ilk çıkış noktamız proje sahibinin kendi çıkış 

çevresi, bu öyle yayılıyor, şu ana kadar projelerin boyutlarından ve kendi pazarlama 

çalışmalarından dolayı böyle çok viral etki yaratan büyük bir proje aslında olmadı. 

Hani öyle bir proje olduğunda destekçiler de, yani bizim sonuçta istediğimiz şey 

proje sahibini hakikaten tanımayıp projeyi sevip gelen insanların destek vermesi bu 

da ancak miktar olarak değil ama bir şekilde yaratıcılığıyla insanların ilgisini çekip 

viral etki yaratacak projelerin gelmesiyle mümkün olacak .  

AÇ: Ama tabii orada bir şey de önemli, proje ne kadar enteresan ve ilgi çekici olursa 

olsun ilk bir haftada yapılan pazarlama ve ―raise‖ edilen ―funding‖ çok önemli. 1 ya 

da 2 hafta maksimum. Bu süreçte hızlı olup ulaşabildiğiniz tüm insanlara ulaşıp, 

çünkü ondan sonra gelecek insanlar onların ve onların tanıdıkları ikinci veya üçüncü 

―degree‖ insanlar. Siz birinci ―degree‖lere bir ya da iki hafta içinde hepsine 

ulaşmanız gerekiyor. Ve belli bir ―funding‖i ―raise‖ etmeniz daha faydalı oluyor. 

Çünkü insanlar mesela 2 haftada yüzde 30 civarında bir ―funding‖ sağlamış bir proje 

aslında orjinal bir proje olabilir. Yani o kadar zamanda %30 iyi bir rakam. Hani bunu 
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gören insanlar da mesela 2 aylık bir proje 58 . gününde 100 tl toplamış ne kadar o 

proje enteresan olsa da destek olmak için bir neden yok yani 

DT: Proje sahibinin çalışıp bir şekilde onu duyurması… Zaten viral öyle oluyor yani, 

kendi çevrenden başlıyor ve gitgide deni tanımayan insanlara yayılıyor. Aslında hep 

bahsettiğimiz şey, biz projeyi 3 aşamaya ayırıyoruz. Proje öncesi bu hakikaten yani 

projenin draftı üzerinde çalışılması gereken bir süre. Proje aşaması ve proje sonrası 

diye. Bizde ne oluyor , bence bu gelişecek,  gelişmeye de başladı insanlar projelerini 

koyuyorlar başaltıyorlar, ―a şimdi biz ne yapacağız diyorlar‖ yani aslında bunun bir 

ön çalışması var. İşte bu söylediği şeyler yani o listelerin kime ulaşılacağı hakikaten 

bir database.Onların oturulup üzerinde çalışılması lazım. Ve projenin belki ―submit‖ 

edildiği günden bir gün önce herkese yayıp benim projem yarın yayına çıkıyor, işte 

detek verin diye buna başlamak gerekiyor. Ki 1-2 hafta içinde istenilen destek 

miktarı toplansın.  

CB: Güvende bir değişim hissettniz mi zaman içinde. Hani güven sorunu aşılabildi 

mi? Bazı kişilerin projesini yayınlamak istemediğine dair bazı şeyler okudum.  

AÇ: O konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Yani biz sonuçta bir platformuz, sizin 

fikrinizi koruma altına aldık diyemeyiz. Yani o yine kültürel bir şey. Sonuçta şunun 

bilinmsi gerekiyor bence inandığınız bir fikir varsa bunu en iyi yapacak kişi sizsiniz. 

Yani bir fikir ne kadar kopyalansa da kopyalayan insan bunu inanarak  yapmıyorsa 

bir yere gelemez. Siz doğru kişi olduğunuza inanıyorsanız bundan korkmamanız 

gerekiyor, yani benim diyebileceğim bu bu konuda. İki güven konusuna gelince 

güveni hani aşmanın bir yolu tabii zamanla olacak bu yani kolay bir şey değil şu: ve 

bunu da hani göstermemiz gerekiyor, yurt dışında bu aslında kanıtlanmış bir şey. 

Kitlesel destek platformları aslında şu an en transparan yatırım araçları . trdeki en 

büyük sorunda yapılan işlerin transparan olmaması. Mesela zamanında borsada da 

çok kötü deneyimler olmuş. Hani Türkiye‘nin unutmadığı ve hep hatırlayacağı 

isimler var. Yani bu isimler bizim halkımızın hep aklına geliyor bu durumlarda. 

Bizim burada kanıtlamamız gereken şu: kitlesel destek platformalrında ―fraud‖ yani 

sahtekarlık oranı inanılmaz düşük. Yani, yurtdışına baktığınuz zaman, bir istatistiği 

var, %1 bile değil. Bu tür projeler arasındaki oranı. Bu inanılmaz düşük bir rakam. 

Bu neden böyle çünkü kitlesel destek herkese açık en transparan araç ve insanların 

sahtekkarlık tarafına kaymalarını engelleyen bir platfom aslında. Hani bunu biraz 

daha aşılamak gerekiyor bence. Yurtdışında bunun, Amerika‘da çalışmaları  yapılmış 

bu sürekli vurgulanan bir şey, kitlesel fonlamanın hani avantajları içersinde. Bunun 

da biraz Türkiye‘de yayılması gerekiyor.  

CB: Türkiye ekonomisine ne gibi bir etkisi olabilir? 

AÇ: Şimdi tabii kitlesel desteğin en büyük avantajı yeni istihdam sağlaması. 

Baktığınız zaman bunun da istatistikleri var, Amerika‘da daha geçen gün 

okumuştum, İngiltere de yapılmış bu çalışma kitlesel destek platformlarından bugüne 

kadar 250 milyon Pound gibi rakam ciddi bir rakam ―rasie‖ edilmiş. Ve bunu kimler 

raise etmiş yeni şirketler yeni projeler. Ne demek oluyor bu, yeni kişiler yeni 

çalışanlar yeni personel bu şirketler de işe başlamış. Ve ekonomiye yeni bir katkı 

sağlamış.. İnsanların ekonomiye aslında sokmadığı para ve yatırım kitlesel destek 

plarformları sayesinde ekonomiye geri girmiş. Yani burada kitlesel fonlama  

platformu bir sirkülasyon sağlıyor, hani her ne kadar bir banka veya bir borç verici 

bir kurum kadar olmasa da yine de küçük miktarda bir sirkülasyon sağlıyor 

ekonomiye ve paranın el değiştirmesini sağlıyor. Tabii bu ekonomi için ve 

ekonominin büyümesi için çok iyi bir avantaj. En büyük katkısı bu diyebilirim.  
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CB: İngiltere de vurgu daha çok hisse bazlıya değil mi; amerikada ödül bazlı? 

AÇ: Çünkü Amerika‘da şu an ―Jobs Act‖ hala yürürlüğe girmedi % 100 olarak. Bir 

bölümü girdi diye biliyorum ama hala uygulanabilir değil. O yüzden hani çok 

yapmak isteyen platform var , yapan da var çok,  Amerika‘da da çok var. Angel 

list‘inden tutun, Crowdfunder‘ına kadar ama ekonominin büyüklüğü olarak tabii ki 

İngiltere‘deki fund raising aktivitesi İngiltere‘nin ekonomisine oranla çok daha fazla 

Amerika‘dan. Ama buna çok girmek isteyen var, bildiğim kadarıyla Idiegogo bile 

―rewards‖ yanında ―equity‖ye de girmek istiyor, hisse bazlıya. Amerika‘da bunun 

önü çok açık. Çünkü melek yatırıcılığın başlangıcı da Amerika‘da girişimciliğin 

başlangıcı da Amerika‘da. Jobs Act bittiği taktirde ve yürülüğe %100 girdiği taktirde 

şirketler platformlar üzerinden bütün halka açılabilecekler. Şu an yapamıyorlar. 

Nitelikli yatırımcı aşmak zorundalar. Eğer bunu halka açtıkları taktirde burda çok 

ciddi bir potansiyelden bahsediyoruz. Ve bu hani bence ―exponential‖ şeklinde 

büyüyecek.  

 

 

EK C 

 

Fongogo için hazırlanan rapor 

 

Hikaye,  Motivasyon 

 

İstanbul merkezli şirket Ali Tirkeş, Ali Çebi ve Louise Westerlind tarafından, 2013 

yılında kurulmuş (Crowdturka, 2014). 

Westerlind, ortaklarının kitlesel fonlama  sistemi ile çok ilgili olduklarını ve kısa 

sürede yeteneklerinin birbirini tamaladığını fark ettiğini ve bu yüzden de birlikte bir 

şeyler yapmak için teklifte bulunduğu bilgisini vermektedir (Kadınlararası, 2013). 

Şirketin kurulmasının arkasındaki motivasyon ile ilgili olarak Ceylan Ölçer, dünya 

çapında  kitlesel fonlamanın  son yıllarda çok değiştiğini,  platfom sayılarının 

katsayılarla arttığını; özellikle Amerika, Avustralya, İngiltere gibi ülkelerde işlem 

hacminin ve bilinirlik seviyelerinin yükseldiğini; Türkiye özelinde 

değerlendirildiğinde ise Türkiye‘de aktif internet kullanıcısı sayısının giderek 

arttığını; e-ticaret sitelerinin çoğalmasıyla birlikte  internet üzerinden kredi kartı 

paylaşma konusundaki çekincelerin büyük ölçüde azalığını, bunlara ilaveten yaratıcı 

projeleri girişimcilere destekleyen birçok oluşum, yarışma, yatırımcı ve örnek 

girişimcinin ortaya çıktığını, bu gelişmelerin tümü birlikte değerlendirildiğinde ise  

oldukça motive edici olduğunu belirtiyor (Crowdturka, 2014). 

Sistemlerinin özellikleri  

Fongogo verdiği hizmeti ―kitlesel destek‖ olarak adlandırıyor (Video, 2014). 

Ceylan Ölçer, sistemi   bir önsatış sistemi olarak tanımlıyor ve proje sahiplerinin  

destek karşılığı alt-ödül, alt-hizmetler sunabilmesi gerektiğini belirtiyor.  Ödüller 

fiziksel olmanın ötesinde, bir internet sitesinde özel haklar tanımasına, bedava 

uygulama indirmeye, filmde rol vermeye, karakterlerin isimlerini belirlemeye kadar 

çeşitlilik gösterebiliyor (Crowdturka, 2014). 

Proje kaynaklarından sorumlu bir ekip  proje sahiplerinin online başvurularını 

inceleyerek proje sayfalarının gelişmesini sağlıyorlar (Kadınlararası, 2013). 



190 

Fongogo‘da proje sahibi tarafından belirlenen bütçe 15 ile 60 gün arasında bir süre 

dahilinde toplanmaya çalışılıyor. Proje sahipleri IBAN numaraları ya da PayPal 

hesapları aracılığıyla toplanan paraları alabiliyorlar. Ödeme sistemlerinin de yüzde 

2.5-3.5 arasında servis ücreti aldığı belirtiliyor. Fongogo başarılı olan projelerin  

topladığı miktarın %7‘sini ( + KDV) hizmet ücreti olarak alıyor.  

Düzenlenen kampanyaların başarılı olabilmesi için projelerin kitlesel fonlamaya 

uygun hale getirilmesinin gerektiği, bunun için de başlangıçtan itibaren proje 

sahipleriyle birebir çalışıldığı  belirtiliyor (Kadınlararası, 2013; Crowdturka, 2014). 

Proje ekipleri ile yakın çalışılacağı konusunda bilgi veren Fongogo yönetimi, 

gerektiğinde proje sahipleri ile işbiriğine gittikleri kurumları karşılaştırabileceklerini 

belirtmekteler (Webrazzi, 2013).   

Platform erken veya geç aşamada olan, şahıs ya da girişim projelerine  açık. Şirket 

yetkilileri tarafından, projenin sadece bir fikir olmasının yeterli olduğu 

belirtilmektedir (Para, 2014). 

Platformdaki projelere yurtdışından  destek olunabildiği gibi yurtdışından da proje 

açabiliyor (Webrazzi, 2013).   

Fongogo‘da kredi kartı ile ödeme opsiyonu aracılığıyla destekçilere alternatif ödeme 

şekli sunuluyor ( Fongogo Facebook S., 2014). 

Bu platformda da hedeflenen miktar toplanırken ―hep veya hiç‖ modeli takip 

ediliyor. Yani, hedeflenen miktara ulaşılamazsa, toplanan miktar proje sahibine 

ödenmiyor. STK‘lara özel bir istisna olarak ise  bu kuruluşlar  tarafından yaratılan 

projelerde ―tümünü koru‖ adı verilen bir yaklaşım  takip ediliyor. Bu uygulama 

kapsamında proje hedefine ulaşsa da ulaşmasa da toplanan tüm fon proje sahibine 

veriliyor. Eğer hedefe ulaşılamamışsa fon STK bünyesinde başka bir projeye 

aktarılıyor (Kadınlararası, 2013). Ceylan Ölçer bu konuda: STK‘ların  başvurularının 

kabul edilebilmesi için izinli olmalarının çok  önemli olduğunu vurguluyor. İzin alma 

konusunda ilgili kuruluşlara yol gösterildiği belirtiliyor (Crowdturka, 2014).  

Her türden  projelere açık olduklarını belirten şirket kurucu ortağı  Westerlind, 

projenin erken veya geç aşamada; proje sahibinin ise şahıs ya da kurum olabileceğini 

belirtiyor.  Fikir aşamasındaki projeler de paltforma kabul ediliyor. Westerlind, 

önemli olanın proje sahiplerinin belli bir zaman planı içerisinde söz verdikleri 

ödülleri sahiplerine ulaştırmaları olduğunu vurguluyor. 2014 Nisan ayı itibariyle 

platform üzerinde başlatılan 26 projeden 6‘sının hedefine ulaştığı  belirtiliyor (Para, 

2014). 

Proje sahiplerinin sistem hakkındaki bilgi düzeyi olarak bazı proje sahiplerinin 

sistemlerini çok iyi anladığı; bazılarının  ise bu fikre çok yeni oldukları belirtiliyor 

(Kadınlararası, 2013). 

Platform, alınması düşünülen önlemler arasında, proje sahiplerinden sözlerini yerine 

getirmeyen kişilerin sistemden  elenmesinin bulunduğunu belirtiliyor. Ayrıca 

projelerin fonlanmasını takiben proje sahibi tarafında gönderilecek ödüller için  

destekçilerle sözleşme yapılıyor (Kadınlararası, 2013). 

Proje sahiplerine Tavsiyeler  

Westerlind‘in aktardığı bilgiye göre proje duyurulduğunda projenin aktif olarak 

yönetilmei çok önemli (Kadınlararası, 2013). 
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Westerlind başarıyı etkileyen diğer faktörtörleri şöyle sıralıyor: proje sayfasının 

profesyonel, samimi ve çekici olması; olabildiğnce geniş ve doğru bir kitleye 

erişilmesi. Ürün ve servislerin oraya çıkış sürecini anlatan hikayelerin de 

paylaşılması başarıyı etkileyen çok önemli bir faktör (Para, 2014). 

Westerlind‘e göre ―Kitlesel destek, proje sahibinin  projesinin anlamını ve kendisini 

anlatması, mesajını sosyal medyanın gücüyle geniş kitlelere yayması için bir fırsat 

sunuyor. Bu uygulama  da günümüzün pazarlama stratejileriyle örtüşüyor. Çünkü 

artık insanlar ürünün arkasında yatan hikayeyi satın alıyorlar‖.  Westerlind, bu 

doğrultuda  yenilikçi ve yaratıcı ürünlerin ve başta filmler olmak üzere sanatsal 

projelerin özellikle başarılı olduklarını belirtiyor.  Westerlind   ―iyi bir hikayeye 

destek vermek, paylaşmak ve böylece özel bir şeyin parçası olmaktan gelen haz, bu 

projelerin viral olarak hızlıca yayılmasını sağlıyor ve başarılarını artırıyor‖ diyor 

(Para, 2014). 

Düzenlene kampanyaların başarılı olabilmesi için iyi bir videonun gerekliliğine 

özellikle vurgu yapılıyor. Ceylan Ölçer‘e göre iyi hazırlanmış bir video destek 

oranlarını arttırıyor. Fongogo video konusunda proje sahiplerine yönlendirmelerde 

bulunabiliyor, ayrıca  internet sitelerinde konu hakkında bir rehber de bulunuyor 

(Crowdturka, 2014). 

Karşılaştıkları problemlerden birinin, proje sahiplerinin fikirlerinin çalınmasından 

çekinmesi olduğunu belirten Ceylan Ölçer, fikirlerin hayata geçmesi ve korunması 

arasında karar vermek durumunda kalacak fikir sahiplerine önerilerinin fikirlerini 

hayata geçirmeleri olduğunu belirtiyor. Çünkü, ―fikirler koruma adı altında hayata 

geçirilmediğinde o fikir için iş işten geçmiş olabiliyor‖  (Crowdturka, 2014). 

Hedefler (Vizyon) 

Fongogo‘nun uzun dönem hedeflerinden en önemlisinin sermaye fonlaması ayağını 

hayata geçirmek olduğu belirtiliyor. Ceylan Ölçer, SPK‘nin yeni Strateji 

Dokümanı‘nda bu konun ilk defa yer aldığını, beraberinde ilgili kanunun kısa sürede 

çıkmasını arzu ettiklerini, gerekli çalışmalarda bulunup, görüşmeler yaptıkları 

bilgisini veriyor (Crowdturka, 2014). 

Pazarlama, PR… 

Westerlind ilk duyuruları kendi bağlantıları  aracılığıyla  yaptıklarını; ilginç 

projelerin birbirini takip ettiğini belirtmektedir (Kadınlararası, 2013). 

Proje sahibinin bireysel girişimleri yanında, Fongogo da ,  kampanya boyunca  e-

bültenlerle, iş  ortakları ve konuyla  ilgili bağlantılarıyla  projelere destek  çekmeye 

yardımcı  oluyor (Elle, 2014). 

Fongogo‘nun Facebook sayfasında paylaşılan haberlere göre Fongogo, stratejik 

ortaklık kurduğu üniversitelerin kuluçka merkezleri tarafından düzenlenen çeşitli 

girişimcilik etkinliklerinde yer alıyor. 

Bu faaliyetlerin yanısıra radyo programlarına katılan Fongogo ekibi, bloglarında 

kitlesel fonlamayla ilgili uluslararası mecralarda yayınlanmış yazılara  yer veriyor. 

ĠĢbirlikleri 

Fongogo‘nun işbirliğine gittiği kurumlar arasında , Endeavor Türkiye, Girişim 

Fabrikası, Stage-Co, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi BUMED Business 

Angels gibi çeşitli kuluçka merkezleri ve yatırımcı kuruluşlar bulunuyor ( Fongogo, 

2014). Bu bağlamda  kadın girişimcilerin desteklenmesi için  KAGİDER  gibi kadın  
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organizasyonlarıyla da çalışılıp destek  sağlanıyor. Benzer şekilde, Platform ELLE 

Türkiye ile işbirliğine giderek,  markalarını yaratmak ya da var olan markalarını 

büyütmek isteyen genç moda  tasarımcılarına erişip onları  desteklemeyi amaçlıyor 

(Elle, 2014). İşbirliği yapılan kuruluşlar projelerin kaynak bulması, proje sahibinin 

kazanç sağlaması ve sistemin  desteklenmesi konusunda destek oluyorlar 

(Kadınlararası, 2013). 

Türkiye‘deki ortak çalışma alanlarından olan Atölye İstanbul ile birlikte düzenlenen 

―meydan okumaya var mısın‖ atölye çalışması, işbirliği yapılan kuruluşlarla 

ortaklaşa düzenlenen etkinliklere bir örnek oluşturuyor ( Fongogo, 2014; Atölye 

İstanbul, 2014) 

Diğer 

Fongogo kitlesel fonlamada uluslararası deneyime sahip Jason Best ve Bryan 

Zhang‘tan  danışmanlık hizmeti alıyor  

Fongogo‘yu farklılaştıran bir diğer özellik ise tanıtım elçilerine sahip olmaları. 

Elçiler aracılığıyla sistemin işleyiş biçimi ve yeni projelerin tanıtımı yapılarak 

sağlanan desteklerin artması amaçlanıyor.  

 

EK D 

 

Biayda kurucu ortağı Koray Dinçalp‘e yöneltilen  sorular. Tarih  27.08.2014 

 

1. Platformun yapısına iliĢkin genel sorular 

Sizi bu işi kurmaya yönelten motivasyon neydi? ( Gördüğünüz fırsatlar vs.) 

 

Henüz Türkiye‘de yapılmıyor olması bizim için önemli bir motivasyondu. Kitlesel 

fonlamanın özellikle gelişmekte olan ve yüksek gelir düzeyine sahip olmayan 

ülkelerde, yaratıcılığı desteklemek adına önemli olduğunu düşündük. Ayrıca STK‘lar 

ile yapılabilecek olası işbirliklerinin mevcut sosyal etkiyi artırarak toplumsal bir 

fayda sağlayabileceğini düşündük. Bu işe başlarken ―şu kadar para kazanırız‖ 

demedik hiç. 

 

Bu işi kurarken uzman desteği aldınız mı? 

 

Bazı kuluçka merkezleriyle görüştük ancak kendi başımıza ilerlemeye karar verdik. 

Herhangi bir uzman desteği almadık. 

 

Kuruluş aşamasında ve geçen zaman zarfında karşılaştığınız problemler nelerdir? 

En önemli sorun yasal konulardı. 6 ay kadar avukatlarla görüşerek geçti. Gri alan 

diyebileceğimiz bir alandayız hala, çünkü yasal olarak tam bir zemini yok maalesef 

Türkiye‘de bu işin. Bunun haricinde en büyük sorun sitenin açılışı için proje bulma 

konusunda oldu. Uzunca bir süre, yeni bir platformda, denenmemiş bir şeyi 

deneyecek kimse bulamadık. Kuruluş sonrasında ise insanların güven sorununu 

aşmakla uğraştık/uğraşıyoruz. Türk insanının güven konusunda ciddi sorunları 

olduğu gerçek.  

 

Organizasyon yapınız hakkında bilgi verir misiniz? (kaç kişilik bir ekip; görev 

dağılımı vb…) 
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Ekipte şu an part time olarak çalışan 3 kişiyiz. Ben, ortağım Yeliz Özsoy ve yakın 

zamanda aramıza katılan Doğukan Özgen. Ben pazarlama ve iş geliştirmeyle 

ilgileniyorum. Yeliz tasarım ve içerik geliştirmeden sorumlu. Doğukan ise genel 

olarak sitenin işleyişinde ve iletişim alanında bize yardımcı oluyor. Bunun haricinde 

yazılım kısmını outsource ediyoruz. Yatırım alırsak ekibi büytmek için planlarımız 

mevcut. 

 

Tanıtım faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? (raporda belirtilenler haricinde 

varsa ) 

 

Derledikleriniz dışında pek bir şey yok. 

 

İşbirliği yaptığınız kurumlar var mı? Varsa ne tür çalışmalarınız oluyor? 

Genellikle kurumlarla proje geliştirme konusunda çalışıyoruz. Amacımız özellikle 

kültür sanat projeleri geliştiren kurumların finansman ortağı olabilmek. Bunun 

haricinde, kitlesel fonlamaya kurumsal destek arayışımız devam ediyor. Bir yandan 

da ASHOKA, Endeavor, Girişim Fabrikası, GBA gibi STK‘lar, kuluçka merkezleri 

ve melek yatırımcı kuruluşlarıyla görüşerek iş modelini sürekli olarak geliştiriyoruz. 

 

Gelecek dönemdeki hedefleriniz nelerdir?  (raporda belirtilenler haricinde varsa ) 

 

Kurumsal kategori sponsorlukları ile kurumları da işin içine katmayı planlıyoruz. 

Bunun haricinde raporda belirtilenler de geçerli. 

 

2. Platformun sistemine ve yayınlanan projelere iliĢkin sorular 

 

Sisteminizin işleyişi hakkında bilgi verir misiniz? (web sitesinde belirtilenler 

haricinde eklemek istediğiniz varsa) 

 

Tamamı sitede anlatılan şekildedir. 

 

Sisteminizi diğerlerinden farklı   kılan özellikler varsa bunlar  nelerdir? 

 

Sisteme STK‘lar ve kurumlarla işbirliğini entegre ederek sosyal etkiyi artırma fikri 

ilk olarak bizden çıktı. Bu da bizi vizyon açısından, sadece para odaklı bir platform 

olarak değil, sosyal faydayı ön plana çıkaran bir platform olarak konumlandırıyor. En 

büyük farkımız bu. 

 

Sisteminizde proje yayınlayan kişilere hangi konularda destek oluyorsunuz? 

 

Genellikle iş gücü yetersizliğinden dolayı yalnızca projelerinin ödüllerinin 

belirlenmesi kısımında yardımcı olabiliyoruz. Ekibi büyütebilirsek video çekiminden 

projenin fizibilitesinin hazırlanmasına kadar geniş bir yelpazede yardımcı olmayı 

hedefliyoruz. 

 

Platformunuzda yayınlanan proje çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz? (sitede yer  

alan kategoriler dışında eklemek istediğiniz bir şey varsa) 

 

En başarılı projeler ―paylaşım ekonomisi‖ kitlesinden çıktığından, sitede permakültür 

ve paylaşım ekonomisi ile ilgili projeler çoğunlukta. Bu da aslında kitlesel 
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fonlamanın ―ağızdan ağıza‖ tanıtım yöntemini doğrular nitelikte. Bunun haricinde, 

biz teknoloji ve sanat projelerine ağırlık vermeyi de istiyoruz. 

 

Yayınlanan projeler ne oranda başarılı oldu? 

 

Şu an başarı oranı %30. 

 

Projelerin başarılı ya da başarısızlığını hangi nedenlere bağlıyorsunuz? 

 

Şu an gerekli destekçi kitlesine ulaşamadığımızdan (bunun için daha fazla tanıtım ve 

şampiyon proje gerekiyor), projelerin başarılı olması ağırlıkla kendi çevreleriyle 

alakalı. Bir de, proje sahipleri projeyi siteye koyduktan sonra sihirli bir değnekle 

proje başarılı olacak sanıyorlar. Aslında esas işleri bundan sonra başlıyor ama bunun 

pek farkında değiller. Uyarmamıza rağmen, tanıtımını iyi yapamayan projeler 

başarısız oluyor genelde. 

 

Platformunuzda proje yayınlayan ve bu projelere destek olan kişilerin profili  

hakkında bilgi verir misiniz?  

 

Genellikle proje sahiplerinin aile üyeleri, yakın arkadaşları ve projenin eski 

takipçileri destek oluyor. Proje yayınlayanlar ise çoğunlukla 25 – 35 yaş arası genç 

profesyoneller. Kitlesel finansmanın risksiz bir sistem olması, projelerini denemeleri 

için onları cesaretlendiriyor. 

 

3. Tasarım Kategorisi ile ilgili sorular  

 

Platformunuzda tasarım kategorisinde yayınlanmış projeler var mı? Başarı  durumları 

hakkında bilgi verebilir misiniz?  

 

Yayınlanan 3 tasarım projesinden 2‘si başarılı oldu. Bunlar Rumisu ve Seed Drums 

projeleriydi.  

 

Tasarım projelerinin başarı ya da başarısızlığını hangi faktörlere bağlıyorsunuz? 

 

Kesinlikle ortaya çıkan ürünlerin işlevselliği ve inovasyonu önem taşıyor. 

 

Sizce kitlesel fonlama sistemi Türkiye‘deki tasarımcılara ne gibi fırsatlar sunabilir? 

 

Her şeyden önce tasarımlarının ilgi uyandırıp uyandırmayacağını risksiz bir şekilde 

deneme fırsatı sağlıyor. Bunun haricinde, ilk üretim için gerekli olan bütçeyi elde 

etmelerini sağlıyor. Bir çok tasarımcı için işi bir sonraki boyuta taşımanın sırrı burda 

gizli. 

 

Endüstriyel tasarımla ilgili kurumlarla bir işbirliğiniz var mı? 

 

Henüz yok. 

 

Maker hareketi ile ilgili bir bilginiz var mı? Özellikle Amerika‘da, bu hareket  

dahilinde insanların tasarımlarını kitlesel fonlamayla ticarileştirdiği görülüyor. 

Türkiye‘de bu akımın yansımalarını hissediyor musunuz?  
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DIY ile birlikte bu hareketin hızla artacağını öngörmüştük, Türkiye‘de de ufak da 

olsa bir hareketlilik var. 1-2 yıllık zaman diliminde bunun tasarımcılar için çok 

önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz. 

 

Yurdışında, ürün tasarımı üstüne yoğunlaşan platformların kurulmaya başlandığı 

görülüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  

 

Avrupa ve Amerika pazarları kitlesel fonlamanın her türü konusunda doyuma ulaşma 

noktasında. 600‘e yakın platform var. Haliyle yeni platformların yapabileceği en 

mantıklı şey, sektörel bazda ilerlemek olacaktır. Ancak Türkiye için henüz çok 

erken. 

4. Platform yetkililerinin kitle fonlama sistemi hakkında görüĢlerine dair 

sorular 

 

Kitle fonlama sisteminin Türkiye‘deki geleceğini nasıl görüyorsunuz; sizce  sistemin 

gelişmesi hangi faktörlere bağlı? 

 

İnsanların güven sorununu aşacak, sistemin çalıştığını gösterecek büyük birkaç 

projeye ihtiyacımız var. Bu ―şampiyon projeler‖ ile tanıtım sorunu aşılacaktır. Şu an 

en çok zorlandığımız konu tanıtım. Ayrıca devletin bu sistemle ilgili yasal bazı 

düzenlemeler yapması ve kolaylaştırması gerekiyor. Özellikle ―hisse tabanlı‖ kitlesel 

finansmanın önünü açması önemli.  

 

Gerek platformunuzda proje yayınlamak isteyen proje sahiplerinin, gerekse  

potansiyel destekçilerin sistem konusunda tutumları nasıl; kuruluşunuzdan bu  yana 

bu kişilerin tutumlarında değişiklik oldu mu? 

 

Eskiden sitenin güvenliği ve ödeme sistemi ile ilgili fazla soru alıyorduk. Artık 

insanlar PayPal‘ı da tanıyor ve güvenliğini sorgulamıyor. Proje sahipleri ise 

genellikle başka bir proje sahibinin referansı ile geldiğinden veya bizim tanıtım 

toplantılarımızda bizi dinlediklerinden, kafalarında fazla soru işareti olmuyor. Site 

açıldığından beri insanların daha pozitif bir yaklaşıma sahip olduğunu söylebiliriz. 

 

Kitle fonlama sistemi konusunda devletin tutumu nasıl? 

 

Henüz bu konuda fazla bilgileri yok. Hazine‘nin bu konuda bir rapor hazırlamakta 

olduğunu duyduk ama kesinliğinden emin olamıyoruz. Bu sistemle ilgili yasal 

düzenleme yapmaları için daha 3-4 yıl olduğunu düşünüyorum. 

 

Kitle fonlama sisteminin Türkiye ekonomisine ne gibi bir etkisi olabilir? 

 

Tüketen değil üreten ve paylaşan bir toplum olma yolunda önemli bir etkisi olacaktır. 

Bir çok yaratıcı fikir ve projenin hayata geçtiği noktada, ülke olarak üretimi 

özendireceğine inanıyorum. Eğer hisse bazlı kitlesel finansmanın önü devlet 

tarafından açılırsa, ülkenin girişimci ekosisteminde çok köklü değişiklikler 

görebiliriz.  

 

 

EK E 
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Biayda için hazırlanan rapor 

 

KuruluĢ hikayesi, motivasyon  

Platformun kuruluş hikayesiyle ilgili bilgi veren Biayda‘nın kurucu ortaklarından 

Yeliz Özsoy, başka bir projesini fonlayabilmek için araştırma yaparken yurtdışındaki 

kitle fonlama örneklerini bulduğunu; bu platformların Türkiye‘den bir projenin 

fonlanmasına olanak tanımadığı için Türkiye‘de bir platform arayışına girdiğini, 

ancak bulamayınca Koray Dinaçalp ile bu tür bir platformu kurmak için araştırma 

yapmaya başladıklarını belirtmektedir. Verilen bilgiye göre Platform, Paypal ile 

yapılan anlaşma sonrası 2012 yılında hayata geçirilmiştir (Optimist, 2013). 

Aynı zamanda müzisyen olan Koray Dinçalp kişisel bir müzik projesini de bu 

platform üzerinden fonladığını aktarmaktadır (Url-85, 2014). 

ĠĢ modeli  

Biayda‘nın, sadece ticari amaç gütmeyen bir sosyal girişim olduğu  ve 

yatırımcılarının olmadığı belirtilmektedir (Url-86). 

Şirketin stratejik ortaklıklardan sorumlu bir koordinatörü bulunmaktadır (Optimist, 

2013). 

Platformun gelir modeli, toplanan miktarların üzerinden alınan komisyona 

dayanmaktadır. Sitede yer verilen  bilgiye göre başarılı olan  projelerden yüzde 7.5 

oranında komisyon alınmaktadır. Platform  PayPal ödeme sistemi  üzerinden  işlem 

yaptğı için  proje sahiplerinin bu plaformda bir hesaparının olması geretiği 

belirtilmeltedir. Paypal‘ın aldığı komisyonun ise yüzde 2.4 ile 3.4 arasında olduğu 

belirtilmektedir (Url-86). 

Hedefler, Vizyon  

Gelecek dönemdeki hedefleriyle ilgili olarak, Koray Dinçalp, Biayda‘yı yalnızca 

kitlesel fonlama uygulaması olarak kurgulamadıklarını,  gelecek dönemde 

crowdsourcing hizmeti; veya Biayda ile edindikleri  bilgi ve deneyimle internet 

girişimleri için kuluçka hizmetleri de verebileceklerini belirtmektedir (Optimist, 

2013). 

Dinçalp, teknoloji konusundaki projeler hakkında da özellikle üniversitelerle işbirliği 

yapmayı istedikleri belirtilmektedir (Url-85, 2014). Platform olarak sonraki 

dönemlerde, proje sahiplerine belli paket hizmetler sunmayı hedeflediklerini, bu 

sayede proje sahiplerinin fikirlerini proje haline getirmelerini kolaylaştıracaklarını 

aktarmaktadır (Url-85, 2014). 

Sistem özelikleri,iĢleyiĢi  

Biayda‘da platformun konsepti gereği, yayınlanan projelerin en geç bir ay içinde 

fonlanması gerekmektedir. 

Sitede yayınlanabilecek projelerle ilgili olarak Dinçalp, genel anlamda, yaratıcı 

içeriğe sahip olan, sadece ticari amaçlı olmayan, kültür-sanat, teknoloji veya sosyal 

sorumluluk projelerinin başvuruda bulunabileceğini belirtmektedir (Url-86, 2014). 
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Sitede yer alan kategori başlıkları sırasıyla: ―Kadrajdakiler‖, ―Sahnedekiler‖, 

―Baskıdakiler‖, ―Vizyondakiler‖, ―Organize İşler‖, ―Soundcheck‖, ―Gurme‖, 

―Geek‖, ―El Emeği Göz Nuru, ―Tasarım Harikaları‖dır.  ( Biayda, 2014)  

Platforma ağırlıklı olarak  kültür sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin başvuruda 

bulunduğu aktarılmakla birlikte (Url-85, 2014),  2014 Nisan ayı  itibariyle platforma 

200‘ü aşkın proje başvurusu yapıldığı yayın kriterlerini  sağlayan 22 projenin yüzde 

30‘unun fonlamada başarılı olduğu belirtilmektedir. İlgili tarihe kadar toplanan 

toplam fon miktarı  40 bin TL‘dir ve en yüksek desteği toplayan proje 9 bin 485 TL 

ile bir sosyal sorumluluk projesi olan Zumbara‘dır  (Para, 2014). 

Proje sahiplerine yardımcı olmak amacıyla Blog bölümünde  ―Yaratıcı Proje 

Sahibinin İmecefon Rehberi‖  adlı ve altbaşlıklar halinde düzenlenmiş, proje 

sahiplerine kılavuzuk eden bir bölüm bulunmaktadır. Proje sahiplerinin, herhangi bir 

noktada tıkanmaları durumunda  platform olarak  yardımcı olabilecek kurum ya da 

STK‗larla  onları  bir araya getirmeye çalışıldığı belirtilmektedir (Url-86, 2014). 

Dinçalp mümkünse proje sahipleriyle  yüzyüze konuşmaya çalıştıklarını, daha önceki 

projelerinden bilgi almaya çalıştıklarını, vaadini yerine getirmeyen proje sahipleri 

konusunda yasal yaptırım güçlerinin olmadığını, ve bunun proje sahibinin 

inisiyatifinde olduğunu belirtmektedir (Url-86, 2014). 

Dinçalp, Biayda‘yı yatırım öncesi çekirdek sermaye sağlayacak bir platform olarak 

gördüklerini, proje sahiplerinin risk sermayesi firmalarından büyük ölçekli yatırım 

alabilmenin öncesinde onlara ekiplerini kurabilecek ve genel işletme giderlerini 

karşılayabilecek bir miktarda fonlama sağlamayı amaçladıklarını belirtmektedir.  Bu 

doğrultuda, proje sahiplerine 6000-10000 tl civarında bir miktarın hedeflenmesi, 

çekirdek sermayenin sağlanmasından sonra ise melek yatırımcılarla konuşulabileceği 

belirtilmekedir.  

Dinçalp, fikre sahip kişilerin bir konsept üstünde çalıştıklarını ve genelde  belirli bir 

iş planının olmadığını, iş modeline ilişkin varsayımların Biayda ile sınanabileceğini 

aktarmaktadır. Böylece insanların neye ilgi duydukaları, neyi beğenip neyi 

beğenmediklerini öğrenme şansı yakalanabilmektedir (Url-86, 2014). 

Para Dergisi‘ne vediği röportajda, Koray Dinçalp karşılaştıkları en büyük 

problemlerden birini şöyle aktarmaktadır: ―Maalesef henüz Türkiye‘de birçok proje 

sahibi ‗fikir‘ ve ‗proje‘ arasındaki farkı pek bilmiyor. Aldığımız başvuruların çoğu 

henüz ‗fikir‘ aşamasında olduğundan projeleri değerlendiren ekibimiz tarafından 

eleniyor ve fikri geliştirmeleri isteniyor. Yaklaşık 10 başvurudan ancak biri 

Biayda.com‘un kitlesel fonlama kriterlerini karşılıyor‖ (Para, 2014).  

Dinçalp‘e göre projeden   bahsedebilmek için fizibilite çalışmasının yapılması, gelir 

modelinin belli olması, nasıl bir ekiple ne kadar süreye ihtiyaç duyulduğunun 

bilinmesinin gerekiyor (Url-86, 2014). 

Buna karşın bazı başvuruların  ise iyi projelendirilmiş olduğu, ama yaratıcılık 

içermediği, ya da çok ticari olduğu ve bu yüzden elendikleri belirtiliyor. Fikir 

aşamasında olan projeler elenerek , proje sahibi tarafından geliştirilmeleri talep 

ediliyor ve birtakım  önerilerde bulunuluyor. Eleme aşamasında kullanılan  kriterler, 

site çalışanlarının yanı sıra uzman kişilerden fizibilite konusunda fikir alınarak 

değerlendiriliyor (Url-86, 2014). 
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Dinçalp, proje sahiplerine fikrin projeye dönüştürülmesi aşamasında, kuluçka 

merkezlerinden, hızlandırıcı programlardan, hackathon gibi etkinliklerden 

yararlanmalarını önermektedir (Url-86). 

Platform olarak da sonraki dönemlerde  proje sahiplerine belli paket hizmetler 

sunmayı hedeflediklerini, bu sayede fikirlerini proje haline getirmelerini 

kolaylaştıracaklarını belirtiyor (Url-85, 2014). 

Fikrin projeye dönüştürülüp  kitle fonlama yardımıyla çekirdek sermaye elde 

edilikten sonra,  elde edilen deneyim, konsept testi ile melek yatırımcı ya da 

sponsorlara giderek sermaye istenebileceği belirtiliyor. Bu aşamada, projenin  zaten  

desteklenmiş ve beğenilmiş olmasının proje sahiplerinin işini kolaylaştırabileceği 

belirtiliyor (Url-86). ( bu prizma ve hisse tabanlı modele benziyor) 

Sistemin genel değerlendirmesi   

Kitle fonlama sistemi hakkında bilgi veren Dinaçalp, kitle fonlamanın, kısaca,  imece 

uygulamasının  modernleştirilip  dijital ortama aktarılması olarak tanımlanabileceğini 

belirtmektedir (Optimist, 2013). 

Kitle fonlamada temelde hisse bazlı, bağış tabanlı , ödül tabanlı ve borç vermeye 

dayalı 4 farklı tip uygulama olup Biayda  ödül tabanlı bir kitle fonlama  yöntemi 

sunmaktadır Optimist, 2013). 

Sistemin ortaya çıkışıyla ilgili olarak,  Dinaçalp, sisteminin ortaya çıkışının 

temelinde sırasıyla Web 2.0 devrimi, ―Kendin Yap‖ akımı ile birlikte bağımsız 

çalışanların bireysel üretim yapmaya başlamaları, mikro finansın ortaya çıkması ve 

bu sistemin internet tabanlı bir modele dönüşmesinin  olduğunu belirtmektedir. Kitle 

fonlamanın ortaya çıkmasıyla birlikte   beraberinde ödül ile paylaşım ekonomisini 

getirdiği belirtilmektedir (Url-86). 

Sistemin getirdiği yenilikle ilgili olarak Dinçalp,  kitlesel fonlama ile birlikte start-

up‘ların  artık büyük şirketlerle  rekabet edebilme şansını yakaladılarını; sistemin 

yapısı gereği  ne kadar destekçi bulunabilirse  toplanacak miktarın da o derece 

artacağını aktarmaktadır (Url-86). Dinçalp‘e göre  Türkiye‘de para bulmada sorunlar 

yaşanmaktadır. Sunulan  projenin  ticari bir getirisi yoksa destek olacak  kişi 

bulmanın zor olduğu; sponsor veya  yatırımcılardan destek bulunduğu zaman  ise 

onların koşullarına tabi kalınmak durumunda kalındığı  belirtmektedir.  Kitlesel 

fonlama  ile, herhangi bir sponsora bağlı kalma zorunluluğu olmaksızın bağımsız bir 

şekilde  istenilen projelerin hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır (Url-86). 

Kitle fonlama sisteminin sunduğu avantajlarla ilgili olarak Dinçalp,  kitlesel fonlama  

ile bağımsız finasman sağlamanın ötesinde, hedefe odaklı pazarlama 

gerçekleştirildiğini, projenin savunmasını, pazarlamasını yapabilecek bir destekçi 

tabanına kavuşulduğunu belirtmektedir (Url-86). 

Destekçilerin davranışları konusunda Dinçalp, destekçilerin sürecin bir parçası olmak 

istediklerini ve onlar olmaksızın projelerin gerçekleşemeyeceğnin farkında 

olduklarını belirtmektedir (Url-86). 

Tavsiyeler 

Dinçalp proje sahiplerine projelerini yayınlamadan önce fizibilite çalışması yapması, 

gelir kalemlerinin belirlenmesi, projenin nasıl bir ekiple ne kadar sürede 

başarılabileceği üstüne çalışılması, gerekliyse mekanın ayarlanması tavsiyesinde 

bulunuyor (Url-86). 
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Fikirlerin proje aşamasına taşınmasında karşılaşılan sıkıntılar nedeniyle, Biayda‘nın 

sitesinde proje sahiplerine yönelik bir proje oluşturma  kılavuzu bulunuyor.  

Bir diğer önemli husus ise video. Dinçalp,  proje sahiplerinin video  aracılığıyla  

projelerini sosyal medya ve kendi kanallarında yaymaları gerektiğini ve eğer yardıma 

ihtiyaçları olursa platform olarak destek verdiklerini belirtmektedir (Url-85). 

 Dinçalp ödüllerin belirlenmesinde de sıkıntılarla karşılaştıklarını ve soyut hediyeler 

verilmesini önerdiklerini belirtiyor(Url-86). 

Tanıtım ÇalıĢmaları 

Pazarlama  faaliyetleriyle ilgili olarak, Dinçalp, Biayda‘nın küçük bir ekibe sahip 

olduğunu, bundan dolayı yoğun bir pazarlama çalışmasına sahip olmadıklarını, 

―ağızdan ağıza‖ yöntemiyle tanıtımlarını yaptıklarını belirtmektedir (Url-86). 

Ayrıca sitede yayınlanan projelerin duyurulması amacıyla, çeşitli dergilere projelerle 

ilgili basın bültenleri yollandığı belirtilmektedir (Url-86). 

Dinçalp, kitlesel fonlama konusunda Türkiye‘de aslında tanımlı bir pazar ve 

rekabetin olmadığı ve bu kavramı hep birlikte tanıtmaya çalıştıklarını belirtmektedir 

(Url-86). 

Platformun blogunda ve Facebook sayfasında yer verilen bilgilere göre, şirket 

ortakları sistemi ve şirketi tanıtmak için çeşitli girişimcilik etkinliklerine, atölye 

çaışmalarına, konferanslara katılıp sektörel dergilere röportaj vermektedirler.  

 

EK F 

 

Fonlabeni yetkilisi  Cemil Sobacı   ile görüşme 06.09.2014 

Not: Cemil Sobacı görüşme esnasında, soruları yazılı olarak cevaplamayı tercih 

etmiştir. 

 

Cem Büyükpilavcı: Firmanız ne zaman ve kimler tarafından kuruldu? 

Cemil Sobacı: FonlaBeni 2012 yılında Esin Topal, Akın Topal ve Mehmet Topal 

isimli üç kardeş tarafından, Türkiye'de farklı projelerin hayata geçebilmesi 

motivasyonuyla kuruldu. Sosyal girişim projelerine ve teknoloji yatırımlarına önem 

vere Topal kardeşler Team İnternet Hizmetleri adı altında FonlaBeni markası ile iki 

yıldır hizmet veriyor. Türkiye‘de topluluk fonlaması sistemi "projemefon" isimli site 

ile başladı. Biz de bu konuda hizmet vermeye başlayan ikinci platformuz. 

CB: Sizi bu işi kurmaya yönelten motivasyon nedir? ( Gördüğünüz fırsatlar vs) 

CS: Türkiye'de internet teknolojisi çok hızla yayıldığından internet yatırımları fırsat 

olarak görüyoruz. FonlaBeni'yi kurarken motivasyonumuz hayallerini hayata 

geçirmek isteyen insanların para toplayabileceği bir platform olarak hizmet 

verebilmek ve farklı projelerin hayata geçtiğini görmekti. Bu projelere örnek olarak 

Nöbetçi Kütüphane'yi söyleyebiliriz. 

Şu anda FonlaBeni sayesinde Adana'da geceleri açık olan bir kütüphane var. İşte bu 

ve benzer yaratıcı projelerin hayata geçmesi başlangıçtan bu yana en önemli 

motivasyonumuz. Türkiye'de yaşıyan insanların yardımsever olması da FonlaBeni'yi 

hayata geçirirken öne çıkan fırsatlardan biriydi. Aslında düğünlerde para takmakla, 

metroda müzik yapan birine para vermekle, güne gitmekle ya da imece ile yaşama 

yeni değerler kazandırmakla aynı şey, dijital hali sadece. 
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CB: Bu işi kurarken uzman desteği aldınız mı? 

CS: Kandela Etkinlik ve Danışmanlık Yönetimi ile birlikte çalışıyoruz. Danışmanlık 

hizmeti aldık. Projenin arkasında finans ve sanatla ilgilenen bir ekip var. FonlaBeni 

sayfasısın metinlerinin oluşmasında, sayfa tasarımlarının yapılmasında uzman 

kişilerin yardımı oldu.  

CB: Kuruluş aşamasında ve geçen zaman zarfında karşılaştığınız problemler 

nelerdir? 

CS:Ödeme sistemleri ile ilgli alternatifler sınırlı, bankalar toplanan paraların iade 

edilmesine sıcak bakmadılar. Paypal dışında Türkiye'de işlerlik kazanabilecek bir 

ödeme alternatifi yaratmak için çabalıyoruz. Sistemi kurmadan önce malimüşavirler 

ve avukatlarımızla uzun uzun görüşmeler yaptık. Çok önemli bir sorunla 

karşılaşmadık. 

CB: Organizasyon yapınız hakkında bilgi verir misiniz? (kaç kişilik bir ekip; görev 

dağılımı vb) 

CS:Ekipte bir yazılımcı ve bir de projelerle ilgilenen yaratıcı direktörümüz 

bulunuyor. Biz de işin finanas ve pazarlama tarafıyla ilgileniyoruz. Dönemsel olarak 

ya da proje yoğunluğuna göre ekip arkadaşlarımızın sayısında artış oluyor. Esnek bir 

yapımız var, projeleri hayata geçirme sırasında FonlaBeni ekinine katılan yeni 

arkadaşlarımız da oluyor. 

CB: Tanıtım faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 

CS: Kısa film yarışması, google reklamları ve sosyal medya yönetimi ile hedef 

kitleye ulaşmaua çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversiteleri gezip topluluklarla 

topluluk fonlaması atölyeleri de erçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl, Bilkent, Odtü, 

Boğaziçi, Ege üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerimizde 

söyleşilerimiz oldu.  

CB: İşbirliği yaptığınız kurumlar var mı? Varsa ne tür çalışmalarınız oluyor? 

CS: Yaratıcı projeler üreten topluluklar ile birlikte projeler üretmek için girişimlerde 

bulunuyoruz. Change.org, Makers Türkiye, Nöbetçi Kütüphane, Kronos MD gibi 

kendi içinde proje üreten toplulukları FonlaBeni'de bir araya getirip sonrasında daha 

büyük organizasyonlar yapmalarına zemin yaratmak istiyoruz. 

CB: Gelecek dönemdeki hedefleriniz nelerdir? 

Proje sayısını artırmak ve işbirliği yaptığımız topluluklara yenilerini eklemek 

istiyoruz. Yaratıcı ve sosyal hedeflere odaklanan, yalnızca ticari hedefleri olmayan 

projelerle platformu büyütmek istiyoruz.  

Platformun sistemine ve yayınlanan projelere iliĢkin sorular 

CB: Sisteminizin işleyişi hakkında bilgi verir misiniz? (sitede anlatılanlar haricinde 

eklemek istediğiniz bir şeyler varsa) 

CS: Proje yaratıcıları, proje sayfaları oluşturarak, gerçekleştirmek istedikleri 

projeleri duyururlar. Projeleri için bir tarih aralığı ve fon hedefi belirlemiş olurlar. 

Projeler en fazla 60 gün boyunca destekleyiciler tarafından fonlanır. Projenin fon 

hedefini yakalaması durumunda toplanan para proje yaratıcısının hesabına aktarılır. 

Proje yaratıcısı aldığı para karşılığında, destekleyicilerin de istemesi durumunda, 

yaratıcı armağanlar vererek, kendilerini destekleyen insanlara teşekkürlerini sunmuş 

olur. 
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Proje fon hedefine ulaşamadığı takdirde toplanan para projeyi destekleyen insanlara 

iade edilir. 

CB: Sisteminizi farklı kılan özellikler var mı? 

CS: Türkiye‘de crowdfunding-topluluk fonlaması için özgün içerikler üreterek ve 

aynı zamanda proje üreten toplulukları bir araya getirerek diğer platformlardan farklı 

bir yöne gitmeyi hedefliyoruz. FonlaBeni‘yi geliştirmek ve Türkiye‘de topluluk 

fonlaması – crowdfunding yönteminin bilinirliliğini artırmak için geçtiğimiz yıl bir 

kısa film yarışması düzenledik. Yaratıcı Sayfalar arasında Change.org ve Makers 

Türkiye gibi önemli topluluklar bulunuyor. 

 

CB: Sisteminizde proje yayınlayan kişilere hangi konularda destek oluyorsunuz? 

CS: Video çekimi konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Proje sayfalarının 

tanıtılması, yapılandırılması ve sayfanın tasarımları konusunda da isteyen proje 

yaratıcılarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada kampanya yapmak 

isterlerse kampanya önerileri de sunuyoruz. Ödüllerin hazırlanması konusunda da 

yaratıcı önerilerimizi proje yaratıcısına iletiyoruz. Fırsat yaratabilirsek yüzyüze 

görüşmelerle ve skype yoluyla projeler üzerine fikir alışverişi yaptığımız da oluyor.  

CB: Platformunuzda yayınlanan proje çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz? 

CS: Kısa film ve video, müzik, tasarım, teknoloji, yiyecek, tiyatro, dans, eğitim... 

Birçok kategoride projemiz bulunuyor. Genel olarak sanat, teknoloji ve girişim 

projeleri diyebiliriz. Öne çıkan kategoriler arasında Film&video, sanat ve eğitim 

projeleri sayabiliriz.  

CB: Yayınlanan projeler ne oranda başarılı oldu? 

CS: Başvuran projeleri %80 oranında yayına alınıyoruz. Yayına aldığımız projelerin 

başarılı olma oranı ise %50 dolaylarında. FonlaBeni'de başarılı projelerin sayısı 

30'un üzerinde. Projeler sağladığımız destek ise 35.000 TL'nin üzerinde... 

 CB: Projelerin başarılı ya da başarısızlığını hangi nedenlere bağlıyorsunuz? 

CS: Projelerin başarılı olmasını proje yaratıcılarının projeyi hayata geçirme 

konsundaki kararlılıkları belirliyor. Projelerini tanıtmayan, yakın çevresinin, 

arkadaşlarının ve ailesinin desteğini almayan, sosyal medyayı aktif olarak 

kullanmayan projelerin başarılı olma şansı düşüyor. Videoları olan projeler çok daha 

hızlı ilerliyor ve başarılı olma yüzdesini %30-40 yukarı çekiyor. Projelerin başarısız 

olmasının bir nedeni de fikir olarak gelmesi, fikirlerin yeterince projelendirilmemesi. 

CB: Platformunuzda proje yayınlayan ve bu projelere destek olan kişilerin profili 

hakkında bilgi verir misiniz? 

CS: Yaratıcı projeleri takip eden, farklı deneyimlere açık, 24-35 yaş arasında 

üniversite mezuunu ve genellikle ekonomik özgürlüğü elinde olan insanlar. Proje 

yaratıcısının para istemesine bağlı olarak bu grup çok daha farklılaşabiliyor ve yaş 

ortalaması daha yukarılara çıkabiliyor. Proje yayınlanan insanlar daha çok 20-35 yaş 

aralığında ve hemen hemen her şehirden proje geliyor. Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, 

Muğla, Denizli, Antalya, İzmir, Ankara... Farklı şehirlerden proje  

Tasarım Kategorisi ile ilgili yöneltilen sorular  
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CB: Platformunuzda tasarım kategorisinde yayınlanmış projeler var mı? Bunların 

başarı durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tasarım projelerinin başarı ya da 

başarısızlığını hangi faktörlere bağlıyorsunuz?  

CS: Topluluk fonlamasındaki destekler Türkiye‘de henüz çok büyük rakamlara 

ulaşmış olmasa da başarılı projelerin hayata geçtiğini görmek güzel. Yakın bir 

gelecekte neden benzer projeler Türkiye‘de olmasın ki? FonlaBeni‘de makers 

projeleri küçük desteklerle hayata geçmeye başladı bile. İşte FonlaBeni‘de öne 

çıkanlar… 

Mutlu Yuvalar Projesi 

‗‘Mutlu Yuvalar‘‘ kedi ve köpek evleri ile Antalya‘da sevimli arkadaşlarımız 

hayvanlar için mutlu yaşam alanları oluşturma projesi. Proje yaratıcısı Gülşah Arısan 

projesin başarıyla tamamlamış ve genişliği 150, derinliği 70, yüksekliği ise 120 cm. 

olacak şekilde ahşap bir ―Mutlu Yuva‖yı Antalya‘da kullanıma açmış. Fon hedefi 

700 TL olan projesi 790 TL toplayarak başarılı olmuş. Proje ile detaylı bilgi için 

bağlantı adresini tıklayabilirsiniz. http://www.fonlabeni.com/p/mutlu-yuvalar 

Papers Chess Design Project 

FonlaBeni‘de yer alan bir diğer proje ―Paper Chess Design Project‖ 

Proje yayına girdikten kısa süre sonra fon hedefinin %25‗ine ulaşmayı başarmış. 

Proje yaratıcıları Koray ve Uğur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri 

Tasarımı okuyan iki arkadaş. Okul projelerini topluluk fonlamasıyla hayata 

geçirmeye karar vermişler. Projeleri geri dönüştürülebilir malzemeden satranç 

takımları yapmak. Chess Set ve Chess Times isimli satranç tasarımlarını yakından 

incelemek ve projeye destek olmak için bağlantı adresini ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.fonlabeni.com/p/paperchess 

CB: Sizce kitlesel fonlama sistemi Türkiye‘deki tasarımcılara ne gibi fırsatlar 

sunabilir? 

Tasarımcılar somut çıktıları olan projeler ürettikleri için destek bulma konusunda en 

avantajlı gruplardan biri aslında. Ürünleri için bir anlamda ön-satış yapabilecekleri 

platformlar olarak düşünülebilir.  

CS: Endüstriyel tasarımla ilgili kurumlarla bir işbirliğiniz var mı? 

Makers Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Odtü Endüstriyel Tasarım öğrencileri 

sitemizde proje yaptılar. Yine Odtü Teknokent'te FonlaBeni platformunu anlattık.  

Fırsat buldukça da bu alanda proje üreten topluluklarla buluşmaya çalışıyoruz. 

CB: Maker hareketi ile ilgili bir bilginiz var mı? Özellikle Amerika‘da, bu hareket 

dahilinde insanların tasarımlarını kitlesel fonlamayla ticarileştirdiği görülüyor. 

Türkiye‘de bu akımın yansımalarını hissediyor musunuz?  

CS: Makers hareketi hızla büyürken yeni iletişim teknolojilerinin ve interneti 

getirdiği olanaklar dünyayı bilinen en büyük maker space olarak hayal etmenin de 

önünü açtı. Hayalini gerçekleştirmek için girişimde bulunmak ve destek toplamak 

artık çok daha kolay. Kolay olan her şeyi ciddiye almak gerektiğini unutmamak. 

Maker fuarlarına katılmak, proje yaratıcılarını platformda bir araya getirmek için 

çaba harcıyoruz. Makerlar da topluluk fonlaması hakkında günden güne daha fazla 

bilgi sahibi oluyorlar, mutlaka proje yapmayı da deneyeceklerdir.  
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CB: Yurdışında, ürün tasarımı üstüne yoğunlaşan platformların kurulmaya başlandığı 

görülüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

CS: Evet, Quirky bu anlamda en öne çıkan platformlardan biri. Türkiye'de de Tink 

Fabrik vardı ama ne kadar yol aldılar bilmiyoruz. Eğer bir platformda topluluk 

oluşturulabilirse kategori olarak ayrıştırılabilir ve yeni platformların oluşturulması 

için zemin hazırlanabilir. 

Platform yetkililerinin kitle fonlama sistemi hakkında görüĢlerine dair sorular 

CB: Kitle fonlama sisteminin Türkiye‘deki geleceğini nasıl görüyorsunuz; sizce 

sistemin gelişmesi hangi faktörlere bağlı? 

CS: Topluluk fonlaması ile yapılan projelerin çoğalacağını, özellikle de sanatsal 

projelerde bu yolla toplanan desteklerin artacağını düşünüyoruz. Topluluk 

fonlamasının armağan değişimine dayalı alternaitf bir ekonomi yaratmasını 

bekliyoruz.  

Gerek platformunuzda proje yayınlamak isteyen proje sahiplerinin, gerekse 

potansiyel destekçilerin sistem konusunda tutumları nasıl; kuruluşunuzdan bu yana 

bu kişilerin tutumlarında değişiklik oldu mu?  

Topluluk fonlaması Türkiye‘de insanların gündemine yeni yeni giren bir konu. 

Platformlar kadar proje yaratıcılarına da büyük iş düşüyor. Projelerini eğlenerek ve 

daha fazla insanı dâhil ederek hazırladıklarında hem başarılı proje gerçekleştiriyorlar 

hem de platformlardaki destekleyici kitlesinin artmasını sağlıyorlar. İyi projeler 

arttıkça destekleyici sayısı da aratacaktır. Şimdilik başlangıç seviyesinde diyelim    

Topluluk fonlaması platformlarının projelerin fikri güvenliğini sağlamak gibi bir 

iddiaları yok. Projelerinizle ilgili üretim süreçlerinin hepsini paylaşmıyorsunuz. 

Sadece ana fikri dile getiriyorsunuz. Ürününüz için patent alma şansınız varsa bu 

elbette iyi olur. Fakat topluluk fonlaması platformları aynı zamanda fikrinizi belirli 

bir tarihte duyurduğunuz da platformlar. Size ait olduğunu ortaya koyan bir 

belgeleme yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda markalarla ilgili bir mücadelede elinizde 

bir kanıt bile oluşturabilir. Topluluk fonlaması yaratıcılık ruhu ile ilgileniyor. Ürün 

kadar hikayeniz de önemli ve hiç kimse sizin hikayenizi çalabilme yeteneğine sahip 

değil… 

CB: Kitle fonlama sistemi konusunda devletin tutumu nasıl? 

CS: SPK gündemine almış durumda, stratejik plan dahilinde yeni kararlar alınabilir 

ve platformlar desteklenebilir. Sabit bir vergilendirme ve ödeme sisteminde kolaylık 

sağlanabilir ve bankalara bu alanda çalışma fırsatı tanınırsa çok daha hızlı 

ilerleyebilir.  

CB: Kitle fonlama sisteminin Türkiye ekonomisine ne gibi bir etkisi olabilir? 

Topluluk fonlaması çok ciddi bir nakit parayı dolaşıma sokuyor. İşte bu nedenle 

ciddiye alınması gereken bir olgu. Topluluk fonlaması ile proje yapan insanlar 

ellerine geçen paralar ile yeni projeler ortaya çıkardıklarından, somut çıktılar inşa 

ettiklerinden çarpan etkisi çok hızlı oluyor ve daha fazla paranın dolaşıma girmesi 

konusunda itici bir güç oluşturuyor. Kalkınma ajansları kurumsal yapılar üzerinden 

bu modelle çalışırken, bireyler üzerinden benzer bir yapının kurulması ve daha fazla 

paranın üretim için kullanılabilmesi için platformların yaşaması önemli. 

CB: Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa çok memnun olurum 

CS: Endüstriyel Tasarım alanında proje yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyelerimiz: 
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PROJE ÖN HAZIRLIK AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER 

 Proje fikrini 100 kişiye anlat ve beyin fırtınası yap 

 Ailene ve akrabalarına projeden bahset ve desteklerini iste 

 Destek için en az 50 kişiden söz al! 

 Projenle ilgili sosyal medyada paylaşacağın metin ve görsellere karar ver. 

 Proje güncellemelerinin neler olabileceğini not et 

 Projenin fon hedefine ve ulaşması gereken hedef kitleye uygun olacak şekilde 

dijital reklam stratejisi oluştur. (Facebook ve Google reklamı verebilirsin) 

 Projenle ilgilenebilecek basın kuruluşlarının, şirketlerin, sivil toplum 

kuruluşların, internet sayfalarının ve yerel örgütlenmelerin iletişim bilgilerini 

listele 

 Ödüllerinle ilgilenebilecek kişilere ve kitlesel oluşumlara ulaşmak için görsel 

bir şeyler hazırla 

 Yerel basınla iletişim halinde ol, projene destek için haber yapabilecek köşe 

yazarlarının iletişim bilgilerine ulaş. 

 Proje sayfanı görsel olarak ilgi çekici şekilde oluştur 

 Eğlenceli ve bilgilendirici bir proje videosu çek. 

 Proje sayfanın ön izleme linkini arkadaşlarınla paylaş ve önerilerini al. 

 Olumsuzluklara ve motivasyonunu azaltabilecek davranışları ciddiye alma, 

başarılı olsun ya da olmasın denemenin ve proje yapmanın tadını çıkar. 

EK G 

Fonlabeni  için hazırlanan rapor 

Hikaye Motivasyon 

FonlaBeni  2013 yılında Türkiye‘nin en yaratıcı kitlesel fonlama platformu olma 

amacıyla kurulmuş bir kitlesel fonlama patformu.  

Ece Akmanlar Koç  bu platformun para kazanma motivasyonu ile hayata geçirilen 

bir oluşum olmadığını belirtiyor. Platform ekibi, platformun işletme giderlerini 

karşılamak için daha fazla kişiye ulaşma gayreti içinde hareket ettiklerini belirtiyor 

(Fonlabeni, 2014). 

Sistemin Özellikleri  

FonlaBeni, başarılı olan projelerin topladığı miktar üzerinden yüzde 9 oranında 

komisyon alıyor. Proje başarılı olmazsa herhangi bir ücret alınmıyor (Fongogo, 

2014). 

Şirketin pazarlama müdürü Ece Akmanlar Koç, kitle kelimesinin olumsız çağrışım 

yaptığı  için kitlesel fonlama  yerine ―topluluk fonlaması‖ demeyi  tercih ettiklerini 

belirtiyor. Akmanlar Koç‘a göre başvuru yapan projelerin yaratıcı olması en önemli 

koşul (Zamazingo, 2014). 

Akmanlar Koç platforma girilen projelerin istenilen  koşullara uygun hale getirmek 

için tüm süreç boyunca ellerinden geldikçe destek olunduğunu belirtiyor 

(Zamazingo, 2014). 
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Başvuru yapan projelerin  Shakespeare kuralı olarak adlandırılan , olmazsa olmaz 

kriterlere uyması gerekiyor. İnternet sitesinde yer alan ilgili bölümde platform 

üzerinde nelerin fonlanabileceği, nelerin fonlanamayacağı ve dikkat edilmesi gereken 

kurallar yer alıyor (Fonlabeni, 2014). 

FonlaBeni‘de Açık uçlu projeler kabul edilmiyor. İşin sonunda projenizin 

tamamlanmış ya da beklenilen üretimin gerçekleşmiş olması gerekiyor (Fonlabeni, 

2014). 

FonlaBeni‘de projelerin  60 gün içinde fonlanması gerekiyor.  

İnternet sitesinde, proje sahiperi için hazırlanmış,  projelerini yayınlamaları için 

kılavuz görevi gören ―FonlaBeni Akademi‖ başlıklı bir bölüm bulunuyor. Bu 

bölümün alt başlıkları:  Projeni Tanımla, Ödüllerini Oluştur, Hedefini Belirle, 

Videonu Çek, Projeni Yarat, Projeni Tanıt, Projeni Güncelle, Ödülleri Gönder, Proje 

Rehberleri. 

Pazarlama  Tanıtım faaliyetleri 

Fonlabeni ekibi, belli miktarlarda destekte bulunan kişilere sinema bileti verilmesi; 

belli dönemlerde belli tutarı aşmayan projelere destek olunması gibi kampanyalar 

düzenlemenin yanında kendi platformları üzerinden kitle fonlamayı tanıtıcı  kısa film 

yarışmaları yapıyor, yayınlanan projeler ekseninde atölye çalışmaları düzenliyor, 

kitle fonlamanın tanıtılması ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla tanıtım 

toplantılarına katılıyorlar, konferanslara katılıyorlar (Fonlabeni, 2014). 

Akmanlar Koç, yaratıcı topluluklarla projeler gerçekleştirmek istediklerini, yarışma 

gibi işlere devam edeceklerini belirtiyor (Zamazingo, 2014). 

Proje sahiplerine tavsiyeler  

Akmanlar Koç  kitle fonlamada videonun önemini,  videonun ―şeffaflk, güven ve 

gerçeklik anlamına geldiği‖ni belirterek vurguluyor. Akmanlar Koç   bu durumu 

―Eğer projenin eğlenceli bir videosu varsa insanlara daha kolay ulaşabiliyorsunuz. 

Projenin gerçek olduğunu çok daha kolay ifade etmiş oluyorsunuz‖ sözleriyle ifade 

ediyor (Zamazingo, 2014). 

Akmanlar Koç , film projelerinin yapıları gereği  yayınlamaya çok daha uygun bir 

yapıya sahip olduğunu belirtiyor.  Ekip içinde kısa film ve sinema ile ilgilenen 

kişilerin yer alması ekibe daha hızlı hareket edebilme kabiliyeti kazandırıyor 

(Zamazingo, 2014). 

 

http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/169
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/194
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/171
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/207
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/208
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/209
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/210
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/211
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/212
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/212
http://www.fonlabeni.com/yardim/akademi/212
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