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İstanbul’un 
‘Dünyanın 
Yükselen 
En İyi 100 

Ekosistemi’ndeki 
yeri

16.
MİLYAR EURO 

Geçtiğimiz yıl 
320 bin melek 

yatırımcı 
tarafından 

Avrupa'da yapılan 
yatırım miktarı

9.8
TRİLYON DOLAR

Küresel başlangıç 
ekonomisinin 
yarattığı değer

3

Dünyanın önde gelen girişimcilik araştırma 
kurumu Startup Genome’un Dünyanın Yükselen 
En İyi 100 Ekosistemi sıralamasında İstanbul 
16'ncı sırada yer aldı.  Startup.watch kurucusu 
Serkan Ünsal "İstanbul'un sıralaması daha da 
yükselecek" derken, Dünya Melek Yatırım Forumu 
Başkanı Baybars Altuntaş ise “Yeni para startuplara 
girişimcilere ve yenilikçilere geliyor” diye konuştu.

STARTUPLARA 
İLGİ ARTIYOR
İSTANBUL ZİRVEYİ 
ZORLUYOR
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İ stanbul, ‘Dünyanın Yükselen En İyi 100 
Ekosistemi’ sıralamasında 16’ıncı sırada 
yer aldı. ABD merkezli küresel girişim-
cilik araştırma kurumu Startup Geno-

me’un son raporuna göre İstanbul, Dubai, 
Moskova ve Brüksel gibi birçok büyük şehri 
geride bıraktı. Son yıllarda startup konusunda 
adını sıkça duyduğumuz Estonya ise 14’üncü 
sırada Türkiye'nin üzerinde konumlandı.

İstanbul’un başarısı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank tarafından da Twit-
ter’dan paylaşıldı. Bakan Varank, Startup Ge-
nome’un 2020 raporunun çıktığını belirterek 
İstanbul’un yükselen ekosistemler listesinde 
Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri 
geride bıraktığının altını çizdi. Bakan Varank, 
teknoloji tabanlı girişimlerde hedeflerin yük-
sek olduğunu da takipçilerine aktardı.

Raporda, 100 ülkede 270’in üzerinde 
ekosistem değerlendirildi ve en iyi 40 hub 
ve en umut verici merkezler sıralandı. Yeni 
kurulan ilk 100 ekosistem listesinde, Hindis-
tan’ın ticari başkenti Mumbai ilk sırada geldi 
ve onu Jakarta, Zürih izledi. Raporda, “Star-
tup’lar en büyük büyüme motoru haline 
geldi ve politika yapıcılar daha fazla enerji 
ve başlangıç ekosistemlerinin geliştirilme-
sine odaklanıyorlar” denildi. 

3 trilyon dolarlık değer 
Rapora göre gelişmekte olan ekosis-

temler 49 ülkeyi ve ekosistem değerinde 
348 milyar doları temsil ediyor. Raporda, 
“Avrupa, gelişmekte olan ekosistemlerin en 
önde gelen kıtası. Listede 38 şehirle Kuzey 
Amerika ikinci, 32 başlangıç ekosistemi ile 
de Asya-Pasifik üçüncü sırada yer alıyor” 
ifadeleri yer alıyor.

Raporda ayrıca, 2010’dan bu yana bu 
ekosistemlerin 115 milyar dolarlık kulüp 

girişimleri oluşturmak için birleştikleri de 
belirtildi. 20’den fazla ülkedeki bu başlangıç 
ekosistemlerinin yaklaşık 60’ı tek boynuzlu 
at veya milyar dolarlık bir çıkış gördü. Bun-
lardan 27 ekosistem bu tür en az iki anlaş-
ma gördü. Rapora göre, küresel başlangıç 
ekonomisi yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir de-
ğer yarattı. Raporda salgına ayrı bir bölüm 

HABER

ayrıldı. Sermaye ve talep şoku gibi ekosis-
tem uygulamalarını etkileyen olumsuzluk 
gelişmelere koronavirüs pandemisinin de 
eklendiğine vurgu yapıldı. Türkiye’nin 'Dün-
yanın Yükselen En İyi Ekosistemi’ sıralama-
sının gelecek yılki araştırmasında iddiasını 
biraz daha artırması bekleniyor. Yakın za-
manda Türkiye’den çıkan ilk unicorn olan 
Peak Games’in varlığının, İstanbul’u daha 
üst sıralara taşıması öngörülüyor.

Silikon Vadisi ilk sırada
Raporun ana listesinde yani öne çıkan 

en başarılı startup ekosistemlerinde ilk 30’a 
bakılacak olursa, Silikon Vadisi ilk sıradaki ye-
rini koruyor. Onu sırasıyla New York, Londra, 
Pekin, Boston, Tel Aviv izliyor. Tokyo, Seoul, 
Shenzhen, Hangzhou ve Sao Paulo listeye 
yeni eklenenler olarak dikkat çekiyor. 

İlk 30 ekosistem arasında Asya büyü-
meye devam ediyor. Dünyadaki en başarılı 
startup ekosistemlerinin yüzde 30’u Asya’da 
yer alıyor. Asya’nın bir diğer önemli özelliği 
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rişimcileri küresel rekabet ile karşı karşıyalar” 
yorumunda bulundu.

Altuntaş, genç nesiller için kariyer yo-
lunda iş fikri bulmak mı yoksa iş bulmak mı 
soruları arasında kaldığına işaret ederek, 
“Eğer benden tekrar üniversitede okumam 
istense, bilgisayar mühendisliği bölümünde 
okurdum. Çünkü, kod yazma ve kod geliş-
tirme yeni girişimcilerin gerçek varlıkları ve 
özellikleri... Startup ekonomisin birçok iş 
fikri bilgi teknolojisi ve mobil ekonomiden 
geliyor” açıklamasında bulundu.

Geçen sene Avrupa’da yatırım yapılan 
9.8 milyar Euro’nun yüzde 25’inin bilgi 
teknolojisine, bilgi iletişim teknolojisine, 
girişimci ve startup tabanlı mobil tekno-
lojiye gittiğini dile getiren Altuntaş, “Bütün 
ülkeler ve ekonomiler dijital değişimi, bilgi 
teknolojisinin gelişimini destekliyor ve 
dijital alanda daha fazla yenilik yapmaları 
için davet ediyor. Covid-19’un kazananları 
tabi ki akıllı şehirler, çevrimiçi eğitim, sağ-
lık ve teknoloji ile ilişkili iş alanları olacak” 
ifadelerini kullandı.

Altuntaş, salgın sonrası ekonomi için 
akıllı şehirler inşa etmenin önem arz etti-
ğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bilgisa-
yar sağlamak da çok önemli. Son üç ayda 
bütün devletler eğitimi çevrimiçi olarak 
sağlama yoluna gittiler. Fakat, bütün öğren-
cilerin bir laptopunun ya da bilgisayarının 
olduğundan emin miyiz? Amerika’da bile 3 
ile 18 yaşındaki öğrencilerin yüzde 17’si bir 
bilgisayara ya da laptopa sahip değil ve 11 
milyon öğrenci çevrimiçi eğitim için gerekli 
teçhizata sahip değil.”

geleceklerine dair bazı endişelerinin oldu-
ğunu da vurguladı. Altuntaş, akıllı girişimci-
lerin Covid-19 sonrası ekonomininin kaza-
nanı olacağını belirterek, “Girişimcilik tabi ki 
önemli ama yeni dönemde akıllı girişimcilik 
daha önem kazanacak. Akıllı girişimciler, tü-
keticinin değişen davranışını okuyabilenler 
olacaktır. Covid-19 ile birlikte tüketici dav-
ranışı değişecektir. Tüketicideki bu davranış 
değişikliğini okuyamayan girişimciler ge-
lecekte bazı dezavantajlara sahip olacaktır” 
dedi. İş transferinin bir gereklilik olduğunu 
aktaran Altuntaş, “Bugün, iş transferi dijital 
ortama transfer anlamına gelir. İş transferi 
ucuz bir şey değil. İş transferi sadece büyük 
firmalar için değil küçük ve orta ölçekli işlet-
meler için de gerekli ama bunun bir maliyeti 
var” ifadelerini kullandı.

Altuntaş, Covid-19’dan sonra geleneksel 
paranın, akıllı bir para olma yolunda deği-
şeceğine işaret ederek, “Geleneksel iş sa-
hipleri, sektörlerdeki girişimcilik ve startup 
ekonomisinin erken fırsatlarını keşfetmeye 
çalışıyor. Startuplar için muazzam bir fırsat 
var. Startup ekonomisinin likiditesi artıyor. 
Yeni para startuplara, girişimcilere ve yenilik-
çilere geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

9.8 milyar Euro yatırım 
Geçen sene Avrupa'da 320 bin melek 

yatırımcı tarafından 9.8 milyar Euro yatırım 
yapıldığını anımsatan Altuntaş, “Bu rakamlar 
gelecek senelerde daha da artacak. Çünkü, 
geleneksel para, akıllı para olma yolunda 
ilerliyor. Akıllı para, know-how, rehberlik, iş 
ağı ve finans anlamına geliyor. Bugünün gi-

ise, yeni eklenen ekosistemlerin derin tekno-
lojilerde öne çıkıyor olması. Bu yılki raporda 
yine derin teknoloji startuplarının artan öne-
mine dikkat çekiliyor. Tokyo, Seoul, Shenzhen 
ve Hangzhou güçlü Ar-Ge’ye sahip derin 
teknoloji startupları söz konusu olduğunda 
dikkat çeken ekosistemler arasında.

Bu arada Startup.watch kurucusu Ser-
kan Ünsal, “Yatırım anlamında 10 üzerin-
den 9 alan İstanbul, bu puanıyla aslında 
üstündeki 4 şehirden daha iyi durumda. 
Performans notu 10 üzerinden 7 çıkmış. Bu 
sene gerek unicorn çıkarmamız, gerek yatı-
rımların bir aksilik olmazsa geçen seneden 
daha yukarıda çıkacak olması bizi önümüz-
deki sene daha da yukarı taşıyacaktır” dedi. 

Girişimciler gelecekten endişeli
Diğer yandan Dünya Melek Yatırım Fo-

rumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, 
Startuplar, girişimciler ve yenilikçilerin dev-
letlerden beklentilerinin olduğunu dile ge-
tirdi. Altuntaş, girişimcilerin aynı zamanda 


