EK I - Ekosistem Anket Soruları
1) Ad-Soyad:
2) Kurum Adı:
3) Girişimcilik ekosisteminde ana rolünüz nedir?
 Melek Yatırımcı Ağı
 Girişim Sermaye Fonu
 Banka
 İnkübasyon/Hızlandırıcı Merkezi
 Sivil Toplum Kuruluşu
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Kurumsal Vakıf
 Kamu/Yarı Kamu
 Diğer (Lütfen açıklayınız.)
4) Son beş (5) yılda kadın girişimcileri destekleyen çalışmalarınız var mıdır? Var ise,
lütfen ulaştığınız kadın girişimci sayısını da not ederek calışmalarınızı özetleyin.
5) Son beş (5) yılda kadın girişimciliği hakkında yürüttüğünüz bir araştırma var mıdır?
Var ise, lütfen en önemli sonuçlarını link vererek ya da özet açıklama yaparak
paylaşın.
6) Girişimcilik ekosisteminde “kadın olma” konusunda aşağıdaki ifadelerden size en
yakın olanını seçiniz.
 Girişimcilik ekosisteminde “kadın olma”nın olumlu bir etkisi var.
 Girişimcilik ekosisteminde “kadın olma”nın olumsuz bir etkisi var.
 Cinsiyetin bir etkisi olduğuna inanmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
7) Sermaye bulmada aşağıdaki ifadelerden size en yakın olanını seçiniz.
 Kadın girişimciler için sermaye bulmak daha kolay.
 Kadın girişimciler için sermaye bulmak daha zor.
 Cinsiyetin bir etkisi olduğuna inanmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
8) Kendi gözlemleriniz doğrultusunda, tüm girişimcilerin aşağıdaki konular arasında
aşmaları gereken en önemli sorunları önem sırasına göre sıralayınız (1 en önemli –
6 en az önemli).
 Etkin lider olarak algılanmak
 Teknik uzman olarak algılanmak
 Yatırımcı nezdinde güvenilir algılanmak
 Kişisel ve profesyonel sorumlulukları dengeli şekilde yönetebilmek
 Sürekli öğrenen ve gelişen bir takım oluşturmak
 Mevcut kaynaklar ötesinde büyük düşünmek ve iddialı bir vizyonu ortaya
koymak
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Diğer

9) Kendi gözlemleriniz doğrultusunda, kadın girişimcilerin aşağıdaki konular arasında
aşmaları gereken en önemli sorunları önem sırasına göre sıralayınız (1 en önemli –
6 en az önemli).
 Etkin lider olarak algılanmak
 Teknik uzman olarak algılanmak
 Yatırımcı nezdinde güvenilir algılanmak
 Kişisel ve profesyonel sorumlulukları dengeli şekilde yönetebilmek
 Sürekli öğrenen ve gelişen bir takım oluşturmak
 Mevcut kaynaklar ötesinde büyük düşünmek ve iddialı bir vizyonu ortaya
koymak
 Diğer
10) Kendi gözlemleriniz doğrultusunda, erkek girişimcilerin aşağıdaki konular arasında
aşmaları gereken en önemli sorunları önem sırasına göre sıralayınız (1 en önemli –
6 en az önemli).
 Etkin lider olarak algılanmak
 Teknik uzman olarak algılanmak
 Yatırımcı nezdinde güvenilir algılanmak
 Kişisel ve profesyonel sorumlulukları dengeli şekilde yönetebilmek
 Sürekli öğrenen ve gelişen bir takım oluşturmak
 Mevcut kaynaklar ötesinde büyük düşünmek ve iddialı bir vizyonu ortaya
koymak
 Diğer
11) Etkin kadın girişimciliğinin yatırım sermayesi özelinde daha fazla desteklenmesi için
aşağıdaki seçenekleri önem sırasına göre sıralayınız (1 en önemli – 5 en az önemli).
 Yatırım alan startup/scaleup şirketlerde kurucu ortaklar arasında kadınların yer
almasına önem verilmesi
 Sadece kadın girişimcilere özel melek yatırım fonlarının oluşturulması
 Sadece kadın girişimcilere özel erken aşama girişim sermayesi fonlarının
kurulması
 Sadece kadın girişimcilere özel büyüme aşaması girişim sermayesi fonlarının
kurulması
 Diğer
12) Çoğunlukla çalıştığınız/tanıştığınız kadın girişimciler hangi sektörlerden? Lütfen ilk
3 sektörü işaretleyin.
 Eğitim ve Danışmanlık
 Eğlence, Medya ve İletişim
 Enerji, Altyapı ve Madencilik
 Gıda
 Sigortacılık ve Finans
 İnşaat
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Moda ve Tekstil
Perakende ve Tüketici Ürünleri
Sağlık
Teknoloji ve Telekomünikasyon
Turizm ve Seyahat
Üretim
Diğer (Lütfen Açıklayınız)

13) Çoğunlukla çalıştığınız/tanıştığınız kadın girişimciler hangi aşama girişimcilerdir?
 Fikir Aşaması
 Start Up Aşaması
 Büyüme Aşaması
 Diğer (Lütfen açıklayınız.)
14) Çoğunlukla çalıştığınız/tanıştığınız kadın girişimcilerin şirketlerini (iş modellerini)
nasıl tanımlarsınız?
 Teknoloji üreten
 Teknoloji kullanan (Örn: Online Pazaryeri)
 Teknoloji değerlendiren (Örn: Ofis Yazılımları)
 Teknoloji değerlendirmeyen
 Diğer (Lütfen açıklayınız.)
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EK II - Kadın Girişimci Anket Soruları
1) Ad-Soyad:
2) Şirket Adı:
3) Bir girişimci olarak kadın olmanın kendi deneyimim özelinde önemli bir farklılık
yarattığını düşünmüyorum.
 Tamamen katılıyorum.
 Biraz katılıyorum.
 Ne katılıyorum ne katılmıyorum.
 Pek katılmıyorum.
 Hiç katılmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
4) Kadın girişimciler için kamu veya özel sektor tarafından düzenlenen özel bir
programa katıldım.
 Evet. Hangilerine katıldınız?
 Hayır. Neden katılmadınız?
5) Kadın girişimciler için kamu veya özel sektör tarafından düzenlenen özel
programların faydalı olduğuna inanıyorum.
 Tamamen katılıyorum.
 Biraz katılıyorum.
 Ne katılıyorum ne katılmıyorum.
 Pek katılmıyorum.
 Hiç katılmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
6) Şirketinizin sermaye ihtiyacını nasıl karşıladınız? Tüm uygun seçenekleri
işaretleyiniz.
 Öz kaynaklarım
 Aile ve yakin çevremden yatırım ve/veya aldığım borç
 Şirketin kendi nakit akışı
 Banka kredisi
 Hibe fonu
 Melek yatırımcı
 Girişim sermayesi fonu
 Diğer
7) Sermaye bulmada aşağıdaki ifadelerden size en yakın olanını seçiniz.
 Kadın girişimci olarak sermaye bulmak daha kolay.
 Kadın girişimci olarak sermaye bulmak daha zor.
 Cinsiyetin bir etkisi olduğuna inanmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
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8) Nitelikli insan kaynağına erişmede aşağıdaki ifadelerden size en yakın olanını
seçiniz.
 Kadın girişimci olarak nitelikli insan kaynağına erişmek daha kolay.
 Kadın girişimci olarak nitelikli insan kaynağına erişmek daha zor.
 Cinsiyetin bir etkisi olduğuna inanmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
9) Vasıflı mentora erişmede aşağıdaki ifadelerden size en yakın olanını seçiniz.
 Kadın girişimci olarak vasıflı mentora erişmek daha kolay.
 Kadın girişimci olarak vasıflı mentora erişmek daha zor.
 Cinsiyetin bir etkisi olduğuna inanmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
10) Müşterilere ulaşmada aşağıdaki ifadelerden size en yakın olanını seçiniz.
 Kadın girişimci olarak müşterilere ulaşmak daha kolay.
 Kadın girişimci olarak müşterilere ulaşmak daha zor.
 Cinsiyetin bir etkisi olduğuna inanmıyorum
 Lütfen açıklayınız.
11) Yakın çevrenizden manevi destek almada aşağıdaki ifadelerden size en yakın olanını
seçiniz.
 Kadın girişimci olarak yakın çevrenizden manevi destek almak daha kolay.
 Kadın girişimci olarak yakın çevrenizden manevi destek almak daha zor.
 Cinsiyetin bir etkisi olduğuna inanmıyorum.
 Lütfen Açıklayınız. (Max. 500 karakter - Bu Alanı Doldurmak Zorunludur!)
12) Bir kadın girişimci olarak aşağıdaki konular arasında aşılması gereken en önemli
sorunları önem sırasına göre sıralayınız (1 en önemli – 6 en az önemli).
 Etkin lider olarak algılanmak
 Teknik uzman olarak algılanmak
 Yatırımcı nezdinde güvenilir algılanmak
 Kişisel ve profesyonel sorumlulukları dengeli şekilde yönetebilmek
 Sürekli öğrenen ve gelişen bir takım oluşturmak
 Mevcut kaynaklar ötesinde büyük düşünmek ve iddialı bir vizyonu ortaya
koymak
13) Etkin kadın girişimcilerin sayısını ve niteliğini arttırmak için lütfen aşağıdaki destek
konularını önem sırasına göre sıralayınız (1 en önemli – 7 en az önemli)
 Mentorluk
 Eğitim
 Koçluk
 Danışmanlık
 Networking
 Finansmana Erişim
5



Farkındalık ve İlham Kampanyaları/Yarışmaları

14) Etkin kadın girişimciliğinin yatırım sermayesi özelinde daha fazla desteklenmesi için
lütfen aşağıdaki seçenekleri önem sırasına göre sıralayınız (1 en önemli – 5 en az
önemli).
 Yatırım alan startup/scaleup şirketlerde kurucu ortakların arasında kadınların
yer almasına önem verilmesi
 Yatırım fonunda yatırım kararı veren yönetici komitesi arasında kadın
yöneticinin yer alması Sadece kadın girişimcilere özel melek yatırım fonlarının
oluşturulması
 Sadece kadın girişimcilere özel erken aşama girişim sermayesi fonlarının
kurulması
 Sadece kadın girişimcilere özel büyüme aşama girişim sermayesi fonlarının
kurulması
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EK III – Yurtdışı Fon Görüşme Listesi
1) Kurum - Portfolia
http://www.portfolia.co/
2) Kurum: Cross Culture Ventures (eskiden Intel Capital Diversity Fund Manager'i)
http://www.intelcapital.com/advantage/diversity-fund.html
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EK IV – Girişimcilik, Yatırım, Kadın Konulu Araştırma Raporları
ve Makaleler
1. “VC Firms Promise to Stamp Out Sexual Harassment. Sounds Familiar.”
 https://www.wired.com/story/venture-capital-sexual-harassmentdiversity/
2. 2017 H1 Funding Activities in Turkey & Europe
 https://blog.startups.watch/2017-h1-funding-activities-in-turkeyeurope-5318460dc1dc
3. 21+ Venture Capital Firms with Leading Women VCs
 http://femaleentrepreneurs.institute/female_venture_capital_firms/
4. Babson Releases New Study on Venture Capital Funding For Women
Entrepreneurs
 http://www.babson.edu/news-events/babson-news/Pages/140930venture-capital-funding-women-entrepreneurs-study.aspx
5. Dell "WE Cities" Index Ranks Top 50 Global Cities for Women Entrepreneurs
 http://www.prnewswire.com/news-releases/dell-we-cities-indexranks-top-50-global-cities-for-women-entrepreneurs-300488874.html
6. Diana Report, Women Entrepreneurs 2014: Bridging the Gender Gap in
Venture Capital
 http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/globalresearch/diana/Documents/diana-project-executive-summary2014.pdf
7. Flybridge Capital Launches Woman-Only VC Fund
 https://www.bostonglobe.com/business/2017/07/12/flybridgecapital-launches-woman-onlyfund/R5V0L4jdxMA4QVGvFpdGGJ/story.html
8. Harvard Study Shows Why Women Don't Get Funding
 https://www.inc.com/heather-wilde/harvard-study-shows-whywomen-dont-get-funding.html
9. How Silicon Valley Can Level The Playing Field For Women?
 https://www.usatoday.com/story/money/columnist/abrams/2017/07
/13/tech-companies-diversity-silicon-valley-level-playing-fieldwomen-entrepreneurs/472398001/
10. Kadın Girişimci Oranlarında Türkiye Ne Durumda ?
 http://m.milliyet.com.tr/serkan-unsal/kadin-girisimci-oranlarindateknoloji-2508407/
11. Male and Female Entrepreneurs Get Asked Different Questions by VCs — and
It Affects How Much Funding They Get
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https://hbr.org/2017/06/male-and-female-entrepreneurs-get-askeddifferent-questions-by-vcs-and-it-affects-how-much-funding-theyget?utm_campaign=hbr&utm_source=facebook&utm_medium=social
12. The First Comprehensive Study on Women in Venture Capital and Their Impact
On Female Founders
 https://techcrunch.com/2016/04/19/the-first-comprehensive-studyon-women-in-venture-capital/
13. These Women Entrepreneurs Created A Fake Male Cofounder To Dodge
Startup Sexism
 https://www.fastcompany.com/40456604/these-womenentrepreneurs-created-a-fake-male-cofounder-to-dodge-startupsexism?partner=inc&cid=sf01002&sr_share=facebook
14. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu “Kadın Girişimci Sayısının ve İstihdamının
Arttırılması için Öneriler”
 file:///C:/Users/utuncay/Downloads/Kadin%20Sanayici%20Calistayi%
20Sonuc%20Raporu_20170411.pdf
15. Türkonfed 3. İş Dünyasında Kadın Raporu 2. Faz Sonuçları Açıklandı
 http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkonfed-kadin-raporu2-faz-sonuclari-bb-190807.pdf
16. VCs Ask Men about the Future and Women about Failure, New Study Finds”
 https://www.entrepreneur.com/article/296561
17. Why Women Entrepreneurs Are Far Less Likely To Be Funded
 https://www.theguardian.com/media-network/2015/aug/06/womenentrepreneurs-venture-capital-funding-tech-startups
18. Women Entrepreneurs
 http://gender.stanford.edu/women-entrepreneurs-0
19. Young and Promising' vs. 'Young and Inexperienced': 125 VC Meetings Reveal
Something Disturbing About How Financiers Describe Entrepreneurs
 https://www.businessinsider.com.au/gender-bias-venture-capitalsweden-2017-5
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