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THE DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL 
ENTREPRENEURSHIP IN KYRGYZSTAN 

Araş.Gör.Zamirbek MANASOV* 
 

ÖZET 
Kırgızistan’da girişimciliğin araştırılmasına katkıda bulunma amacıyla hazırlanmış olan bu bil-

diri, ülkede tarım sektöründe girişimciliğin gelişimi ve sorunları üzerine yoğunlaşmaktadır. Sürekli 
artış gösteren dünya nüfusunun karşısında sınırlı kalan alanıyla dünya ekonomisine damgasını 
vurmaya başlayan tarım sektörünün Kırgızistan’da değerlendirmesi ele alınmıştır. 

İlk başta girişimci ve girişimciliği açıklayan görüş ve teoriler kısaca özet şeklinde verilmiştir. 
Geçiş ekonomisi dediğimiz, kamu girişimciliğinden özel girişimciliğe geçiş sürecinde olan ülkemizde 
piyasa ekonomisinin kurulması ve girişimcilik ortamına uygunluğu ülkede çalışanlarının büyük kıs-
mının (2000’de %53,9) gelir kaynağı olan tarım sektöründe girişimciliğin gelişmesiyle birlikte ele 
alınmıştır. Sektörde piyasa ekonomisine ve girişimciliğe uygun ortam yaratma amacıyla basamaklarla 
gerçekleştirilen reformlar ve sonuçları, sektörde özelleştirme, piyasa alt yapılarının yaratılması, giri-
şimciliği destekleyici finansal kurumlar, onların tarım girişimciliğinde rolü ve katkısı ve tarım sektö-
ründe girişimciliğin karşılaştığı sorunları üzerine inceleme yapmaya çalışılmıştır. 

Çalışma sürecinde geçiş ekonomi süreci yaşamakta olan Kırgızistan’da halkın girişimciliği önem 
ve kapsam olarak çoğunlukla kavramış olmalarına rağmen sosyal, fikirsel ve eylemsel açıdan bütün 
kapsamıyla anlamlandıramamış olduğu algılanmıştır. Devlet girişimciliğe uygun ortam sağlamada ve 
insanlar girişimlerini gerçekleştirmede aniden karşılaştığı gerçeklerine yanlış veya doğru uygulama-
larla ve bazı zamanlarda deneme-yanılma yoluyla uyum sağlamaya çalıştığı fark edilmiştir. Tarım 
sektöründe girişimcilik kar elde etmekten daha çok yaşamın devamını sağlama anlamına gelmiş oldu-
ğu ve gerek fikirsel gerek finansal kısıtlamalar ve yetersizlikler sonucu girişimciliğin sınırlı kaldığı 
sonucuna varılmıştır. 

INTRODUCTION 
All over the world economical questions have been rising in importance over the last century. 

The industrial revolution meant a big change in the way the economy is perceived, and which players 
are important in the game. Over the last decades, globalization has been starting to influence the world 
economy, and countries are becoming more and more dependent on each other. Agriculture has also 
been changing its shape; many new techniques have been introduced in the area. 

Kyrgyzstan has about 1.4 million hectares of arable land, which is only about 7 percent of the 
nation’s total area the remaining 93 percent is mountain and steppe, that used for grazing fine-fleece 
sheep, horse breeding, and dairy farming. More than 70 percent of the arable area depends on 
irrigation for its productivity. In the Soviet period, only about 4 percent of agricultural land was 
owned privately, although private plots contributed a much higher percentage of overall output, 
especially in fruits and vegetables. Like the agriculture of the other republics, between 1929 and 1936, 
the Soviets collectivized and mechanized Kyrgyzstan’s agriculture. The products of agriculture were 
exported to Russia and other parts of USSR. By the 1980’s, however, the Soviet Union could no 
longer subsidies Kyrgyz agriculture. Consequently, the kolkhoz and sovkhoz system that rested at the 
heart of Kyrgyz agriculture lost its importance and relevance.  

Together with independence Kyrgyzstan started to reform and organize all state institutions; both 
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economically and politically. In terms of sustainable development of country economic reforms 
become crucial. This paper starts with conceptualizing the concept entrepreneurship. After which it 
continues discussing entrepreneurship and agriculture in Kyrgyzstan. In some places it will refer to the 
Soviet economy, as the Soviet Union had a big influence on the contemporary Kyrgyz economy. 
Finally, it will discuss some important problems in the agricultural sector in Kyrgyzstan. 

CONCEPTUALIZATION OF ENTREPRENEURSHIP 
Enterprises and entrepreneurs have been in the centre stage of modernization since the early days 

of the Industrial Revolution. Entrepreneurship is not something that can be conceptualized easily. The 
variety and mutability of the concept has made theorization on entrepreneurship complex and ridden 
with controversy (Balakrishman, 1998: 19-20). This has led to more divergence than convergence in 
moving towards the goal of conceptualization of entrepreneurs and entrepreneurship. 

Definition of Entrepreneurship 
In literature about entrepreneurship it is difficult to find a common definition of entrepreneur. In 

total, there are more than 30 definitions of entrepreneur (Brown and Ulijn, 2004: 5). In addition, since 
the 1960s, scholars with a variety of backgrounds such as; psychology, sociology, anthropology, his-
tory and management, have been interested in studying entrepreneurship (Ramachadran, and Ray, 
1998: 40). The concept entrepreneur, originated from French word “enterprendre”, was used first time 
in seventeenth century (Lapuhta and others, 2001: 12). It was Richard Cantillon, who used the entre-
preneur concept the first time in an economic context. He describes the entrepreneur as any individual 
who operates under conditions where expenditures are known and certain, but incomes are unknown 
and uncertain. In other words the unique characteristics of Cantillon’s entrepreneur are foresight and 
the confidence to operate under conditions of uncertainty (Irmiş and Selçuk, 2002: 14). Another of the 
main contributions to the definition of entrepreneur was made by Jean Baptise Say.  Say regards the 
entrepreneur as a rare phenomenon, someone who is able to coordinate and combine the factors of 
production. He appeared concerned with large number of very different characteristics in order to be 
an entrepreneur (Top, 2006: 6), something that should be considered in the context of Kyrgyzstan.  

The important role of entrepreneur in directing and redirecting resources in a state of perpetual 
disequilibrium was emphasized by the Austrian schools scholars (Binks, 1990: 11). However, it was 
Joseph Schumpeter, who made the crucial contribution to definition of concept. Schumpeter’s entre-
preneur was not clearly a category or a person, but a conceptual abstraction which introduced the no-
tion of new combinations. The entrepreneur provided a new product or new production process via a 
different combination of inputs that have not been tried before. In the economic system the entrepre-
neur is one who innovates, and tries a new organization of inputs for the first time (Shionoya, 1995: 
343-345). This is why the entrepreneurship is of major importance to any economy. 

 

Characteristics of Entrepreneurs in Economic Literature 
Since the concept of entrepreneur for the first time appeared in the economy literature, a number 

of theories and definitions have developed around it. These theories and definitions could be grouped 
according to characteristics of entrepreneur.  

However, even though improvements have taken place in entrepreneurship literature around the 
conceptualization of the concept, the literature remains insufficient around the issue of the post-Soviet 
entrepreneurs. After the disintegration of the USSR in the 1991, thousands of such new kinds of en-
trepreneurs came active in rural areas, but these entrepreneurs were not innovators or risk takers as has 
been mentioned above, they were “forced entrepreneurs”. They became entrepreneurs automatically 
after the collapse of the centralized Soviet system based on public entrepreneurship (Manasov, 2004: 
78). Moreover in Central Asia, contingency factors, such as specific policy support, business and eco-
nomic environment dominated the creation and survival of enterprises where institutional mechanism 
is weak and information asymmetries exist. In the case of rural enterprises where individual initiatives 
and family values are circumscribed by conservatism of traditional agricultural societies, such contin-
gency factors become major determinants in enterprise creation. 
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Figure 1: Entrepreneurs in terms of Classical approach  

 
Source: Top, Seyfi. 2006. Girişimcilik Keşif Süreci, Beta, Istanbul, p.8 

Developments in Agriculture and Entrepreneurship 
The Kyrgyz Republic has made significant changes towards the development of agricultural en-

trepreneurship since the independence and became a leader in agricultural sector among the reforms in 
Central Asia (A World Bank Country Study, 2005). The government, at the republic and oblast levels, 
has pursued a reform agenda to privatize and transform the agricultural sector into a market-based 
rural economy and to create and develop fundament for private entrepreneurs. These reforms and ef-
forts that focused on the development of entrepreneurship in agricultural sector can be discussed in 
three broad categories: land and farm restructuring and privatization; price and trade liberalization, 
and market preparations; establishment of the agricultural entrepreneurship based on financial institu-
tions and financial support.  

Land and farm restructuring and privatization 
The importance of privatization and restructuring for achieving efficient economic outcomes was 

comprehensively demonstrated by Selm (1997: 124). Selm’s analysis is based on an important dis-
tinction between two types of property rights: control rights and cash flow rights. Applied to an enter-
prise, control rights involve the right to decide what an enterprise should produce, and how many peo-
ple should employ, where it should be located, and so on. Whereas cash flow rights deal with money, 
in terms of deciding how someone handles their money, and how someone spends it. In Kyrgyzstan 
there were neither control rights, nor cash flow rights. 

At the beginning of restructuring and privatization reforms, the existing structures of Kyr-
gyzstan’s economy were the result of the Soviet Policy that was implemented from 1930s through the 
1980s. In accordance with this policy the industrial sectors of the economy were developed mainly in 
the European part of the USSR, while Central Asia was given the specialized role of the main agricul-
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tural producer (Narzikulov, 1993: 434). Being the part of the Central Asian economy, Kyrgyz econ-
omy was also based on agriculture. All land was owned by the state and cultivated by about 470 state 
and collective farms. Kyrgyzstan’s agriculture was specialized in the production of sheep, meet and 
wool for “export” to other parts of the USSR (Block, 2004:15). 

Together with the collapse of the Soviet Union that market disappeared completely. Thus, in or-
der to restructure and reorganize the structure of economy immediately after the independence reform 
was initiated in 1991 (World Bank Country Study, 1993: 126). Due to unforeseen circumstances and 
unexpected situation the income had been declining sharply. For example, in May 1992 national in-
come fell from its level in the same period of 1991 by 22.6 % over the country. (Gramberg, 1993: 70) 
In 1992 an effort to restructure unprofitable state farms and collective farms intensified and started the 
first stage of reforms. Land reforms and agriculture restructuring took place in 3 stages. During the 
first stage 16,400 peasant farms were established by dissolving more than 164 collective farms (At-
ishev, 1999: 25). Privatizing those enterprises aimed at reorganization them into joint-stock compa-
nies, agricultural cooperatives, and associations of peasant farms (Rasmussen and Block, 1998: 125). 
Although, by early 1993 some 164 of the 465 existing state and collective farms had been reorganized 
or privatized into about 17,000 peasant enterprises, cooperatives, or peasant associations, during 1992 
and 1993 the land redistribution program also was hindered by poor cooperation between the national 
and local governments and by lack of clarity in the program outline. Until 1994 the national income in 
Kyrgyzstan fell at an average rate of 18.5 per cent per year (Koichuev, 1996:188).  

Something that made the first stage special, when comparing it to the other two stages, is that it 
was conducted with little outside assistance or advice (Block, 2004: 16), and the state retained control 
over vital agricultural inputs and market distribution channels, meaning that private land users often 
lacked material support and that price controls limited the profitability of entrepreneurs. 

Dissatisfied with the results of first stage, the government subsequently changed its reform 
regulations in agriculture. The privatization program was halted in 1993, and a more comprehensive 
second stage reform program was developed by following a new presidential decree in February 1994 
(Deliktaş, 2002). The government decided to rely on foreign assistance to rebuild the economy. This 
was especially true in the land reform, where from the 1994 the World Bank, the European Union, and 
several bilateral donors pushed for land privatization, plus a complete restructuring of the agricultural 
sector. According to the new regulation in the second stage all collective and state farms have distrib-
uted shares of their arable land to all farm residents and shares of non-land assets to farm employees. 
Shareholders, with assistance from the rural committee, the oblast commission on land and agrarian 
reform, rayon administration are able to pool their shares with others to form farming enterprises or to 
establish individual farms (Block, 2004: 18). The resulting structural shift has prolonged the orienta-
tion of production toward self-sufficiency and food security through a focus on wheat production. 
Moreover, as a need of reform program in early 1995, the government offered debt relief to state and 
collective farms that expedited the availability of land to private farmers. During the third stage of the 
reforms the government changed the legal framework of ownership of land in order to establish pri-
vate family farms or restructured large farms with 99-year land use right.  

Some critics of farm restructuring argue that farm restructuring has occurred only on paper. Slow 
distribution of non-land assets such as tractors, barns, dairy parlors, and combines has obstructed the 
formation and operation on the farm enterprises. State and collective farms argue that they have 
changed legal status to associations of peasant farms or agricultural cooperatives in order to be eligi-
ble for the government credits to the agricultural sector. The field work, conducted by the Land 
Tenure Center of the University of Wisconsin during 1995, demonstrated that farm restructuring was 
real, not only on paper (Rasmussen and Block, 1998: 122). The weaknesses of agricultural policy and 
the land distribution system were emphasized in the World Bank’s Country Study (2005: 133).  

 
Figure 2. The development of agro-industry sector with 1990 as Index Number 
 

Years 1990 1992 1994 1995 1996 1998 2000 

Agro-industry 100% 92,8 51,6 33,1 33,5 29,0 30,1 
 
Sourse: Kırgızstan Ensıklopediyası. 2001. 178-bet, (Encyclopedia of Kyrgyzstan. 2001. Bishkek. 

p.176) 
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Alongside with agriculture, agro-industry was also privatized. The large state owned facilities in 
milling, sugar and juice production, cotton, eggs, dairy, poultry, and fibers were privatized, with own-
ership transferred to management collectives. Nonetheless, without adequate sources of operating 
capital and suddenly faced with cheap imports, most new enterprises quickly went into unstable debt, 
followed by either bankruptcy or abandonment (Childress, 2004: 160). Restructuring of these enter-
prises ended negatively, and most disappeared, except for a handful that struggled on at reduced ca-
pacity. During the period of 1990-1996, while farm restructuring gained momentum, the area planted 
to grain expanded, agricultural exports declined by 90 percent (Curtis, 2003: 145-148). Although, the 
strategy of rapid privatization and price liberalization made sense from the viewpoint of aligning pro-
ducers’ incentives with marker signals, it was a structural disaster (Childress, 2004: 162). 

Crops, livestock, and agro-industry are all experiencing major adjustments in responding to the 
agricultural reforms. Agricultural production appears to be recovering. The livestock sector, once 
sustained through large subsidies (Gleanson, 2003: 71), despite its production, had accounted for 
about 60 percent of the value of the country’s agricultural output (Curtis, 2003: 146).  Large farms are 
being restructured into smaller private farms. Private traders are emerging in agricultural input and 
output markets, but market structures are often still far from competitive. While farm restructuring has 
led to private entrepreneurship it has been accompanied by short-term rowing pains, from inexperi-
enced farmers, and inappropriate farm machinery, to a radical drop in input use and decline in rural 
social services. In the longer term, however, farm restructuring should result in improved efficiency, 
higher work effort, less agricultural waste, and lower budgetary subsidies. 

 
Figure 3. The Owners of land in 1997 
 

Farm type No of enter-
prises 

(thou.ha) 

Total 
Area 

(thou.ha) 

Arable 
area 

% of 
area 

% of 
arable 

Agricultural cooperatives  944 2 959  298 25.4 24.8 
Associations of cooperatives   30 345 32 3.0 2.6 
Unions of peasants farms (single family) 215 3 423 261 29.4 24.5 
State agricultural enterprises  822 890 126 7.6 10.5 
Joint-stock and limited liability farms 228 419 81 3.6 6.7 
Other agricultural enterprises and institutions 313 1 897 42 16.3 3.5 
Peasant (single family) farms  38 404 1 714 333 14.7  27.7 
Total  40 956 11 647 1 202 100.0 100.0 

Source: Rasmussen, K., Block, P.C., 1998, Land Reform in Kyrgyzstan in Land Reform in the 
Former Soviet Union and Eastern Europe, ed. by Stephen K. Wergen, Routledge, London, pp.128 

 
The Kyrgyz government is targeting creameries, food packaging, breweries, and other forms of 

agriculturally based enterprises as promising entrepreneurship areas for future investment. In 1998, 
the Kyrgyz constitution was amended to allow for private ownership of land (Gleason, 2003: 66). At 
that same time, agricultural employment grew by 50 per cent. Over 90 per cent of all farms are in pri-
vate hands.   
Price and Trade Liberalization, and Market Preparation for Entrepreneurs 

During the Soviet era agricultural prices, trade, and marketing were controlled by the center or 
the government. After the independence, the liberalization policy of Kyrgyzstan performed so fast as 
compared with other Central Asian countries that by the end of the first stage of reforms the results of 
liberalization policy could be seen (Curtis, 2003: 143). The need for a liberalization policy followed 
immediately after the planned economy collapsed as mentioned in Selm’s work. According to Selm 
(1997: 119), liberalization means that “prices must be freed and the right to set up or end up enter-
prises”.  

The Kyrgyz agricultural marketing system has undergone a radical transformation since 1991. 
Before reform agricultural marketing consisted of state orders. Farmers were told what to produce and 
where to deliver their marketable surplus, and state agencies supplied them with the necessary inputs. 
Since market reforms began, farmers and processing enterprises are being guided increasingly in their 
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production and marketing decisions by market forces, prices, and profit incentives, though many gov-
ernment regulations continue to influence their actions. 

To escape the disparities inherent in independence on the ruble and to prevent inflation, in May 
1993 Kyrgyzstan was the first former Soviet republic to leave the ruble zone and introduce its own 
currency, the som (Abazov, 2002: 510). At the end of 1992, whole sale prices were more than eight-
een times higher than in 1991. Starting in 1993, Kyrgyzstan’s economy has kept inflation much lower 
than it is elsewhere in the CIS area (Curtis, 2003: 154). Price liberalization continued through 1993. 
Prices on dairy products were liberalized in February, 1993 while prices for housing, transportation 
and communications had their subsidies removed, but remain regulated.  The government also main-
tained a limit on the increasing number of retailers being able to charge over the wholesale price of a 
domestically produced goods. Imports were exempt from this control. 

In response to the adoption of Kyrgyzstan’s currency, Uzbekistan acted in spring of 1993 to es-
tablish border and customs inspection posts along many thoroughfares linking the two countries 
(Gleanson, 2003: 70). This kind of response of Uzbekistan negatively affected local farmer entrepre-
neurs. Since local farmers were providing agricultural inputs from neighbor countries. In addition 
farmers also expressed concern about the price of farm inputs. Fuel, fertilizer, and seed provided 
through the ministry of agriculture via the rayon administrations were much more expensive than 
through the private channels (Rasmussen, and Block, 1998: 130). In other words, different timing of 
the price liberation in Central Asian countries affected Kyrgyzstan’s agricultural farmer’s enterprises 
at the first years. However, Kyrgyzstan could accomplish stabilization of the exchange rate of cur-
rency. 

 
Figure 4: Equivalent of national currency and United States dollar 
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*After 2001 the same exchange rate continued. 

 
The Kyrgyz Republic has formally liberal trade regime. In 1994 the government abolished the 

state monopoly on international trade, introduced a low and uniform tariff schedule (A World Bank 
Study, 2005: 43). Thus, foreign trade was liberalized, and the Kyrgyz Republic joined the World 
Trade Organization in 1998 (Rahmanov, 2001: 289). The volume of agricultural exports (both primary 
agriculture and agro-industry) increased from 1993 to 1997. The Kyrgyz Republic went from being a 
net importer of primary agricultural products in 1993 to being a net exporter in 1997, and from being a 
net exporter of processed agricultural products to being a net importer. The decline in exports of proc-
essed agricultural products resulted from a decline in demand following the break-up of established 
trade relations with other countries of the former Soviet Union.  

The Kyrgyz agricultural marketing system has undergone a radical transformation since 1991. 
Before reform, agricultural marketing consisted of state orders. Farmers were told what to produce 
and where to deliver their marketable surplus, and state agencies supplied them with the necessary 
inputs. Since price and market reforms began, farmers and processing enterprises started to be guided 
increasingly in their production and marketing decisions by market forces, prices, and profit incen-
tives, though many government regulations continued to influence their actions. 

Although local entrepreneurs seem to be succeeding in target markets for their products, there is 
a problem in the target markets. Lack of information causes them to spend much time looking for 
buyers. For some products; grain, sugar beet, milk and vegetables it is easier to find a market than for 
tobacco and cotton, which are the main agricultural products of the southern part of the country (Ras-
mussen and Block, 1998: 132). In other words only a small part of agricultural production in Kyr-
gyzstan was officially traded. In 1999, farmers consumed and distributed in formally well half of agri-
cultural production. GDP in light industry and the food industry made up a mere 10 per cent of farm 
sales, which indicates how underdeveloped the market linkages are to farm production. The current 
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trading network is individualized and formal, consisting mostly of private individuals with small turn-
over. Moreover, Food processing and distribution facilities are technically backward, leading to much 
wastage and few goods available out of season (Pomfret, 1995: 109). A survey in 2000 showed that 
the majority of traders are framers or farm businesses. None of the rayons in the surveyed region had 
enterprises engaged in wholesale agricultural trading (Childress, 2004: 161). 

Instead of supplying reconverted soviet era agro-industrial complex with agricultural products, 
Kyrgyz farmers responded to shortages of liquidity and market outlets with a sector movement into 
grain production. Trade liberalization is putting pressure on firms to reduce costs and upgrade their 
technological capabilities, but lack of credit is restricting their ability to adjust. Agro-industry firms as 
well as rural entrepreneur continue to use old and inefficient equipments (A World Bank country 
Study, 2005: 130). This constrains their ability to meet export quality standards, and raises production 
costs because of increased maintenance and repair and higher energy use. 

 
Figure 5: Grain production by type of producer (percentage of the total volume of grain in 

weight terms after processing)  

 
 

 
Sourse: Childress, M.D. 2004. Missing the Market: the Failure of Technical Assistance in Kyr-

gyzstan, in Building Market Institutions in Post-Communist Agriculture Land, Credit, and As-
sistance, ed by David A.J. Macey, William Pyle, and Stephen K. Wergen, Lexington Books, p.163 

 
In 1994 the agriculture sector went through its difficult year. It was the result of isolation from 

commercial markets, decreased earnings, and a deteriorating natural resource base. Production 
stopped to increase at about the time of the collapse of the Soviet system, an event that initiated the 
loss of markets and trading partners, the loss of transfer payments from Moscow, and a condition of 
general monetary instability (The World Bank, 1998). By restricting farmers’ marketing and pricing 
practices, the government in effect levied a tax on agriculture that redistributed income to other sec-
tors of society. National reforms in land tenure, farm organization, and the financial system, together 
with privatization of services were eroded by the continued authority of local officials to interfere in 
administration of those reforms. 
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Land market has been slow to develop in Kyrgyzstan. Most of land was rented in, and most of 
that was from the National Land Fund, which in 1996 was renamed the Redistribution Fund; no farm-
ers reported having purchased land (Rasmussen and Block, 1998: 120). A substantial land number of 
enterprises in Naryn, Talas and Issyk-Kul experienced an increase in the number of members who 
contributed their land shares; this suggests that there has been some dynamism in the make up of the 
new enterprises. As a result of referendum taken place in 1998 agricultural land can be owned by the 
state, by communal entities such as villages, or by individuals (Block, 2004:18). 

ESTABLISHMENT OF THE AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP BASED ON 
FINANCIAL INSTITUTIONS AND FINANCIAL SUPPORT 

Creation of liberal market, liberalization of price or trade does not simply mean liberal regulation 
and the dominance of private property and development of entrepreneurship; it also should mean the 
building of related institutions. Since the institutions are the rulers of economic efforts and facilitating 
the links of entrepreneurs (Kolodko, 2000: 157). The World Bank study (1998: 71), took place in 
1998, defined “4 categories of farms and enterprises are in need of agricultural credit: 

(i) Large farms such as state farms, collective farms, cooperative farms, joint stock companies, 
and associations of peasant farms 

(ii) Small private farmers such as individual peasant farms and household plots or groups of 
individual peasant farms and household plots 

(iii) Agri-business enterprises, particularly those involved in imports and marketing of critical 
agricultural inputs 

(iv) Agro-industrial enterprises, particularly agricultural processing firms that need to make in-
vestments and finance the purchase of raw materials from farms”. 

In order to support inadequacies of rural entrepreneurs, to fill a gap left by conventional financial 
institutions and develop the rural financial institutes and to resolve the social problems and provide 
financial services to all rural entrepreneurs and companies of small business, Kyrgyzstan adopted the 
Law of credit unions (1999) and Law of micro finance organizations in Kyrgyz Republic (2002), 
which determines new types of micro finance institutions (Childress, 2004:164-167). These are: 

• Micro credit agencies (MCA), established as non-commercial micro finance organizations; 
• Micro credit companies (MCC), established as non-dividend-paying commercial legal enti-

ties; 
• Micro finance companies (MFC), established as joint stock companies. 
• Kyrgyz Agricultural Financial Company (KAFC); 
• Fund for development of entrepreneurship. 
Micro credit agencies and companies provide individual and group loans for rural entrepreneurs, 

where average size of loan per group from 5-10 members amounted to US $250-350. A proxy indica-
tor is used by micro finance practitioners to measure the extent to which Micro Financial Institutions 
reach poor rural entrepreneurs. This indicator is the average loan balance relative to GNP per capita, 
commonly known as the depth ratio. The depth of outreach by micro finance agencies, providing 
group loan made 15 per cent, which means that they issue small loans and cover the poorest clients. 
Their quick growth was facilitated by the strong donor support of the United States Agency for Inter-
national Development, UNDP, World Bank, International Financial Corporation, International Mercy 
Corp, ACDI/VOCA, Ministry of International Development of Great Britain, and Interchurch Organi-
zation for Development Cooperation, Christian Aid, Raiffaisen Public Fund, and Eurasia Foundation 
(The World Bank, 1998: 70-72). The support from donors has led to growth of few financial sustain-
able micro credit agencies. Since 1994, Mercy Corps Kyrgyzstan has been managing two distinct 
lending programs- the Small and Medium Enterprise (SME) Credit Program and the Women’s Micro 
credit Program. These reforms and financial institutional changes were made by getting assistance 
from international organizations such as the World Bank and the International Monetary Fund (Glean-
son, 2003). 

MCA and MCC achieved good results by servicing and covering the poorest and low income ru-
ral farms. By July 1, 2004 number of active clients amounted to 42 thousands people, and loan portfo-
lio US$ 15.3 million. Despite the high interest rate, reaching 60 % per year in national currency, and 
explained by high monitoring cost of clients, the absence of loan history and collateral, illiteracy of 
clients and their remoteness, they achieved the high return of loans (98%). The average interest rate on 



 

 

15

loan of MFOs decreased by 2 % and amounted to 33 % (in comparison to January 1, 2004).  
In 1997, the Women’s Micro credit program was established to assist economically active rural 

women entrepreneurs expand their business through access to credit using social collateral to guaran-
tee loan repayment. The program operates through local NGOs that reached over 13000 clients in 
seven oblasts around the country. Loan’s size changes between US$ 40-400. Loan officers assist the 
women in writing business plans and determining which loan terms best meet their needs. Women 
entrepreneurs are being involved in a variety of business activities, including market based trade, pro-
duction of shyrdocks, special handicrafts made from wool. Kyrgyz felt carpets, family-run flour mills, 
managing roadside cafes, village hair salon, and operating small sewing workshops. Repayment rate is 
99.8 %. In addition to increasing their family income, the women gain greater self-confidence and 
esteem as they earn an income and contribute to household finances.  

To support and strengthen the development of strong and self-sustainable micro-finance sector in 
the republic in order to encourage entrepreneurship in rural area and increase access of population to 
financial services, create jobs and improve living standards and quality of life for low-income people 
survey among leaders of commercial banks, micro finance agencies, micro credit companies and in-
ternational organizations, supporting the micro finance in Kyrgyzstan was conducted in June-July of 
2004 year. As of July 1, 2004, there were registered the following organizations: 

1) 66 micro credit agencies (MCA); 
2) 20 micro credit companies (MCC); 
3) 303 credit unions (CU), which are non-commercial organizations, created for the purposes of 

helping to their members by merging private savings of credit union participants, and mutual use of 
these funds for mutual crediting. 

4) Kyrgyz Agricultural Financial Company (KAFC); 
5) Fund for development of entrepreneurship. 
Nowadays the largest financial institution is the Kyrgyz Agricultural Financial Corporation 

(KAFC), which has broad network of branches (11) and representative offices in all oblasts (47). 
KAFC provides loans in the following areas: 

• Agriculture (plant and livestock growing, poultry farming, beekeeping, fishery) 
• Agro business (food processing and packing) 
• Service sector (tourism, catering, marketing, transport and other services for rural citizens) 
• Trade and other income generating activities 
The total number of clients by July 1, 2004, made 36 188 borrowers, out of them 93% are rural 

inhabitants, and 7% are urban citizens. 

PROBLEMS IN AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP 
Although, since the mid of 1990s agriculture and rural entrepreneurship in Kyrgyzstan has been 

growing, agriculture continues to under perform, many of the farms and agro-processing facilities are 
not operating efficiently and are not profitable, and some are not financially viable. According to 
some works (A World Bank Country Study, 2005; Tideman, 1998; Kolodko, 2000; Koichuev, 1996; 
The World Bank, 1998; Candemir ve Güngör, 2002; Gleason, 2003; Yuce, 2002; Childress, 2004) the 
main factors affecting more effective agriculture growth and development of entrepreneurship could 
be grouped under these categories;  

Machinery  
Farms machinery has been the most important problem for agricultural entrepreneurs. Farm en-

terprises rent machinery from one of three sources: from large cooperatives or associations which are 
the rumps of the parent farms, from other private farmers or merchants, or from a technical service 
established by the rayon administration. If possible, small farms try to avoid renting from the parent 
farm as these enterprises only offer their machinery services after they have finished plowing, sowing 
or harvesting their own land. By the time the larger farm gets around to offering services to the 
smaller farms have already experienced significant crop losses or potential losses because of the delay 
in harvesting or snowing (Rasmussen, K., Block, P.C.: 1998: 131). In addition, many types of ma-
chinery became obsolete. At the beginning of independence there was 23 500 tractors. It means that 
one tractor needs to work for 64.22 hectare. In Turkey one tractor works for 19.94 hectare (Candemir 
and Gungor: 2002 : 87). In 2000 there were only 2800 tractors in Kyrgyzstan (Istanbul Ticaret Odası, 
2002: 34). Moreover, existing tractors were not distinguished equally. 
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Figure 6: Distribution of farm machinery among different Farm Organizations 
 

 Land Tractors Grain combine 
Household Plots  9% 2% 13% 
Private farms 28% 28% 44% 
Large Enterprises 63% 70% 43% 

Sourse: The World Bank. 1998. Kyrgyz Republic Agricultural Policy Review Strategy for 
Rural Growth and Poverty Alleviation, Washington. D.C., Report No. 17734-KG, June. p.71 

Lack of markets 
 Before independence, Kyrgyz Republic exported mainly to other republics within the former 

Soviet Union. Those markets are now greatly diminished and the Kyrgyz Republic is finding it diffi-
cult to compete in new markets elsewhere. It needs to reestablish market relations with the CIS coun-
tries and to identify new buyers in other markets. In addition, the Kyrgyz Republic is remote and land-
locked, putting it at some economic disadvantage (Tideman, 1998: 7). Its location increases transpor-
tation and selling costs and presents various barriers to its products en route to foreign markets. The 
closest seaport, Novorossiysk, is 3,800 km away. To minimize the adverse impact of high transport 
costs, the Kyrgyz Republic's export strategy must emphasize exports of high-value and less bulky 
products to its neighbors. 

Low quality of products  
Many agricultural products are of low quality, which reduces their prices and acceptability in 

international and internal markets. The low quality of raw material and the generally low quality of 
processing and packaging are responsible for low quality products. Processing plants use obsolete 
technology, and spare parts are in short supply. For some products, processing has shifted to smaller 
local plants, which may result in an even greater deterioration in quality. Improvements in quality will 
take time and financial resources. Processing plants must be modernized. A first step would be to-
wards the establishment of a grades and standards laboratory and training center. There is also a need 
to attract foreign investors by removing barriers to their entry. 

Wrong export composition  
The main Kyrgyz agricultural exports are unprocessed commodities and the processed outputs of 

old, inefficient processing plants. Food processing should be based on local raw materials rather than 
imports. Prospective agricultural exports may include such commodities as cotton and cotton lint, to-
bacco (preferably fermented), wool (preferably cleaned), fruits, meat and processed meat products, 
and processed vegetables. A shift in export composition requires a significant structural change in the 
agro-industrials sector, which needs new technology and investment. 

High cost of credit and lack of technical and market knowledge 
Many farmers and processors are operating with antiquated technology, resulting in low product 

quality, high energy cost, and ultimately lower sales value in the market. It is getting to the point in 
many food processing plants where the equipment inherited from the former Soviet Union is no longer 
serviceable and does not produce a product with quality sufficient fro markets outside the country. 
New institutions are slow to develop in the absence of an enabling business environment, available 
finance, farm profitability, and effective demand for inputs and services. 

Low farm productivity  
Due to low limited use of fertilizers and quality seeds, increasing land degradation (declining soil 

fertility, increasing salinity, water logging, etc.), poor farming practices (often due to the small size of 
farms and inexperience of some farmers), limited access to credit, limited access to machinery ser-
vices, irrigation systems that require rehabilitation, inadequate or unaffordable extension services, and 
inadequate marketing and processing facilities have been resulting in low productivity. 

CONCLUSION 
To conclude, although entrepreneurship notion seemed to be understood by local people it does 

not reflect basic characteristics of entrepreneurship explained by theorists, especially in rural areas, 



 

 

17

where people become “forced entrepreneurs”. The development of agricultural entrepreneurship in the 
country was a result of the reforms and restructuring process, which took place step by step. During 
these reforms process agricultural land was privatized, collective and state farms were restructured, 
liberalization of price and trade took place. Financial institutions aimed to support agricultural entre-
preneurship were established. As a result large collective and state farms was restructured into smaller 
private farm, but market structures in rural areas, where agriculture is a main sources of life, is still far 
from being competitive. Slow distribution of non-land assets has obstructed the operation of the farm 
enterprises. To support inadequacies of rural entrepreneurs, to fill a gap left by conventional financial 
institutions and develop the rural financial institutes and to resolve the social problems and provide 
financial services to all rural entrepreneurs and companies of small business there was established 
some 400 financial institutions. 

In today’s Kyrgyzstan there are numbers of problems preventing development of entrepreneur-
ship. Lack of machinery, high cost of credit and lack of technical and market knowledge, wrong ex-
port composition, low quality of products are the main ones of agricultural entrepreneurship. Espe-
cially, lack of machinery and agricultural technology created a difficult situation for entrepreneurs. 

The problems in agricultural entrepreneurship are generally interrelated, solving one of them, 
would bring about solution to the other problems at least partly. Finding the real sources and causes of 
the problem is of crucial importance for finding possible solutions of the problems. 
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VİZYON YÖNETİMİ: 
 TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Abdullah KARAMAN* 
 

ÖZET 
Türk Turizm’inin son 20 yılda gösterdiği büyük gelişme performansı, büyük ölçüde Ege, Akde-

niz ve Marmara Bölgesi’nde modern turizm tesislerinin modern turist tipinin arzuladığı inşaat ve hiz-
met kalitesini yakalamasıyla mümkün olduğu görülmektedir. Bunun yanısıra mevcut turizm talebinin 
ve arzının organizasyonu gerçekleşmiştir. Turizm sektörünün Dünya ve Türkiye’deki gelişme ve bü-
yüme performansı hızla artarak gelecekte de yeni yüzyılın yükselen sektörlerinin başında yer alacağı 
Dünya Turizm Örgütü raporlarında yer almaktadır. 

Turizmin geliştirilmesi sürecinde konaklama işletmelerinin önemi göz ardı edilemez. Bu ne-
denle, bu tür işletmeler günün modern yönetim süreçlerine uygun yönetilmeleri gerekmektedir. Yeni-
likçi ve etkin olmak isteyen işletmeler geleceği bu kadar parlak olan bir sektör içerisinde kendilerini 
geleceğe hazırlamalıdırlar. Konaklama işletmeleri, ortaya çıkabilecek değişimleri yakından takip ede-
rek, yeni vizyonlar yaratmalı ve onları etkin bir şekilde yönetebilmelidirler. Böylece Dünya turizm 
pastasından ülkeye düşen payı artırarak hem ülkeye hem de işletmeye maksimum verimi sağlamış 
olabilirler.  

Gelecek endişesi taşımayan işletme yok gibidir. Konaklama sektörü gibi arzın esnek olamadığı 
talebin ise esnek olduğu sektörlerde bu duruma daha çok rastlanılmaktadır. Vizyon, bu endişeyi taşı-
nabilir kılmakta ve pozitif enerjiye dönüştürmede liderlere yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, kurumsal 
anlamda bu endişeleri azaltmak ve insanları ulaşılabilir, ütopyadan uzak, eşsiz, heyecan verici bir 
yöne hareket ettirmek önemli liderlik yeteneklerindendir. Konaklama işletmeleri, bağlı bulunduğu 
zincir otel işletmesi, kurcusu, profesyonel yöneticiler ve danışmaları aracılığıyla vizyon geliştirme 
çabalarını sürdürmektedirler.  

GİRİŞ 
Küresel değişimlerin işletme yöneticilerine yüklediği önemli bir fonksiyon da geleceği beklemek 

değil geleceğe hazır olmaktır. Bu konaklama işletme yöneticileri için de geçerlidir. Bu açıdan yöneti-
ciler liderlik özelliklerini ön plana çıkarmalıdırlar. Böylece sorunların peşinden giden değil bitiren, 
hayallerini gerçeğe dönüştürme tutkusuna sahip, değişimlerin ve dönüşümlerin lokomotifi, teknoloji 
ve bilgiyi kullanmada yetenekli, paylaşılan bir örgüt kültürü yaratabilen, temel değer ve inançları olan, 
geleceği daha iyi resmedebilen, yaratıcı,  kendini yenileme arzusunda olan ve örgütsel kültürde yaratı-
cılığı önemseyen nitelikler taşımalıdır. Lider, bireysel vizyon geliştirerek, örgütsel vizyonun önünü 
açacak ve kurumsal anlamda işgörenleri ile birlikte geleceğin resmini ortaya çıkarabilecektir. Sonuç 
olarak değişen dünya şartları konaklama sektörünü de etkilemiştir. Dolayısıyla yöneticiler de bundan 
etkilenecektir. Bu nedenle yöneticiler, belirsizliğin belirlenmesine yönelik yönetim anlayışlarına ha-
zırlanmalı, öğrenmeli ve uygulamalarını gerçekçi temeller üzerinde kurmalıdırlar. Günümüzde vizyon 
yönetimi yöneticilere bu konuda yardımcı olabilir ve onlara yol gösterebilir. 

Konaklama işletmelerinde vizyon yönetimi ve bir saha çalışması olarak gerçekleştirilen bu ça-
lışmanın amacı, modern yönetim anlayışlarından biri olan vizyon yönetimi kavramını incelemek ve 
Türk konaklama sektöründe uygulamalarını araştırmaktır. Kavramsal olarak tanımlanan vizyon kav-
ramının uygulama ve yönetim süreci aşamalarının neler olduğu ve nasıl uygulandığı teorik olarak 
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açıklanacaktır. Uygulama aşamasında Türk konaklama işletmeleri örgütlerinde vizyon yönetiminin 
olup olmadığını, örgüte yararlarının neler olduğu, hangi kaynaklardan sağlandığını, yöneticileri tara-
fından ne şekilde uygulandığı vb. konular araştırılmıştır. 

VİZYON KAVRAMI VE TÜRLERİ 

Vizyon kavramı 
İşletmelerin temel amaçlarından biride gelecekte var olabilmek olduğunu görmekteyiz. Bu ger-

çeğin ışığında yöneticiler yarına hükmetme, görme, hazır olma, fırsatları yakalamak gibi  çeşitli öngö-
rülerde bulunabilir veya hayal kurabilirler. Yönetici ya da lider yönettiği işletmenin 10 ile 30 yıl son-
raki halini düşünmekte ve zihninde onu şekillendirmektedir. Bu şekillerin gerçekleşmesi için çeşitli 
yöntemler, sistemler yada modeller oluşturabilirler. Bu faaliyetleri geleceğe bir bakış olarak değerlen-
dirmek mümkündür. İşte bu çabalar işletme literatüründe vizyon kavramıyla açıklanmaya çalışılmak-
tadır. Vizyon kavramını; etimolojik, genel  ve işletme bilimindeki anlamı olmak üzere üç başlık al-
tında inceleyebiliriz. 

Bu kavram etimolojik olarak, Lâtince’de oldukça eski olan “videre” fiilinden türetilmiş “uyanık 
olmak”, “anlamak”, “kavranmak” anlamına gelen “visio”  kelimesiyle ifade edilmektedir. Orta çağda 
Almanca’da bilmek manasında kullanılan “weise” sözcüğü de aynı kökten türetilmiş ve çok geçmeden 
hayal görme, optik halüsülasyon görme gibi kavramları da  kapsamıştır.( Ullrich ve Heinz,1995:13) 

Latince kökenli dillerde “bakmak” kelimesinin karşılığı olmakla birlikte; saf anlamda bir bakıştan 
ziyade yarınlara bakışı anlatmak için kullanılmıştır. Hint – Avrupa kökenli “vide” kelimesi “weid-
word” veya “wid” kelimelerinden türetilen vizyon “görmek ve bilmek” anlamındadır. Birisi ben gör-
düm dediğinde “ben biliyorum” ile aynı anlamı taşımaktadır. Ayrıca, advise, devise, revise, supervise, 
provision, ve provident gibi kelimeler de bilgi ve ileriyi görmeyi içermektedir.(Cumming ve 
Davies,1994:147) Webster  sözlüğünde ise “vision” kelimesi şöyle tanımlanmaktadır. “normal gö-
rünme dışında görüldüğü varsayılan nesne: ... gelecekte görünmediği halde bir şeyi algılama yeteneği, 
zihinsel yetenek güçlü önsezi...... hayal etme gücü ve yetisi kullanarak bunu gerçekleştirme” 
(Doranan, 1995: 41) Türk Dil Kurumu sözlüğünde görüş, “gözle bir şeyi algılama yetisi, bir olay, var-
lık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir” olarak tanımlanmıştır. İspanyolca konuşulan bazı ülke-
lerde vizyon kelimesi için “ müthiş rüya, korkunç müthiş bir durum” veya “ölmüş birinin ruhu” gibi 
anlamlara çeviriler olmuştur(Thorberry,1997:28). Etimolojik olarak kavram geleceği bilmeye, tasar-
lamaya, anlamaya, kavramaya, hayal etme ve görme çabalarına atıf yapmaktadır. 

Genel anlamda, rüya, fantezi, trans, koku alma, spekülasyon, hayal de vizyonun tanımları ara-
sında bulunmaktadır. Anlamların bu geniş yelpazesi de göz önüne alındığında, içeriğin ortaya konul-
ması biraz daha zorlaşmaktadır. Waitley, vizyonu gelecekteki güzel şeylerin ön göstergesi, rüya, kişi-
nin başarmak için içinde yanan alev, kararlılık, adanmışlık olarak tanımlar. Bunlarla birlikte, zihin 
gözüyle gördüğümüz ve hayalimizde yaşattığımız, sonuçta o imajı gerçeğe çevirdiğimiz bir şey olarak 
ifade etmektedir(1998:28). Vizyon, geleceğin nasıl olabileceği ve nasıl olması gerektiğini gösteren bir 
resim veya fotoğraf olabilir(Pat,2001:82). Vizyon “mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlikeler ve 
fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru zihni bir bakış” 
olarak ifade edilir(Hickman ve Silva,1984:151). Kısaca Jonathan Swift’in ifadesi ile viz-
yon,“görülmeyeni kavrama sanatı da” ( Quigley:1998, 259) olabilir. 

İlk defa yönetim literatürüne ne zaman girdiği tam olarak bilinmemekle birlikte vizyon kavramı, 
1990 yıllarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle halen daha yöneticiler ve liderler tara-
fından da tam anlaşılamayan bir görüş ve terimdir. Çok farklı yorumlar bulunmakla beraber Neal 
Thornbery bu kavramı basitçe “geleceğin bir resmi veya geleceğe bir bakış” olarak tanımlamakta-
dır(1997:28). Bir imaj olarak ortaya konan vizyonda, gerçek tam belirgin ve yeterli olmayabilir. Bu 
noktada vizyon, organizasyonların neye benzediği ve neler yapabileceğindeki gibi biraz analitik biraz 
da duygusaldır. Dolayısıyla  vizyonu tanımlamak liderler için bir sorun olabilmektedir. Vizyon kav-
ramı tüm düşünsel, duygusal, sezgisel zenginliği işe koşarak geleceği yaratan, tasarlayan, hedef düş-
lere dönüştüren, özü yeni başarılar olan değerlerle bütünleştiren bir gerçeği algılamaya ve yorumla-
maya vurgu yapabilir(Erçetin:2000, 96). Başarılı toplumların, işletmelerin, kuruluşların hikayeleri 
dikkatlice  incelendiğinde bir vizyonları oldukları görülebilir. Bu açıdan vizyon gerçekleştirilmesi o 
an için mümkün olmayan bir takım ölçülebilir hedeflerin başarılabilmesidir.  Temelde ise, vizyon, 
çizilmeye çalışılan geleceğin resminde bir amaç duygusu, bir var oluş nedeni ve bir önder felsefeye 
dayanarak ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularına yanıt oluşturabilir. 
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Stratejik yönetimde vizyon , en genel, en geniş ve en kapsamlı amaçları içerir. Gerçekleştirilmek 
istenen amaçlar için gerekli araç ve kaynakları belirtilmek sizin işletmenin gelecekteki fotoğrafını 
tasvir eder(Dinçer,1998:5). İşletme açısından vizyon, işletmenin niteliklerini, stratejik niyetini, insan 
kaynakları ve temel değerlerini vb. tüm unsurları da kapsayacak şekilde belirlenmiş çizgilerin üzerin-
den geleceğe bakışını ifade edebilir.  

İşletme bilimi, “vizyon “kavramını açıklarken, bir ürünü, bir işletmeyi, pazarlama yönetimini, 
yönetim modelini, ya da banka kontrol sistemini olağan üstü başarılara ulaşmış şaşırtıcı yeni fikirleri 
örnek göstermektedir. Ya da bir işletmenin tam “ on ikiye beş kala” başarılı yeniden başlangıcında, 
bütün batı dillerine Amerika'dan ithal edilen terimle “turn around” (dönüm noktası)nda, “take off” 
(uçağın pistten havalanması)dan, yani kurtuluşu getiren “vizyon” dan ya da “fikir kıvılcımı”ndan çok 
söz etmektedirler. Bütün bu örneklerde, başlangıçta çalışanların, müşterilerin, dağıtımcıların ya da 
hissedarların şiddetle karşı çıktıkları bu vizyonun şaşırtıcı etkileri vurgulanmaktadır. Girişimcilerden 
birinin, yöneticinin ya da yönetim kurulu başkanının tek başına eseri olarak gösterilen bu vizyon, en 
doğru anda ortaya atılan en doğru ve küresel öneri olarak kabul edilmektedir. Bu şanslı öncü girişim-
cinin dahice fikri, işletme bilimi literatüründe strateji yönetimi olarak adlandırılmaktadır (Ullrich ve 
Heinz ,1995:.47). 1 

Vizyon özetle, görüş, görme gücü, geleceği görebilme, hayal kurabilme, uzun vadeli düşünme, 
mevcut yeteneklerin çok ötesine geçme, tasavvur etme, yaratıcı olma, belirli bir yön sağlama, hare-
ketlerin esin kaynağı olma, sürekli göz önünde bulunma ve çevresindekilere ışık ve enerji vermeyi de 
içeren bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. 

Vizyonun Türleri 
Vizyon türlerini bireysel ve örgütsel vizyon olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz.  

Kişisel  vizyon 
İnsanlar tarih boyunca yaşamın ne olduğunu, ne anlama geldiğini merak etmişlerdir. Yaşamı an-

lamlandırma konusunda arayış içinde olan insanlar, olayların neden ve sonuçlarını öğrendikçe, neden 
öyle olduğunu düşünen insanoğlu varoluşun kendisiyle yüz yüze gelmektedir. Böylece ben kimim? 
Neden buradayım? Ben olmasam ne fark eder? gibi sorularla kendini sorgulamıştır.  Bununla birlikte 
pek az insan, genç yaşlarda bir amaç ya da vizyon duygusuna sahip olmuşlardır. Bu insanlar, kim ol-
duklarını bilir, ne olmak istediklerini ruhlarının derinliklerinde hisseder ve tüm yaşamlarını bu amaç 
doğrultusunda organize edebilirler(Vaughan,1997:10).2 İnsanların yaşamlarını adadıkları, bütün 
kararlarının arkasında bulunan temel hedefi kişisel vizyon olarak tanımlayabiliriz.  

Kişisel vizyon, kişiyi harekete geçiren, gerçekleşmesi için uğruna çaba gösterilen, yorulduğu 
zaman bir adım daha fazla atmasını sağlayan, düşünüldüğünde gülümseten yaşam felsefesidir. Yara-
tıcı süreçteki ilk adım, ne yaratmak istediğinizin vizyonuna “görüntüsüne” sahip olmaktır. Bu vizyon 
olmadan birey sadece bir sorun çözücü olabilir. Sorun çözmenin ötesine geçemeyen bir yaşam hak-
kında olumlu duygular oluşturulamayabilir. Çünkü yaşam  sürekli sorun çözmek değildir. Eğer vizyon 
kişiyi sabahları uykudan uyandırmıyorsa, yorulduğunda fazladan bir kilometre daha gitmeye 
zorlamıyorsa, enerji vermiyorsa, o zaman bu vizyon değildir. Bu nedenle kişi kendine bunları sağlaya-
cak bir vizyon bulmalıdır (Chandler,1999:190-191).3 Kişisel vizyon yarının hayal edilmesiyle 
başlayabilir. Eğer hayali gözümüzde canlandırıp, onunla bir şeyler hissedilebilirse o zaman gerçekleş-
tirmek için içimizde bir güç oluşacaktır. Böylece yavaş yavaş kişisel vizyonun oluştuğu da görülecek-
tir. Bir vizyon gidilecek yönü aydınlatır. Vizyonlar ulaşıldıklarında yerlerini yenilerine bırakırlar. Bir 
vizyon oluşturmak, özellikle kişisel sınırlar ve engeller ortadan kalkarsa, güç kazandırıcı olabilir. Bir 
vizyona sahip olmak zihnimizi fırsatlara açık olmak üzere şekillendirecektir. Bir vizyon sahibi olmak, 
hiç düşünülmeyecek şeyleri mümkün hale getirebilir. Aslında bireylerin ortak görevi kendi kişisel 
gücünü ve değerini keşfedip, kaybedilen özgüveni, risk alma cesaretini ve yaratıcılığı geri kazanmak-
tır. İnançları ve bireyin kendisi hakkındaki düşünceler yeni deneyimler elde etmeyi sağlayabilir, gizli 
enerjiyi ortaya çıkararak, kendisine bir yön bulmasına yardımcı olabilir (Clayton,1999: 166-167).4 
Henry Ford’un “arabayı demokratikleştirme”, Bill Gates’in “her eve bir bilgisayar” ve Walt Disney 
                                                 
1 Sollmann Ullrich-Roderich Heinz (Çev. Veli Karagöz), Vizyon Yönetimi, (içinde Ekehard Kappler, “Bilim Olarak İşletme 
Eğitimi İle Kuruluş İçin Vizyon İsteklerinin Arasındaki Sistematik İlişki konusunda Bir Deneme”), Evrim 
Yayınları,İstanbul,1995 s.47 
2 James A.Vaughan, “Vizyon ve Anlam”, Executıve Excellence, Ekim 1997, s.10 
3 Steve Chandler; (Çev. Ahmet Ünver), Kişisel Başarı İçin 100 İpucu, Rota Yayınları, Aralık 1999, İstanbul, s.190-191  
4 Susan Clayton; (Çev. Onur Yıldırım), a.g.e., s.166-167  
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‘in “hayal kurabilirseniz onu gerçekleştirebilirsiniz” hayalleri onların kişisel vizyonlarını oluşturmuş-
tur. Böylece  hem örnek bir girişimci hem de örnek bir lider olmalarını sağlamış olabilir.  

Chrysler firmasının ünlü yönetim kurulu başkanı (CEO) Lee Iacocca, başarıya ulaşmak için ne 
gerekir sorusuna şöyle cevap vermektedir. “Annemle  babamın bana söylediklerini yenileyeceğim. 
Kendine bir yol çiz, azimle o yolda yürü. İyi bir öğrenim görmeye çalış. Durup seni keşfetmelerini 
bekleme. Bir şeyler yarat. Kendini işine ver ve yılmadan çalışırsan bu özgür ülkede her istediğine ka-
vuşabilirsin. Sana verdiği yetenekler için Tanrı’ya şükretmeyi de unutma (Iacocca ve Novak, 
1995:.365).”5 Bu ifade kişisel vizyon oluşturmada özlü bir ifade olarak değerlendirilebilir. 

Örgütsel vizyon 
Örgüt vizyonu: geleceğe ilişkin bir tasviri, idealleri ve öncelikleri, örgütü neyin özel ve tek kıldı-

ğına dair duyguyu, onun varolma nedenini ortaya koyan bir dizi ilke ve değeri, örgütsel başarıyı be-
lirlemeye yarayacak zorlayıcı ölçütleri içermektedir (Dinçer;1998:.6).6 Kuruluş büyüdükçe, çalışanla-
rın birbirinden kopuk bir şekilde işlerini yürütmeleri kaçınılmaz hale gelebilir. Ortada  örgüt  vizyo-
nuna duyulan güçlü bir bağlılık mevcut değilse, kurumun düzenini korumak ve bu koşullar altında 
çalışmak güçleşebilir. 

Örgütsel vizyon, ulaşılması en güç mükemmellik şekillerinden biri olan kurumsal mükemmelliğe 
yönelişin bir ifadesi olabilir. Çok sayıda insanın bu işe gönül vermesini, vazgeçmemesini, işbirliği 
yapmasını ve organize olmalarını gerektirir. Ortak bir vizyon tüm bu zorlukların üstesinden gelme 
konusunda yardımcı olabilir(Vaughan,1997:10).7 Örgütsel değişimi uygulayan büyük şirketler, asla 
değişmemesi gereken ile değişime açık olması gereken, gerçekten kutsal olan ile olmayan arasındaki 
farkı anlamış durumdadırlar. Sürekliliği ve örgütsel değişimi sağlama konusundaki yetenekleri, onla-
rın vizyon geliştirme yeteneği ile yakından ilişkilidir. Başarılı bir örgütsel değişim ile sağlanabilen 
sürekli kalite, iyi belirlenmiş bir vizyonla başlayabilir (Aydoğan ve Okay, 2001:.73). 8 Bir noktada 
vizyoncu düşünce, değişimin lokomotifi olabilir. Örgütün gelecekte ne ile karşılaşacağını ve ne gibi 
değişimlerin onu beklediğini düşünmek, ilerlemenin önemli bir adımı olabilir. Örgütler, bu adımı viz-
yon oluşturarak atabilirler.   

Örgüt vizyonu örgüte uygun olmalı, lideri ve çalışanları güçlü kılmalı, her iki tarafa da gerçek bir 
büyüme ve değişime yol açacak strateji ve davranışlara yönelmeleri için araç olabilmelidir. Vizyon, 
kuruluşu geleceğe doğru çekebilmelidir (Sullivan ve Harper, 1997: 10).9 Örgütlerin gelecekte var 
olma mücadelesinde örgüt vizyonunun önemli olduğu görülmektedir. Çalışanlardan müşterilerine ka-
dar bütün paydaşlar, bu noktanın farkında olmaları gerekmektedir. 

KONAKLAMA İŞLETMELERİ AÇISINDAN VİZYON YÖNETİMİ 
Vizyonların oluşturulmasına ait yemek tariflerinde yada makinelerin imalatında olduğu gibi özel 

bir reçete sunmak oldukça zor gözükmektedir.  Sezgisel, karmaşık ve geleceğin bilinmezliğinin yarat-
tığı ortam vizyonun yönetimini ve şekillendirilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla araştırılmış olan 
başarılı vizyonların ortak özellikleri ve öyküleri dikkate alınarak bir süreç ve onun aşamaları tanım-
lanmaya çalışılmıştır. Bu aşamalar vizyona  inanç oluşturmayla başlayıp, belirlenmesi, paylaşılması, 
uygulanması ve denetlenmesiyle sonuçlanan süreci içermektedir. Bu aşamaların koordine edilmesiyle 
ortaya çıkan süreci vizyon yönetimi olarak isimlendirebiliriz. 

Konaklama işletmeciliği, talep yönünden yüksek risk taşıması, geniş bir işbirliğine dayanan hiz-
met üretimi, yüksek düzeyde sermaye ihtiyacı, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet üretmesi, bazı 
durumlarda hem hizmet hem de mamul üretme zorunluluğu taşıması, hizmet ve mal stoklama imkanı-
nın olmaması, küresel düzeyde standartlara, normlara ve spesiyalitelere yer vermesi, istihdam yaratma 
potansiyelinin yüksek olması, diğer sektörlerle doğrudan ilişkili olması, insanlarla yüz yüze iletişim 
sıklığının fazlalığından dolayı çalışan işgörenlerin karakterinin özellik arz etmesi, emek yoğun olması 
nedeniyle sosyal yönlü ve insan ilişkilerinin yoğunluğu, diğer sektörlerde olmadığı kadar etkin ve zo-
runlu bir işbirliği gerektirmesi  gibi özellikler taşımaktadır(Olalı ve Korzay,1993:10-11).10 Bütün bu 
                                                 
5 Lee Iacocca, William Novak, (çev. Oya Çakır), Milyarder Olma Sanatı, Altın Kitaplar Yayınevi, Ekim 1995, İstanbul, s.365 
6 Ömer Dinçer; a.g.e., s.6 
7 James A.Vaughan, “Vizyon ve Anlam”, Executıve Excellence, Ekim 1997, s.10 
8 Enver Aydoğan, Şenol Okay, “TKY’ de Çalışanların Vizyon, Misyon ve temel Değerlere Yaklaşımı ve Katılıcı Yönetim 
Felsefesinin Uygulanması Açısından Bir Araştırma”, Standart Dergisi, sayı:479, yıl: Kasım 2001, s.73 
9 Gordon R. Sullıvan, Mıchael V. Harper, a.g.e., s.10 
10 Hasan Olalı, Meral Korzay, Otel İşletmeciliği, Beta Yayınları, İstanbul, 1993, s.10-11 
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özellikler, vizyon yönetimi uygulayan konaklama işletmeleri için göz önünde bulundurulması gereken 
önemli kriterlerdir. Bu kriterler vizyonu şekillendiren, ortaya çıkaran ve geliştiren politikaların teme-
lini oluşturabilir. 

Konaklama İşletmeleri Açısından Vizyon Yönetiminin Değerlendirilmesi 
Konaklama işletmeleri verimliliklerini artırmak için dünyada 1970’lerden Türkiye’de ise 

1980’lerden sonra ortaya çıkan yeniliklerden faydalanmaktadırlar. Bu yenilikler, bilgi teknolojileri, 
rekabet ve pazarlama teknikleri, müşterilerle doğrudan ilişki kurma, standartların geliştirilmesi, gü-
venliğin sağlanması, planlı gelişme ve plan temeline dayalı çalışma, çevre duyarlılığı, karar verme 
sistemlerindeki değişimler, devlet ve diğer sivil toplum örgütleriyle oluşturulan dayanışma ve ortak-
lıkların yanı sıra  önemli ölçüde de yönetim uygulamaları olarak görülmektedir (Tavmergen,1998:39-
40).11 Yönetim alanında gerçekleşen yeniliklerin başında kalite anlayışına verilen önem bulunmakta-
dır. Bu anlayış sayesinde işgörene verilen önem artmıştır. Çalışanların kol gücünün yanı sıra beyin 
gücünden de yararlanılmaya başlanmıştır.  Kalite yönetimine paralel işletme felsefeleri ortaya çıkmış 
bu felsefeler iç ve dış müşteri memnuniyeti çerçevesinde konaklama işletmelerine yeni misyonlar ve 
vizyonlar oluşturmalarını zorunlu hale getirmiştir. 

Konaklama işletme yönetimlerinde yaşanan bu değişim, işgören motivasyonu, genel sorumluluk 
anlayışı, müşteri  memnuniyeti ve hizmetlerin genel kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmuştur. 
Ayrıca iş kazaları, işgören hataları, maliyetler, işgörenler arasındaki anlaşmazlıklar ve işgören devir 
hızının azalmasına  neden olmuştur. Özellikle yeni yönetim uygulamalarını başarıyla uygulayan 
Hilton ve Shraton gibi işletmelerde işgören devir hızı %1 civarındadır. Konaklama işletmelerinde 
işgören devri üzerine ülkemizde yapılan bir çalışmada elde edilen veriler çok farklıdır. Örneğin Mar-
maris gibi sezonluk faaliyet gösteren bölgelerde bu oran %59, şehir otellerinde ise %30 düzeyindedir 
(Türker, 1998:55).12 Görüleceği gibi bu oran oldukça yüksektir. Çalışanlarda vizyon sayesinde ortaya 
çıkarılacak  “kendi geleceğini kendi yaratma inancı” diğer sektörlerden farklı olarak bu sektörde bu 
sorunun çözümüne önemli katkılarda bulunabilir. Çünkü geleceklerini birlikte oluşturmayı amaçlayan 
gruptan ayrılma oranı daha düşük olabilir. 

Konaklama işletmelerinde vizyon, geleceğin icraatının göstergesi ve hedeflerin başarı ölçüsü ola-
rak kullanılabilir. Bu bakımdan elde edilen sonuçların karşılaştırılmasına esas oluşturabilir. Vizyonun 
önemli bir rolü de firma içinde çalışanlara anlamlı bir yol gösterici olması, onların hareketlerine ışık 
tutmasıdır. Vizyon, iş yaşamını örgüt kültürü ile bağdaştırmaya çalışan herkese ortak çalışma stan-
dardı hazırlamasını hedeflediği için kriz dönemlerinde karar alıcılara yardımcı olabilir.  

Ayrıca pek çok alt ünitenin faaliyette bulunduğu ve etkin bir işbirliği mecburiyet arz ettiği ko-
naklama işletmeciliğinde örgütün bir dizi rehber inanç ve değerlere sahip olmalı eşgüdüm kolaylığı 
sağlayacaktır. Bu inanç ve değerler organizasyonun bütünlüğünü korumayı ve çok daha önemlisi ör-
güttün yaptığı işe anlam katabilmeyi sağlayabilir.  

Vizyon yönetiminin değerlendirilmesinde üst düzey yönetime önemli görevler düşmektedir. Yö-
netim, vizyonu çalışmalarının odağına koyabilmeli ve işgörenlerin heyecanlarını işlerine yansıtmala-
rını sağlayabilmelidir. Ayrıca, Bu şirket niçin çalışmalıdır? En iyi hizmeti nasıl yapabiliriz? Bizim 
şimdi ve gelecekteki müşterilerimiz kimlerdir? Onların beklentileri ve istekleri nelerdir? Küreselleşme 
şirketimizi nasıl etkilemektedir? Şirketin geleceği parlak mıdır? Bu gelecek nasıl garanti altına alına-
bilir? Vizyonun yaşatılmasında hala geçerli bir neden var mıdır?  gibi bu ve buna benzer  sorular ışı-
ğında mevcut vizyon zaman zaman gözden geçirilebilir.  

Konaklama işletmeciliği, son derece güç ve karmaşık bir uzmanlık alanıdır. Bunun nedeni, bu 
mesleğin her şeyden önce direk insan ilişkileri temeli olmasıdır. Turizmde psikolojik tatmin duygusu 
sağlamak insanların sayısı oldukça fazladır. Özellikle yönetici açısından çalıştırdığı işgörenlerin ve 
ağırladığı müşterilerin yanı sıra şirket sahiplerinin ve kendisinin de  psikolojik olarak tatmin olması 
gerekir. Bu noktada vizyon yönetimi ile oluşturulan temel değerler ve amaçlar bu duygularını tatmin 
etmede yardımcı olabilir. 

Konaklama işletmelerinde özellikle dikkatti çeken sorun müşteri ilişkileri, iş akışı ve yetki dağı-
lımın sistematik hale getirilmesidir. Çünkü yaşanan ilişkilerdeki sayısal yoğunluk çalışanlar üzerinde 
duygusal gerilimlerinin artmasına neden olmaktadır. İşgörenlerin gerek kendi aralarında gerekse 

                                                 
11 İge Pırnar Tavmergen, “Turizm İşletmeciliğinde Verimliliği Arttıran Yeni Teknolojiler ve Yaklaşımlar”, Anatolia: Turizm 
Araştırmaları Dergisi, Ankara, Mart-Haziran 1998, s.39-40 
12 Nuray Türker, “Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin İşten Ayrılama ve Çıkarılma Nedenleri Ve İşgücü Devri: Uygulamalı 
bir Çalışmanın Değerlendirilmesi”, TUGEV Yayınları No:47, İstanbul, 1998, s.55 
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müşterilerle yaşadığı ilişkilerde ilişkilerini sistematik hale getirecek  süreçlere ihtiyaç vardır. İlişkile-
rin düzenlemesi ve ortaya çıkabilecek duygusal gerilimleri azaltmada paylaşılan vizyon önemli gö-
revler üstlenmektedir.  

Konaklama işletmelerinde, endüstri işletmelerinden çalışma saatlerinin genellikle uzun olması, 
düzenli bir aile yaşamına olanak sağlayamaması, işgörenlerin yatacak yerlerinin  genellikle işletmeye 
bağlı olması, yeme içme ihtiyaçlarının büyük kısmının işletme tarafından karşılanması gibi farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu nedenle çalışanların çoğu zamanı işletme içerisinde veya etrafında geçmektedir. 
Bu durum işletmeden bıkkınlık, tekdüzelik, anlamsızlaşma, bunalıma girme ve benzeri sorunları doğu-
rabilmektedir.  Bu sorunlar vizyon yönetimi bu sorunların çıkmasını önleyerek kutsal bir amaca hiz-
met adına katlanılan görevler olarak sunulabilir. 

Konaklama işletmeleri için vizyon yönetimi geleceği yönlendirmede faydaları ve sakıncaları be-
raberinde taşımaktadır. Vizyonların yaşatılmasında ve uygulamalarında çeşitli sorunlarla da karşılaşı-
labilir. Önemli olan vizyonun yaşatılmasına olan inancın varlığını sürdürmesi ve paylaşılması olduğu 
unutulmamalıdır. 

Konaklama işletmelerinde çalışan herkes kendisini işgören olarak görmelidir. Örneğin koridora 
atılan bir sigara izmaritini en üst düzey yöneticiden en alttaki işgörenine kadar kim olursa olsun mut-
laka gördüğü anda yerden alabilme sorumluluğu taşımalıdır. Alınmadığı takdirde o izmaritin müşteri 
tarafından görüleceği ve otel için olumsuz bir imaj kaynağı olacağı aşikardır. Bu sosyal sorumluluk 
vizyonla sağlanacak ortak akıl ortak ruh sayesinde başarılabilir. 

Ayrıca konaklama işletmelerinde bulunan tüm insanların kişilikleri, umut ve arzuları, korku ve 
endişeleri, sorunları, duyguları, hareketleri, yaratıcı olup olmamaları işletmenin başarısını ve başarı-
sızlığını belirleyen  temel unsurlardır. Bunların olumlu yönde geliştirilmesi büyük ölçüde yönetim 
fonksiyonunun yerine getiriliş tarzına bağlıdır. Yönetimin tutum ve davranışları, kişileri doğrudan 
etkiler. Yenilikçi ve yaratıcı bir yönetim anlayışı gelişmeyi hızlandırarak, örgüt düzeyinde ilham kay-
nağı olabilir (Barutçugil,1989:154).13 Yöneticilerin yaratıcı ve yenilikçi bir ilham kaynağı olabilmesi 
bir vizyona sahip olmalarıyla mümkün olabilir. Ancak bu sayede konaklama işletme yöneticileri ör-
gütteki bireylerin yetenek ve özelliklerini sorun olmaktan çıkarabilir. Böylece yöneticiler uzun süreli 
ve kalıcı örgütsel başarıyı yakalayabilirler. 

Vizyon yönetimi sayesinde uzun süreli ve kalıcı örgütsel başarı sahibi Marriott’a şirketini niçin 
kurduğu sorulduğunda, milyonlarca dolar kazanmak yada bir imparatorluk kurmak inancına sahip 
olmadığını ifade etmiştir. Aksine şu ifadeleri kullanmıştır. “aklımda birbirine eşit sadece üç genel fikir 
vardı. Birincisi, misafirlerimize dostça bir hizmet sunmaktı. İkincisi, kaliteli yemeği uygun fiyatla 
sağlamaktı. Gücümün yettiğince, günlerce ve gecelerce kazanç sağlamak için çalışmak ise üçüncü 
şeydi.... büyümenin ödüllerini toplamak istedim: daha fazla insan için iş sağlamak, aileme bakmak 
için para kazanmak ve iyi amaçlara katkıda bulunmak.” Bu ifadeleriyle Marriott, stratejik olarak neleri 
başaracağına ilişkin vizyonunu anlatmaktaydı. Marriott sahip olduğu inancı, kurumun en ince dokula-
rına kadar aktarıp bir dizi kuralları da ortaya koyarak vizyonunu gerçekleştirmeyi başardı (Collins ve 
Jery Porras,1996:275).14 

Vizyon yönetiminin işletmeler açısından faydaları  
Vizyon yönetiminin işletmeler açısından faydalarını belirlemeye yönelik çeşitli çalışmalar ya-

pılmıştır. Baum tarafından yapılan bir araştırmada vizyonu olan örgütlerin vizyonu olamayan örgüt-
lere göre daha başarılı olduklarını belirlemiştir. Vizyonun yöneticilere ve örgütte şu konularda yar-
dımcı olabileceğini söyleyebiliriz (Dinçer; 1998:27).15  

• Vizyon işletmelere bir gelecek tasviri yapmalarını sağlar. 
• Örgütlerin stratejilerini seçmelerinde, amaç ve hedeflerin tespitinde yol gösterebilir. 

Yöneticilere motivasyon ve ek bir sinerji sağlayabilir.  
• Yöneticilerin uzun vadeli ve temel kararlar vermesinde bir takım sınırlamalar koyarak 

işletmenin farklı ve ilgisiz yönlere kaymasını önleyebilir.  
• Vizyon yöneticilere, işletmenin kurulma aşamasında veya köklü bir değişim çabalarında çalı-

şanlarına gösterecekleri bir hedef, bir yönelim sağlayabilir. 
Yapılan başka bir çalışmada ise vizyon sahibi oteller kendilerine aşağıdaki konularda avantaj 

                                                 
13 İsmet Sabit Barutçugil, Turizm İşletmeciliği, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1989, s.154 
14 James C.Collins Jery I.Porras,(çev. Zuhal Çivi), a.g.e., s.275 
15 Ömer Dinçer; a.g.e., s.27 
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sağlayabilecekleri tespit edilmiştir(Benligiray,1999:64).16  
1. Hedef pazarın belirlenmesine yardımcı olur: hedef pazarını belirleyen bir otel işletmesi sa-

dece müşteri grubunu tanımakla kalmaz aynı zamanda onların ihtiyaçlarını da tahmin edebilir. 
2. Hizmet anlayışını tanımlamasını sağlar: iyi bir tasarlanmış bir hizmet anlayışı otel işletmesi-

nin verdiği hizmetin müşterileri ve personeli tarafından nasıl algılandığını gösterir. Etkili olabilmek 
için hizmet anlayışı konusunda müşterilerin ve işgörenin aynı şeyi düşünmesi önemlidir. 

3. Uygulama stratejisi  belirlenmiş olur: üzerinde ısrarla durulan bir uygulama stratejisi, önemli 
olduğu düşünülen hizmet unsurları üzerinde odaklanır. Otel işletmelerinin her alanda mükemmel 
olmaları mümkün değildir. bu nedenle otel yönetimleri en iyi olmak istedikleri noktaları belirlemeli-
dirler. 

4. İyi bir hizmet sunma sistemi tasarlanmıştır: hizmet sunma sistemi otelin stratejik hizmet 
vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli insanları, imkanları, teknoloji vb. faktörleri bir araya getirmek 
gerekir. 

5. İyi bir kontrol yapmaya yardımcı olur: vizyon sayesinde gelecekteki uygulamaların ne ölçüde 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesinde faydalı olur.  

Vizyonu olan bir örgütle vizyonsuz bir örgüt arasındaki farkı belirleme açısından Tablo 1’e ba-
kılabilir(Osland ve diğerleri, 2001:382).17 Bu tabloda örgütler, temel çıkış noktaları, evrensel olama 
veya dünyaya bakışları açıları, bilgi edinme sistemleri, karar alma biçimleri, başarı değerleme sistem-
leri, kontrolü sağlama biçimleri ve planlama yapma tarzları kriterlerine göre değerlendirme yapılmış-
tır. Bu değerlendirmeye göre vizyonu olan örgütlerin vizonu olmayan örgütlere göre daha başarılı ola-
cağı ifade edilmektedir.  

 
Tablo.3.1. Vizyonu Olan ve Olamayan Örgütlerin Değerlendirilmesi 
 

Kriterler Vizyonu olamayan örgüt Vizyonu olan örgüt 
Temel çıkış Problem merkezli Fırsat merkezli 
Dünyaya bakış Durağan  Değişim  
Bilgi sistem temelleri Geçmiş başarı Hedeflere yönelik ilerleme 
Karar alma Taktiksel  Stratejik  
Başarı ölçüleri Kısa dönemli sonuçlar Uzun dönemli sonuçlar 
Kontrol mekanizması Alışkanlıklar, korku Alttan gelen grup baskısı  
Planlama tarzı Tepkici  Kendi önceliklerine göre  

 
Girişimcinin tutumlarıyla, amaçların en iyi gözlemlenip ortaya konulması ile ilgili olan vizyon; 

firmaların en önemli yönetim aracı sayılabilir. Geleceğin icraatının göstergesi ve hedeflerin başarı 
ölçüsüdür; bu bakımdan elde edilen sonuçların karşılaştırılmasına katkıda bulunur. Vizyonun bir 
önemli rolü de firma içinde çalışanlara anlamlı bir kaynak olması, onların faaliyetlerine ışık tutması ve 
somut hedefleri ortaya koyabilmesidir. Bunlara rağmen vizyonun olduğu gibi gerçekleştirilmesi zo-
runlu değildir; bunun icraata göre zaman zaman gözden geçirilip yeni baştan belirlenmesi icap edebilir 
(Karlöf,1996:94-95).18 Konaklama işletmelerinin bulunduğu sektörün özellikleri dikkate alındığında 
vizyonu olamadan ayakta kalabilmesi çok zor görünmektedir. Çünkü fırsatları değerlendirmeyi dü-
şünmeyen, değişimden yana olmayan, hedefler doğrultusunda ilerlemeyen, stratejik kararlar almayan, 
insancıl bir kontrol sistemi kurulmayan ve sahip olunan gücü en etkili kullanmayı amaçlayan bir otel 
işletmesi  verimli çalışamaz. İnsan ilişkileri temelinde, değişimden yana, teknolojiyi müşterilerinin 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde kullanmayı ve çalışanların başarılarını uzun vadeli yaklaşımlarla değerlen-
direrek işgören devir hızının optimum düzeyde tutmayı amaçlamaktadırlar. Ayrıca pek çok hizmetiyle 
aslında geleceğini pazarlayan bu işletmeler vizyonun faydalarından yaralanmaktadırlar.  

Gerek konaklama işletmeleri gerekse diğer işletmeler dikkate alındığında vizyonun önemli bir 
yönetim aracı olduğu görülmektedir. Özellikle değişimi dönüşüme çevirmek isteyen ve geleceklerini 
kurgulamayı isteyen örgütler için gereklilik arz etmektedir. Güçlü finansal yapılar, pazarlar ve strate-

                                                 
16 Serap Benligiray, İnsan Kaynakları Açısından Otellerde Performans Yönetimi, Anadolu Ünv.Yayınları No: 1174 Eskişehir, 
1999, s.64 
17 Joyce S . Osland, David A .Kolb, Irwin M . The Organizational Behavior, Prentice Hall, New Jersey, 2001, pp .382 
18 Bengt Karlöf, (çev.Ziya Kütevin, Eshar Kütevin), a.g.e., s.94-95 
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jiler oluşturma vizyonun lokomotifliğinde başarılabildiği görülmektedir.  

Vizyon yönetiminin işletmeler açısından  sakıncaları 
Eleştirisel açıdan bakıldığında vizyon yönetimine ilişkin pek çok görüş bulunmaktadır. Hamel ve 

Prahalad belirtildiği gibi firmaların bir vizyona sahip olmaları gerekmediğini öne sürmektedir. Tam 
olarak algılanamayan, söylemi eyleme tercih eden firmaları eleştirmektedirler. Genel müdürlerin ego-
larının bir unsuru olarak ortaya konulan vizyonların çok tehlikeli olarak görmektedirler. Hayal ve bi-
reysellik yönü ağır basan vizyonların başarılı olamayacakları görüşündedirler. Hatta Sony’nin Akio 
Moritası, Microsoft’un Bill Gates’i gibi  vizyon sahiplerine bile ihtiyatlı yaklaşmaktadırlar.  Vizyon 
terimini daha çok düş ve hayal veya içice geçmiş bir hülya olarak değerlendirmektedirler 
(1999:102).19 Salt bu çerçevede vizyon değerlendirilirse kuşkusuz işletmeler için olumsuz sonuçları 
doğuracaktır. 

Örneğin 1980’ler San Francisco’da açılan Portman Hotel, “her müşteriye özel uşak” vizyonunu 
gerçekleştirmek için çalışmalarına başladı. Özel uşak sistemi Asya otelleri ve Regent otellerinde uy-
gulanan müşterilere özel kişisel hizmet sunarak müşterinin bütün isteklerini ve sorunlarını çözmek 
üzere çalışmayı ifade etmektedir. Bu sistem sayesinde otel  bulunduğu bölgedeki lüks otellerin fiya-
tından daha pahalı olacaktı. Portman yoğun bir reklam kampanyasıyla  otelde çalışmanın heyecan ve-
rici olduğunu ve başarılı olacaklarını anlatarak 9000 başvuru yapılmasını sağladı. Bunlardan 70’i özel 
uşak olmak üzere 300 kişiyi işe aldı. Elamanların %20’i kolej, %15’i meslek okulu mezunu idi. Otel 
eğitimli ve motivasyonu yüksek bir işgüçü oluşturmayı başarmıştı. Fakat bir yıl sonra %80 bir işgücü 
devri yaşanarak büyük ekonomik kayıplarla otel başarılı olamadı. Uşaklara ödenen ücret San Fran-
cisco’da bir kat hizmetlisine ödenen ücret kadardı. Ayrıca uşaklara otel dolu olduğu dönemlerde başka 
işlerde yaptırılmaktaydı. Tasarruf amacıyla fazla elaman alınmadığı için uşaklar zamanlarının yaklaşık 
%80’nini ekstra hizmet vermek yerine kat hizmetlilerinin işlerini yaparak geçiriyorlardı 
(Pfefer,1995:178).20 Sonuç olarak Portman ücret ve iş organizasyonu ilkeleri vizyonla uyumlu değildi. 
Dolayısıyla gerçeklerle ve temel yönetim ilkeleriyle uyumlaştırılamayan vizyonlar  başarısız olmakta-
dırlar. Sadece bir düş veya güzel bir hülya olarak kalırlar. 

Vizyona aşrı bağlılık ve bir tabu olarak kabul etme değişim önünde önemli bir engel olarak kar-
şımıza çıkabilir. Bu nedenle vizyon, değişime kapalı olmamalıdır. Bizzat kendisi değişimin katalizörü 
durumunda iken içerisinde statüko barındırmamalıdır. 

Vizyon uygulamalarında karşılaşılan aksaklıklar 
Örgütlerde ve bireylerde vizyonların yaşamasını engelleyen çeşitli özellikler bulunabilir. Bu un-

surlar vizyona zarar verdikleri gibi örgütte de zarar verebilirler. Bireysel özellikler, hata yapma kor-
kusu, belirsizliği kabullenememe, yaratıcılık yerine mevcut fikirlerin tercihi, problemlerle başa çıka-
mama, bir önce başarılı olmak için gereğinden fazla aceleci ve sabırsız olma,  hayal gücünü kullan-
mama, kurgu ve gerçekleri ayırmadaki eksikliklerin varlığı, aşırı derecede hayalci olmadır. Örgütsel 
engeller ise, işletme kültürünün vizyonun yaşamasına engellemesi, stratejik kararların hatalı olması, 
gerçeklerle uyumunu sağlayan verilerin yetersiz olması, ödüllendirme sisteminin yetersizliği, düzensiz 
uygulamaların varlığı, stratejik katılımın sağlanamaması, uygun olamayan bilgi sistemleri,  ekip ça-
lışmasının ve işbirliğinin sağlanamaması, ve yönetsel devamsızlık sayılabilir (Namaki,1997:86-88).21 
Bu nedenlerden dolayı vizyonla amaçlanan yüksek motivasyon, bağlılık, ekip ruhu ve başarı elde edi-
lemeyebilir.  

Vizyonun oluşturulması ve hayata geçirilmesi örgütler için dönüm noktası olabilir. Bu nedenle 
yönetim grubundan başlayıp, tüm alt birimlere ulaşan bir heyecan dalgası oluşabilir. Özelikle bu aşa-
mada dikkat edilmeyen yada özen gösterilmeyen davranış ve kararlar vizyonun başarısını etkileyebilir. 
Bunlar (Gitlow ve Gitlow,1987:25)22  

1. Gelecekle ilgili sorunların açık, net ve  anlaşılır şekilde tanımlanmaması 
2. Vizyon oluşturma sürecine gerektiği kadar zaman ayrılmaması 
3. Vizyonun yazılma ve ifade edilmesinde herkesin anlayacağı şekilde olmaması 
4. Vizyon ifadesini katı ve değişmez kurallar olarak algılanması 

                                                 
19 Gray Hammel, C.Kprahalad, (çev.Zülfü Dicleli), a.g.e, s.102 
20 Jeffrey Pfefer,(çev. Sinem Gül) Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan, Sabah kitapları, İstanbul, 1995, s.178 
21 M.S.S El Namaki, (Çev.Turan Atılgan), “Şirket Vizyonunun Yaratılması”, Dokuz Eylül Ünv. İİBF Dergisi, Cilt:12 Sayı:1, 
İzmir, y:1997, s. 86-88) 
22 Howard S.Gitlow, Shelly J.Gitlow, The Deming Guide to Quality and Competitive Position, Prence Hall Inc., Englowood 
Cliffs, New Jersey, 1987, s.25 
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5. Vizyonu ortaya çıkaracak ve uygulayacak ekibin iyi seçilmemesi 
6. Vizyon ifadesi oluşturulduktan sonra özellikle üst yönetim tarafından hayata geçirilmemesi 
7. Vizyonu her türlü problemin çözücüsü olarak görme olarak sıralayabiliriz. 
Bunlara ek olarak gerekli ekonomik desteğin veya bütçenin ayrılması gerekir. Aksi takdirde ka-

tılımcıların istediği fakat talep etmediği bir çalışma olarak kalabilir. Bu iş için vakit harcayanlar, 
ölçme değerleme işlemlerini yapanlar, vb çalışmalar içerisinde olanlar belli bir süre sonra isteklerin-
den vazgeçebilirler. Ayrıca hayalin gerçeğe dönüşümünde önemli kriterlerden biride maddi olmayan 
imkanların yanı sıra maddi imkanların işin başında biliniyor olmalıdır. 

TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VİZYON YÖNETİMİ 
UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmamızın temel amacı, turizm sektöründeki konaklama işletmelerinde vizyon yönetimi 

uygulamalarına ilişkin sistemli, güvenilir, geçerli ve faydalı veriler toplayarak, onları tanımlamak, 
analiz etmek, açıklamak, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkileri aramak konuya ilişkin hipo-
tez ve kuramları test etmektir. 

Örgütsel vizyona ilişkin olarak ankete katılan işletmelerde, yöneticilerin demografik özellikler 
acısından nasıl bir profil sergilediği (yaş, cinsiyet, çalışma süreleri vb) vizyonun olup olmadığı, hangi 
konularda faydalı olduğu, ne şekilde belirlendiği ve ne olduğunu tespit etmeye yönelik bilgiler elde 
edilecektir. Böylece mevcut durum ortaya çıkarılacaktır. Bu çalışmayla elde edilecek veriler aracılı-
ğıyla turizm sektöründeki konaklama işletmelerinin vizyon uygulamasına bakışı ve vizyon uygula-
malarının neler olduğunu tespit etmek amaçlamaktadır. Değerlendirmeler SPSS  (Statistical Package 
for Social Science) For Windows 10.0 isimli istatistik paket programını kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni ve örneklem seçimi 
Maliyet, teknik ve bulguların kalitesi acısından örneklemimizi konaklama işletmeleri içerisinde 

önemli bir paya sahip olan ve vizyon yönetimi uygulamaları olacağı varsayılan dört- beş yıldızlı otel-
ler ile birinci sınıf tatil köyü işletmeleri oluşturmaktadır. Verileri toplamak için geliştirilen anket 
formu, 2003 yılının Aralık ve Haziran aylarında işletme yöneticileri tarafından doldurulmuştur. 

Bu çalışma da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar  ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden  alı-
nan bilgiye göre 31. 12. 2001 tarihi itibariyle  beş yıldızlı otel sayısı 131, dört yıldızlı otel sayısı 228 
birinci sınıf tatil köyü sayı 73 olarak alınmıştır. Bu veriler ışığında 359 otel 73 tatil köyü olmak top-
lam 432 işletme genel evreni oluşturmaktadır. Bunlardan 102’si otel 13’ü tatil köyü olmak üzere top-
lam 115 işletme örneğimizi oluşturmuştur. 115 işletmeden oluşan  örneklem sayısının  genel evreni 
temsil etme yeteneğinde olduğu kabul edilmiştir. Örnekleme yapılırken sonlu bir ana kütleden, iadesiz 
ve her üyenin örneğe girme şansı eşit kabul edilerek basit tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanı-
larak 230 adet anket formu yöneticilere gönderilmiş, 95 tanesi  cevaplandırılmadığı ve postada kay-
bolduğu için 20 tanesi de eksik cevaplandırıldığı için analize tabi tutulmamıştır. Geri dönüşümler yine 
dağıtılma aşamasında kullanılan araçlarla elde edilmiştir.  

Cevaplayıcıların demografik özeliklerine ait bulgular 
Anketimizi katılan deneklerin Yaş dağılımı 6’sı (% 5,2) 20-25, 27’si (%23,5) 26-30, 33’ü 

(%28,7) 31-35, 27’si (%23,5) 36-40 ve 22’si (%19,1) 41 ve yukarısı yaş grubu arasında bulunmakta-
dır. Öğrenim düzeyleri Cevaplayıcılar arasıda ilkokul ve ortaokul eğitim düzeyinde kimse yoktur. 
Diğer cevaplayıcıların16’sı (%13,9) lise, 26’sı (%22,6) meslek yüksekokulu, 60’sı(%52,2) fakülte, 
13’ü(%11,3) yüksek lisans ve yukarısı seviyesinde diplomaya sahiptirler. Ankete katılanların görev 
dağılımları, 39’u (%33,9) genel müdür, 57’si(%49,6) işletme müdürü, 19’u (%16,5) departman mü-
dürü olarak görev yapmaktadırlar. Ankete katılanların cinsiyet durumu 30’u (%26,1) kadın, 85’i 
(%73,9) erkektir. Eğitim aldıkları alanları, 62’si(%53,9) turizm, 53’ü (%46,1) turizm eğitimi ver-
meyen okullardan mezun olmuşlardır. Yöneticilerin turizm sektöründe çalışma süresi, yöneticilerin 
22’si (%19,1) 1-5 yıl, 32’si (%27,8) 6-10 yıl, 35’i (%30,4) 11-15 yıl ve 26’sı(%22,6) 16 ve daha fazla 
yıldır turizm sektörün de çalıştıklarını belirtmişlerdir.  Yöneticilerin, 10’u (%8,7) 6 aydan az, 17’si 
(%14,8) 6-11 ay, 48’i 1-4 yıl, 31’i (%27) ve  9’u (%7,8) 10-14 yıl arası işletmede çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir. Çalışmakta olduğu işletmede 15 yıldan daha fazla süre çalışan yönetici bulunmamaktadır. 
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Tablo 2. Demografik özellikler  
 

Demografik Özellikler Kategoriler N Yüzde(%) 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul ve Dengi  
Ortaokul ve Dengi 

Lise ve Dengi 
Meslek Yük. Okulu ve Dengi 

Fakülte ve Dengi 
Yüksek Lisans ve yukarısı  

Toplam  

-- 
-- 
16 
26 
60 
13 

115 

-- 
-- 

13,9 
22,6 
52,2 
11,3 
100 

Görev Dağılımı 

Genel  Müdür 
İşletme Müdürü 

Departman Müdürü 
Toplam 

39 
57 
19 

115 

33,9 
49,6 
16,5 
100 

Yaş Grupları 

20-25 
26-30 
31-35 
36--40 

41- yuk. 
Toplam  

6 
27 
33 
27 
22 

115 

5,2 
23,5 
28,7 
23,5 
19,1 
100 

Cinsiyet 
Kadın  
Erkek 
Toplam 

30 
85 

115 

26,1 
73,9 
100 

Mezun olunan bölüm 
Turizm 
Diğer 

Toplam  

62 
53 

115 

53,9 
46,1 
100 

Sektördeki çalışma 
süresi 

1-5 yıl  
6-10 yıl 

11-15 yıl 
16 ve yukarısı 

Toplam 

22 
32 
35 
26 

115 

19,1 
27,8 
30,4 
22,6 
100 

İşletmedeki çalışma 
süresi 

6 ayda az 
6 -11 ay  
1 - 4 yıl 
5 - 9 yıl 

10 - 14 yıl 
15 yıldan fazla  

Toplam  

10 
17 
48 
31 
9 
-- 

115 

8,7 
14,8 
41,7 
27,0 
7,8 
-- 

100 

İşletmelere ilişkin bulgular  
Anketi uygulayabildiğimiz 115 konaklama işletmesinin kuruluş yılı, bulunduğu coğrafi bölge ve 

sınıfına ilişkin veriler bu bölümde verilmiştir. İşletmelerin kuruluş yılları değerlendirildiğinde, 2’si 
(%1,7) 1968-1978 yıllarında, 25’i (%21,7) 1979-1989 yıllarında, 72’si (%62,6) 1990-2000 yıllarında 
ve 16’sı (%13,9) 2001-2003 yıları arasında işletmeye başlamışlardır. Bu turizm sektörünün ülkemizde 
1980’lerden sonra gelişmeye başladığının bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.  

Konaklama işletmeleri sayısı ve vizyon yönetimi uygulama potansiyeli taşıdıkları için iki tür iş-
letme çalışmamıza konu olmuştur. Bunların 102’si (%88.7) otel, 13’ü (%11,3) tatil köyüdür.  

 
Tablo 3. İşletmelere İlişkin Özellikler 
 
İşletme Özellikleri Kategoriler N Yüzde(%) 

İşletme Türü 
Otel 
Tatil Köyü 
Toplam 

102 
13 
115 

88.7 
11.3 
100 
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Kuruluş Yılı 

1968-1978 
1979-1989 
1990-2000 
2001-2003 
Toplam 

2 
25 
72 
16 
115 

1.7 
21.7 
62.6 
13.9 
100 

Tesisin Bulunduğu Bölge 

Ege 
Akdeniz 
Marmara 
Karadeniz 
İç Anadolu  
Güneydoğu 
Doğu Anadolu 
Toplam 

21 
53 
21 
5 
7 
4 
4 
115 

18,3 
46,1 
18,3 
4,3 
6,1 
3,5 
3,5 
100 

 
Ülkemizdeki konaklama işletmelerinin sayısal dağılımı dikkate alınarak anketler gönderilmiş fa-

kat geri dönenler ve uygun şekilde doldurulanlar dikkate alınmıştır. Buna göre 21’i (%18,3) Ege, 53’ü 
(%46,1) Akdeniz, 21’i (%18,3) Marmara, 5’i (%4,3) Karadeniz, 7’si(%6,1) İç Anadolu, 4’ü (%3,5) 
Güneydoğu ve yine 4’ü (%3,5) Doğu Anadolu bölgesindeki konaklama tesisleridir. Konaklama işlet-
melerinin bölgesel dağılımında ülkemizde turizm sektörünün en canlı olduğu başta Akdeniz olmak 
üzere Ege ve Marmara  bölgeleri otel sayılarının daha fazla olduğu görülmektedir.  

Konaklama işletmelerinin örgütsel düzeyde vizyon uygulamalarına yönelik verilerin değerlendi-
rilmesi 

Anketimizin bu bölümünde cevaplayıcılara vizyon kavramı ve vizyon yönetimine ilişkin sorular 
yöneltilmiştir. Ayrıca örgütsel düzeyde vizyon uygulamalarının paylaşılma durumu, vizyonun fayda-
ları, vizyonu belirleme yöntemi ve vizyon cümlelerini yazmaları istenmiştir. 

Yöneticilerin daha önce vizyon kavramıyla karşılaşıp karşılaşmadıklarına ilişkin değerlendirme  
“Vizyon yönetimi kavramıyla daha önce karşılaştınız mı?” sorusuna yöneticilerin 83’ü (72,2) 

evet, 32’si (%27,8) hayır cevabını vermişlerdir. 
 
Tablo 4. Yöneticilerin Vizyon Yönetimi Kavramıyla Daha Önce Karşılaşma Durumu 
Vizyon yönetimi kavramıyla daha önce karşılaştınız mı? N  (%) 
Evet 83 72,2 
Hayır 32 27,8 
Toplam 115 100 

İşletmelerde vizyon yönetimine ilişkin değerlendirme 
Örneklerimiz de bulunan işletmelerin vizyon yönetimi uygulamaları olup olmadığını tespite yö-

nelik olarak sorulan “İşletmenizde vizyon yönetimi uygulamanız var mı?” sorusuna verilen cevaplar 
şu şekildedir. İşletmelerin 54’ü (%47) evet,  61’i (%53) hayır cevabını vermişlerdir. 

 
Tablo 5. İşletmenizde vizyon yönetimi uygulamasına ilişkin durum 
İşletmenizde vizyon yönetimi uygulamanız var mı? N (%) 

Evet 54 47 
Hayır 61 53 
Toplam 115 100 

Konaklama işletmelerinin yazılı bir vizyon ve misyon bildirisi sahip olma durumuna ilişkin de-
ğerlendirme  

Ankete katılan işletmelerden vizyon yönetimi uygulayan 54 işletmede “vizyon ve misyon ifade-
lerinin yazılı olarak bulunuyor mu?” sorusuna evet cevabını verenlerin sayısı 42, yüzdesi %77,8, hayır 
cevabı verenlerin sayısı ise 12 yüzdesi ise %22,2 dir. 
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Tablo 6. Yazılı Bir Vizyon Ve Misyon Bildirisi Sahip Olma 
Yazılı Bir Vizyon Ve Misyon Bildirisi Sahip Olma N % 
Evet 42 77,8 
Hayır 12 22,2 
Toplam 54 100 

 

Örgütsel düzeyde vizyon paylaşımına ilişkin durum 
Yöneticilere mevcut vizyonun örgüt çapında çalışanlar tarafından ortak paylaşımının sağlanıp 

sağlanmadığına ilişkin yöneltilen soruya evet cevabı verenlerin  sayısı 50  yüzdesi %92,6, hayır ceva-
bın işaretleyenlerin sayısı 4 yüzdesi %7,4 dür. 

 
Tablo 7. Örgütsel Düzeyde Vizyon Paylaşımına İlişkin Durum 
Örgütsel Düzeyde Vizyon Paylaşımı N % 
Evet 50 92,4 
Hayır 4 7,6 
Toplam 54 100 

 
Ankete katılan üst düzey yöneticilerin, %92,4’nün vizyon paylaşımının örgüt düzeyinde payla-

şıldığını ifade etmeleri kendilerini de paylaşımın sağlanılmasında sorumlu hissetmelerinden kaynakla-
nabilir. Ayrıca, anketimizde yer alan 17. soruda vizyon ifadesinin yazılması istenmiş ve yazılma yüz-
desi %74,1 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu iki bulguya dayanarak paylaşılmanın yüksek düzeyde 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Vizyonun işletmelere sağladığı faydalara ilişkin değerlendirme  
Yöneticilerin “Vizyonun işletmenize sağladığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir?” so-

rusuna verdiği cevaplar Tablo 4.16’daki gibidir. Bu tabloda “çalışanların motivasyonunu yükseltir” 13 
kişi (%24,1), “verimliliği artırır” 10 kişi (%18,5), “iş tatmini olumlu yönde etkiler” 6 kişi (%11,1), “iş 
gören devir oranını azaltır” 6 kişi (%11,1), “işe bağlılık”, “ilerlemeyi teşvik etme” ve “çalışanlara ayrı 
bir heyecan verme” 4’er kişi (%7,4) ve “çalışanların kendine güvenini artırır” 3 kişi (%5,6) olarak 
değerler yer almaktadır.   

 
Tablo 8. Vizyonun İşletmelere Sağladığı Faydalara İlişkin Değerler 
Vizyonun İşletmelere Sağladığı Faydalar N % 
İşe bağılılığı artırması 4 7,4 
İş tatminini olumlu yönde etkilemesi 6 11,1 
Çalışanların motivasyonu yükseltmesi 13 24,1 
İş gören devir oranını azaltması 6 11,1 
Çalışanların kendine güvenini artırması 3 5,6 
Verimliliği artırması 10 18,5 
İlerlemeyi teşvik etmesi 4 7,4 
Çalışanlara ayrı bir heyecan vermesi 4 7,4 
Pozitif yönde sinerji yaratması 4 7,4 
Toplam 54 100 

 
Bu sonuçlara göre, ankete katılan yöneticilerin %24’ü vizyon yönetiminin çalışanların motivas-

yonunu artıracağını ifade etmişlerdir. Açık ve anlaşılır bir vizyon çalışanların motivasyonunu artırdığı 
(Osland ve diğerleri, 2001:382; Dinçer,1998:27).23, 24 pek çok yazarın ortak görüşüdür. Ayrıca vizyo-
nun sağladığı diğer faydalar, verimliği artırdığı, iş tatmini olumlu yönde etkilediği, iş gören devir ora-
nını azaltacağı, işe bağlılığı sağladığı, ilerlemeyi teşvik ettiği, çalışanlara ayrı bir heyecan verdiği ve 
çalışanların kendine güvenini artıracağı şeklinde bir sıralama yapılabilir. 

                                                 
23 Joyce S . Osland, David A .Kolb, Irwin M . The Organizational Behavior, Prentice Hall, ew Jersey, 2001, pp .382 
24 Ömer Dinçer,age, s 27 
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İşletmelerde örgütsel vizyonu belirleme yöntemlerine ilişkin değerlendirme 
Konaklama işletmelerinin sahip oldukları vizyonu ne şekilde belirlediklerine ilişkin  veri elde 

etmeye yönelik hazırlanılan soruya yöneticilerden, 9’u (%16,7) danışman bir firma rehberliğinde, 
17’si (%31,5) dahil olunan zincir işletme yardımıyla, 7’si (%13) işletme sahibinin yoğun çalışmasıyla 
ve 21’i (%38,9) profesyonel yöneticiler yardımıyla cevabını vermişlerdir.  

 
Tablo 9. Örgütsel Vizyonun Belirleme Şekline Ait Değerler 
Örgütsel vizyonun belirleme şekli N % 
Danışman bir firma rehberliğinde 9 16,7 
Dahil olunan zincir işletme yardımıyla 17 31,5 
İşletme sahibinin yoğun çalışmasıyla 7 13 
Profesyonel yöneticiler yardımıyla 21 38,9 
Toplam 54 100 

 
Konaklama işletmelerinde vizyonun belirlenmesinde en önemli etkinin profesyonel yöneticilerin 

yardımıyla olduğu verilerden anlaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin cevaplayıcıların, %38’i yöneticilerin 
etkisi olduğunu işaretlemişlerdir. Vizyon yönetiminin, uzun ve çetin bir süreç olduğu göz önüne alı-
nırsa profesyonel bilgiye ve üst yönetimin desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla örgütün üst 
kademesinde bulunan yöneticilerin böyle bir desteği vermesi gerekmektedir. Teorik bölümümüzde de 
yer aldığı gibi, General Electric’ten Welch, IBM’den Gerster, Ritz-Carlton Hotel’inden Horst Schulze 
vb. diğer profesyonel yöneticiler vizyonun ortaya çıkarılması, organizasyonu ve yönetiminde büyük 
çaba göstermişlerdir. Ankete katılan yöneticilerde, ülkemizde bulunan konaklama işletmelerinde viz-
yonun belirlenmesinde profesyonel yöneticilerin desteğinin daha çok olduğunu belirtmişlerdir. Vizyo-
nun belirlenmesinde önem arz eden diğer faktörler ise bağlı bulunulan zincir otellerin desteği, danış-
man bir firmanın arcılık etmesi ve son olarak işletme kurucusunun etkisinin görüldüğünü söyleyebili-
riz.   

İşletmelerin mevcut vizyon ifadelerinin yazılmasına ilişkin veriler  
Anketimizde açık uçlu tek soru olan “vizyon cümlenizi yazınız” isteğini  yöneticilerin 40’ı  

%74,1 oranla yerine getirirken,  14’u  %25,9’u hiçbir şey yazmamıştır. 
 
Tablo 10. Yöneticilerin Vizyon Cümlesini Yazma Durumları  
Vizyon Cümlesini Yazınız N % 
Yazanlar 40 74,1 
Yazmayanlar 14 25,9 
Toplam 54 100 

 
Anketlere yazılan ifadeler tek tek incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde konaklama işletmeleri-

nin vizyon ifadelerinde daha çok hangi yönlerini ve odaklandıkları konulara ilişkin bulgular elde 
edilmiştir. Elde edilen vizyon ifadeleri aşağıdaki gibidir.  

-Mutlak müşteri memnuniyeti temel hedefimizdir. 
-Müşterilerin kendilerini evlerinde hissetmesini sağlayacak en kaliteli hizmeti onlara sunmalıyız. 
-Rakiplerimize rağmen en iyi konferans oteli olacağız. 
-Güler yüzlü hizmet sunarız. 
-Otel personeli misafirlerine en iyi hizmeti sunmak mecburiyetindedir. Çünkü onlar beyefendi ve 

hanım efendilerdir. 
-Doğru zamanda, hızlı ve yenilikçi kararlarla başarı için risk alırız. 
-Dünya otelleri arasında en tanınmış ve en prestijli otel işletmesi konumuna gelmek 
-Otelimizde ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkar-

mak. 
-Turizm hizmeti sunduğumuz tüm konuklarımızın memnuniyetini sağlamayı “en temel hedef” 

olarak kabul ederek, uluslar arası turizm kalitesinden ve standartlarından ödün vermeden turizm sektö-
ründe LİDER olmak. 

-Counton Me (bana güven, bana inan, beni takip et) 
-Avrupa’nın en iyi golf otellerinden biri olmak. 
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-Biz bir aileyiz. 
-Her zaman daha iyisini yapabiliriz. 
-Mutlu ayrılan misafirler bizim referansımızdır. 
-Başarı hepimizin başarısıdır. 
-Tüm dünya kültürlerinin kabul edeceği, güveneceği bir kurum kültürü yaratmak. 
-Hizmet kalitesinden ödün vermeksizin diğer otel işletmelerine öncülük etmek. 
-Yes I can. “evet yapabilirim” 
-Biz bir takımız. Ekip çalışması potansiyel insan gücümüzü ortaya çıkarır. 
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu ifadeler konaklama işletmelerinde kullanılan vizyon ifade-

leridir. Bu ifadelerde genellikle ekip çalışmasına, müşteri memnuniyetine, kurum kültürüne, misafir-
lere, işgörenlere, rakiplere, küreselleşmeye, yeniliğe, geleceğe ve bir numara olmaya ait idealler bu-
lunmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Geleceğe yönelik çabaların önemi günümüzde giderek artmaktadır. Özellikle  nitelikli işgücünün 

ön plana, bilginin sınır tanımadığı ve öneminin giderek artığı günümüzde vizyonun örgütlerdeki 
önemi göz ardı edilemez. Dolayısıyla vizyonun bilinen tüm boyutlarıyla anlaşılması, nasıl yapılandı-
rıldığı ve işletmelerindeki uygulamaları mümkün olduğu kadar geniş bir açıdan ele alınmalıdır. Viz-
yon kavramının anlaşılmasını sağlayacak kavramsal tanımlamalar, vizyonun ilgili kavramlarla ilişki-
leri, örgütsel acıdan değerlendirilmesi ve yönetilme süreci iyi bilinmelidir.. 

Konaklama işletmelerinde vizyon yönetimi temelde hizmet işletmelerine has özelliklere bağlı 
olarak farklılıklar göstermektedir. İşletmelerde yöneticilerin desteğiyle başlayan bu süreç farklılıkları 
dikkatle değerlendirmelidirler. Konaklama işletmeleri, rekabet gücünü artırmak, üretim ve kaliteyi 
geliştirmek için sürekli geliştirme stratejileri takip etmelidirler. Bu stratejiler, sayesinde örgütsel dü-
zeyde stratejik düşünmenin önü açılabilir. Sonuç olarak, küresel rekabette konaklama işletmeleri sü-
rekli başarı ve yüksek performanslı örgütleri yaratabilmek için çevresel faktörleri de göz önünde bu-
lundurarak gelişmeyi destekleyici değişimlere hazır olmalıdırlar. Bunu başarmak için gerekli  kararları 
almada onlara yol gösterici olarak vizyon yardımcı olabilir. 

Yerli ve yabancı rakiplerine karşı dinamik bir  mücadele için oluşturulacak stratejik düşünmede 
vizyonun yeri olmalıdır. İleriye yönelik  olarak ortak bir bakış, güçlü bir motivasyon, anlamalı bir 
yaratıcılık, güçlü liderlik, başarılı olma merkezli bir örgüt kültürü, temel amaç ve değerlere sahip olan 
konaklama işletmeleri vizyon yaratabilir, bu sayede  gelecekte  de var olabilirler. Bu konuda yöneti-
ciler çok önemli roller üstlenmelidirler. Çünkü uzun süreli stratejileri başarı ile yerine getirebilme uy-
gulayıcıların bu dönemin anlamı konusunda ortak bir görüşe sahip olmaları ile sağlanabilir. 

Bu bölümde anket yöntemiyle konaklama işletmelerinde, örgütsel vizyon üzerine elde edilen ve-
rilerin değerlendirilmesi yapılmıştır.  Elde edilen bulguları şu şekilde özetlemek mümkündür. 

1. Araştırmamızın sonuçlarına göre, anketimizi cevaplayan yöneticilerin “Vizyon yönetimi kav-
ramıyla daha önce karşılaştınız mı?” sorusuna %72.2’si evet, %27,8’i hayır cevabını vermişlerdir. 
Vizyon yönetimi kavramının henüz yönetim literatürüne kısa bir süre önce girdiği düşünüldüğünde, 
oranın yüksek çıkmış olması olumlu kabul edilebilir. Dolayısıyla konaklama işletme yöneticilerinin 
büyük bir çoğunluğu kavrama yabancı değildirler, daha önce bu kavramla karşılaştıklarını ifade et-
mişlerdir. Ankete katılanların büyük çoğunluğunu eğitim düzeyinin yüksek olması ve yönetim kade-
mesinde yer alması bu sonuçların çıkmasını desteklemektedir. 

2. İşletmelerde vizyon yönetiminin olup olmadığına ilişkin sorulan soruya cevaplayıcıların 
%47’si evet, %53’ü hayır cevabını vermişlerdir. Bu yüzdelerin oranın biraz fazla olmasında örnek-
lemimizin dört ve beş yıldızlı oteller ile birinci sınıf tatil köylerinin dahil edilmesi ve zincir iş-
letmelerden kaynaklandığı söylenebilir. Gerek anketlerin dağıtılması aşamasında yaptığım gözlemler, 
gerekse sektörle olan ilişkilerim nedeniyle ülkemizdeki konaklama işletmelerinin yarıya yakınının 
vizyon yönetimine sahip olduğunu düşünmemekteyim. Özellikle üç yıldızlı ve daha aşağı otellerde bu 
oranın çok daha düşük olduğu bilinmektedir. Bu soruya evet cevabı veren cevaplayıcılara yönelttiği-
miz  “vizyon ve misyon ifadeleriniz yazılı olarak bulunuyor mu?” sorusuna evet cevabını verenler 
%77,8, hayır cevabı verenler %22,2’dir. Dolayısıyla yazılı hale getirilmiş misyon ve vizyon ifadesi 
bulunmuyorsa gerçek anlamda bir vizyon yönetimi olduğunu söylemek güçleşmektedir. Bu soruyla 
elde edilen veriler gerçekten vizyon yönetimi uygulanma oranlarının daha az olduğunu ifade etmekte-
dir.   
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3. Vizyon yönetimi uygulayan işletme yöneticilerinin %92,4’ü vizyonun örgütsel düzeyde payla-
şıldığını % 7,6’sı ise paylaşılmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre, konaklama işletmelerindeki 
işgörenlerin örgütsel amaçlarla bireysel amaçlarını uyumlaştırdığı söylenebilir. Ayrıca yöneticilerin 
kendilerini vizyon yönetiminden   sorumlu hissetmeleri de  oranın yüksek çıkmasına neden olmuş 
olabilir. İşletmeye sağladığı yararlar açısından yapılan değerlendirme de ise   sırayla çalışanların mo-
tivasyonunu, verimliliği ve iş tatminini artırdığını buna bağlı olarak da işgören devir oranının azaldı-
ğını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar teoride belirtilen vizyon yönetiminin işletmeye sağladığı faydaları 
desteklemektedir. Fakat sonuçlar içerisinde “pozitif yönde sinerji yaratır” ifadesinin en düşük değeri 
alması düşündürücüdür. Çünkü insan ilişkileri  yoğun olduğu  bir sektörde  vizyon yönetiminin pozitif 
sinerji yaratması beklenmektedir. Bu cevabın düşük çıkmasında  diğer yargıların daha önemli görül-
müş olması düşünülmektedir. 

4. Vizyon yönetimi uygulaması bulunan işletmelerde, örgütsel vizyonun belirlenmesinde, %38,9 
profesyonel yöneticiler, %31,5 dahil olunan zincir işletme %16,7 danışman bir firma rehberliğinde ve 
%13 işletme sahibinin yoğun çalışmasıyla cevabını vermişlerdir. Bu sonuçlar, örgütsel vizyonun be-
lirlenmesinde bilgi düzeyinin yüksek olması veya bilgi birikiminden ortaklaşa yararlanılmasının etkili 
olduğunu göstermektedir. Çünkü profesyonel eğitim alan  yöneticiler veya daha sistematik çalışan 
zincir otellerinin örgütsel vizyonu belirlemeleri uygulamada sıkça görülmektedir. Böylece teoride or-
taya koyduğumuz vizyon belirleme yöntemlerinden, konaklama işletmelerinin büyük bir kısmı ortak 
teşebbüs yöntemiyle vizyonlarını belirlediğini söyleyebiliriz. Ayrıca yapılan pek çok çalışmada, viz-
yon yönetiminde üst düzey yönetimin özellikle profesyonel olarak çalışan şirket yönetim kurulu baş-
kanlarının vizyonun ortaya konulmasında ve yönetilmesinde çok önemli olduğu görülmüştür.  

5. Vizyon yönetimi uygulayan konaklama işletmelerinden %74.1’i vizyon ifadesini anket for-
muna yazmıştır. Yazılı vizyon ifadeleri incelendiğinde bu ifadelerde genellikle ekip çalışmasına, 
müşteri memnuniyetine, kurum kültürüne, misafirlere, işgörenlere, rakiplere, küreselleşmeye, yeni-
liğe, geleceğe ve bir numara olmaya ait idealler bulunmaktadır. Bu unsurlar, teoride belirtilen vizyon 
ifadelerinin taşıması gerek içerikle uyumludur. Dolayısıyla bu ifadelerin oluşturulmasında profesyonel 
yardım alındığı yada iyi bir çalışma sonucu oluşturulduğu fikrini vermektedir. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ОТ КОРРУПЦИИ В 
СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

(НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Прядко Ольга Юрьевна* 

 
Специфика переходного периода заключается в нецикличности развития экономики и, 

соответственно, в отсутствии закономерно чередующихся фаз спада и подъема экономических 
волн. В связи с этим возникает множество экономических угроз для развития бизнеса. 
Значимость инвестиций – в их мультипликативном эффекте, который способствует выходу из 
экономического кризиса и обеспечивает стабильное экономическое развитие страны. В 
суровых условиях переходного периода благоприятное экономическое развитие возможно при 
обоснованности проводимой макроэкономической политики и политики антицикличного 
регулирования. В то же время странам с переходной экономикой, кроме огромного пласта 
политических и экономических проблем, не позволяющих им выйти из кризиса, присущ 
настоящий «бич экономического развития» – коррупция.  

Цель нашего исследования – анализ последствий коррупции, влияющих на инвестицион-
ную активность в Кыргызской Республике, и разработка предложений для инвесторов по 
выходу из сложившейся ситуации. 

По ИВК (индекс восприятия коррупции) в 1999 г. Кыргызстан занимал 87 место; ИВК = 
2,2 балла (http://www.transparency.de). В 2005 г. Кыргызстан занял 130 место, вместе с Грузией; 
ИВК = 2,3 балла (http:// www.transparency.org.ru). 

Воздействие коррупции на инвестиционные процессы (по материалам http://www.indem.ru 
/indemfond/indfp2_r.html): 

• Неэффективно используются бюджетные средства государства и международных 
организаций, в частности – при распределении заказов и кредитов. 

• Расширяется теневая экономика, что ведет к уменьшению налоговых поступлений. 
Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше 
оказывается не тот, кто самый лучший и конкурентоспособный. 

• Субъекты рынка утрачивают веру в способность власти устанавливать и соблюдать 
честные правила рыночной игры.  

Для улучшения инвестиционных процессов в Кыргызской Республике необходимо 
проведение целого комплекса мер по обеспечению «прозрачности управления со стороны 
государственных органов», на что направлена Пороговая программа Корпорации вызовов 
тысячелетия «Улучшение показателей по борьбе с коррупцией в Кыргызской Республике на 
2006-2007 годы», законодательное укрепление гарантий инвесторам, развитие страхования 
инвестиций и многое другое. Немалую роль в «сопротивлении» коррупционным механизмам 
играет корпоративная культура – принципиальный отказ от сомнительного сотрудничества. В 
борьбе с коррупцией желательно применение адекватных индивидуальных мер со стороны 
представителей бизнеса, к которым обращаются с предложением взятки (дать или взять). 

"Корни коррупции – не в плохих или хороших людях. Они – в системе. Коррупцией 
страдают все страны с переходной экономикой и нестабильной политической системой". 

В.В. Путин (http://aznocorruption.org/cgibin/ecms/vis/vis.pl?s=001&p=0031&g=) 
Коррупция – это многогранное явление, имеющее в разных культурах и обществах свою 

специфику понимания, вплоть до того, что дозволенное и являющееся подарком для 
представителей одной культуры считается коррупцией представителями другой культуры. Тем 
                                                 
* Aспирант КРСУ, ОсОО «Издательский дом “Аль Салам”». 
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не менее, в каждом обществе имеют место явления, считающиеся аморальными и осуждаемые 
обществом. Проблема коррупции будоражит гражданское общество, и, конечно, самое 
негативное отношение вызывает коррупция государственных чиновников. 

Международной борьбе против коррупции серьезно мешают присущие правовым 
системам разных стран различия в трактовке коррупции как экономического правонарушения. 
Так, в одних странах (например, в Тайване) наказывают только взяткополучателей, а 
предложение взятки не является уголовно наказуемым деянием. В других странах (например, в 
Чили) ситуация диаметрально противоположная: дача взятки – уголовное преступление, а 
получение взятки таковым не считается, если только чиновник не совершил иные 
злоупотребления. Помимо расхождений в определении признаков уголовно наказуемого 
коррупционного правонарушения есть значительные отличия в мерах наказания за него 
(http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011032/1011032a1.htm:12). 

Коррупция, по ее масштабу, подразделяется на малую и крупную коррупцию, а также 
бюрократическую и политическую коррупцию. Крупная, а зачастую и политическая коррупция 
проявляется, например, в сделках, связанных с инфраструктурой и оружием, а также при 
приватизации, в то время как малая, а также бюрократическая коррупция более распространена 
в налоговой и таможенной сферах, а также в системе защиты правопорядка 
(http://www.korruptsioon.ee/9092: 2). 

То, что коррупция в Кыргызской Республике есть и проявляется повсеместно – неоспори-
мый факт, о чем свидетельствуют многочисленные статьи в СМИ и существование государ-
ственных программ по ликвидации коррупции. Любые коррупционные явления отражаются на 
субъектах бизнеса, в том числе и на инвестиционных решениях. Инвестиционные процессы 
затрагивают глубинные экономические проблемы и определяют экономическое развитие не 
только представителей бизнеса, но и стран в целом. Инвестиции – действенный механизм 
улучшения социально-экономических преобразований в государстве и фактор, способствую-
щий его стабильному развитию. В современных условиях в странах с переходными экономика-
ми инвестиции рассматриваются как средство обеспечения условий выхода из экономического 
кризиса и дальнейшего экономического роста. Коррупция, стоящая на пути инвестиционных 
решений, имеет две стороны: если инвестор действует заодно с коррупционером, то он 
получает выгодные возможности для своего развития, но если он вне этой игры или хочет 
выйти из нее, то он оказывается перед непреодолимыми барьерами и ограничениями. 

 
Таблица № 1 Формы коррупции (http://www.korruptsioon.ee/9092:2-8) 
 
Форма коррупции Определение 

Взятка/  
подношение 

В качестве взятки рассматривается как денежное, так и прочее благо, кото-
рое должностное лицо получает за нарушение своих служебных 
обязанностей. Разница между подношением и взяткой, согласно уголовному 
кодексу, состоит в том, что в случае подношения должностное лицо, 
получившее выгоду, совершает такое деяние (или не совершает его), 
которое разрешено законом, а в случае взятки совершает незаконное деяние.

Злоупотребление 
должностным положением 

Незаконное использование должностного положения, в результате чего 
причиняется существенный вред другому лицу или публичным интересам. 
Злоупотребление должностным положением может выражаться в 
незаконных распоряжениях подчиненным, непредоставлении определенных 
данных, совершении незаконных сделок. 

Финансирование партий 
Поддержка партий частными лицами, которые в качестве компенсации 
получают выгодные для них политические решения (например, изменение 
законов для более удобного ведения коммерческой деятельности). 

Конфликт интересов при 
смене места работы, или 
эффект вращающейся двери 

Должностное лицо, которое осуществляло контроль над каким-либо 
частным предприятием, поступает на работу на это предприятие после 
ухода из публичного сектора. Например, чиновник не делает тех или иных 
предписаний частному предприятию, получая на нем рабочее место в 
порядке встречной оплаты. 

Покупка голосов Покупка голосов проявляется во время выборов, когда кандидаты обещают 
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встречные услуги, подарки и пр. тем, кто отдаст за них свои голоса. 
Покупкой голосов не следует считать раздачу вещей (воздушные шарики, 
спичечные коробки) во время избирательной кампании, которые напрямую 
не обязывают избирателя голосовать за конкретного кандидата. 

Торговля властным 
воздействием 

Речь идет о таком случае, при котором благо получает, например, ректор 
университета, не являющийся начальником чиновника, однако 
воздействующий на него в пользу вынесения определенного решения, в то 
время как сам чиновник ничего от этого не имеет. 

Непотизм С непотизмом имеют дело в случае, когда на работу принимаются близкие 
родственники и свойственники.  

Торговля информацией 
Такое положение может возникнуть в случае, когда чиновник имеет 
информацию, связанную с должностным местом, которую он должен 
выдавать бесплатно, но он продает эту информацию за дополнительную 
плату. 

Коррупция, связанная с 
бухгалтерией 

При помощи бухгалтерии можно создать и использовать поддельные счета 
или другие бухгалтерские документы, которые содержат неверную инфор-
мацию. Также можно оставить незарегистрированными определенные 
сделки.  

Коррупция, связанная с 
отмыванием денег 

Целью отмывания денег является стремление скрыть источник незаконно 
полученных денег. Отмыванию денег всегда предшествует какое-то 
преступление (взятка, незаконная торговля оружием и наркотиками, 
терроризм и пр.). Таким образом, «отмывание» коррупционных доходов 
является частью коррупционных преступлений. 

Коррупция, связанная с 
государственными 
поставками 

Например, если к лицам, участвующим в конкурсе, не предъявляются еди-
ные требования и не создаются одинаковые условия, или если не осу-
ществляется государственная поставка, хотя ее следовало бы осуществить. 

Хищение государственного 
имущества 

Хищения государственного имущества, согласно исследованиям 
Всемирного банка, характерны для всех государств бывшего восточного 
блока. Это явление связано с формулированием законов таким образом, что 
у небольшой группы людей появляется возможность завладеть 
государственным имуществом на невыгодных  для государства условиях. 
Хищение государственного имущества – хорошо отлаженная системная 
сеть, в которую вовлечена как политическая, так и экономическая элита. 

 
Таблица № 2 Типология коррупционных отношений 

(http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011032/1011032a1.htm:1-2) 
 

Критерии типологии Виды 
Кто злоупотребляет 
служебным положением 

Государственная (коррупция госчиновников) 
Коммерческая (коррупция менеджеров фирм) 
Политическая (коррупция политических деятелей) 

Кто выступает 
инициатором 
коррупционных 
отношений 

Запрашивание (вымогательство) взяток по инициативе руководящего лица 
Подкуп по инициативе просителя 

Кто является 
взяткодателем 

Индивидуальная взятка (со стороны гражданина) 
Предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы) 
Криминальный подкуп (со стороны криминала) 

Форма выгоды, 
получаемой 
взяткополучателем 

Денежные взятки 
Обмен услугами (патронаж, непотизм) 

Цели коррупции с точки 
зрения взяткодателя 

Ускоряющая взятка (чтобы получивший взятку быстрее делал то, что 
должен делать по долгу службы) 
Тормозящая взятка (чтобы получивший взятку нарушил свои служебные 
обязанности) 
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Взятка «за доброе отношение» (чтобы получивший взятку не делал 
надуманных придирок к взяткодателю) 

Степень централизации 
коррупционных 
отношений 

Децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по 
собственной инициативе) 
Централизованная коррупция «снизу вверх» (взятки, регулярно собираемые 
нижестоящими чиновниками, делятся между ними и вышестоящими) 
Централизованная коррупция «сверху вниз» (взятки, регулярно собираемые 
высшими чиновниками, частично передаются их подчиненным) 

Уровень распространения 
коррупционных 
отношений 

Низовая коррупция (в низшем и в среднем эшелонах власти) 
Верхушечная коррупция (среди высших чиновников и политиков) 
Международная коррупция 

Степень регулярности 
коррупционных связей 

Эпизодическая коррупция 
Систематическая (институциональная) коррупция 
Клептократия (коррупция как неотъемлемый компонент властных 
отношений) 

 
Отрицательные воздействия коррупции на инвестиционные процессы (ниже при-

ведены примеры, основанные на материалах http://www.indem.ru/indemfond/indfp2_r.html) 
• Неэффективно используются бюджетные средства государства и международных 

организаций, в частности – при распределении заказов и кредитов. Повышаются цены 
за счет коррупционных "накладных расходов". В итоге страдает потребитель и 
усугубляются социальные проблемы. 

• Расширяется теневая экономика, что ведет к уменьшению налоговых поступлений и 
ослаблению бюджета. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто 
в выигрыше оказывается не тот, кто самый лучший и конкурентоспособный. 
Следствие – ослабление рыночного механизма и замедление появления эффективных 
частных собственников. 

• Субъекты рынка утрачивают веру в способность власти устанавливать и соблюдать 
честные правила рыночной игры. Ухудшается инвестиционный климат, и, следо-
вательно, не решаются проблемы преодоления спада производства и развития отраслей 
народного хозяйства. Появляется закономерный вопрос: каков «портрет инвестора», 
готового к вложению денег в отягощенную экономическими и политическими пробле-
мами страну? Возможно, что список ограничится следующими типами: альтруисты – 
спешащие на помощь людям, создавая новые рабочие места; пираты – готовые к лич-
ному обогащению через отработанные криминальные алгоритмы, пользуясь слабостя-
ми государства; конфессиональные инвесторы – преследующие цель религиозного 
прессинга; геополитические стратеги – готовые к риску, осознавая дальнейшие 
перспективы региона. 

Рассмотрим динамику поступления иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику, 
чтобы отследить взаимосвязь между уровнем коррупции и притоком инвестиций. Динамика  
показывает, что объем иностранных инвестиций значительно увеличивался из года в год в 
основном за счет прямых иностранных инвестиций. Исключение составляет 1999 г., когда 
приток прямых иностранных инвестиций по сравнению с 1998 г. сократился на 20%. Это было 
обусловлено финансовой нестабильностью в регионе, ухудшением основных 
макроэкономических показателей и другими факторами. Ниже приведены данные Нацстаткома 
по структуре иностранных инвестиций за три года до событий марта 2005 г. 

 
Таблица № 3 Структура поступления иностранных инвестиций (тыс. долл. США) 

  2002 2003 2004 
Прямые инвестиции 115677,5 146955,5 175585,4 
Портфельные инвестиции 15703 1294,4 30652,3 
Другие инвестиции 381308,4 815741,1 1299713,7 
Гранты, техническая помощь   78925,4 6250,3 
Итого: 512688,9 1042916,4 1512201,7 
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Отчет за 2005 г. еще не опубликован Нацстаткомом, поэтому нет данных для анализа 
сокращения или увеличения поступления иностранных инвестиций. 

Однако на основании информации об опросе членов Международного делового совета 
(члены – самые крупные инвесторы Кыргызстана, которых более 150), опубликованной в 
журнале «Инвестиции сегодня» (стр. 16 – 19), можно сделать следующие выводы: 

1. Инвесторы после мартовских событий 2005 г. сократили объем плановых инвестиций с 
80% до 14%, а к сентябрю 2005 г. уменьшили их до 11%. В декабре того же года увеличение 
объема инвестиций составило 33%, а на март 2006 г. – 43%. Эти данные свидетельствуют о 
недоверии и осторожности инвесторов. 

2. Инвесторы считают, что экономическая ситуация и инвестиционный климат в стране 
стали «хуже» чем до марта 2005 г., но ожидают их улучшения. Сокращение налогов 
приветствуется и рассматривается как фактор, способствующий улучшению инвестиционного 
климата. 

3. По оценкам инвесторов, в Кыргызской Республике, кроме стабильности валютного 
курса, все ниже перечисленные аспекты хуже, чем в соседних странах: безопасность; наличие 
квалифицированного персонала; налоговые ставки; предсказуемость законодательства; 
коррумпированность чиновников; предсказуемость суда; налоговое администрирование; 
регулирование бизнеса и бюрократия. 
 

Отрицательные воздействия коррупции на социальные процессы 
• Отвлекаются средства от целей общественного развития. Тем самым снижается 

способность власти решать социальные проблемы.  
• Закрепляется и увеличивается резкое имущественное неравенство, бедность большой 

части населения. Усиливается социальная напряженность, бьющая по экономике и 
угрожающая стабильности в стране. 

• Коррумпированность правоохранительных органов способствует укреплению органи-
зованной преступности, которая, сращиваясь с коррумпированными группами чиновников и 
предпринимателей, усиливается еще больше с помощью доступа к политической власти и 
возможностям для отмывания денег. Дискредитируется право как основной инструмент 
регулирования жизни общества. В общественном сознании формируется представление о 
беззащитности граждан и перед преступностью, и перед властью. 

 
Отрицательные воздействия коррупции на политические процессы 
• Происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению 

властвования олигархических группировок. Уменьшается доверие к власти, растет ее 
отчуждение от общества. Тем самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти. 
Снижается политическая конкуренция. Граждане разо-чаровываются в ценностях демократии. 
Возникает угроза разрушения демократических институтов. 

• Падает престиж страны на международной арене, растет угроза ее экономической и 
политической изоляции. 

 
Измерение коррупции 
Масштабы коррупции довольно трудно оценить. Это связано, прежде всего, с тем, что она 

в принципе укрыта от официального статистического учета. Поскольку у государственных 
чиновников больше возможностей скрыть свои правонарушения, чем у рядовых граждан, то 
коррупция отражена в криминальной статистике слабее многих других видов преступлений. 
Кроме того, многие виды коррупции даже не связаны прямо с выплатой денежных 
вознаграждений, а потому не могут получить стоимостную оценку. Чтобы получить 
сравнительные данные о степени развития коррупции в разных странах, чаще всего 
используют социологические опросы и экспертные оценки.  

В настоящее время наиболее признанным показателем считается индекс восприятия кор-
рупции (ИВК), который рассчитывается международной организацией Transparency 
International (в буквальном переводе – «Международная прозрачность»). В процессе 
обобщения данных каждая страна получает оценку, где 10 баллов означают отсутствие 
коррупции, а 0 баллов – самую высокую степень коррупции (http://www.krugosvet.ru 
/articles/110/1011032/1011032a1.htm:6-7). 
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Рассмотрим ИВК по следующим временным диапазонам: 1980–1985 гг., 1988–1992 гг. и 
1996 г. СССР занимал 48 место по коррупции и имел 5,13; 3,27 и 2,58 баллов соответственно. 
По ИВК в 1999 г. Кыргызстан занимал 87 место, вместе с Пакистаном и Угандой; ИВК = 2,2 
балла (http://www.transparency.de). В 2005 г. Кыргызстан занял 130 место, вместе с Грузией; 
ИВК = 2,3 балла (http:// www.transparency.org.ru). Эта оценка соответствует оценке членов 
Международного делового совета и свидетельствует о тотальной коррупции чиновников и 
должностных лиц в Кыргызской Республике. Слабым утешением может быть только тот факт, 
что соседи по СНГ недалеко ушли от Кыргызстана.  

 
Борьба с коррупцией 
Средства борьбы с коррупцией подразделяются, в основном, на два вида: «Ex ante» – 

предупредительные меры, например, обучение, ротация кадров, механизмы контроля, 
организационно-культурное развитие, и «Ex post» – реакционные мероприятия, в том числе 
карательные. 

Поскольку государственная коррупция является одним из тормозов развития не только 
отдельных стран, но и мирового хозяйства в целом, она стала рассматриваться начиная 
примерно с 1980-х гг. как одна из главных забот международной политики. 

В качестве наиболее простого инструмента борьбы с коррупцией часто выбирают 
реформы законодательства – не только и не столько в плане ужесточения наказаний за 
коррупционные действия, сколько в целях упрощения и уменьшения государственного 
контроля для снижения самих возможностей злоупотреблять служебным положением. 

Однако законодательные установления государства принципиально не могут внести 
решающего перелома в борьбу с коррупцией (хотя бы потому, что борьбу с коррупцией могут 
«возглавить» сами коррумпированные чиновники). Решающий успех возможен только при 
условии повышения зависимости государства от граждан. Для этого необходимы такие долго-
срочные институциональные реформы, как сокращение числа и размеров государственных 
органов управления и их штатов, создание специальных или даже независимых от государства 
институтов, уполномоченных вести расследования по обвинениям в коррупции (как, например, 
институт омбудсмена в Швеции и в некоторых других странах), введение системы этических 
стандартов для государственных служащих и т.д. Возможность реализации этих мер зависит не 
столько от политической воли правителей, сколько от культуры управляемого общества. 
Например, в странах Востока со слабыми традициями самоуправления лучше делать ставку на 
престижность и высокую оплату государственной службы. Именно этим путем пошли Япония, 
Сингапур, Гонконг, где высокий авторитет госчиновников позволил создать высокоэффектив-
ную экономическую систему при относительно малочисленном управленческом аппарате и 
слабой коррупции. 

Успешная борьба с коррупцией, как доказывают экономисты, дает немедленные выгоды, 
которые во много раз превышают связанные с нею расходы. Согласно некоторым оценкам, 
затрата одной денежной единицы (доллара, фунта стерлингов, рубля…) на противодействие 
коррупции приносит в среднем 23 единицы при борьбе с коррупцией на уровне отдельной 
страны и около 250 при борьбе с нею на международном уровне.  

В настоящее время общепризнано, что ни отдельные страны, ни международные 
организации не могут справиться с коррупцией самостоятельно, без помощи друг другу. Даже 
если и существует политическая воля к искоренению коррупции, недостаток практического 
опыта, информации и финансовых ресурсов снижает ее эффективность. Интернациональные 
организации – такие как Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Всемирный 
банк и др. – активно стимулируют борьбу с коррупцией, но и они с их опытными штатами, 
информированностью и большими финансами не могут успешно противостоять коррупции в 
какой-либо стране, если ее правительство и граждане не проявляют воли и решимости к борь-
бе. Вот почему данная проблема может быть разрешена только в тесном сотрудничестве раз-
ных стран и международных организаций (http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011032/ 
1011032a1.htm:11-13). 

 
Борьба с коррупцией в Кыргызской Республике 
Широко распространенная коррупция стала одной из причин массовых протестов 

граждан, приведших к отстранению от власти Президента и премьер-министра 24 марта 2005 
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года. Именно поэтому одним из приоритетов новой власти является демонтаж коррупционной 
системы. С целью решения данной проблемы Правительство Кыргызской Республики 
предприняло ряд серьезных мер. Так, 21 июня 2005 г. была утверждена Государственная 
стратегия борьбы с коррупцией, указом Президента от 8 сентября 2005 года было создано 
Агентство финансовой разведки, а 21 октября 2005 года был создан Национальный совет по 
борьбе с коррупцией с вовлечением гражданского общества и Национальное агентство по 
предупреждению коррупции. До этого, 7 августа 2004 г. был принят Закон о декларации 
доходов официальными лицами. Кыргызская Республика первой из стран СНГ подписала 
Конвенцию ООН против коррупции, которая была ратифицирована парламентом страны в 
2005 году. Однако актуальным вопросом является выполнение этих указов и законов и 
эффективность созданных структур. 

В течение следующих двух лет Правительство Кыргызской Республики намерено 
осуществить программы по борьбе с коррупцией, которые повысят эффективность работы и 
ответственность чиновников и веру общественности в справедливость и верховенство закона 
(Пороговая программа Корпорации вызовов тысячелетия «Улучшение показателей по борьбе с 
коррупцией в Кыргызской Республике на 2006-2007 годы») 
(http://cdf.gov.kg/ru/?.=strategies/mca/kyrgyzstan_corruption_2006-2007). 

Очевидно, и в этом нас убеждают результаты исследования статистических источников и 
профессиональный опыт, предприниматели должны выработать для себя в качестве 
концептуального решения единую позицию. Впрочем, над этой и подобными проблемами 
работают многие международные и местные объединения, стремясь создать действенный 
механизм лоббирования общих интересов. Немалую роль в данном «сопротивлении» 
коррупционным механизмам играет корпоративная культура – принципиальный отказ от 
сомнительного сотрудничества. В борьбе с коррупцией желательно применение адекватных 
индивидуальных мер и со стороны представителей бизнеса, к которым обращаются с 
предложением взятки (дать или взять). 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ 

П.В. Дружинин* 
 
Приграничное положение для части регионов может стать важнейшим фактором развития 

регионального бизнеса. Традиционно граница является линией раздела законов, власти, 
собственности и традиций, барьером для движения товаров, денег, миграции населения и 
культурного влияния. Лишь для загрязняющих веществ пересечение границы не является 
проблемой. Различные методы регулирования внешнеэкономической деятельности направлены 
на то, чтобы сделать более конкурентоспособными на внутреннем рынке товары собственных 
производителей. В некоторых случаях граница становится непроницаемой, отчуждающей из-за 
политических или природных особенностей. И соответственно приграничные регионы, 
являющиеся в своих странах периферийными, относительно медленно развиваются. В 
приграничных регионах часть традиционных производств оказывается неэффективными. 

Граница является окном в другой мир и если это окно приоткрывается приграничные 
регионы получают возможность контактировать с внешним миром, как и столичные города. 
Соответственно через приграничье в страну приходят информация, знания, технологии, 
финансовые ресурсы, которые затем перетекают во внутренние регионы страны. Конечно роль 
столицы больше, и наиболее эффективные проекты реализуются в ней. 

Основываясь на концепции кольцевых структур Мартынова В.Л. [1] можно выделить 
центральные, краевые и соединяющие их радиальные активные зоны, характеризующиеся 
высоким уровнем инновационной активности, более продвинутой отраслевой структурой 
экономики и относительно высоким уровнем менеджмента, что позволяет данным регионам 
динамично развиваться. Данные зоны привлекают ресурсы соседних территорий и реализуют 
новые проекты, которые создают условия и для развития соседних регионов. Созданные и 
впервые освоенные в них инновации распространяются затем в другие регионы. Активными 
зонами часто становятся территории контакта с внешним миром, с более развитыми странами, 
получающие новую информацию, знания, технологии, навыки. Приход достижений более 
развитых стран, их адаптация к специфическим условиям государства в дальнейшем ведет к их 
диффузии на соседние территории. 

Приграничные регионы могут стать краевыми активными зонами, если они имеют опреде-
ленный потенциал, региональный бизнес активно сотрудничает с предпринимателями сопре-
дельного региона. Развитие бизнеса связано с инновациями, прежде всего, организационными 
и технологическими. Новые идеи проникают в регион через зоны, открытые внешнему миру, 
зоны соприкосновения и взаимодействия, активные зоны. 

Как правило, развитие активных зон сопровождается значительными структурными 
сдвигами, положительной миграцией населения. Также надо отметить, что в них возобновился 
рост инновационного потенциала, они притягивают из соседних регионов качественные 
ресурсы и поставляют другие, делая близлежащие регионы зависимыми, вынося в них менее 
эффективные виды деятельности, требующие менее квалифицированного персонала. Активные 
зоны обеспечивают более высокий уровень жизни, в них сосредотачивается более престижная 
и квалифицированная работа. 

Соседние регионы разных стран часто характеризуются асимметрией – демографической 
(количество, структура и темпы роста населения), экономической (наличие и виды природных 
ресурсов, состояние инфраструктуры, конкурентоспособность и уровень развития экономики), 
социальной (уровень образования, доходы населения и степень развития социальной 
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инфраструктуры) и политической (степень централизации и демократизации, особенности 
законодательства). Асимметрия создает проблемы для сотрудничества и одновременно способ-
ствует ему. Имея разные природные ресурсы, структуру экономики, предпринимательский 
опыт, традиции, финансовые и трудовые ресурсы, регионы могут, сотрудничая, дополнять друг 
друга и более успешно развиваться при уменьшении разъединяющих их барьеров.  

Приграничные регионы ищут и развивают те качества и особенности, которые делают их 
по отдельности или вместе привлекательными и способствуют преодолению их экономической 
и социальной изолированности. Но в условиях подавления интересов менее развитого региона 
развитие будет закреплять сложившуюся асимметрию, а при согласовании интересов разрыв в 
развитии экономики и в уровне жизни может уменьшаться.   

В конце XX века начался процесс глобализации, и границы стали все больше выполнять 
контактные, а не барьерные функции. Приграничные регионы стали активно взаимодей-
ствовать. Возникли экономические союзы, государственные границы внутри их стали 
прозрачными, что потребовало устранения политической асимметрии. Началась унификация 
законодательства в экономической сфере, стали возникать надгосударственные структуры 
управления. Фактически внутренние границы экономических союзов стали представлять 
новый тип границ. Приграничные регионы в данном случае становятся внутренними для 
экономического союза нескольких стран, иногда даже центральными, что способствует росту 
их привлекательности для инвестиций и размещения фирм различных отраслей, фактически 
возникает новая активная зона. 

Соседние регионы разных стран часто дополняют друг друга, в процессе интеграции воз-
растают их экономические связи, происходит усиление местных властей, и постепенно ослаб-
ляются зависимость от центральных регионов, формируются единые общественные и предпри-
нимательские структуры, действующие по обе стороны границы, увеличивается переток ресур-
сов. Предприятия по обе стороны границы, получая необходимые им ресурсы (инвестиции, 
технологии, знания, now-how, трудовые ресурсы, сырье, полуфабрикаты и комплектующие) 
значительно повышают уровень конкурентоспособности и выходят на новые рынки. 

Но в конце XX века начался и другой процесс. В результате распада СССР возникли 
новые государства и новые границы. И если для большинства стран барьерная роль границ 
ослаблялась и предприниматели соседних стран активизировали свое взаимодействие, то в 
бывшем СССР происходил обратный процесс – границы из фиктивных становились 
реальными, возрастала их барьерная роль. Рушились традиционные связи предпринимателей, 
возрастали затраты бизнеса приграничных регионов, терялась собственность в соседних 
странах. Лишь через некоторое время в отдельных регионах начался обратный процесс. 

Трансграничное и приграничное сотрудничество связано с перетоком товаров, денег, 
инвестиций, знаний, информации, технологий, людей и загрязнений. Как правило, среднему и 
малому бизнесу в соседнем государстве удобней работать на относительно небольшом 
расстоянии от границы. В 90-х годах в соседних с Финляндией российских регионах было 
создано около 500 финских ПИИ. Крупные фирмы обосновались в районе Санкт-Петербурга, 
средние и мелкие – в приграничных муниципальных районах и в соседних с ними. 

Приграничное сотрудничество охватывает соседние муниципальные образования разных 
стран. Создаются более благоприятные условия для развития местного бизнеса. Возникает 
эффект масштаба при создании объединяющих фирмы соседних регионов структур, 
объединенный рынок дает возможность для более успешного развития фирм прежде всего в 
сфере услуг, объединяются инвестиционные ресурсы. Увеличивает прибыль совместное 
использование ресурсов, точнее используются более дешевые ресурсы, природные или 
трудовые. В зависимости от этого размещаются предприятия. 

Особенности приграничного сотрудничества связаны с совместным использованием 
объектов, прежде всего инфраструктуры, информационным обменом, а при наличии 
университетов и научных центров в приграничных муниципальных образованиях возникает 
возможность для реализации инновационных проектов. 

Трансграничное охватывает соседние регионы в целом, прежде всего региональные 
центры. В данном случае взаимодействует крупный бизнес, создаются предприятия, которые 
требуют больше ресурсов, ориентированные на значительный рынок. Региональные столицы 
имеют университеты и научные центры и взаимодействуя с бизнесом они получают требуемые 
для развития ресурсы. Происходит переориентация исследований и образования на нужды 



 

 

45

формирующегося трансграничного региона. Возникают инновационные центры, которые не 
только реализуют свои проекты, но и адаптируют внешние инновации.  

В приграничных регионах России и Финляндии создается трансграничный университет. 
Занятия в нем будут проходить в нескольких университетах России (Санкт-Петербургский 
государственный, Политехнический и Петрозаводский государственный) и Финляндии 
(университеты городов Лаппеенранта, Тампере, Куопио и Йоэнсуу). Будут готовиться 
специалисты, знающие финский и русский языки, особенности ведения бизнеса в обеих 
странах и отраслевые проблемы. Бакалаврами студенты становятся в своем университете, а 
затем они могут слушать выбранные курсы в любом университете, набирая необходимое 
количество кредитов. 

Приграничное положение оказывает значительное влияние на развитие бизнеса. Фирма за 
счет импорта может получать ресурсы из соседней страны, за счет появления возможности 
экспорта она увеличивает рынок сбыта, она может создавать в соседней стране дочерние 
структуры и филиалы.  

За счет взаимодействия с фирмами соседней страны предприниматели менее развитой 
страны получают доступ к новым технологиям, опыт и знания повышают конкуренто-
способность. Определенную проблему создает отток специалистов и менеджеров в более 
развитую страну. Но как показывает практика, часть их возвращается, принося полученный 
опыт и новые идеи, часть создает свои производства в родной стране, где им проще вести 
бизнес. Кроме того, приезжают специалисты и менеджеры из других стран, когда создаются 
новые иностранные предприятия. 

Растет туристский рынок, возникают проекты, которые охватывают два соседних региона, 
например монастырский тур, в ходе которого посещаются православные Валаамский (Карелия) 
и Нововалаамский (Финляндия) монастыри. Создаются маршруты, касающиеся истории 
взаимоотношений соседних стран, культуры, природных объектов. 

В ходе развития сотрудничества происходит процесс медленной эволюции от неформаль-
ных связей и контактов на местном уровне к более структурированным формам политики, к 
созданию специальных институтов. Формирование различных трансграничных ассоциаций 
привело к появлению еврорегионов, объединяющих приграничные муниципалитеты 
нескольких стран. Парламент обычно состоит из представителей муниципалитетов, входящих в 
еврорегион, кроме него действуют рабочая группа из представителей региональных и местных 
правительств и чиновников ЕС и административный офис на границе. 

Еврорегионы опираются на поддержку местного самоуправления и региональных властей 
сопредельных регионов, которыми они создаются для решения приграничных проблем, 
содействия сотрудничеству, развития бизнеса, лоббирования интересов приграничных 
регионов на государственном и международном уровне. Создание еврорегиона ведет к 
упорядочиванию и расширению приграничного сотрудничества. В результате активизируется 
взаимодействие местных властей, предпринимательские связи, культурное сотрудничество, 
возрастает прозрачность и публичность сотрудничества. Подобные образования, которые 
можно было бы назвать «азиорегионы», могут формироваться и в Центральной Азии. 

Если государственная политика способствуют уменьшению барьерной роли границ, преж-
де всего в сфере экономики, то активность сотрудничества растет, и экономика приграничных 
регионов может ускоренно развиваться. Развитие трансграничных регионов проходит три 
основных этапа, и сильно зависит от государственной политики. 

Открытие границы приводит к активизации внешней торговли, как правило, экспор-
тируется и импортируется та продукция, которая и ранее выпускалась в соседних регионах. В 
каждой стране выявляются виды продукции, которые оказывается выгоднее производить и 
экспортировать, и объемы их производства могут увеличиться. Соответственно некоторые 
виды продукции становится производить невыгодно, и они начинают ввозиться из соседней 
страны. Усложнение производимой продукции происходит лишь при благоприятных условиях 
для бизнеса, прежде всего – наличии специальных налоговых льгот, низких административных 
барьерах и государственных вложениях в развитие инфраструктуры. Тогда оказываются 
востребованными приобретенные от сотрудничества с сопредельными регионами такие новые 
преимущества как знания, опыт, квалификация и новые технологии. При отсутствии 
государственной поддержки развитие происходит очень медленно, особенно в сфере 
производства и инноваций, быстро развивается лишь теневой сектор. 
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Более развитый регион или осуществляющий при государственной поддержке более ак-
тивную политику получает от сопредельного региона необходимые ему для развития ресурсы, 
как правило, относительно дешевые. Для обеспечения ресурсами обычно требуется их 
количественный рост и повышение их качества в сопредельном регионе и через границу 
начинается переток необходимых для этого средств и определенной помощи. Фактически 
лидирующий в сотрудничестве регион расширяет границы своих кластеров, вовлекая в них 
предприятия сопредельного региона и создавая дополнительные при необходимости. Первона-
чально сотрудничество ограничивается приграничными муниципальными образованиями 
(городскими округами и муниципальными районами) и региональными столицами, и затем 
постепенно в него включаются отдаленные от границы муниципальные образования. 

Перемещение технологий, связанное с оказанием технической помощи, передачей опыта и 
документации и обучением специалистов, может способствовать росту конкурентоспособности 
регионов менее развитых стран. Именно перемещение знаний и информации, связанное с 
приобретением необходимого опыта становится сейчас одним из важнейших факторов для 
развития российских приграничных регионов, когда возможности расширения экспорта сырья 
уже ограничены. Переток инвестиций и создание совместных производств основано на уже 
существующих технологиях, в менее развитой стране создаются новые для нее производства. 
Имеющиеся ресурсы используются совместно, размещение производства связано с 
доступностью и стоимостью сырья, квалификацией и стоимостью рабочей силы, развитием 
инфраструктуры и другими факторами. 

Развитие транспортной и приграничной инфраструктуры, прежде всего МАППов, вокруг 
которых формируются первичные ядра приграничного сотрудничества, ведет к формированию 
трансграничных кластеров и началу второго этапа. Активизация трансграничного сотрудничес-
тва, накопление опыта, наличие развитых образовательных и исследовательских организаций, 
крупных фирм, привлекательных условий жизни и другие факторы могут привести к форми-
рованию единых для двух регионов кластеров. Возможно формирование рыбопромышленного 
трансграничного кластера северной Норвегии и Мурманской области, лесопромышленного 
кластера в восточной Финляндии и Карелии, металлургического кластера в Челябинской 
области и соседних регионах Казахстана. 

Постепенно активизация связей, взаимопроникновение ресурсов, инвестиций и знаний ве-
дут к расширению зоны сотрудничества, реализации совместных инновационных проектов и 
созданию новых товаров и услуг. В результате начинается третий этап, когда новые произ-
водства создаются на основе собственных инновационных идей, использование «чужих» идей 
для выхода на рынок с новыми товарами происходит на более ранних стадиях инновационного 
цикла – покупаются лицензии, ноу-хау, приглашаются авторы разработок для создания сов-
местных производств. Сформировавшийся трансграничный кластер постепенно расширяется, 
захватывая смежные производства и территории. Происходит ускоренное развитие иннова-
ционных и образовательных центров в приграничных городских поселениях и муниципальных 
районах, а находящиеся в столице субъекта и близлежащих городах все больше ориентируются 
на обслуживание кластера. Также и связанные с данным кластером производства постепенно 
возникают все дальше и дальше от границы. Университеты развиваются вместе с 
формирующимся кластером и возникает потенциал для других кластеров 

Роль властей состоит в активизации связей, обмена информацией, взаимодействием с биз-
несом для его самоорганизации, создания представляющих его общественных организаций, 
участия в планировании формирования кластеров и разработке стратегических документов. 
Наука и образование находятся под влиянием региональных властей, и многие проблемы тре-
буют совместного участия – сближения их с бизнесом, своим и соседей, создание транс-
граничных университетов, создание филиалов в приграничных муниципальных образованиях. 

Формирование экономического механизма осуществления инновационной политики за-
ключается в создании благоприятных условий для инновационной деятельности, не менее 
привлекательных, чем другие направления бизнеса. Важно создание инновационной инфра-
структуры и оказание ей постоянной финансовой помощи. Фактически вокруг университета 
или крупного регионального исследовательского центра должна возникнуть сложная система, 
состоящая из различных организаций. Созданные при участии региональных властей сов-
местные с РФ, межрегиональные или региональные фонды могут участвовать в предпосевном 
и посевном финансировании, представлении создаваемых фирм потенциальным инвесторам. 
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Центры трансфера технологий и бизнес-инкубаторы помогают формировать команды разра-
ботчиков и менеджеров, технопарки и ИТЦ оказывают необходимые услуги малым инно-
вационным предприятиям, консорциумы организуют реализацию крупных инновационных 
проектов.  

В регионах, не являющихся генераторами инноваций, первый шаг состоит в создании ко-
манды и прообраза первой структуры, которую можно определить как инновационный центр, 
развивающуюся, как правило, на базе университета. Центр имеет минимальное финансиро-
вание и должен быть связан с подобными структурами соседних регионов, фактически в округе 
может создаваться сетевая структура из независимых, взаимосвязанных центров, которые через 
приграничные регионы должны иметь международные контакты. Основные их функции – 
информационная и посредническая. Также важно содействие новаторам в их взаимоотношении 
с властями и помощь им в организации защиты интеллектуальной собственности [2]. 

Центр должен вести сайт в Интернете по инновационному процессу в регионе. Он орга-
низует информационный обмен с другими подобными структурами в округе и в сопредельном 
регионе. Центр собирает информацию о потенциальных потребителях инноваций в регионе 
(крупных и средних конкурентоспособных фирмах и региональных ведомствах), их проблемах, 
возможности их решения через инновационные проекты и финансовых ресурсах. В результате 
можно привлечь специалистов из других регионов, способствуя импорту идей. В этом случае 
можно увеличить потенциал региона для инновационного развития. Для приграничных реги-
онов важно установить связи с фирмами сопредельного региона, которые могут финансировать 
деятельность новаторов и использовать их разработки, что приведет к наращиванию 
потенциала трансграничного региона и росту контактов. Это также поможет использованию 
уже реализованных в сопредельном регионе проектов и возможно к инициированию новых 
проектов, в которых разработчики и заказчики будут из разных стран. 

Обычно проводят инвентаризацию сделанных в регионе разработок, в таком случае 
ученым создают условия для экспорта их разработок, что, скорее всего, слабо способствует 
наращиванию инновационного потенциала региона. Установление связей с оставшимися 
исследовательскими и конструкторскими организациями, новыми инновационными фирмами и 
отдельными новаторами позволит создать информационную базу по возможным проектам и 
командам, ориентировать научные коллективы региона на имеющиеся в регионе потребности.  

Центр позволит вовлекать студентов в инновационные проекты в направлениях, где в 
регионе есть потенциальные потребители инноваций. Университет может организовать 
подготовку инновационных менеджеров и учебу ученых основам менеджмента, маркетинга и 
других дисциплин. Кроме того, можно будет привлекать средства из различных фондов для 
образовательных проектов по обучению предпринимателей и новаторов коммерциализации 
технологий, информационным технологиям и инновационному менеджменту. 

На втором этапе создание реально действующей с проектами структуры – бизнес-
инкубатора потребует значительно больших средств, причем и из бюджета региона. Будут 
необходимы помещения, где разместится администрация с сервисными службами и производ-
ственная база. Необходима разработка нормативно-правовой базы, в т.ч. законов по поддержке 
инновационной деятельности (или выделении ее в инвестиционном законодательстве региона). 
Кроме того, необходимо создание представительства венчурного фонда округа либо создание 
регионального. Для регионов, граничащих с развитыми и быстроразвивающимися странами 
возможно создание единой системы финансирования инновационных проектов. Для 
координации деятельности на уровне округа необходимо организовать специальный Совет из 
представителей власти, бизнеса, науки и образования, могут возникнуть и отраслевые советы в 
приоритетных направлениях. 

На третьем этапе при привлечении потребителей и производителей из районов региона 
будет необходимо создание для их обслуживания виртуального бизнес-инкубатора (возможно 
как сетевой структуры входящей в стационарный бизнес-инкубатор). Выход части проектов на 
самоокупаемость, создание успешно действующих фирм (выпускников инкубатора) позволят 
сформировать реально действующий технопарк или ИТЦ. Потребуются дополнительные поме-
щения, которые фирмы уже могут сами оплачивать – дополнительное финансирование уже не 
нужно.  

Эффективность инновационной политики зависит от потенциала региона, и лишь отдель-
ные приграничные регионы могут успешно ее осуществлять. Трансграничное сотрудничество 
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может значительно увеличить инновационный потенциал региона, если в сопредельных 
регионах есть крупные растущие университеты, исследовательские центры, крупный бизнес и 
региональные власти, стимулирующие инновационную деятельность.  

Важно понять, в чем объединенный регион может быть конкурентоспособен на мировом и 
национальных рынках, что сдерживает его развитие и как трансграничное сотрудничество 
может решить существующие проблемы. Эффективность взаимодействия зависит от наличия 
лидеров, организаций, способных выдвигать и доводить до рынка идеи, основанные на 
радикальных инновациях, позволяющие создавать новые рынки. Наличие в сопредельном 
регионе ресурсов, которые необходимы лидеру для более успешного развития, может привести 
к ускоренному развитию объединенного региона. 

На основе проведенного анализа должна появиться концепция инновационного развития 
трансграничного региона, в которой определены цели, сектора развития и основы механизма ее 
реализации. В ее разработке должны принимать участие научные и общественные организа-
ции, крупный и средний бизнес. Если не будут учтены интересы обоих регионов, то концепция 
не будет реализована, региональные и государственные структуры региона, почувствовавшего 
себя ущемленным, будут создавать различные барьеры для ее реализации. В результате 
трансграничное сотрудничество сведется к торговле и непродолжительным поездкам. 

Реализация концепции может вестись через создание специальной управляющей 
структуры, общего бюджета и программы инновационного развития или через отдельные 
региональные программы и специальные соглашения о сотрудничестве в отдельных сферах. 

В пределах бывшего СССР возникло несколько территорий, которые полностью или 
частично могут стать активными зонами, с быстро развивающимся бизнесом, высокой 
инновационной активностью, значительными структурными сдвигами. Прежде всего, это 
территории вблизи Санкт-Петербурга и Харбина. Они имеют государственную поддержку, 
относительно развитый бизнес и научную сферу в зоне своего влияния. Также выделяется 
Харьковская и Белгородская области, активизирующие сотрудничество, которое пока не 
перешло к инновационным проектам. Определенный потенциал имеют Смоленская область, 
сотрудничающая с регионами Белоруссии, Ростовская область и Челябинская область, но их 
экономика и отрасли взаимодействия слабо связаны с инновационной деятельностью.  

Для реализации этой возможности необходимо развитие университетов как центров пла-
нирования и выявления перспективных направлений развития бизнеса, места взаимодействия 
бизнеса, науки и образования. Важна концентрация исследований на нескольких перспектив-
ных для региона направлениях, организация процесса коммерциализации и самое главное под-
готовка предпринимателей, выявление потенциальных лидеров и поддержка коммуникаций. 
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ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 
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ÖZET 
Yenilik ve farklılaşmanın rekabet açısından temel zorunluluk haline gelmesi ile birlikte gündeme 

gelen iç girişimcilik, işletme kurulurken söz konusu olan girişimci heyecanının kurulu bir organizas-
yonda devamını sağlamayı amaçlayan bir kavramdır. Artan önemi ile birlikte bir işletmede iç girişim-
ciliğin nasıl oluşturulacağı ve nasıl etkili bir biçimde yönetileceği sorunu gündeme gelmiştir. Bu ça-
lışma, iç girişimcilik kavramını ve bu konuya verilen önemi ve etkileyen faktörleri incelemeyi amaç-
lamıştır. Kayseri OSB’ de yapılan uygulama çalışmasında, iç girişimcilik boyutlarından öncelikli ola-
rak öngörücü olmak önemli bulunmuştur. Kavramı etkileyen örgütsel faktörler ise yönetsel destek, 
ödüllendirme ve kaynak sağlama olarak sıralanmıştır. 

GİRİŞ 
“Yeni ekonomi” kurallarının geçerli olduğu günümüzde, işletmelerin hayatta kalabilmeleri, 

alanlarında rekabet avantajı elde etmelerine ve bu rekabet avantajını uzun süre koruyabilmelerine 
bağlıdır. Yeni dünyanın yeni dinamikleri çerçevesinde, başarı için bir işletmenin hem küresel rekabet 
koşullarına uyması-esnek olması hem de bunu hızlı yapabilmesi istenmektedir. Bir işletmenin bu per-
formans hedeflerini gerçekleştirebilmesi ise kolay değildir. Bu konuda son dönemde en çok vurgula-
nan çözümlerden-yollardan birisi farklı olmak ve sürekli yenilik yapabilmek olarak ifade edilmekte-
dir (Christensen, 2004:302). Çünkü müşterilerin sürekli değişen tercihlerine cevap verebilmek yaratıcı 
ve yenilikçi olmayı, topluma farklı hizmetler sunarak değer yaratmayı ve piyasada ilk olabilmeyi ge-
rekli kılmaktadır. Bu koşullar, günümüzde, örgüt içinde yeniliği teşvik eden bir güç olarak “iç giri-
şimcilik” kavramının önemini artırmıştır (Carrier, 1996:1). 

En geniş anlamda, kurulu  bir örgüt içinde söz konusu olan girişimcilik faaliyeti olarak tanımla-
nan iç girişimcilik (Saetre,2004:10), bazen stratejik açıdan rekabet üstünlüğü elde etmek amaçlı yeni 
iş yaratma faaliyeti (Zahra, 1991:260), bazen de fırsat bulma ve fırsatları kullanabilmek için kaynak 
oluşturma çabası (Antoncic ve Hisrich, 2001: 497) olarak ifade edilmiştir. Bakış açısı farklılıklarına 
rağmen, günümüz koşullarında iç girişimcilik, bir işletmede zaman içerisinde söz konusu olan bürok-
ratikleşme eğiliminin önüne geçebilecek ve kurumsallaşan, büyüyen bir şirkette girişimcilik ruhunun 
devam ettirilmesine imkan verecek bir kavram olması açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bir işletmede iç girişimcilik düzeyinin belirlenmesinde, o organizasyonda var olan yeni iş giri-
şiminden risk almaya, öngörücü olmaktan örgütsel yenilenmeye kadar bir çok faktör kullanılmaktadır. 
Bu boyutların başarıyla uygulanmasında ise iç ve dış çevre koşulları etkili olmaktadır. “Uygun” bir dış 
çevre iç girişimcilik için gereken zemini hazırlarken, yine “uygun” bir işletme ortamı girişimciliğin 
etkili bir biçimde gerçekleşmesine imkan sağlamaktadır. Kavramın ve bu kavramın uygulanmasını 
etkileyecek koşulların araştırılması, geleceğe yönelik araştırmaların yönlendirilebilmesi açısından 
önem taşımaktadır. 
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Bu çalışmada amaç, öncelikle, iç girişimcilik kavramını açıklamak, iç girişimciliğin boyutları, 
bir organizasyonda yarattığı faydalar ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler hakkında bilgi 
vermektir. İkinci olarak da Kayseri’de faaliyette bulunan araştırma kapsamındaki işletmelerde iç giri-
şimciliğe verilen önem düzeyini, iç girişimcilik boyutları itibariyle belirlemek ve bu işletmelerde iç 
girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler ile ilgili algılamaları ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Çalışmada iç girişimcilik kavramı, iç girişimciliğin girişimcilikten farkları, bir işletmeye sağla-
yacağı yararlar, iç girişimcilik boyutları, iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler ve böyle bir kav-
ramı uygulamada söz konusu olabilecek başarı koşulları yer almaktadır. Ayrıca Kayseri’ de yapılan 
uygulamanın sonuçları da verilmiştir. 

İÇ GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 
İç girişimcilik kavramı ilk defa Pinchot (1985) tarafından gündeme getirilmiştir; Pinchot iç giri-

şimciliği, geniş bir bakış açıyla, mevcut (kurulu) bir örgüt içindeki girişimcilik faaliyetleri olarak ta-
nımlamıştır (Saetre, 2004:10; Antoncic, 2000: 14; Hornsby ve diğerleri, 2002:255). Bu tanım diğer 
tanımlamalara temel oluşturması bakımından önemlidir.  

Her ne kadar Pinchot iç girişimcilikten yönetsel anlamda bahseden ilk kişi olarak bilinse de eko-
nomist Schumpeter (1883-1950) çok daha önce girişimcinin yenilik rolünü vurgulamış, girişimciyi 
yeni ürün, pazar veya üretim araçlarını geliştiren kişi olarak tanımlamıştır. Ona göre bir girişimci ola-
bilmek için kaynakları ve bir takım unsurları yeni yollarla birleştirmek yeterlidir. Girişimcilik “yeni 
bir örgüt” kurmaya bağlı değildir. Yenilikler mevcut bir örgüt içinde veya dışında yapılabilir 
(Johansen, 2006:4).  

Daha sonraki çalışmalarda ise farklı araştırmacılar tarafından iç girişimcilik; örgütsel karlılığı 
iyileştirmek ve firmanın rekabet gücünü artırmak için kurulu bir örgüt içinde yeni işlerin yaratıldığı 
(Zahra, 1991: 260-261), mevcut bir örgüt içinde yenilik ihtiyacının tanımlandığı ve teşvik edildiği 
(Stoner ve Freeman, 1992:157), birey veya bireyler vasıtasıyla mevcut bir organizasyon içinde yeni-
liklerin yapıldığı, örgütsel yenilenmenin ve yeni bir örgüt yaratmanın teşvik edildiği (Parboteeah, 
2000:30), örgüt içindeki bireylerin kendi kontrolleri altındaki kaynakları dikkate almaksızın yeni fır-
satları takip ettikleri (Antoncic ve Hisrich, 2001: 497), var olan bir örgütteki girişimcilik ruhunun teş-
vik edildiği  (Antoncic ve Hisrich, 2003: 9) ve mevcut bir örgütte yeni işlerin yaratıldığı (Christensen, 
2004:305) bir süreç gibi farklı şekillerde de tanımlanmıştır.  

Bazı araştırmacılar ise iç girişimciliği açıklarken küçük işletmeleri göz ardı eden ve sadece bü-
yük ölçekli işletmelere odaklanan sınırlı tanımlar kullanmaktadırlar. Örneğin Nielsen, Peter ve Hisrich 
(1985) iç girişimciliği; büyük ölçekli bir örgüt içinde, içsel pazarlar geliştirerek ve nispeten küçük ve 
bağımsız birimler dizayn ederek, yeni personel hizmetleri, teknolojiler veya üretim metotları geliştir-
mek şeklinde ele almışlardır (Seatre, 2001: 10). Ancak iç girişimciliği firma ölçeği ve hayat dönemi-
nin belli bir aşaması ile sınırlandırmak doğru değildir. Tıpkı büyük ölçekli işletmelerde olduğu gibi, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin de uzun dönemde başarı elde etmeleri için yenilenmeye, dolayısıyla 
iç girişimciliğe ihtiyaçları vardır (Antoncic ve Hisrich, 2001: 496; Ferreira, 2002:4; Christensen, 
2004: 302).  Yani iç girişimcilik, ölçeği ne olursa olsun mevcut bir örgüt içinde devam edebilir 
(Antoncic, 2000: 16) 

Görüldüğü üzere; iç girişimcilik örgütlerin girişimsel yönlendirmeleriyle ilgili bir konudur 
(Johansen, 2006: 1). Yani, iç girişimcilik olgusunun temelinde girişimcilik düşüncesinin örgütün içeri-
sine doğru çevrilmesi yatmaktadır (Naktiyok, 2004: 34-35). Bir başka ifadeyle, yenilik ve risk alma 
gibi “girişimci” nin geleneksel özellikleri olarak kabul edilen hususların örgüt içindeki bireylere ka-
zandırılması iç girişimcilik olarak kabul edilmektedir. Strateji literatüründe ise; yeni fırsatlar elde et-
mek ve bunlardan yararlanmak için mevcut bir örgütte yeni işler yapmak ve örgüt içinde birçok deği-
şim yaparak, var olan bir örgütü yenilemek gibi farklı şirket girişimciliği türlerinden bahsedilmektedir 
(Parboteeah, 2000: 30). Ayrıca yeni ürün, hizmet, teknoloji, yönetim tekniği, stratejik ve rekabetçi 
hareketler geliştirme gibi diğer yenilik faaliyetleri ve yönlendirmeleri de iç girişimcilik kapsamında 
düşünülmektedir (Antoncic ve Hisrich, 2001: 496). Bu noktada girişimci bir örgütün; daha önceden 
var olmayan yenilikler yaratan, söz konusu yenilikleri yaratırken ve uygularken örgütsel öğrenmeye 
önem veren, sonuçta örgütsel yeteneklerini geliştiren ve uzun dönemde ekonomik değer yaratabilen 
nitelikler taşıdığı söylenebilir (Thornbery, 2001: 529). 
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GİRİŞİMCİ VE İÇ GİRİŞİMCİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ FARKLAR 
Schumpeter (1883-1950) girişimciyi bağımlı ve bağımsız girişimci olmak üzere iki gruba ayır-

mıştır. Schumpeter’e göre bağımlı girişimciler mevcut bir firmayla ilişkisi olan, bağımsız girişimciler 
ise yeni bir firma kuran kişilerdir (Johansen, 20006:4). Bu noktada bağımlı girişimci olarak kastedilen 
kişinin “iç girişimci”, bağımsız girişimci olarak kastedilen kişinin ise geleneksel anlamdaki “giri-
şimci” olduğu söylenebilir.  

Fransız ekonomist J. Say (1800) tarafından ilk kez ortaya konan “girişimci” terimi, “ekonomik 
kaynakları alt düzlemden bir üst düzleme kaydıran birey” için kullanılmaktadır (Öktem ve diğerleri, 
2003: 171). Yeni bir firma kurmanın veya firmayı çalıştırmanın finansal ve psikolojik riskini alarak, iş 
fırsatlarından yararlanan kişi girişimcidir (Hatten, 1997: 31). Girişimci; fikir, iş ve ekonomik değer 
yaratan kişi olarak da tanımlanabilir (Thornbery, 2001: 527). Girişimci; çevresine bakmasını ve gerek-
sinimleri görmesini bilen, bunları bir iş fikrine çevirebilen, risk alabilen, yaratıcı düşünebilen, iş yapa-
bilmek için gerekli kaynaklara sahip olmasa da bunları bir araya getirmesini becerebilen bir kişidir 
(Öktem ve diğerleri, 2003:171).  

Tanımlardaki farklılıklara rağmen, üzerinde hemfikir olunan konu, girişimci, genellikle bir iş-
letmeyi ilk kuran kişi olarak bilinir ve girişimciler fırsatları iyi bir biçimde tanımlayan, şekillendiren 
ve geliştiren kişilerdir.(Thornbery, 2001: 527).   

Girişimcilikte başlangıç noktası yeni bir fikirdir. Daha sonra bu yeni fikrin fırsat olup olmadığına 
bakılır. Eğer yeni fikir fırsat olarak görülürse, bu fırsatların başarılı iş girişimlerine dönüşmesi için bir 
iş yapısı yaratılır. Bu süreçte yeni fikir değiştirilir, şekillendirilir, üzerinde düzenlemeler yapılır, hatta 
daha iyi olanlarıyla değiştirilebilir. Eğer yeni fikir ticari değere sahipse girişimci tatmin olur. Girişim-
ciler büyük oynarlar, riski dikkatli bir şekilde hesaplarlar ve büyük ödül beklerler (Thornbery, 2001: 
527). 

İç girişimci ise, mevcut kaynakları farklı şekillerde kombine ederek, yeni fırsatlar araştırma yo-
luyla bir örgütü geliştirmeye çalışan kişidir (Stoner ve Freeman, 1992: 157). Hareket noktası kaynak-
lar ve bunlarla ilgili yeni bileşimlerdir. İç girişimci işletmenin kaynaklarının yasal sahibi olarak da 
görülebilir (Christensen, 2004: 304). İç girişimciler mevcut bir örgüt içinde yeniliğe olan ihtiyacı gö-
ren, yeniliği destekleyen (Daft, 1992: 776), girişimsel rolle meşgul olan (Bartol ve Martin, 1991:26) 
ve başkaları adına yenilik yapan kişiler olarak da kabul edilebilir (Carrier, 1996: 2).  

İç girişimciler eyleme dönük çalışırlar ve işlerini oldukça hızlı yaparlar. Amaç başarımına büyük 
önem verirler ve amaca ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdırlar. İç girişimci işi düşünen ve yapan 
kişidir. Hem plan yapar hem de işgören gibi çalışır (Arıkan, 2004: 230-231). Bir iç girişimci örgüt 
içinde yaratıcı/fikir oluşturucu, destekleyici ve bütünleştirici roller oynayabilir (Bartol ve Martin, 
1991: 26-27). Bir orta kademe yöneticisi olarak yenilik yapmak için gereken fonların elde edilmesinde 
destekleyici rol oynarken, bir alt düzey yöneticisi olarak yaratıcı/fikir oluşturucu; yeni fikirleri yara-
tan, yeni fikirlerin değerine inanan ve karşılaşılan engellerde bireyleri destekleyen bir rol oynayabi-
lirler. Yine  bir üst düzey yönetici olarak yenilik ihtiyacını vurgulayan-yenilik için gerekli fonları 
sağlayan bütünleştirici bir konumda bulunabilirler. Bu roller aynı zamanda girişimcinin rolleri olarak 
da görülebilir (Bartol ve Martin, 1991; 26-27, 243).  

Görüldüğü üzere girişimciler ile iç girişimcilerin birçok benzer yönü vardır.  Her ikisi de yeniliğe 
ve topluma ürün ve hizmetlerle değer yaratmaya odaklanırlar. Hem girişimciler hem de iç girişimciler 
yapılacak çalışmalar için normalden daha fazla risk alırlar (Fry, 1992: 373-374). Ancak girişimci ve iç 
girişimciler bazı yönleri itibariyle birbirinden ayrılır. Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 1. Girişimci İle İç Girişimci Arasındaki Farklılıklar 

Girişimci İç Girişimci 
Girişimciler iç girişimcilere oranla daha fazla risk 
alırlar. 

İç girişimciler görece olarak daha az risk almayı 
tercih ederler. 

Girişimciler kendileri için yenilik yapalar. İç girişimciler var olan bir örgütte başkaları adına 
yenilik yaparlar. 

Girişimciler kendi istekleriyle girişimsel bir faaliyette 
bulunurlar. 

İç girişimciler örgüt içinde başkaları tarafından 
seçilirler ve örgüte kendilerini kabul ettirirler. 

Girişimciler kendi, sermayelerini riske ederler. İç girişimciler çalıştığı firmanın sermayesini riske 
ederler. 
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Girişimcinin risk tercihi para ve saygınlık kazanmaya 
dönüktür. 

İç girişimcinin risk tercihi kariyer ve işe yöneliktir 

Girişimciyi motive eden temel faktör yeni bir iş 
kurma, kendi işine başlama ve finansal kazanç elde 
etme düşüncesidir 

İç girişimciler terfi, prim, yüksek ücret ve gelir artışı 
gibi faktörlerle motive olurlar. 

Kaynak: Fry, 1992: 374; Carrier, 1996: 2, 5-13; Öktem ve diğerleri, 2003: 175; Arıkan, 2004: 232-
239; Christensen, 2005: 310’dan derlenerek hazırlanmıştır. 

 
Özetle girişimci ve iç girişimci arasında riske karşı gösterdikleri tutum, kullanılan sermayenin 

kaynağı ve motivasyon faktörleri gibi temel konular açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR 
Girişimciliğin toplumlarda oynadığı rol birkaç yüz yıldır bilinmesine rağmen, girişimsel davranı-

şın var olan işletmelerde oynadığı rol, oldukça yeni bir olgudur (Naktiyok, 2004: 34).  Son yirmi yıldır 
yönetim araştırmacılarının doğrudan ve dolaylı olarak dinamik pazar çevresinde rekabet avantajı elde 
etmenin ve elde edilen rekabet avantajını korumanın yollarını incelemeleri, iç girişimciliğe olan ilgiyi 
artırmıştır ( Zimmerer ve Scarborough, 1996:480). 

İç girişimcilik konusunda başarı sağlayan işletmelerin elde edeceği yararlar aşağıda özetlenmiş-
tir: 

- İç girişimcilikle ulaşılan yenilik ve farklılaştırma işletme açısından önemli bir rekabet üstün-
lüğü sağlamaktadır. Bu rekabet avantajı farklılaşma, maliyet liderliği, değişime çabuk tepki verme, 
örgütsel öğrenme, yeni iş yapma yolları ve yeni stratejik yön bulma gibi farklı şekillerde kendini gös-
terebilir (Heinonen ve Korvela, 2006: 5).  

-İç girişimcilik firmanın esneklik kabiliyetini artıran bir unsurdur. Hızlı değişim işletmeler açı-
sından yaratıcılık, esneklik ve hız gibi konuları önemli hale getirmiştir. Büyük örgütler ise bürokrasi, 
karmaşık süreçler ve hiyerarşi gibi nedenlerden dolayı bu amaçlara ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Bu 
nedenle, iç girişimcilik büyük ölçekten dolayı yıpranmış, esnekliğini ve yenilik yapabilme kabiliyetini 
kaybetmiş firmaların bu sorunlarla başa çıkmasında onlara yardımcı olan güçlü bir ilaç/panzehir ola-
rak görülebilir (Thornbery, 2001: 536). Yani iç girişimcilik, büyük örgütlere faaliyetlerini gözden ge-
çirme, sürekli yenilenme ve sistem çapında yenilik yapabilme imkanı verir (Naktiyok, 2004: 38). 

- İç girişimcilik firmaları yeni iş yaratma, kendini yenileme, piyasada ilk olma, risk alma, yeni 
ürün ve hizmetler, üretim metotları ve üretim süreçleri geliştirme konularında da destekleyen bir sü-
reçtir (Antoncic ve Hisrich, 2001: 495-499).  

- İç girişimcilik, örgüt içi kaynakların etkin kullanımını sağlar. Ayrıca oluşturduğu öğrenme eğ-
risi sayesinde kurum çalışanlarının memnuniyetini artırır. Buna bağlı olarak çalışanların dışarı gitmesi 
engellenirken örgütsel devamlılık da sağlanmış olur (Kaya ve Arkan, 2005: 8-9).  

- İç girişimcilik ile büyüme ve karlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur (Antoncic 
ve Scarlat, 2005:72). İç girişimcilik işletmelerin finansal ve finansal olmayan (iş tatmini ve müşteri 
tatmini) performanslarını yükseltir (Zahra, 1991: 260; Lumpkin ve Dess, 1996:137; Kaya ve Arkan, 
2005:11). Performansın doğal sonucu olarak da büyüme ve kar artışı gerçekleşir.  

Sonuç olarak, iç girişimcilik; firmaların performanslarını iyileştirmelerinde, sürdürülebilir bir re-
kabet üstünlüğü kazanmalarında, kendilerini yenilemelerinde ve çevreye daha kolay uyum sağlamala-
rında önemli katkıları olan bir süreçtir ve bu avantajı oluşturabilen firmalara bir çok katkıları olmakta-
dır.  

İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN BOYUTLARI 
Literatürde iç girişimciliğin: yeni iş girişimi, yenilik, süreç yenileme, kendini yenileme, stratejik 

yenilenme, otonomi, risk alma, öngörücü olma ve saldırgan rekabetçilik gibi kendine has çok farklı 
boyutlarına değinilmiştir (Dess ve diğerleri, 1997: 679; Lumpkin ve Dess, 1996: 138-149; Antoncic, 
2000: 31; Antoncic ve Hisrich, 2003:15).  

Bu boyutlarda yeni işler takip etmekten, firmanın örgütsel dönüşümünü başarma yeteneğine, 
firma içinde düşüncelerin bağımsızca ortaya konulabilme durumundan, risk alabilmekten, ilk olmak-
tan, yeni rakiplere karşı gösterilen tepkilere kadar bir çok farklı faktör yer almaktadır. Bir firmanın 
yeni işlere girmesi ve/veya sonuçları belirsizlik taşıyan stratejileri uygulamadaki istekliliği, firmadaki 
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iç girişimciliğin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere, iç girişimciliğin birçok 
boyutu bulunmaktadır. Ancak iç girişimcilikle ilgili olarak yapılan çalışmalarda dört boyut üzerinde 
bir yoğunlaşma söz konusudur. Bu boyutlar: Yeni İş/İşletme Girişimi, Yenilik, Kendini Yenileme ve 
Öngörücü olmaktır (Antoncic ve Hisrich, 2001: 498-499; Kaya ve Arkan, 2005: 8-9;  Heinonen ve 
Korvela, 2006: 3-4). Bu dört faktör aşağıda özetle açıklanmıştır. 

- Yeni İş/İşletme Girişimi: Yeni iş/işletme girişimi iç girişimciliğin en göze çarpan özelliğidir 
(Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). Çünkü; yeni iş/işletme girişimi, mevcut bir organizasyonda ürünle-
rin ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi ile yeni iş ve pazar geliştirilmesidir. (Antoncic ve 
Hisrich, 2003: 16; Kaya ve Arkan, 2005: 8). Büyük örgütlerde biçimsel olarak özerk ya da yarı özerk 
bölümlerin oluşturulması da bu kapsamda düşünülebilir (Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). Bir firma-
nın teknoparklara katılımı da bu çerçevede bir faaliyettir. Bir firmada bu eğilimlerin var olması, orada 
iç girişimciliğin olduğunun önemli bir göstergesidir. 

- Yenilik: Yenilik bir firmanın; yeni ürün, hizmet ve teknoloji yaratabilecek yeni fikir ve dene-
meleri destekleme eğilimini yansıtır (Lumpkin ve Dess, 1996: 142). Knight’a göre ürünleri, hizmet-
leri, üretim teknik ve teknolojilerini yenilemek ve geliştirmek örgütsel yeniliğin bir parçasıdır 
(Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). Firmaların yeni ürün ve hizmet yaratabilme kabiliyetinin yanı sıra 
gelecekteki pazarlara veya müşteri tercihlerindeki değişime bağlı olarak mevcut ürünlerinde bir takım 
değişiklikler yapması da yenilik çalışmaları içerisinde düşünülebilir (Heinonen ve Korvela, 2006:4).  

- Kendini Yenileme: Kendini yenileme, örgütün temel düşünce yapısını yenileyerek, örgütsel 
dönüşümü başarmasıdır (Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). Bu boyut; örgütsel ve stratejik değişim, iş 
içeriğinin yeniden tanımlanması, reorganizasyon ve yenilik için sistemde köklü değişiklik yapma gibi 
çalışmaları içerir (Antoncic ve Hisrich, 2003: 17). Bir firmanın hele de başarılı bir firmanın bu ihtiyacı 
duyması, bu kapsamda değişim mühendisliği gibi uygulamaları hayata geçirmesi organizasyondaki iç 
girişimin varlığının bir göstergesidir.  

- Öngörücü Olma: Öngörücü olmak, olacakları önceden tahmin ederek, anlayarak ve algılaya-
rak rakiplere oranla daha uygun faaliyetler yapabilme ve hızlı davranabilme niteliğidir (Kaya ve Ar-
kan, 2005: 8-9). Rakipleri takip etmekten ziyade yeni iş alanları, yeni ürün, hizmet, yönetim tekniği, 
teknoloji sunarak piyasada ilk olmaya çalışmak öngörücü firmaların en belirgin özelliğidir (Zahra ve 
Garvin, 2000: 474; Antoncic ve Hisrich, 2001: 499). Ayrıca, öngörücü olma risk alma ve rekabetçi 
saldırganlık gibi bazı iç girişimcilik boyutlarını da içermektedir. (Lumpkin ve Dess, 1996: 147; 
Antoncic ve Hisrich, 2001: 499). 

Özetle, bu boyutlar firmanın yenilik yapabilme kapasitesi ilgilidir. Ayrıca, bu yenilenme ve deği-
şimin zamanlaması da düzeyi tanımlamakta etkilidir. 

İÇ GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER 
İç girişimcilik; yeni ürün, hizmet ve teknoloji geliştirme, yeni işlere girme, sistem içinde büyük 

çapta değişiklikler yapma, sonucu tam olarak belli olmayan işlere girme ve fırsatları takip ederek ilk 
olma gibi birçok faaliyeti kapsamaktadır. Bir işletmede bu faaliyetlerin başarıyla uygulanması ve iç 
girişimcilikten beklenilen faydanın sağlanması ise iç ve dış çevre koşullarının bu çalışmaları destekler 
nitelikte olmasına bağlıdır.  

İç girişimcilik çevre ile etkileşim halinde olunan bir süreçtir. Bu nedenle dış çevrenin iç girişim-
ciliğin başarısı üzerinde önemli bir role sahip olduğu söylenebilir (Heinonen ve Korvela, 2006: 4). 
Yapılan çalışmalar dinamik, rekabetçi, heterojen bir dış çevrenin iç girişimciliği olumlu yönde etkile-
diğini göstermektedir (Zahra, 1991: 263; Antoncic ve Hisrich, 2001: 503; Heinonen ve Korvela, 2006: 
4). Dinamizm bir yanda işletmeyi rekabette hayatta kalabilmek için yenilik yapmaya ve farklılaşmaya 
zorlarken, diğer yanda işletmeye yeni fırsatlar sunmaktadır. Heterojenlik ise hizmet sunulan pazar 
bölümlerinin ve müşteri gereksinimlerinin farklılığını ifade eder. Bu farklılıklar da işletmeye ilave 
yenilikler ve pazar geliştirme çalışmaları yapma konularında yeni fırsatlar sağlamaktadır (Zahra, 
1991: 263). Bu faktörlere ilaveten, teknolojik gelişme, içinde bulunulan endüstrinin büyümesi ve yeni 
ürünlere olan talebin artması… gibi çevresel faktörlerin de iç girişimciliği olumlu yönde etkilediği 
söylenilebilir.  

Görüldüğü üzere, dış çevre ile ilgili unsurlar işletmelerin girişimsel çalışmalarını etkilemekte 
hatta işletmeleri bu çalışmaları yapmaları konusunda zorlayabilmektedir. Ancak, dış çevrenin yanı sıra 
örgüt içi çevrenin ve organizasyonun özelliklerinin de iç girişimcilik için “uygun” olması gerekmek-
tedir. Risk almayı, yaratıcılığı, öğrenmeyi, değişimi destekleyen örgüt kültürü, personel güçlendirme 
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uygulamaları, bürokratik olmayan örgüt yapısı, yönetsel destek, etkin bir ödüllendirme sistemi, etkili 
iletişim ve kaynaklara kolay ulaşma gibi bir çok faktör iç girişimciliğin başarısı için gereklidir. 

Bir işletmede iç girişimciliği etkileyen iç çevre ile ilgili faktörler aşağıda özetlenmiştir: 
- Örgüt Yapısı: Mevcut bir örgütte “yapı” yenilik faaliyetlerinin ortaya çıkması ve başarıyla uy-

gulanması açısından oldukça önemli bir faktör olarak görülmektedir (Christensen, 2005: 312). Bir 
işletme büyüdükçe yönetim kademelerinin sayısı artar ve buna bağlı olarak; çalışanların rolleri kesin 
bir şekilde belirlenir, süreçler standartlaştırılır ve örgüt biçimsel kurallara göre yönetilmeye başlar 
(Parboteeah, 2000: 32). Ayrıca bu tür örgütlerde esneklik, yaratıcılık ve risk alma konusundaki istek 
de azalır (Fry, 1996: 375). Literatürde, bürokratik veya fonksiyonel yapılar olarak tanımladığımız bu 
tür yapılar, iç girişimciliğin mantığıyla uyum sağlamayan organizasyonlardır. Buna karşın, daha esnek 
ve organik örgüt yapılarının iç girişimciliği olumlu yönde etkiledikleri düşünülmektedir (Lumpkin ve 
Dess, 1996: 152-156; Christensen, 2005: 312).  

- Yönetsel Destek: İç girişimcilik üzerinde etkili olduğu düşünülen bir diğer faktör ise yönetsel 
destektir. Yönetsel destek literatürde sık sık üst yönetimin desteğiyle eş anlamlı olarak kullanılmakta-
dır. Yönetsel destekte temel düşünce, yenilikler üzerinde tüm çalışanların rolü olduğuna inanmak ve 
her bir çalışanı yenilikçi olma konusunda desteklemektir. Çalışanlar destekleyici yönetimi, kendilerine 
her türlü kaynağı sağlayan bir sponsor olarak görürler (Christensen, 2005: 310-311). Yönetsel destek; 
yeni fikir ve önerilerin desteklenmesi, yenilik için gerekli her türlü kaynağın sağlanması ve örgüt sis-
teminin ve süreçlerin girişimsel faaliyetleri destekler nitelikte yapılandırılması gibi birçok şekilde or-
taya çıkabilir (Hornsby ve diğerleri, 2002: 259).  

- Örgüt Kültürü: Bir işletmede çalışanların davranışlarını belirleyen örgüt kültürü de bir işlet-
menin girişimsel çalışmalarını etkiler. Girişimciliğe destek veren bir örgüt kültürü Geleneksel bürok-
ratik kültürden farklı olarak geleceğe yönelik olmayı, yeni düşünceleri, yaratıcılığı, risk almayı, fırsat 
ve olanakları belirlemeyi vurgulamaktadır (Öktem ve diğerleri; 2003: 176). Özellikle yöneticiler risk 
alma konusunda isteklilik gösterirlerse ve yapılan hatalara karşı hoş görülü olurlarsa iç girişimcilik 
bundan olumlu yönde etkilenir (Hornsby ve diğerleri, 2002: 260). Yani risk almayı, yenilikçi ve yara-
tıcı olmayı, öğrenmeyi, değişimi destekleyen ve çalışanların hata yaptıklarında cezalandırılmaktan 
korkmadıkları bir örgüt kültürü iç girişimcilik çalışmalarını pozitif yönde etkilemektedir (Carrier, 
1996: 6; Heinonen ve Korvela; 2006: 4).  

- Örgüt İçi Kaynak Kullanımı ve Gerekli Kaynakların Sağlanması: Mevcut bir örgütte giri-
şimcilik ruhunun ortaya çıkması, yenilik için gereken kaynakların sağlanmasına bağlıdır. Projelerin 
hayata geçirilmesi için finansal kaynağa ihtiyaç vardır. Ancak, iç girişimciliğin başarısı için fon temini 
tek başına yeterli değildir, yönetimin desteğine de ihtiyaç vardır. Çalışan bireylere güvenmek ve onları 
araştırmalar için desteklemek de şarttır (Christensen, 2005: 310-311). İç girişimcilik açısından önemli 
olan bir diğer kaynak ise zamandır. Yaratıcı fikirlerin üretilebilmesi için çalışanların yeterince zama-
nının olması gerekir. Bu nedenle işletmeler çalışanları üzerindeki iş yükünü planlamalı ve yaratıcılık 
için gerekli olan zamanı çalışanlarına vermelidirler (Kaya ve Arkan, 2005: 10). Örneğin iç girişimcilik 
uygulamalarının başarıyla yürütüldüğü 3M firmasında çalışanlar zamanlarının %15’ini kendi projeleri 
için harcama konusunda desteklenmektedirler (Christensen, 2005: 311). Bazı araştırmacılara göre ise 
iç girişimcilik için gerekli olan en önemli kaynak bilgidir. Bilgi sadece yenilik için gerekli temel bir 
araç değildir. Aynı zamanda işletmelerin rekabet avantajının da en önemli bir parçasıdır (Christensen, 
2005: 311). Bilgi, zaman ve finansal kaynağın yanı sıra bazı işletmeler iç girişimcilik süreci açısından 
en önemli kaynağın bilgili ve yetenekli insan kaynağı olduğunu düşünmektedirler (Johansen, 2006: 
18). 

- İletişim: Bilgilerin kolayca paylaşıldığı, çalışanların güçlendirildiği, katılımcı, doğrudan ve 
açık bir iletişim sistemi iç girişimcilik açısından kritik öneme sahiptir. İletişimin açık ve kaliteli olma-
sının iç girişimciliği pozitif yönde etkilediği bilinmektedir (Antoncic ve Hisrich, 2001: 502; 
Christensen, 2005: 314-315). İletişim, bir taraftan yöneticilerin ve çalışanların yeni fikirlerini açığa 
çıkarırken, diğer taraftan dikkatlerin dış çevredeki fırsat ve tehditler üzerine odaklanmasını sağlar. 
Ayrıca iletişim farklı birimlerde çalışan kişileri uygun iç girişimcilik çalışmalarını gerçekleştirmeleri 
için bir araya getirir. Bir işletmede İletişim. formal ve/veya informal olabilir. Her ikisi de iç girişimci-
liğin başarısı için gereklidir. Ancak kontrolü ve yönlendirilmesi kolay olduğu için etkin işleyen biçim-
sel iletişimin iç girişimcilik açısından daha yararlı olduğu düşünülmektedir (Zahra, 1991: 266). 

- Çalışanların Ödüllendirilmesi: Mevcut bir örgütte girişimsel başarı üzerinde etkili olduğu dü-
şünülen bir diğer faktör ise sonuçların ödüllendirilmesidir. Bazı araştırmalar iç girişimciliğin; özel bir 
ödüllendirme sistemiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Christensen, 2005: 310). Düzenli 
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ücret ödemeleri, ikramiye ve prim, kar paylaşımı, iş güvencesi, terfi, sorumlulukları artırma, otonomi, 
işle ilgili projeleri gerçekleştirmeleri için çalışanlara boş zaman verme, araştırmalar için finansal kay-
nak sağlama, patentler için telif hakkı verme gibi kontrol edilebilen ödüllerin iç girişimcilik açısından 
çalışanları motive ettiği düşünülür (Zimmerer ve Scarborough, 1996:485; Christensen, 2005: 310). 

Açık hedefler koyan ve sonuca odaklanmış bir ödüllendirme sistemi çalışanları risk alma konu-
sunda motive eder (Hornsby ve diğerleri, 2002: 259). Burada önemli olan ödüllerin zamanında veril-
mesi ve yeniliğin önemine uygun olmasıdır.   

- Çalışanların Güçlendirilmesi ve Çalışanlara Karar Verme İnisiyatifi Tanıma: İç girişim-
cilik açısından gerekli olduğu düşünülen önemli koşullardan bir diğeri ise çalışanlara karar verebilme 
inisiyatifi tanıma ve çalışanları güçlendirmedir. Kaliteyi artırmak, yeni fırsatlardan yararlanmak ve 
müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek için çalışanların güçlendirilmesi gerekir (Parboteeah, 
2000: 33). Güçlendirilen insan iş yapmak isteyen, sorumluluk arayan insandır ve bu özellik, çalışanla-
rın işleriyle ilgili kendi kararlarını alabilmelerine olanak sağlayan bir ortamla desteklendiğinde, iç 
girişimcilik daha da etkili olarak gerçekleşir. 

İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN BAŞARI KOŞULLARI 
İç girişimcilik kavramı bir işletmede büyümeden değişime, rekabet üstünlüğünden sürekliliğe 

kadar işletmenin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunan bir süreçtir. Ancak iç girişimcilik uygulama-
larının başarılı olabilmesi ve bu potansiyel faydaları sağlaması belirli koşullara bağlıdır.  

Girişimsel çalışmaların mevcut bir örgütte ortaya çıkması ve başarıyla uygulanması için önce-
likle yukarda belirtilen örgütsel faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlara ilave olarak, dik-
kate alınması gereken diğer etkenler aşağıda özetle sıralanmıştır: 

• İç girişimcilik uygulamalarının başarısı için dış çevre, özellikle de rekabet çevresi hakkında 
bilgilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir (Zahra, 1991: 
266). Fütz analizi ile çevrenin taranması ve fırsat ve tehditlerin ortaya konulması, yenilik ve iş giri-
şimleri açısından çok önemlidir. 

• Çalışanlara, işletmenin müşterileri hakkında eğitim verilmelidir. Müşterileri tanımaya yönelik 
yapılacak her tür çalışma altyapı oluşturarak, çalışanların pazara katkı yapma olasılığını artıracaktır ( 
Zimmerer ve Scarborough, 1996:480). 

• Her bireyin yeniliğe bakış açısı kendi uzmanlık alanından etkilenir. Bu nedenle pazarlama, fi-
nans, üretim, teknoloji  vb., alanlardan uzman bireylerin içinde bulunduğu iç girişimci takımlar oluştu-
rulmalı ve ekip çalışması desteklenmelidir (Kreitner, 1989: 120; Zimmerer ve Scarborough, 
1996:480). Girişim fikri tek bir kişiden gelebilir ama bunu tek başına uygulamak çoğu zaman imkan-
sızdır. Bu nedenle iç girişimcinin iyi bir takım oluşturması, takım arkadaşlarını yönetmesi ve yönlen-
dirmesi gerekmektedir (Arıkan, 2004:234). 

• Çalışanlara örgütün değişim süreci ve ürün iyileştirmenin değeri hakkında bilgi verilmelidir 
(Zimmerer ve Scarborough, 1996:480). Bir konuda artan bilgilendirme ve onu anlamlı hale getirme 
hususunda yapılan çalışmalar iç girişimciliği teşvik etmektedir.  

• İç girişimciliğin başarısı için yapılması gereken bir diğer şey ise örgütsel engellerin ortadan 
kaldırılmasıdır. Örgütsel engeller kurallarla belirlenmiş sınırlamalar olabilir. Bu noktada önemli işleri 
yürütürken standart süreçleri titizlikle uygulamaktan, dar kalıplı iş tanımlarına bağlılıktan ve değişmez 
performans standartlarından uzaklaşılmalıdır (Kaya ve Arkan, 2005: 10). Örgütün organiklik ve es-
neklik konusunda atacağı her adım, doğru bir yönlendirme ile iç girişimciliğin ortaya çıkmasına ve 
başarılı olmasına imkan verecektir. 

Görüldüğü üzere iç girişimciliğin başarısı için hem çalışanlara hem de yöneticilere sorumluluklar 
düşmektedir. Örgüt içindeki girişimsel çalışmaların başarılı olması için, her iki grubunda belirli gö-
revleri yerine getirmesi gerekmektedir. Çalışanlar yenilik çalışmaları yapma ve risk alabilme konula-
rında istekli davranırken, yöneticiler de iç girişimcilik için gerekli ortamı sağlamalı, çalışanları yenilik 
çalışmaları konusunda desteklemeli, yenilik için ihtiyaç duyulan her türlü kaynağı çalışanlara sağla-
malı, uygun bir ödüllendirme ve iletişim sistemi kurup bunların etkin şekilde işlemesi için çaba har-
camalıdır. 

 
 
 
 



 

 

56 

KAYSERİ’DEKİ FİRMALARDA İÇ GİRİŞİMCİLİĞE, İÇ GİRİŞİMCİLİK BOYUTLARI 
İTİBARİYLE VERİLEN ÖNEM DÜZEYİNİ VE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN 

ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK UYGULAMA 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın temel amacı Kayseri’ de faaliyette bulunan, araştırma kapsamındaki işletme-

lerde, iç girişimciliği oluşturan boyutlar itibariyle bir durum tespiti yapmak, bu işletmelerde çalışan 
üst düzey yöneticilerin iç girişimciliğe verdikleri önem düzeyini belirlemektir. Ayrıca bu işletmelerde 
iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler ile ilgili düşünceleri ortaya koymak da amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın Örnek Seçimi 
Bu çalışmanın ana kütlesini Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren imalat işlet-

meleri oluşturmaktadır. Bu işletmelerden öncelikle ön görüşmelerle, ankete katılmayı kabul eden 47 
işletmede üst düzey yöneticilere anket uygulanmıştır. 

Veri Toplama Tekniği 
Araştırma ile ilgili verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde; 

araştırma kapsamında yer alan işletmelerde çalışan yöneticilerin, iç girişimciliğe verdikleri önem dü-
zeyini iç girişimciliğin boyutlarını kullanarak ölçmeye yönelik sorular yer almıştır. İç girişimciliğin 
yenilik, yeni iş girişimi, öngörücü olma ve kendini yenileme olmak üzere dört temel boyutu vardır. 
Örgütlerin bu boyutlara verdikleri önemi tespit etmek için literatürde iki farklı ölçek sıklıkla kullanıl-
maktadır. Bu ölçeklerden ilki Khandwalla tarafından geliştirilen, daha sonra kültürler arası geçerliği 
birçok araştırmacı tarafından test edilmiş ve iç girişimciliğe olan genel yönelimi ölçmeye odaklanan 
Entrescale’dır. Bu ölçek bir işletmede yönetimin ön görücü olma ve yenilik yeteneğini ölçmek üzere 
hazırlanmıştır. İkinci ölçek ise Zahra tarafından geliştirilen Şirket Girişimcilik Ölçeği (Corporate 
Entrepreneurship Scale)’dir. Bu ölçek ise firmaların yenilik, yeni iş girişimi ve örgütsel yenilenme 
faaliyetlerine olan yönelimini ölçmek için tasarlanmıştır. Daha sonra,  geliştirilen bu iki ölçek 
Antoncic ve Hisrich tarafından birlikte ele alınmıştır. Her iki ölçekteki beş boyut dörde düşürülmüş ve 
iç girişimcilik yenilik, yeni iş girişimi, kendini yenileme ve öngörücü olma boyutları itibariyle ölçül-
müştür (Antoncic ve Hisrich, 2001: 500). Bu çalışmada da iç girişimcilik boyutları, Antoncic ve 
Hisrich tarafından geliştirilen ölçek temel alınarak, ölçülmüştür.  

İç girişimcilik üzerinde etkisi olduğu düşünülen örgütsel faktörler ise 20 ifadeden oluşan bir öl-
çek yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu ölçek hazırlanırken Hornsby, Kuratko ve Zahra’nın 
geliştirdikleri ölçek temel alınmış, ayrıca literatürdeki diğer çalışmalardan da faydalanılmıştır 
(Hornsby ve diğerleri, 2002: 264-265).Her iki boyut itibariyle kullanılan ölçekler düzenleme yapılarak 
kullanılmıştır. Son bölümde ise formu dolduran bireyler ve işletmeye ilişkin tanımlayıcı sorular yer 
almıştır.  

Araştırmanın Sınırları 
İç girişimcilik örgütlerde yeniliği teşvik eden bir süreç olduğu için son yıllarda önemi oldukça 

artmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda uygulama alanı olarak genellikle büyük ölçekli işletmeler 
seçilmiş, bu işletmelerin iç girişimciliğe daha çok ihtiyaçları olduğu düşünülmüştür. Ancak iç girişim-
cilik sadece büyük ölçekli işletmeler için değil aynı zamanda küçük ölçekli işletmeler için de önemli 
bir konudur. Çünkü küçük işletmeler de rekabetin yoğun olduğu bir çevrede faaliyetlerine devam et-
mektedirler ve yaşamlarına devam edebilmek için yenilik yapmaları ve kendilerini yenilemeleri ge-
rekmektedir. Bu nedenle çalışmaya bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

İç girişimciliğin kendine has bir çok boyutu vardır. Ancak bu çalışmada iç girişimciliğin yeni iş 
girişimi, yenilik, kendini yenileme ve öngörülü olmak boyutları dikkate alınmıştır ve işletmelerde iç 
girişimciliğe verilen önem düzeyi bu boyutlardan yararlanılarak ölçülmüştür. 

İç girişimcilik çevreyle etkileşim halinde olunan bir süreçtir. İç girişimcilik sürecinin başarısı 
için iç ve dış çevre koşullarının iç girişimciliğe uygun olması gerekmektedir. Bu çalışmada iç girişim-
ciliği etkileyen çevresel faktörlerden sadece iç çevre faktörleri (örgütsel faktörler) üzerinde durul-
muştur. Dış çevre faktörleri araştırma sınırları dışında bırakılmıştır. 

Çalışmada sadece Kayseri OSB’ de bulunan sanayi işletmelerine anket uygulanmış, hizmet iş-
letmeleri örnek kapsamına alınmamıştır. 
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Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 
Araştırmada yer alan kırk yedi firmanın üst düzey yöneticilerine gönderilen 150 anketten 118’i 

cevaplandırılıp geri gönderilmiştir. Geri dönen anketlerden 11 adeti eksik ve yanlış doldurulduğu için 
analiz dışı bırakılmıştır. Geri kalan 107 anketin değerlendirilmesinde ise SPSS for Windows paket 
programı kullanılmıştır. 

Çalışmada öncelikle örnek kapsamında yer alan işletmelerin ve yöneticilerin özelliklerine ilişkin 
frekanslar ve yüzde dağılımlar, tablolar halinde verilmiştir. Daha sonra 5’ li likert ölçeği ile hazırlanan 
tüm soruların ortalama değerleri ve standart sapmaları sunulmuş ve anket formunda yer alan ölçekle-
rin güvenirlilik analizi yapılmıştır. Daha sonraki aşamada ise; her iki ölçekte yer alan sorular faktör 
analizine tabi tutulmuş ve veriler gruplandırılmıştır. Bu çalışmada faktör analizi uygulanmasının temel 
nedenlerinden birisi faktör analizinin değişkenler arasındaki ilişkileri dikkate alarak verilerin daha 
anlamlı ve özet bir biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli bir analiz türü olmasıdır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya Konu Olan İşletmelere ve Formu Dolduran Yöneticilere İlişkin Bulgular 

Örnek Kapsamındaki İşletmelere İlişkin Bilgiler 
Anket çalışmasının yapıldığı 47 işletmeye ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
 
Tablo 7.1:Araştırma Yapılan İşletmelerin Özellikleri 

Özellikler f % Özellikler f % 
 
Sektör 
Mobilya 
Tekstil 
Gıda 
Kimya 
Plastik 
Makine 
Diğer 
 
İşletmelerin Kuruluş Yılları 
1970 ve öncesi 
1971-1980 
1981-1990 
1991-2000 
2001 ve sonrası 

 
 

13 
11 
7 
2 
2 
2 
10 

 
 
5 
5 
10 
20 
7 

 
 
27,7 
24,3 
14,9 
4,3 
4,3 
4,3 
21,3 
 
 
10,6 
10,6 
21,3 
42,6 
14,9 

 
İşletmelerdeki Çalışan 
Sayısı 
10 ve altı 
11-50 
51-100 
101-200 
201-250 
251-500 
501 ve üzeri 

 
 

 
2 
11 
9 
8 
5 
6 
6 

 
 
 

4,3 
23,4 
19,1 
17,0 
10,6 
12,8 
12,8 

N= 47 
 
Araştırma kapsamında yer alan 47 işletmeden 13’ü mobilya, 11’i tekstil, 7’si gıda, 2’si plastik, 

2’si kimya, 2’si makine geriye kalan 10 tanesi de bu sınıflandırmada yer almayan diğer sektörlerde 
faaliyet göstermektedir. İşletmelerin %10,6’sı 1970 ve daha önceki bir tarihte yine %10,6’sı 1971-
1980 yılları arasında, %21,3’ü 1981-1990 yılları arasında, %42,6’sı 1991-2000 yılları arasında, %7’si 
ise 2001 yılı ve sonrasında kurulmuştur. İşletmelerde çalışan kişi sayısına bakıldığında 2 işletmede 10 
ve altı, 11 işletmede 11-50 arası, 9 işletmede 51-100 arası, 8 işletmede 101-200 arası, 5 işletmede 201-
250 arası, 6 işletmede 251-500 arası yine 6 işletmede de 501 ve üzeri sayıda işgören çalıştığı tespit 
edilmiştir.  

Formu Dolduran Yöneticilere İlişkin Bilgiler 
Ankete cevap veren yöneticilerin bazı demografik özelliklerine ilişkin cevaplar aşağıda özetlen-

miştir. 
 



 

 

58 

Tablo 7.2:Araştırma Yapılan İşletmelerde Çalışan Yöneticilerin Özellikleri 
Özellikler f % Özellikler f % 
 
Cinsiyet 
Kadın  
Erkek 
 
Yaş 
25 yaş ve altı  
26-30 arası  
31-40 arası 
41-50 arası  
51 ve üzeri  
 
Eğitim Düzeyi 
Ilk Öğretim 
Lise Ve Dengi 
Yüksekokul 
Lisans 
Yüksek Lisans Ve Doktora 

 
 
8 

99 
 
 
1 

31 
60 
13 
2 
 
 
2 

13 
8 

79 
5 

 
 
7,5 
92,5 
 
 
0,9 
29,0 
56,1 
12,1 
1,9 
 
 
1,9 
12,1 
7,5 
73,8 
4,7 

 
Çalışma Süresi 
1 yıldan az  
1-5 yıl arası  
6-10 yıl arası 
11-15 yıl arası 
16-20 yıl arası  
 
Ünvanları 
Genel Müdür 
Genel Müd Yardımcısı 
Yön. Kurulu Başkanı ve Üyeleri 
Genel Koordinatör 
İşletme Müdürü 
Departman Müdürleri 

 
 

8 
41 
46 
9 
3 
 

 
12 
3 
5 
2 
9 

76 

 
 

7,5 
38,3 
43,0 
8,4 
2,8 

 
 

11,2 
2,8 
4,7 
1,9 
8,4 

71,0 

N= 107 
 
Ankete katılan 107 yöneticiden 8’i kadın,  99’u erkektir. Yöneticilerden sadece birisi 25 yaş ve 

altı grubunda yer almaktadır. 60 yönetici 31-40 yaş grubundadır. Geriye kalanların ise 31’i 25-30, 
13’ü 41-50, 2’si ise 51 ve üzeri yaş grubunda bulunmaktadır. Yöneticilerin 8’i 1 yıldan daha az, 41’i 
1-5 yıl arası, 46’sı 6-10 yıl arası, 9’u 11-15 yıl arası, 3’ü ise 16-20 yıl arası gibi süreler itibariyle istih-
dam edildikleri işletmelerde çalışmaktadırlar. Yöneticilerin 79’u lisans mezunudur. Yüksek lisans ve 
doktora yapmış yönetici sayısı ise 5’dir. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere ankete cevap veren yö-
neticilerin 12’si genel müdür, 3’ü genel müdür yardımcısı, 5’i yönetim kurulu başkanı ve yardımcısı, 
2’si genel koordinatör, 9’u işletme müdürü, 76’sı ise departman müdürü ( üretim, pazarlama, insan 
kaynakları, satınalma, dış ticaret, ar-ge, sevkiyat, finansman, muhasebe, planlama, bilgi sistemleri 
müdürleri ve teknik müdür) konumunda yer almaktadır.  

İç Girişimciliğe İlişkin Bulgular 

İç Girişimcilik Boyutlarına İlişkin Analiz Sonuçları 
Yöneticilerin iç girişimciliğe verdikleri önem düzeyi iç girişimciliğin boyutlarından yararlanıla-

rak hazırlanan ve 17 ifadeden oluşan bir ölçek yardımıyla ölçülmüştür. Yöneticilerin verdikleri ce-
vaplara ilişkin ortalamalar ve frekans dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 
Tablo 7.3: İç Girişimciliğin Boyutlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

İFADELER N 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) ort. ss 

Reklam ve pazarlama yolu ile, var olan 
ürünler için talep yaratmak 107 0,9 0 4,7 44,9 49,5 4,4206 ,6735 

Faaliyette bulunulan iş kollarını sürekli 
olarak genişletmek 105 0 2,9 18,1 54,3 24,8 4,0095 ,7403 

Yeni ürünlerle yeni pazarlara girmek 107 0 2,8 7,5 39,3 50,5 4,3738 ,7464 
Mevcut ürünler için yeni pazar 
boşlukları aramak 105 0 1,9 7,6 50,5 40,0 4,2857 ,6894 

Faaliyette bulunulan endüstri dışındaki 
endüstrilerde faaliyet alanıyla ilgili 
yeni işler ve işletmeler açmak 

106 3,8 21,7 28,3 36,8 9,4 3,2642 1,0263 
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Ürünleri, üretim süreç ve sistemlerini 
faklılaştırmak 104 0 3,8 11,5 51,9 32,7 4,1346 ,7640 

Yeni teknoloji geliştirmek için yatırım 
yapmak 106 0,9 1,9 9,4 32,1 55,7 4,3962 ,8127 

Yeni ürün, hizmet, teknoloji ve üretim 
süreci geliştirmek için araştırma 
geliştirme faaliyetlerine kaynak 
ayırmak 

107 0 3,7 5,6 41,1 49,5 4,3645 ,7573 

Yeni geliştirilen ve denenmemiş olan 
süreç, sistem ve yöntemleri kullanmak 106 0,9 10,4 33,0 45,3 10,4 3,5377 ,8527 

Rekabet edilecek endüstrileri sık sık 
yeniden tanımlamak 106 0,9 10,4 17,0 52,8 18,9 3,7830 ,9051 

Birim ve bölümleri yeniden yapı-
landırmak 106 0,9 8,5 10,4 59,4 20,8 3,9057 ,8567 

Firmanın yenilik yapma kapasitesini 
artırmak için bölümler arası aktiviteleri 
koordine etmek 

107 0,9 2,8 5,6 42,1 48,6 4,3458 ,7903 

Misyonu, amaç ve iş tanımlarını sık sık 
gözden geçirmek 107 0 11,2 13,1 50,5 25,2 3,8972 ,9105 

Risk taşıyan projeler uygulamak 106 5,7 30,2 45,3 16,0 2,8 2,8019 ,8774 
Çalışanları yaratıcılık ve yenilik 
yapabilmeleri için sürekli eğitmek 106 0,9 2,8 2,8 37,7 55,7 4,4434 ,7694 

Rakipleri takip etmek yerine yeni ürün, 
hizmet, yönetim tekniği ve teknoloji 
sunarak ilk olmak 

107 1,9 4,7 2,8 29,0 61,7 4,4393 ,9026 

Olacakları önceden tahmin ederek 
rakiplere oranla daha hızlı davra-
nabilmek 

107 1,9 3,7 4,7 32,7 57,0 4,3925 ,8876 

 
Ölçek: 1=Çok Önemsiz, 2=Önemsiz, 3=Ne Önemli Ne Önemsiz, 4=Önemli, 5=Çok Önemli 

Cronbach Alpha: 0.7297 
 
Bu tabloya göre anketi cevaplayan yöneticilerin neredeyse tamamı (önemli: %44,9, çok önemli: 

%49,5) reklam ve pazarlama yolu ile var olan ürünler için talep yaratmanın önemli olduğunu 
düşünmektedir. Faaliyette bulunulan endüstri dışındaki endüstrilerde faaliyet alanıyla ilgili yeni işler 
ve işletmeler açmak ise yöneticilerin %21,7 tarafından önemsiz olarak görülürken %36,8 tarafından 
önemli olarak kabul edilmiştir. Yeni ürünlerle yeni pazarlara girmek ve mevcut ürünler için yeni pazar 
boşlukları aramak da oldukça önemli olarak düşünülmüştür. Ayrıca yeni geliştirilen ve denenmemiş 
olan süreç, sistem ve yöntemleri kullanmak konusunda yöneticilerin %33, risk taşıyan projeler uygu-
lamak konusunda da %45,3’ü çekimser kalmıştır. Bununla birlikte yöneticilerin %30.2’si ise risk taşı-
yan projeler uygulamanın önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak şu söylenebilir ki anket 
yapılan  işletmelerde çalışan üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu, belirlenen boyutlar itibariyle iç 
girişimciliğin önemli olduğu düşünmektedirler. 

İç girişimciliğin temel boyutlarını belirlemek için ise iç girişimcilikle ilgili toplam 17 adet değiş-
kene temel bileşenler yöntemi ve varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmış ve sonuçta 6 faktör 
elde edilmiştir∗. Ancak 5. faktöre (Reklam ve pazarlama yolu ile var olan ürünler için talep yaratmak 
ifadesi)  tek bir değişken atanmış olduğu için bu ifade faktör olarak adlandırılmamıştır.  

Elde edilen faktörler toplam varyansın %58,235’ini açıklamaktadır ve bu faktörlerin öz değerleri 
1’den büyüktür. Faktörlerin güvenirliliğini gösteren Cronbach alpha ise 0,75 ve 0,84 arasında değiş-
mektedir.  

Analiz sonucu elde edilen birinci faktör ön görücü olmak olarak isimlendirilmiştir ve dört değiş-

                                                 
∗ Araştırmada kullanılan verilerin faktör analizi açısından uygun olabilme koşulunu gösteren KMO analiz sonucu 0,742 (bu 
değerin 0,60 ve üzeri olması yeterli görülmektedir), verilerden anlamlı faktörler çıkabileceğini gösteren küresellik derecesi de 
409, 305; p<,000 çıkmıştır. Her iki değerde istatistiksel açıdan yeterli düzeydedir. 
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keni nitelemektedir. Bu faktörün özdeğeri 4,298’dir ve toplam varyansın %25,281’ini açıklamaktadır. 
Beş değişkeni niteleyen ikinci faktör ise toplam varyansın %11,297’sini açıklamaktadır ve özdeğeri 
1,920’dir. Bu faktör ise kendini yenileme ve risk almaya ilişkin değişkenleri içermektedir. Toplam 
varyansın %8,414’ünü açıklayan ve özdeğeri 1,430  olan yenilik boyutu ise üç değişkeni nitelemekte-
dir. 4. faktör olan stratejik yenilenme ise toplan varyansın %7,265’ini açıklarken, 5. faktör yani yeni iş 
girişimi toplam varyansın %5,978’ini açıklamaktadır .Her iki faktör de iki değişkeni nitelemektedir. 
Bu sonuçlara göre anket kapsamında yer alan işletmelerde çalışan yöneticilerin en fazla önem verdik-
leri iç girişimcilik boyutu ön görücü olma, ikinci derecede önem verdikleri boyutun da kendini yeni-
leme ve risk alma olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo 7.4. İç Girişimcilik Boyutlarına İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER FAKTÖR 
YÜKLERİ ÖZDEĞER AÇIKLANAN 

VARYANS 
CRONBACH 

ALPHA 
Faktör 1: Öngörücü Olmak  4,298 25,281 0,8051 
Olacakları önceden tahmin ederek rakiplere 
oranla daha hızlı davranabilmek ,813    

Çalışanları yaratıcılık ve yenilik 
yapabilmeleri için sürekli eğitmek ,785    

Firmanın yenilik yapma kapasitesini 
artırmak için bölümler arası aktiviteleri 
koordine etmek 

,700    

Rakipleri takip etmek yerine yeni ürün, 
hizmet, yönetim tekniği ve teknoloji sunarak 
ilk olmak 

,628    

Faktör 2: Kendini Yenileme ve Risk Alma  1,920 11,297 0,7542 
Yeni geliştirilen ve denenmemiş olan süreç, 
sistem ve yöntemleri kullanmak ,694    

Birim ve bölümleri yeniden yapılandırmak ,668    
Misyonu, amaç ve iş tanımlarını sık sık 
gözden geçirmek ,626    

Risk taşıyan projeler uygulamak ,527    
Faaliyette bulunulan iş kollarını sürekli 
olarak genişletmek ,430    

Faktör 3: Yenilik  1,430 8,414 0,7971 
Yeni teknoloji geliştirmek için yatırım 
yapmak ,793    

Yeni ürün, hizmet, teknoloji ve üretim 
süreci geliştirmek için araştırma geliştirme 
faaliyetlerine kaynak ayırmak 

,647    

Ürünleri, üretim süreç ve sistemlerini 
faklılaştırmak ,471    

Faktör 4: Stratejik Yenilenme  1,235 7,265 0,8436 
Mevcut ürünler için yeni pazar boşlukları 
arama ,748    

Rekabet edilecek endüstrileri sık sık yeniden 
tanımlamak ,731    

Faktör 5: Yeni İş Girişimi  1,016 5,978 0,8013 

Yeni ürünlerle yeni pazarlara girmek ,691    
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Faaliyette bulunulan endüstri dışındaki 
endüstrilerde faaliyet alanıyla ilgili yeni işler 
ve işletmeler açmak 

,373    

Toplam Açıklanan Varyans   58,235  

İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörlere Yönelik Analiz Sonuçları 
Tablo 7.5: İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörlere İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

İFADELER N 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

ort. ss 

İşletmemiz yeni fikir ve önerilerde 
bulunan bireyleri destekler 107 0,9 3,7 4,7 55,1 35,5 4,2056 ,7738 
İşletmemizde yeni fikirleri projeye 
dönüştürmek için maddi destek sağlanır 107 0,9 4,7 15,9 64,5 14,0 3,8598 ,7454 
Projeleri uygulamak için maddi destek 
sağlanır 107 0,9 7,5 12,1 60,7 18,7 3,8879 ,8279 
Çalışanlar yeni proje fikirleri hakkında 
diğer bölümlerdeki çalışanlarla 
görüşmeleri konusunda desteklenir 

105 1,0 5,7 19,0 47,6 26,7 3,9333 ,8800 

İşletmemizde proje geliştirenlere, kendi 
projelerinde karar verme ve sorumluluk 
alma hakkı verilir 

106 3,8 8,5 17,9 56,6 13,2 3,6698 ,9434 

Yöneticilerimiz iş hayatında yenilikçi 
süreçler geliştirmeleri ile tanınırlar 106 3,8 5,7 29,2 45,3 16,0 3,6415 ,9481 
İşletmenin gelişimi için çalışanlar fikir 
geliştirmeye teşvik edilir 107 3,7 5,6 14,0 49,5 26,2 3,8785 ,9973 
Yeni fikirleri olan çalışanlara bu fikirle-
rini geliştirmeleri için yeterli süre verilir 107 2,8 7,5 18,7 58,9 12,1 3,7009 ,8818 
Yöneticiler çalışanların fikir ve öne-
rilerine karşı açık ve saygılıdır 105 1,0 3,2 15,2 53,3 26,07 4,0095 ,8145 
Çalışanlar yeni fikirler yaratırken risk 
almaları konusunda cesaretlendirilir 106 0,9 10,4 28,3 46,2 14,2 3,6226 ,8886 
Departmanlar arası çalışma ve iş birliği 
teşvik edilir 107 0,9 4,7 10,3 56,1 28,0 4,0561 ,8107 
Kuruluşta takım çalışması son derece 
önemlidir 107 0,9 3,7 10,3 37,4 47,7 4,2710 ,8641 
Bölümler arası çift yönlü ve açık iletişim 
vardır 106 0,9 2,8 18,9 56,6 20,08 3,9340 ,7717 
Yazılı kurallar ve prosedürler azdır 107 7,5 25,2 29,9 29,9 7,5 3,0467 1,0762 
İşletmemiz çalışanlara inisiyatif 
kullanma imkanı vermektedir 107 3,7 15,0 15,9 54,2 11,2 3,5421 1,0026 
İşletmemizde yetki devri desteklenir 106 3,8 8,5 28,3 49,01 10,4 3,5377 ,9276 
Yeniliğe ilişkin risk alan bireyler başarılı 
olamasalar dahi, hatalara ve başarısızlığa 
karşı hoşgörüyle yaklaşılır 

107 2,8 9,3 35,5 39,3 13,1 3,5047 ,9354 

Yenilikçi fikir geliştiren bireyler terfi 
ettirilir 106 6,6 11,3 31,1 37,7 13,2 3,3962 1,0662 
Yaratıcı ve yenilikçi fikirler ödül-
lendirilir 106 5,7 7,5 17,9 51,9 17,0 3,6698 1,0302 
Başarılı projeler geliştiren bireyler, 
gösterdikleri çaba için standart 
ödüllendirme sisteminin dışında ek 
ödüller alırlar 

106 5,7 17,9 30,2 37,7 8,5 3,2547 1,0334 

Ölçek: 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne katılıyorum Ne katılmıyorum, 
4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum 

Cronbach Alpha: 0.7573 
Yukarıdaki tabloya göre yöneticilerin büyük çoğunluğu İşletmelerinin yeni fikir ve önerilerde 

bulunan bireyleri desteklediğini düşünmektedir. Bu ifadenin ortalaması 4,2056 olarak bulunmuştur. 
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Çalışanlar yeni proje fikirleri hakkında diğer bölümlerdeki çalışanlarla görüşmeleri konusunda des-
teklenir ifadesine ise yöneticilerin %47’sı katıldığını belirtirken,%19’u ne katılıyorum ne katımlı-
yorum seçeneğini işaretlemiştir. Yöneticilerin %25,2’si yazılı kurallar ve prosedürler azdır ifadesine 
katılmadıklarını belirtirken %29,9 bu konuda çekimser kalmış ve ne katılıyorum ne katılmıyorum 
seçeneğini işaretlemiştir. Yeniliğe ilişkin risk alan bireyler başarılı olamasalar dahi, hatalara ve 
başarısızlığa karşı hoşgörüyle yaklaşılır (%35, 5), yenilikçi fikir geliştiren bireyler terfi ettirilir (31,1) 
gibi ifadelere de yöneticilerin çoğunluğu ne katılıyorum ne katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.  

İç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörlere ilişkin temel boyutları belirlemek için toplam 20 
adet değişkene yine temel bileşenler yöntemi ile varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmıştır∗. 

Faktör analizi sonucu toplam varyansın %61,700’ünü açıklayan 4 faktör elde edilmiştir. Ancak 
4. faktör tek bir değişkeni (Yazılı kurallar ve prosedürler azdır ifadesi) içerdiği için faktör olarak ad-
landırılmamıştır.  Elde edilen faktörlerin güvenirlilik oranları Cronbacl Alpha 0,77 ile 0,85 arasında 
değişmektedir. Ayrıca değişkenlerin faktör yükleri 0,50’nin üzerindedir. 

Yönetsel ve örgütsel destek olarak adlandırılan Faktör 1; toplam varyansın %45,771’ni açıkla-
maktadır ve özdeğeri 9,154’dir. Faktör 2; ödül ve teşvik sağlama olarak isimlendirilmiştir. 6 değiş-
kenden oluşmaktadır ve toplam varyansın %9,714’ünü açıklamaktadır. Özdeğeri ise 1,943’dür. Üç 
değişkeni niteleyen kaynak sağlama özelliklerini taşıyan üçüncü faktör ise toplam varyansın %6,195 
açıklamaktadır ve öz değeri 1,239’dur.  

Analiz sonuçlarına göre; ankete katılan yöneticiler iç girişimciliğin başarısı için gerekli olan bu 
üç örgütsel faktörün kendi işletmelerinde var olduğunu düşünmektedirler. 

 
Tablo 7.6: İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörlere İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER FAKTÖR 
YÜKLERİ ÖZDEĞER AÇIKLANAN 

VARYANS 
CRONBACH 

ALPHA 

Faktör 1: Yönetsel ve Örgütsel Destek   9,154 45,771 0,7772 

Departmanlar arası çalışma ve iş birliği teşvik 
edilir ,809    
İşletmenin gelişimi için çalışanlar fikir 
geliştirmeye teşvik edilir ,791    
Kuruluşta takım çalışması son derece önemlidir ,757    
Çalışanlar yeni proje fikirleri hakkında diğer 
bölümlerdeki çalışanlarla görüşmeleri konusunda 
desteklenir 

,753    

Yöneticilerimiz iş hayatında yenilikçi süreçler 
geliştirmeleri ile tanınırlar ,744    

Bölümler arası çift yönlü ve açık iletişim vardır ,738    
Yeni fikirleri olan çalışanlara bu fikirlerini 
geliştirmeleri için yeterli süre verilir ,655    
İşletmemizde proje geliştirenlere, kendi 
projelerinde karar verme ve sorumluluk alma 
hakkı verilir 

,616    

Çalışanlar yeni fikirler yaratırken risk almaları 
konusunda cesaretlendirilir ,543    
Yöneticiler çalışanların fikir ve önerilerine karşı 
açık ve saygılıdır ,515    

Faktör 2: Ödül ve Teşvik Sağlama  1,943 9,714 0,7909 

Yaratıcı ve yenilikçi fikirler ödüllendirilir ,767    
İşletmemiz çalışanlara inisiyatif kullanma imkanı 
vermektedir ,760    

Yenilikçi fikir geliştiren bireyler terfi ettirilir ,741    

                                                 
∗ Yapılan analiz sonucu KMO 0,890 küresellik derecesi ise 1240,747: p<,000 çıkmıştır. Bu sonuçlar, verilere betimleyici faktör 
analizi uygulanabileceğini ve araştırma verilerinden anlamlı faktörler çıkabileceğini göstermektedir. 
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Başarılı projeler geliştiren bireyler, gösterdikleri 
çaba için standart ödüllendirme sisteminin 
dışında ek ödüller alırlar 

,720    

İşletmemizde yetki devri desteklenir ,612    
Yeniliğe ilişkin risk alan bireyler başarılı 
olamasalar dahi, hatalara ve başarısızlığa karşı 
hoşgörüyle yaklaşılır 

,605    

Faktör 3: Kaynak Sağlama  1,239 6,195 0,8545 
İşletmemizde yeni fikirleri projeye dönüştürmek 
için maddi destek sağlanır ,835    

Projeleri uygulamak için maddi destek sağlanır ,786    
İşletmemiz yeni fikir ve önerilerde bulunan 
bireyleri destekler ,669    

Toplam Açıklanan Varyans   61,700  

SONUÇ 
Yeni bir işletme kurarken çok aktif bir biçimde yaşanan girişimciliğin, işletmenin yaşam döne-

minde yavaşlaması, eski heyecanın kaybedilmesi gibi hususlar işletmeler açısından sorun yaratmaya 
başlaması işletmeleri çeşitli arayışlara yöneltmiştir. Hızlı değişimlerin yaşandığı iş dünyasında, bu 
konuda gündeme gelen kavramlardan birisi iç girişimciliktir. Var olan bir organizasyondaki girişimci-
lik faaliyeti olarak tanımlanan İç girişimcilik, zaman içinde bir organizasyonda ortaya çıkan bürokra-
tikleşme eğilimine verilen bir cevap olarak son yıllarda önem kazanmıştır. 

İç girişimcilik yenilik, yenilenme kabiliyeti, yeni iş girişiminde bulunabilme ve öngörücü ola-
bilme gibi boyutlarda incelenmekte ve içinde bulunduğu örgütsel ortamdan pozitif olarak etkilenen bir 
süreç olarak kabul edilmektedir. İşletmede bulunan teşvik sisteminden, fikirlerin rahat bir biçimde 
ifade edilebileceği örgütsel kültüre, bu fikirlere ayrılacak kaynaklardan, başarısızlığa olan tolerans 
derecesine kadar bir çok faktör bu kavramın oluşumunu, gelişimini ve başarısını etkilemektedir. 

Bu çalışmada, Kayseri OSB’ de bulunan sanayi işletmelerinde iç girişimciliğe ve iç girişimciliği 
etkileyen örgütsel  faktörlere verilen önemi belirlemek amacıyla yapılan uygulama sonuçlarına göre, 
iç girişimcilik boyutları ankete katılan yöneticiler tarafından önemli bulunmuştur. Ankette 4 iç giri-
şimcilik boyutu üzerinde durulmasına rağmen yapılan faktör analizi sonucunda 5 iç girişimcilik boyu-
tu ortaya çıkmıştır. Bunlar; öngörücü olmak, kendini yenileme ve risk alma, yenilik, stratejik yenilen-
me ve yeni iş girişimidir. Bu boyutlar içinde yöneticilerin en çok önem verdikleri boyut ise öngörücü 
olmaktır.  

İç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörle ilişkin analiz sonuçlarına göre ise iç girişimcilik üze-
rinde etkili olduğu düşünülen üç örgütsel faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; yönetsel ve 
örgütsel destek, ödül ve teşvik sağlama ve kaynak sağlamadır. Ankete katılan yöneticiler iç girişim-
ciliğin başarısı için gerekli olan bu üç örgütsel faktörün kendi işletmelerinde var olduğunu düşün-
mektedirler. 

Bu çalışmada Kayseri’de faaliyet gösteren işletmelerde çalışan yöneticilerin iç  girişimciliğe be-
lirlenen boyutlar itibariyle önem verdikleri ve iç girişimcilik için gerekli olan örgütsel faktörlerin ken-
di işletmelerinde olduğuna inandıkları sonucu ortaya çıkmıştır Gelecekte bireyin kişisel özellikleri ve 
dış çevresel koşulların iç girişimcilik üzerine etkilerini de katarak daha geniş bir örneklem üzerinde 
hizmet sektörünü de ilave ederek yapılacak çalışmalar kavramın anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 
Ayrıca kavramın bir işletmede finansal ve beşeri performans üzerindeki etkilerinin de incelenmesi 
yaralı olacaktır.  
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İŞLETME İÇİ YENİ GİRİŞİM FİKİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

İŞLETME STRATEJİSİNE İLİŞKİLENDİRİLMESİNDE DENGELİ PERFORMANS 
ÖLÇÜM SİSTEMİ (BALANCED SCORECARD) VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Rifat YILMAZ* 
 

ÖZET 
Yeni bir işin kurulmasında ön plana çıkmakla birlikte, mevcut bir işin geliştirilmesine yönelik gi-

rişim fikirleri de oldukça önemlidir. Bu anlamda mevcut işleyen bir işletmenin daha iyi bir konuma 
gelmesi için, yada rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmesi için ele alınacak yeni girişimlerde giri-
şimcilik kapsamında değerlendirilmelidir. Sadece Türkiye’de değil dünyada kurulan işletmelerin % 
70’i sonraki 7 yıl içinde kapanmaktadır. Bu nedenle en az bir işi kurmak kadar o işi devam ettirebil-
mekte çok önemlidir. 

İşletme içinde lokal düzeyde gelişme sağlamak amacıyla ele alınan finansal açıdan; gelir artırıcı, 
maliyet azaltıcı ve sermaye verimliliğini artırıcı özelliği bulunan girişimlerin işletmelerin uzun dö-
nemli amaçlarına ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Stratejiyle ilişkilendirilmeden ele alınan girişimler 
hem maddi kaynakların hem de işletme için çok değerli olan yöneticilerin zamanının boşa harcanma-
sına neden olmaktadır. 

Başlangıçta performans ölçüm sistemi olarak geliştirilmiş olmasına karşılık, zaman içinde işlet-
melerin stratejilerini yönetmekte bir araç olarak kullanmalarına bağlı olarak “Stratejik Yönetim Sis-
temi”’ne dönüşmüş olan Dengeli Performans Ölçüm Sistemi(Balanced Scorecard); işletme içi lokal 
girişimlerin işletme stratejisine ilişkilendirilmesinde oldukça başarılı bir araç olmaktadır. Bu tür giri-
şim fikirlerinin çalışanlar ve yöneticiler tarafından önerilmesi ve bir değerlendirilmeye tabi tutulması 
ve öncelikli olanların uygulamaya alınması ve bunun yanında kaynak tahsisatı yapılarak uygulanmala-
rının garanti altına alınmaları gerekmektedir. Bu şekilde işletme stratejilerini uygulanması sağlanmış 
olduğu gibi rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni işletme içi iş girişimlerinin geniş bir katılım yoluyla 
geliştirilmesi teşvik edilmekte ve strateji ile ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. 

GİRİŞ 
Her işletme bir misyonu veya görevi yerine getirmek için kurulur. Bu görevi yerine getirirken 

önceden saptadığı amaç ve hedeflere varabilmeyi ümit eder. Ancak bu amaç çoğu zaman, gerçekleşe-
memektedir. 

Ortalama işletme ömrü, belirli bir zaman aralığında belirli bir yöre veya ülkede yer alan işletme-
lerin kuruluş ve kapanma, diğer bir ifadeyle, doğum ve ölüm oranları ele alınarak hesaplanmaktadır. 
Bir işletmenin ömrünün bitmesi; bu işletmenin bir başka işletme tarafından satın alınması, bir başka 
işletme ile birleşmesi, bölünüp parçalanması ya da çeşitli nedenlerle faaliyetlerine son vermesi ve ka-
panması anlamına gelmektedir. 

Fortune dergisinin “Dünyanın en büyük 500 işletmesi” sıralamasında yer alan çok uluslu işlet-
melerin ortalama yaşam süresinin 40 ile 50 yıl arasında olduğu ifade edilmiştir. Japonya ve Avrupa’da 
Stratis grubu tarafından yapılan bir araştırmada küçük büyük ayrımı yapılmaksızın ortalama yaşam 
süresinin 12,5 yıl olduğu görülmüştür. Türkiye’de ortalama işletme ömrünün 17-20 yıl arasında de-
ğiştiği söylenebilir. Sadece Türkiye’de değil dünyada kurulan işletmelerin % 70’i sonraki 7 yıl içinde 
kapanmaktadır(Ülgen ve Mirze,2004:28). 

                                                 
* Öğr. Gör., Dumlupınar Üniversitesi, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe Bölümü. 
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Durum bu şekilde olunca, bir işletmeyi kurmaya yönelik bir girişim fikri oldukça önemli olmakla 
birlikte, işletme faaliyete başladıktan sonrada girişimcilik ruhunun devam ettirilerek, işletmenin yaşa-
mını devam ettirebilmesi için, rekabet üstünlüğü kazanmaya yönelik yeni iş girişimlerinin işletme 
içindede sürekli uygulanması kaçınılmaz olmaktadır. 

Dengeli Performan Ölçüm Sistemi(Balanced Scorecard); performansı dört perspektiften ölçdüğü 
için dört perspektifte ulaşılabilecek amaçlar saptar ve bu amaçları karşılayacak girişimleri gündeme 
getirir. Dengeli Performans Ölçüm Sisteminin en büyük avantajı, finansal unsurların geliştirilmesine 
önem verdiği kadar finansal olmayan unsurların geliştirilmesine de önem vermesidir. Ayrıca finansal 
göstergeler geçmişe yöneliktir, oysa Dengeli Performans Ölçüm Sistemi bu ölçülerin yanında öncül 
diye ifade edebileceğimiz göstergelere de eşit derecede önem vererek başarısızlık gerçekleşmeden 
önlemini almayı amaçlar.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ VE İŞLETME İÇİ YENİ İŞ GİRİŞİMLERİ 
İşletme içi yeni iş fikirleri geliştirme ve uygulama süreci “ Girişimci İşletmecilik” kavramıyla 

ifade edilebilir. Girişimci İşletmecilik;  rekabetçi avantajları,  kaynakları üstünlük oluşturmaya ilişkin 
süreçleme yada karlılığı ve rekabetçi konumu artırma veya var olan bir işin stratejik yenilenmesini 
sağlama, yeni iş alanları oluşturma süreçlerini içerir. 

İşletmelerin rekabet üstünlüğü için gelecek üzerine odaklanmaları, daha iyi öngörüler ile, henüz 
belirmeyen süreçleri, faaliyetleri ve çalışmaları tasarlamaları, daha somut olarak; ürünleri, hizmetleri, 
yeni iş koşullarını/alanlarını hayal edebilmeleri ve ortaya çıkarma yeteneğine sahip olmaları gereklidir 
(Papatya ve diğ, 2005:650). 

Rekabet üstünlüğü sağlama işletmenin müşterilere fazladan artı değer vermesine bağlıdır. İş-
letme rakiplerinden farklı olarak müşterilerine artı değer sunabilirse ancak rekabette üstün konuma 
gelebilmektedir. Rekabet stratejisi sektörün durumuna ve işletmenin konumuna göre değişmektedir.  
Girişimcinin temel görevi bu ortamda gerek ürün maliyetinin düşürülmesi, kalitenin artırılması ya da 
süreçlerin daha etkin hale getirilmesi, satış sonrası hizmetlerin geliştirmesi gibi unsurları geliştirerek 
işletmenin rekabet gücünün artırılmasıdır(Tekin,2004:68). Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi 
ise;  işletmenin değer oluşturan stratejilerinin rakipler tarafından taklit edilemediği, uygulanamadığı 
hallerde mümkün olmaktadır(Ülgen ve Mirze,2004:31). Sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü değer 
oluşturmaya odaklı olmak zorundadır.  Bu nedenle İşletmedeki değişken ve dinamik olayların müşte-
riye oluşturduğu değer açısından  ayrı  bir şekilde  gruplanması ve gruplanan  bu olay  örgülerinin  
müşteriye kattıkları değerle ölçülmesi de  gerekmektedir( Elmacı ve Kurnaz,2004:481).  

Rekabetçi koşullara cevap veremeyen işletmelerin pazardaki konumları tartışılır duruma gele-
cektir. İşletmelerin içinde bulunduğu rekabetçi ortamı şekillendiren ve rekabetçi ortama  yön veren 
özellikler şu şekildedir(Kaygusuz, 2005: 83): 

i. Global boyutta rekabet 
ii. Üretim teknolojilerindeki hızlı değişmeler 
iii. İletişim  Teknolojilerindeki hızlı değişmeler. 
iv. Müşteriye odaklanma 
v. Yeni Yönetim anlayışları 
vi. Sosyal Kültürel ve politijk  değişiklikler. 
Bu unsurları iyi algılayıp , dıştan gelen sinlalere göre yenilikçi girişimlerle geleceğe kendini ha-

zırlayan  işletmeler, gelecekte kazançlı çıkan işletmeler olacaktır. 

DENGELİ PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ 
Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’ni başlangıcından bu yana  geçirdiği değişim sürecini de dik-

kate alarak şu şekilde tanımlayabiliriz: Stratejiye odaklanarak, stratejiyi eyleme  dönüştürmeyi amaç-
layan, finansal performansın finansal olmayan performansa bağlı olduğu öngörüsü üzerine temellenen, 
buna  bağlı olarak; finansal, müşteri, iç süreçler ve  gelişen&büyüyen perspektif olmak üzere dört 
perspektifte hedefler geliştirilmesini sağlayarak, hedeflere ulaşılma derecesin ölçerken fiziksel olma-
yan unsurlarda  bile ölçüm mantığı geliştirilmesini sağlayan ve bu ölçülere finansal ölçülerle eşit dere-
cede önem veren, başarısızlık gerçekleşmeden  önlemini  almayı amaçlayan, bu nedenle öncül ve  
ardcıl göstergelere eşit derecede  önem veren, bir performans ölçüm sistemi, bir stratejik yönetim sis-
temi ve bir  iletişim aracıdır. 
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Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’nin kullanımındaki temel amaç finansal performansın 
finansal olmayan hedeflerin başarılmasının bir sonucu olduğu, şayet finansal olmayan hedefler başarı-
lırsa finansal hedefin bunu izleyeceği varsayımıdır. Bu varsayımın uygulamada gerçekleştiği  yapılan 
bir araştırma (Ittner ve diğ.,1997:33.) sonucunda da ortaya konulmuştur. finansal performansın nasıl 
ve ne şekilde geliştirileceği ise  strateji haritaları  yoluyla gösterilmektedir.  

Dengeli Performans Ölçüm Sistemi çok geniş çapta kabul görmesi ve etkiye sahip olması nede-
niyle, 1997 yılında Harvard Business Review tarafından son 75 yılın en önemli iş fikri olarak seçil-
miştir( http://www.bscol.com/bscol/). 

Dengeli Performans Ölçüm Sistemi, Fortune 1000 işletmenin % 60’ı tarafından kullanılmaktadır. 
Kullanmayan işletmelerin % 43’ü daha sonra kullanmayı düşünmektedirler, % 48’i ise Dengeli Per-
formans Ölçüm Sistemi yazılımlarından herhangi birini kullanmayı düşünmektedirler( Neely ve Narr, 
2003:1). 

Dengeli Performans Ölçüm Sistemi bir proje değil bir sistemdir. İşi yönetmenin ve kılavuzluk 
yapmanın bir yoludur (------,2002:4). 

Performans Ölçüm Aracı Olarak Dengeli Performans Ölçüm Sistemi 
Simons performans ölçümünü şu şekilde tanımlamaktadır(Simons,1999:12); 
“Performans ölçüm sistemi, işin uygulanmasında yöneticilerin yörüngede kalmalarına yardımcı 

olur. Geleneksel performans ölçüm sistemleri gerçek sonuçlarla stratejik amaç ve hedeflerin karşılaştı-
rılmasını gerektirir. Daha genel olarak, bir performans ölçüm sistemi amaçlara karşı ilerlemeyi içeren 
periyodik geri besleme raporlarıyla iş amaçlarının yerleştirmesine sistematik bir modelden oluşur. 
Performans amaçları kısa dönem veya uzun dönem olabilir. Kısa dönem performans genellikle bir 
yıllık veya daha az bir zaman aralığı üzerine odaklanır. Uzun dönem performans amaçları birkaç yıllık 
periyot üzerinde değişen rekabet dinamiklerine adapte olmak ve yenileştirme kabiliyetini içerir. Başa-
rılı rekabetçiler, alternatifleri görerek veya çeşitli alternatifler geliştirerek bunları kısa ve uzun dö-
nemde avantaja dönüştürebilirler. Performans ölçüm sistemleri değişiklikleri öğrenme ve adapte olma 
konusunda yöneticilere yardımcı olmada kritik rol oynarlar.” 

Geleneksel finansal performans ölçüleri endüstri çağında işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamıştır, 
fakat bugünkü rekabetçi çevre içindeki aktivite talepleri açısından ve bu güne hakim olan bilgiye da-
yalı ekonomi içinde maddi olmayan duran varlıkların önemi nedeniyle yeterli olmamaktadır( Kaplan, 
Norton, 2001a: 25). 

 
 
Şekil 1. Dengeli Performans Ölçüm Sistemi Performans Ölçüleri İlişkisi 
Kaynak: Robert S. Kaplan, David P. Norton; “The Balanced Scorecard - Measures That Drive 

Performance”, Harward Business Review, Boston, January- February 1992.s.72 
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Dengeli Performans Ölçüm Sistemi bir işletmenin stratejisini, amaçlar ve performans ölçülerine 
dönüştürür. Dengeli Performans Ölçüm Sistemi, amaçları belirlemek için yönetim sisteminin merke-
zine organizasyonun vizyon ve stratejisini yerleştirir. Finansal ve finansal olmayan ölçüleri ve göster-
geleri içerir, dış ve iç ölçüler arasında bir dengeyi temsil eder ve bireysel amaçlarla işletme stratejisini 
düzene koyar. İşletmenin gelecek performansını yürütmeye kılavuz göstergelerin önemini vurgular( 
Chow  ve Diğ. 1997:21-27). Dengeli Performans Ölçüm Sistemi da en fazla 25 adet ölçü bulunabilir. 
25 adet ölçü; bir işletmenin 25 farklı alana odaklanması mümkün olmayacağı düşünülerek fazla olarak 
düşünülebilir. Çünkü 25 adet ölçünün işletme tarafından özümsenmesi zor olabilir( hatta 10 tanesi bile 
zordur). Ancak Dengeli Performans Ölçüm Sistemi tek bir stratejinin enstrümanı olarak düşünülürse 
ve tek bir strateji için neden sonuç ilişkisi içinde birbirine bağlandığında bu sayı anlamsız hale gelir. 
Bazı işletmeler de 16- 25 arasındaki ölçüyü tüm operasyonlarını ölçmek için az olarak ta görebilirler. 
Ancak bunun nedeni işletmelerin kontrol amaçlı ve strateji amaçlı ölçü ayrımını yapamamalarıdır( 
Kaplan ve Norton,1999:197). 

Günümüzün karmaşık yapıya sahip iş dünyasında işletmeleri bir jet uçağına benzeten Kaplan ve 
Norton, uçağın birkaç göstergeye bakarak yol alamayacağından hareketle belirli göstergeler geliştir-
mişlerdir. 12 işletme üzerinde yaptıkları araştırmaların temelini oluşturduğu performans kriterlerini 
yukarıda şekil 1.’de  gösterilen  dört kritik soruya cevap arayarak dört perspektife indirgemişlerdir. 
Şekil 1, dört kritik soru ekseninde Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’ ın dört perspektifinin nasıl 
oluştuğunu göstermektedir. 

Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’nde da yer alan ölçüler strateji amaçlı ölçülerdir. İşletmeler 
bunun dışında elbette ki kontrol amaçlı olarak diğer ölçülerden de yararlanacaklardır. Strateji amaçlı 
ölçü kontrol amaçlı ölçü ayrımını şu örnekle açıklayabiliriz. Üniversite sınavına hazırlanan bir kişinin 
sınavı kazanmak için 250 puan alması gerekmektedir. Ancak sınavda 250 puan alabilmek için sağlık 
şartlarına da dikkat etmelidir. Örneğin sınav akşamı hasta olan bir kişi sınavda gerekli performansı 
gösteremeyebilir. 250 puan almak sınavı kazanmak için gerekli şarttır. Bu stratejik amaçlı bir ölçüdür. 
Sağlık şartları ile ilgili ölçüler ise (vücut ısısının 37 derece olması gibi) kontrol amaçlıdır. Sağlık ko-
şullarımızın normal olması da tek başına bize sınavı kazanmayı sağlamaz. Bu anlamda sınavı kazan-
mak için 250 puan almak gereklidir. Bunu yapabilmek için ise sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekli-
dir.  

Dengeli Performans Ölçüm Sistemi için seçilen ölçüler, yöneticiler için işletmenin misyon ve 
stratejik hedeflerini başarabilecekleri performans sürücülerini ve çıktı sonuçlarını dış hissedarlara ve 
çalışanlara iletmekte de kullanabilecekleri bir aracı temsil eder( Niven, 2002:12). 

Stratejik Yönetim Aracı Olarak  Dengeli Performans Ölçüm Sistemi 
Dengeli Performans Ölçüm Sistemi; başlangıçta  performans ölçüm  sistemi olarak  geliştirilmiş 

olmasına  karşılık, zaman içinde  işletmelerin  stratejilerini  yönetmekte  bir  araç olarak kullanmala-
rına  bağlı olarak  “Stratejik Yönetim Sistemi”’ne  dönüşmüştür. 

Bu gün bir çok faktör strateji uygulamayı zorlaştırmaktadır. Uygulama, iyi bir vizyon ve strateji 
oluşturmaktan daha önemlidir(Lawson ve Caldwell, 2000:12-30). Dengeli Performans Ölçüm Sistemi 
bir işletmeye; vizyon ve stratejisini uygulamaya dönüştürebilmesi için yeni bir çatı sağlar. Başka bir 
ifade ile; Dengeli Performans Ölçüm Sistemi işletmelere stratejilerini; performans ve davranışların her 
ikisini yönlendiren operasyonel amaçlara  dönüştürmekte  yardımcı olmaya yönelik  bir çatı sağlayan   
stratejik  yönetim sistemidir(Lewis,2001:1).  Ayrıca Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’nin gerçek 
gücü bir ölçme sisteminden bir yönetim sistemine dönüştürüldüğünde ortaya çıkmaktadır( 
Baldrigeplus.com,1999:1). Dengeli Performans Ölçüm Sistemi içindeki  ölçüler,  sürekli gelişme için 
bir istek listesi değil,  strateji uygulama için  bir plan gerektirirler(Epstein ve Birchard, 1999:5). Ya-
pılan araştırmalar, işletmelerin sadece yüzde 10’unun stratejileri başarılı olarak hayata geçirebildikle-
rini, yüzde 85’inin ise stratejiyi paylaşmak için ayda en fazla 1 saat zaman harcayabildiklerini göster-
mektedir( Kaplan ve Norton,2001a:13). 

İşletmelerin stratejileri hayata geçirmede karşılaştığı en önemli engeller ise; işletmenin vizyonu-
nun işletme çalışanları tarafından anlaşılmasındaki sıkıntılar; hedef, ödüllendirme, kaynak kullanımı-
nın stratejilerle ilişkilendirilememesi; işletmelerin gelecekte var olmak istedikleri yere ulaşmaları için 
gerekli yöntemleri işletme genelinde anlatamamaları ve kültürel değişimi gerçekleştirememeleri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil 2. Stratejik Yönetim Aracı Olarak Dengeli Performans Ölçüm Sistemi  
Kaynak: Robert S. Kaplan, David P. Norton;  Using The Balanced Scorecard a Strategic 

Management System Harvard Business Review, Boston, January –February 1996.s.80 
 
Dengeli Performans Ölçüm Sistemi, kısa dönem aktiviteleri uzun dönem amaçlara bağlamak için 

Şekil 2’de gösterilen dört süreç üzerine odaklanır. 
i. Vizyonun Dönüştürülmesi. 
ii. İletişim ve Bağlantı  
iii. İş Planlama  
iv. Geri Besleme ve Öğrenme  
Stratejik Yönetim Aracı Olarak Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’nin ilk aşaması, Vizyon ve 

StarejininDengeli Performans Ölçüm Sistemi’ne uyarlanmasıdır (Vizyon ve Stratejinin Dönüştürül-
mesi). Şekil 3 bu aşamayı göstermektedir. 

Tüm işletmenin  ortak bir vizyonu paylaşarak ortak bir yönde ilerlemesini sağlamak, uzun zaman 
gerektiren güç bir işlemdir. Vizyonun Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’ne uyarlanması, organizas-
yonun vizyon ve stratejisi etrafında bir ortak düşünce oluşturulmasına yöneticilere yardım eder. Üst 
düzeyde en iyi niyetlerin; “Birinci Sınıf”, “Bir Numaralı Tedarikçi”, “Yetki Devri Sağlanmış Organi-
zasyon” gibi ifadelerine rağmen, lokal düzeyde faaliyetlere faydalı bir rehberlik sağlayacak operas-
yonel terimlere kolaylıkla dönüştürülemezler. İnsanların strateji ve vizyon ifadeleri çerçevesinde 
davranmaları için, bu ifadeler bütün üst yöneticilerin fikir birliği ile başarının uzun dönem sürücülerini 
tanımlayan entegre bir amaçlar ve ölçüler seti şekline dönüştürülmelidir( Kaplan ve Norton,1996:3). 

Bir strateji amaçlar içine  dönüştürüldükten sonra, yönetici ve çalışanlar bu amacın başarılıp ba-
şarılmadığını bilmelidirler. Başka bir ifade ile her bir amaç bir ölçüye bağlanmalıdır( Steele,2001:22-
23). 

İletişim ve bağlantı, iş planlama, geri bildirim ve öğrenme; yönetim sürecinin diğer aşamalarını 
oluşturmaktadır. Konumuz olan işletme içi girişimler ve stratejiye ilişkilendirilmesi; bu sürecin  iş 
planlama aşaması  içinde gerçekleşmektedir. 

Kaplan ve Norton, stratejinin  açıklanmasında Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’ne yararlı ol-
ması amacıyla;  “Strateji Haritası” ismini verdikleri bir araç   geliştirmişlerdir. Bu konuda; “Strateji-
nizle Bir Sorununuz mu var? O zaman Haritalandırın”( Having Trouble With Your Strategy? Than 
Map it) adlı makaleyi ve “Strateji Haritaları: Maddi Olmayan Varlıkları Maddi Çıktılara Dönüştür-
mek” (Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes) adlı kitabı yazmışlardır. 

İletişim ve Bağlantı 
-  İletişim ve Eğitim 
-  Amaçların Yerleştirilmesi 
-   Performans Ölçülerine Ödüllerin 
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Şekil 3. Vizyon ve Stratejinin Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’ın Dört Perspektifine Dönüş-

türülmesi  
Kaynak: Robert S. Kaplan, David P. Norton; Using The Balanced Scorecard as a Strategic 

management System, Harvard Business Review, Boston, , January- February 1996, s.4 
 
Öncelikle strateji haritası bütün çalışanların stratejiyi anlamalarını ve onu faaliyetlere dönüştür-

melerini mümkün kılan ve bu yolla stratejinin başarılmasına çalışanların katkısını sağlamak amacıyla 
güçlü bir iletişim aracı olarak oluşturulmuştur. Bir strateji haritası, işletmelere stratejilerinin hangi 
yönünde başarılı olacaklarını hangi yönünde de başarısız olacaklarını hızlı bir şekilde görebilecekleri 
bir miting için bir yapıda sağlar. Strateji haritasında ki sebepsel ilişki yöneticilerin stratejilerinin ge-
çerli olup olmadığını test etmelerine yardımcı olur(Lagace,2004:1). 

Strateji haritası, bir işletmenin stratejisi için yaşamsal önem taşıyan unsurları ve bunlar arasın-
daki ilişkileri ayrıntılı olarak göstermektedir (Kaplan ve Norton,2001b:90). 

Şekil 4  strateji haritasının genel formatını göstermektedir. Özellikle burada müşteri perspektifini 
açıklamak yararlı olacaktır. Herhangi bir iş stratejisinin çekirdeği müşteri-değer önerisidir. Müşteri 
değer önerisi; eşsiz ürün karmasını, fiyatları, servisleri, ilişkileri, bir işletmenin sunacağı imajı tanım-
lar. Bir işletmenin kendini nasıl farklılaştıracağını belirler. Değer önerisi çok önemlidir, çünkü bir 
organizasyona müşterileriyle olan ilişkilerini geliştirmeye ve iç süreçleri ile ilişkilendirmeye yardım 
eder(Kaplan ve Norton, 2000a:3). İşletmeler değer önerilerini operasyonel mükemmellik, müşteri sa-
dakati, ve ürün liderliği arasında seçim yapmakla farklılaştırırlar. Değer önerisini belirledikten sonra 
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bir işletme, hangi sınıf ve çeşit müşterinin hedef müşteri olduğunu bilir( Kaplan ve Norton, 2001b:93). 
Strateji haritasının kurulumu   finansal hedefle başlar, bu hedefe ulaşmayı sağlayacak müşteri 

değer önerisi müşteri perspektifinde belirlenir. Müşterilere  sunulacak değer önerisinin nasıl gerçek-
leştirileceği iç  perspektifte  ele  alınmaktadır. Gelişen  büyüyen perspektifte ise, müşteriye  sunulacak 
değer önerisinin gerçekleştirilmesinde; çalışan ve sistemlere yapılacak  yatırımlar belirlenir. 

İletişim Aracı Olarak Dengeli Performans Ölçüm  Sistemi 
Bilgi çağının zorunlu kıldığı iş ortamı: global ölçekli, tedarikçisinden müşterisine kadar mü-

kemmel  bir değer zinciri oluşturabilen, hızlı değişim ve yenilik yapma yeteneğine sahip, bilgi işçile-
rinin ağırlığını hissettirdiği, geçmişin bilgisine sahip ancak geleceğe odaklanmış, birbirine entegre 
olmayı başarmış, fonksiyonel yapıya kavuşmuş işletmelere yaşama hakkı vermektedir. İyi yapılandı-
rılmış bir Dengeli Performans Ölçüm Sistemi etkili bir anlatımla stratejiyi tanımlar ve çalışanlara 
bunu iletir(Searcy, 2004:3). Ayrıca  Dengeli Performans Ölçüm Sistemi, işletmenin arzulanan çıktıla-
rını ve bu çıktıların nasıl başarılacağı hakkındaki hipotezleri ilgili kişilere açık olarak iletir 

Dengeli Performans Ölçüm Sistemi uygulamasında başarılı olabilmenin temel koşullarından bi-
ride, çalışmaların üst düzey yönetici seviyesinden yani tepeden başlatılması ( top down), üst düzey 
yöneticiler arasında strateji ve hedefler konusunda fikir birliğinin sağlanmasından sonra, yöneticilerin 
tüm işletme çalışanları ile bu hedef ve stratejiyi paylaşmalarıdır(Sağmanlı ve Ersen, 2001:127-132).  
Bütün çalışanların stratejiyi anlamaları ve stratejinin başarılmasına katkıda bulunacak bir yolla güne 
gün aktiviteleri ile ilişkilendirmeleri gereklidir. Bu yukarıdan aşağı yönetim değil, yukarıdan aşağı 
iletişimdir. Dengeli Performans Ölçüm Sistemi anlayışlı ve tutarlı bir yolla stratejiyi iletmeye ve ta-
nımlamaya bir çatı sağlar 

İşletmeler Dengeli Performans Ölçüm Sistemini, stratejilerini çalışanlara iletmekte kullandıkları 
gibi stratejiler geliştirmek için bilgi toplamak amacıylada kullanmaktadırlar (Argüden; 1999:1-4 ).  
Çünkü geri bildirim ve öğrenme süreci yoluyla Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’nden elde edilen 
sonuçlar bir sonraki dönem için bir bilgi niteliğini taşımaktadır. 

Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’nin başarı düzeyi önemli ölçüde beşeri koşulların etkisi al-
tındadır. Bu nedenle, Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’nin insan ilişkileri modeli çerçevesinde, 
işbirlikçi ve planlı bir tarzda uygulanması gerekir. Dengeli Performans Ölçüm Sistemi sonuçlarını 
organizasyonun tamamında paylaşmak; çalışanlara stratejinin altında uzanan tahminleri tartışmaya 
alternatifler de sağlar. 

DENGELİ PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ AÇISINDAN İŞLETME İÇİ YENİ İŞ 
GİRİŞİMLERİ 

İşletme içi girişimler; spesifik programlar, aktiviteler, projeler veya performans hedeflerini kar-
şılamayı veya aşmayı temin etmeye yardımcı olması için girişilen eylemler olarak tanımlanabilir. Gi-
rişimler şu andaki performansla gelecekte ulaşmak istediğimiz performans arasındaki boşluğu dol-
durmak için dizayn edilirler ve esnek hedef kurulumu içinde cisimlendirilirler. Girişimler, işletmenin 
stratejik hedeflerini,  onları kullanarak başarabileceği taktiklerdir.  

Dengeli performans ölçüm sistemi içinde girişimler operasyonel girişimler ve stratejik girişimler 
olmak üzere iki  açıdan ele  alınmaktadır. Bu ayrımı daha  iyi anlayabilmek için öncelikle  yüksek 
hedef ve  artırma hedefi kavramlarını tanımlamak gerekmektedir. Artırma hedefleri; mümkün kaynak 
ve yeteneklerle açık olarak elde edilebilir hedeflerdir. Yüksek hedefler ise; başarılmaları başlangıçta 
kolaylıkla hayal edilemeyen hedeflerdir. Yüksek hedefler yeni ve yükseltilmiş stratejik odak alanla-
rında kullanılırlar ve işletmeyi yeni bir yöne taşıma anlamına gelirler. Tipik olarak bu hedefler çok 
yıllı hedeflerdir ve doğal olarak onların uygulanması yaklaşımı ilk yerleştirildiklerinde tam olarak 
tanımlanamaz. Üç yıl içinde geliri iki katına çıkarmak gibi bir hedef kurulumu, bir işletme için an-
lamlı değişiklikler gerektiren bir hedeftir. Genellikle henüz tanımlanmamış bu hedeflere ulaşmak için 
kesin kademelere ihtiyaç duyulur. Yüksek hedeflerin kullanımı organizasyonu değişikliğe ve yeniliğe 
zorlar( Lalli,2003:1.6). 

Operasyonel Girişimler; bir işletmenin mevcut altyapı sistemini, yeteneklerini ve hünerlerini 
sürdürmeye yönelik veya basit olarak mevcut durum üzerine ilerleme artışı oluşturan faaliyet veya 
projelerdir. Ve daha  çok artırma  hedeflerine ulaşmaya  yönelik olarak ele  alınırlar. 

Stratejik Girişimler; Stratejik girişimler, işletmenin stratejik amaçlarını başarması için yeni hü-
nerler, yetenekler veya altyapı sistemi oluşturmasının başlıca yolunu temsil eden faaliyet veya proje 
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lerdir (Lalli,2003:I.6). Stratejik Girişimler; yüksek hedeflere ulaşmayı veya aşmayı temin etmeye yar-
dımcı olması için ele alınan spesifik programlar, aktiviteler, projeler veya eylemler olarak da tanımla-
nabilir. Başka bir ifade ile, girişimler, organizasyonun stratejik hedeflerini onları kullanarak başarabi-
leceği taktiklerdir(Kaplan ve Norton,2000b:2). Aynı zamanda girişimler stratejiyi bütçeye bağlamak 
için kullanılan bir araçtır( Niven, 1999:5-12). 

Örneğin; mevcut on-line araçları arabirimini geliştirmeye veya on-lıne servisleri yaymaya yöne-
lik bir proje mevcut yeteneklerin geliştirilmesine yönelik bir artış olarak düşünülebilirken, bir finansal 
organizasyonda, self- servis müşteri işlemini faaliyete geçirmek için yeni bir on-line yeteneği oluş-
turmaya yönelik bir proje stratejik girişim olabilir Başka bir örnek verirsek; ek bir ürün hattı montajı 
yapmak bir stratejik girişim olabilir. Buna karşılık mevcut makinelerin değiştirilmesi veya sürdürül-
mesine yönelik harcamalar ve işlemler operasyonel girişimdir.  

İşletmeler, Dengeli Performans Ölçüm Sistemi merceği olmaksızın gerekli nitelikleri kazanma 
ve önerilen girişimleri öne alma, olmayan hedeflerin belirlenmesi veya gereksiz olan diğerlerinin 
reddedilmesi için stratejik bir alete sahip değildir. Dengeli Performans Ölçüm Sistemi aynı za-
manda; yeni girişimlerin çok daha değerli olabilecekleri yerleri, yeni fikir ve girişimlerin önemli bir 
kaynağı olan çalışanlara bildirmenin bir yoludur. Başka bir ifade ile işletmeler, Dengeli Perfor-
mans Ölçüm Sistemini  potansiyel yatırımları ve girişimleri değerlendirmek için bir ekran olarak 
kullanırlar (Kaplan ve Norton,2001c:18).  

Girişimlerin Değerlendirilmesi 
İşletmenin tüm birimleri için Dengeli Performans Ölçüm Sistemi oluşturulduktan sonraki man-

tıksal adım, hangi girişimlerin Dengeli Performans Ölçüm Sistemi hedeflerini karşılamak amacıyla ele 
alınması gerektiğinin belirlenmesidir. Bu Dengeli Performans Ölçüm Sistemi girişimleri, bütçelerle 
Dengeli Performans Ölçüm Sistemi arasında ve sonrada strateji ile güçlü bağlantıyı oluşturur. Girişim-
leri, bütçeyi stratejiye bağlayan bir zamk olarak ta düşünebiliriz.( Niven,2002:230) Bu açıdan strateji-
yi kısa dönem faaliyetlere bağlamanın önemli bir elementi doğru girişimi seçmektir (Kaplan, 
Norton,2000b:2).  

 
Tablo 1. Stratejik Girişimler İçin Örnek Öncelikleme Skorlaması 
 

GİRİŞİMLER 

KRİTER AĞIRLIK TANIMLAMA 

I N
ol

u 
G

iri
şi

m
 

2 
N

ol
u 

G
iri
şi

m
 

3 
N

ol
u 

G
iri
şi

m
 

4 
N

ol
u 

G
iri
şi

m
 

5 
N

ol
u 

G
iri
şi

m
 

Stratejiye Bağlantı %45 Bir Stratejik Amacı Pozitif ola-
rak Etkileye- bilme Düzeyi 

     

Şu Andaki Net Değer %15 5 Yıllık bir Dönemden Şu Ana 
Düşen Değer 

     

Toplam Maliyet %10 Emek ve Meteryal Olarak 
Toplam Maliyet  

     

Kaynak Gereksinimi %10 
Girişimin Gerektirdiği  
Anahtar Personel ve Zaman 
Gereksinimini  

     

Tamamlanma Zamanı %10 Girişimi Tamamlamak İçin 
Umulan zaman 

     

Bağımlılık %10 
Bu Girişimle Başarılması 
Umulan Sonuçlar Üzerine Di-
ğer Girişimlerin Etkisi 

     

TOPLAM        

Kaynak: William R.Lalli, Handbook of Budgeting, Fifth Edition,John Wiley & 
Sons,2003.s.1.17.’den uyarlanmıştır 
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Girişimlerin faydası ilk yıl içinde çok fazla hissedilmeyebilir. Stratejiler; gerçekleştirilmek ama-
cıyla, Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’ın dört perspektifine amaç ve hedefler olarak dönüştürül-
müştür. Bu hedeflerin bir kısmı mevcut kapasite ile başarılamayacak yüksek  hedeflerdir. İşletme bu  
hedeflere ulaşabilmek için birtakım yeni girişimlere ihtiyaç duyacaktır. Bu girişimlerin belirlenmesi 
objektif, politika ve kayırıcılıktan uzak bir sistem olması gereklidir. Tablo 2, bu amaçla  hazırlanmış 
skorlama  kriterlerini  göstermektedir. 

Önerilen girişimlerin belirlenmesi, analizi, kaynak kullanımı; uygulama zaman aralığını tanımla-
yan kısa bir iş olayının hazırlığı içinde yapılabilir. Her bir operasyon birimi iş olayı için diğer birimle-
rin tamamında karşılaştırmaya müsaade edecek standart bir şablon kullanmalıdır. Bu sürece anahtar, 
önerilen girişimlerin karşı-iş birimi değerlendirmesidir. İşletme bunun için merkezi bir değerlendirme 
takımı oluşturmalıdır. Girişim değerleme takımı önerilen girişimlerin hesaba katılması için bir yuka-
rıda ifade ettiğimiz skorlama modelini uygulamalıdır. Bu model finansal olduğu kadar bütün stratejik 
fayda ve riskleri de hesaba katmalıdır. 

Merkezi bir değerleme takımı ve bir standart öncelikleme tamponu kullanmak; öncelikle giri-
şimleri değerlendirme süreci esnasında organizasyonun tamamında iletişimi artırır. Uygulanacak giri-
şimlerin belirlenmesinde; ilk olarak girişim değerleme takımı standartlaştırılmış ve rakamlaştırılmış 
değerleme sürecini kullanarak üst yönetime gönderilebilecek kısa bir liste oluşturur. Yürütücü komite 
öncelikli liste üzerine temellenen girişimlerin son setini uygun bulur. Standartlaştırılmış ve rakamlaştı-
rılmış değerleme sürecini kullanmanın temel amaçlarından biri, girişim uygun bulma sürecinden gö-
rülen kayırıcılık ve politika faktörlerini elimine etmektir. 

Başka bir ifade ile Dengeli Performans Ölçüm Sistemi,  girişimleri önceliklendirmekte kullan-
mak  finansal amaçların çok fazla vurgulanmasının veya politik düşüncelerin neden olduğu yatırım 
hatalarından kaçınmayı sağlar.(Majer, ve diğ., Erişim,01.01.2005)  Girişim yönetimi bir proje yönetim 
şeklidir ki faaliyetlerle, kilometre taşlarıyla ve  bütçelerle izlenir.(Norton ve  diğ, 1999:26) 

Skorlamanın objektif şekilde  yapılabilmesi için, işletme içinde uzman kişilerden oluşturulan   
“girişim değerleme takımı” tabloda verilen kriterler çerçevesinde, önerilen her bir girişime  1 ile 10 
arasında puanlama  yapar. Verilen puanlar ağırlık dereceleri dikkate alınarak toplanır.  Buna  göre  en 
yüksek puanı alan girişimler uygulamaya alınmalıdır. Girişimlerin görüntülenmesi, seçimi, yönetimi 
değişimi yürütür ve sonuçlar üretir. Ayrıca tecrübeler göstermiştir ki stratejik girişimler rutin operas-
yonlardan ayrı olarak yürütülmelidir(Kaplan ve Norton,2005:8) Her bir operasyon birimi organizas-
yonun uzun dönem stratejik amaçlarını başarmasını sağlayacak anahtar girişimleri bulmaya çalışmalı-
dır.( Lalli,2003:1.17.) 

Bu girişimler yeni ürünlerin geliştirilmesini, şu andaki üretim kapasitesinin bir büyümesini ve 
müşteri tabanının büyümesini gerektirirler. Girişimler amaçları veya yüksek hedefleri direk olarak 
etkilemeli ve operasyon birimleri için yüksek hedefleri karşılamayı veya bir bütün olarak aşmayı sağ-
lamalıdırlar.  

İşletmeler; planlama bütçeleme ve raporlama süreçleri vasıtasıyla potansiyel yatırım ve girişim-
leri değerlendirmek için bir ölçü olarak Dengeli Performans Ölçüm Sistemi’ni kullanmakla süreci 
iyice yerleştirirler. (Kaplan,2002:5.) 

Girişimlerin Fonlanması 
Stratejik girişimler için fon tahsisi ( stratejik bütçe ) kalemleri doğal olarak isteğe bağlıdırlar ve 

işletme içindeki şu andaki kabiliyetleri sürdürmeye bir zorunlu harcamaya karşı kaynakları yeni bir 
alana tahsis etmeye bir alternatif seçimi temsil ederler.( Kaplan ve Norton,2000b:2). 

Stratejik girişimler isteğe bağlı olarak uygulandıkları için, uygulanmalarının garanti altına  alın-
ması için  normal bütçenin  % 10’u kadar  bir  stratejik bütçe  oluşturulmalıdır 

Şekil 5; Yüksek değer müşteriler oluşturma stratejik konusuyla ilgili dengeli performans  ölçüm  
sistemi içinde oluşturulan;  amaçları, ölçüleri, hedefleri Girişimleri ve fonlanmasını  göstermektedir. 
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Şekil 5. Girişimlerin Dengeli Performans Ölçüm Sistemi Stratejik Konu ve Hedeflerine 

İlişkilendirilmesi ve Fonlanması 
Kaynak: Robert S Kaplan., David P Norton, Linking Strategy to Planning and Budgeting, Balanced 

Scorecard Report ,No:  B0005A,Boston, May/June 2000,s.5 

Şekil 1.  

FİNANSAL 
PERSPEKTİF 

MÜŞTERİ 
PERSPEKTİFİ 

İÇ 
PERSPEKTİF 

ÖĞRENEN 
GELİŞEN 
PERSPEKTİF 

 
Konu: Yüksek Değer Müşt.                                            STRATEJİK                              1997                           İLGİLİ  
 Eklemek ve Tutmak                                                        AMAÇLAR      ÖLÇÜLER   TEMEL    1998     STRATEJİK  
                                                                                                                                                                    GİRİŞİM  

Gelir 
Büyümesi 

Yüksek değer potansiyel 
müşteri tutma ve ekleme 

Yeni Transfer 

 DEĞER ÖNERİSİ 

Temel 
Gereksinimler 

Farklılaştırıcı 

-Zaman 
Tasarrufu 
-Güvenlik 
-Fiyat 
-Güvenirlik 

-Çoklu Kanallar 
-Servis 
-Özellikler/ 
Kullanım 
Kolaylığı 
-Ürünler 

Güvenirliğin 
Maksimizasyo-
nu 

Maliyet Etkili 
Pazarlama 
Programları 
Geliştirme ve 
Uygulama 

Kayıp 
Yönetimi 

Ürün Servis 
Kabiliyeti 
Geliştirme 

Ürün ve Servis 
Geliştirilmesinde  
Liderliğin 
Sürdürülmesi 

Genel Olarak Anahtar Oyuncu 
ve Personeli Tutma ve Çekme 

 
 

Gelir 
Artırma 
(Sahipler) 

 
 
 
 

Yüksek 
Değer 

Müşterileri 
Ekleme ve 

Tutma 
(Sahipler) 

1.Ürün/Servi
vasıtasıyla 
sağlanan 
gelirler 
(sahipler) 

2-Aktif 
Müşterilerin 
sayısı ve 
yüzdesi 
(Sahipler) 

 
 
 
 
3-Toplam 
Müşteri ve 
Artış Sayısı 
(Sahipler) 

 
 
 
 
 
4-Portföy ve 
müşteri başına 
Kar (değer) 
( Sahipler) 

 
5-Avantaj 
Sağlama 
İmkanı 

 
6-Cevaplama 
Zamanı 
Sahipler 

N/A 
15.500$ 
1.276$ 

 
 
162.600 

 
 
 
127.000 
%15 
18.000 
73.000 
166.000 
167.000 

 
 
200.00$ 
250.10$ 
310.00$ 
400.00$ 
 
120.00$ 
260.00$ 
400.00$ 
460.00$ 

 
----- 

 
----- 

N/A 
15.500$ 
1.276$ 

 
 
483.700 

 
 
215.000 
%20 
41.000 
126.000 
419.000 
356.000 
 

 
 
250.00$ 
300.00$ 
340.00$ 
490.00$ 
 
120.00$ 
260.00$ 
450.00$ 
500.00$ 

 
---- 

 
---- 

Geliştirilecek 
(ToBeDeveloped

-TBD)) 

 
 

Müşteri İlişki 
Programı 

 

 

 

 
 
Sorumluluk 
Görüntüleme 

 
 
 
 
Müşteri Edinme 

Veritabanı 

 
 
 
 
 
 

Çapraz Satış 
Programı 

 
 

Geliştirilecek 
(ToBe 

Developed-
TBD) 

Güvenirliğin 
Maksimizas-

yonu 
(sahipler 

 

BÜTÇE 

 
 
XXX 

 
 
 
 
XXX 

 
 
 
 
XXX 

 
 
 
XXX 

 
 
 
XXX 

 
 
XXX 



 

 

76 

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ TİCARET A.Ş. ‘DE İŞLETME İÇİ 
GİRİŞİMLERİN BELİRLENMESİ VE İŞLETME  STRATEJİSİNE 

İLİŞKİLENDİRİLMESİNE  YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Marshall Boya ve Vernik Sanayii Ticaret A.Ş. Türkiye’nin önde gelen boya imalat işletmelerin-

den biridir. Uygulamış olduğu modern yönetim anlayışı ile de sektörde öne çıkmaktadır. Marshall 
Boya, 2001 yılından bu yana yenilikçi yaklaşımın bir  uzantısı olarak Dengeli Performans Ölçüm  
Sistemi’ni uygulamaya  başlamıştır. 

Marshal  Boya için  yüksek bir hedef olarak; “pazarın  büyüme oranından  daha  fazla  büyüme”  
hedefini belirledik Bu  tablo 2’de görülmektedir. Şekil 6 ise işletmenin yıllara  göre gelir artış hedefini 
grafiksel olarak göstermektedir.  

 
Tablo 2. Yıllara  Göre Marshall Boya ve Vernik San.Ticaret A.Ş. Pazar Payı  Hedefleri 

Yıllar İç Pazar 
Hacmi  
(Ton/Yıl) 

Pazarın 
Tahmin 
Edilen 
Büyüme 
Oranı (%) 

Marshall 
A.Ş. Pazar 
Payı Hedefi 
(%) 

İşletmenin 
İç Pazar 
Satış Hedefi
(Ton/Yıl) 

İşletmenin 
İç Pazar 
Büyüme 
Oranı He-
defi (%) 

Marshall 
A.Ş. 
Toplam 
Üretim 
Hedefi 
(Ton/Yıl) 

Marshall 
A.Ş.’de 
İhracatın 
Toplam Üre-
tim İçindeki 
Yeri ve He-
defler (%) 

Marshall 
A.Ş. 
İhracat 
Miktarı 
(Ton/Yıl) 

Marshall
A.Ş. 
İhracat 
Artış 
Oranı 
(%) 

2003 246.420 10 14,56 35.869  38.158 0,6 2.290  
2004 271.062 11 15,50 42.015 17,1 45.177 0,7 3.162 38 
2005 300.879 12 16,60 49.946 18,9 54.289 0,8 4.343 37 
2006 336.984 13 17,90 60.320 20,8 66.286 0,9 5.966 37 
2007 380.792 14 19,60 74.635 23,7 82.928 10 8.293 39 
2008 434.103 15 21,60 93.766 25,6 105.355 11 11.589 40 

 
Yapmış olduğuz çalışmada biz; öncelikle işletmenin  stratejisini  ifade  eden  strateji  haritasını 

oluşturduk.  Şekil 7 bu strateji haritasını göstermektedir. Burada kurulum finansal hedefle başlamak-
tadır.Finansal hedefin hedefin gelire ilişkin bileşeni Tablo 2’de gösterildiği gibi pazarın büyüme hı-
zından daha  fazla  büyümektir.  Daha  sonra  müşteriye  sunulan değer önerisini belirlenmiştir.  

 
Marshall A.Ş.'nin  İnşaat ve Ahşap Boyaları Pazarı İçindeki Pazar Yıllara Göre Payı Hedefleri
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Şekil 6. Marshall Boya ve Vernik Sanayii Tic. A.Ş. Yıllara Göre Satış Hedefleri  
 
Tablo 2’de 2004 yılında pazarın %11 büyümesi beklenirken  işletme % 17,1 büyümeyi hedefle-

mektedir. Burada pazardan daha  fazla büyüme hedefi %6,1’dir. Bu normal operasyonel çaba ile 
başarılamaz . Bunu  başarabilmek iin  yeni girişimlerin ele  alınması gerekmektedir. 

Öncelikle strateji haritası  üzerinde ulaşılacak hedefin hangi  unsurlarla  başarılacağını ortaya  
koyduk. İşletme  müşteri değer  önerisi olarak faaliyet mükemmelliğini seçmiştir. Faaliyet mükem-
melliği ile ifade etmek istediğimiz; işletme diğer işletmelerden farklılaşmada önceliği; kalite, maliyet, 
hızlı teslimat ve ürün çeşidi üzerine  vermektedir. 

İç süreçlerde; yeni ürün geliştirme, hızlı teslimat, satış sonrası hizmetler, uygun maliyet kalite  



 

 

77

gibi unsurlarda iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. 
Öğrenen gelişen perspektifte ise; sistem ve çalışanlara  yönelik  yatırımlar amaçlanmıştır. 
Marshall Boya Strateji Haritası’nın mantığını bir örnekle açıklarsak; örneğin; çalışanlarımı eği-

tirsem  verimliliğe bağlı maliyet azalışı ve kalite  artışı meydana  gelir. Bu  müşteri memnuniyetini 
artırır buna  bağlı olarak gelirlerimiz artar, şeklinde  neden  sonuç ilişkisi üzerine temellenmektedir.  

 
 
 

GELİŞEN 
ÖĞRENEN 

*Nakit Dönüş Süreci  
*Kalite  Kaynaklı Şikayetler 

MÜŞTERİ 

İÇ 

HİSSEDAR DEĞERİNİ ARTIRMAK

 
GELİR ARTIRMA 

 
 
 
 
* Yeni Kaynaklardan 

 
 
 
 
* Müşteri Karlılığı 

*Üretilen Birim Başına Maliyet 
*Faaliyet Maliyetleri 
*Stok Maliyetleri 

MALİYET AZALIŞI 

Yeni Pazarlar, Yeni 
Ürünler, Yeni  

Müşterilerle Yeni 
Bayilikler 

Müşterilere Sunulan 
Değeri Artırmak 

FİNANS 

Faaliyet Mükemmelliği 
Ürün/Hizmet Özellikleri 

Fiyat 

Kalite Çeşit 

Hizmet  
İlişki

Müşteri  
İlişkileri

Güvenilir  
  Marka

Müşteriyi Memnun Etmek 

İmaj 

Çalışanların ve Yöneticilerin  
Motivasyonunu Artırmak, 

Yöneticilerin Liderlik 
Becerilerini Beslemek, 

Nitelikli Çalışanları Şirkette 
Tutmak, Çalışanlara yeni      
Yetenekler Kazanmak ve 
Verimliliklerini Artırmak 

Bilgi Sistemlerinin 
Geliştirilmesi, Bilgiye Kolay 

Erişim Sağlanması, Süreç 
İyileştirmelerini Sağlayan ve 

Fonksiyonel Özelliklere 
Sahip Teknolojilerin 

Kullanıma Sokulması ve 
Etkin Kullanımı 

Çalışanların 
Tatminini ve 
Sürekliliğinin 

Artırmak 

İşletme Hedefleriyle Kişisel 
Hedeflerin Uyumlaştırılması, 

Ortak hedef ve Teşviklere 
Sahip  Takım sayısının 

Artırılması

Boya ve Boya Dışı 
Yeni Ürünler 

Oluşturma 

Tam Zamanında 
Teslim Süresi 
Uygulanması 

Müşterilerin 
Daha İyi 

Anlaşılması ve 
Sınıfının En İyisi 

Bayilikler 
Oluşturulması 

Bayi 
Karlılığını 

Geliştirmek 

SERMAYENİN 
ETKİN KULLANIMI 

BAYİLERLE KAZAN-KAZAN 

*Çalışan Başına Gelir 
*Çalışan Başına Öneri Sayısı 
*Stratejik Görevleri Karşılama 

*Bilgi Sistemleri Tarafından 
Karşılanan Stratejik Bilgi 

*Personel  
Scorecardları 
*Ortak Hedeflere 
Sahip Takım Sayısı 

*Çalışan Geribildirimi 
*Çalışan Devir Hızı 

√

=Farklılaştırıcı 

*

*Bayi Karlılığı 

* Yeni Ürünlerin 
Kabul Görme 
Oranı 
* Yeni Ürünlere 
Yatırımların 

i i i

*Teslim Süresi 

*Hedeflenen  
Pazar Payı 
*Bayi Kalitesi 
Değerlendirmesi 

*Plan Dışı Atıl 
Zaman 
*Envanter Düzeyleri 
*Yok Satma  Oranı 

İşletme 
Varlıklarının  

Performansının 
İyileştirilmesi. 

Bayi Kalitesini 
Artırmak( İş 

Yapma Becerilerini 
Geliştirmek) 

*Bayi 
İndeksleri 

Sektörün Kaliteli 
ve Uygun Maliyetli  

Üreticisi Haline 
Gelinmesi 

*Hatalı Mamül Yüzdesi
*Satışların Maliyeti 
*Birim Üretim 
Maliyetleri 

Bayi Tatmini 

İyi Bir 
Kurumsal 
Vatandaş 

Olmak 

*Çevre ve 
Güvenlik 
Kazaları 
*Topluma  
Katkı 

Hızlı 
Teslimat 

= Genel Gereklilik 

=Başarı Ölçüsü 
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Tablo 3. Marshall Boya ve Vernik Sanayii Tic. A.Ş. Dengeli Parformans Ölçüm Sistemi 
Amaç, Ölçü ve Hedefleri. 

 
HEDEF 

 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK 
ÖLÇÜLER 2003 

(TEMEL) 2004 2008 

F1:Gelirlerini Artırmak o Satışlar 38.160 Ton/yıl 45.177 
Ton/yıl 

105.355 
Ton/yıl 

o Her Ürün Grubu İçin 
Birim Üretim Maliyetleri 

Her ürün için 
farklı birim 

maliyet 
Genel olarak 
% 1 Azalma 

5 yıl sonunda
toplam 
%24.2 
azalma F2: Maliyetleri Azaltmak 

o Faaliyet Giderleri 41.429.547 % 1.2 
Azalma %1,2 AzalmaFi

na
ns

al
 

F3: Sermayenin Etkin Kulla-
nımını Art. o Nakit Dönüş Süreci 45 gün 35 gün 20  gün 

 
M1:Müşteri Tatminini Artırma o Müşteri Tatmini An-

keti %78 %80 %87 

M2:Müşteri Sadakatinin Ar-
tırılması 

o İşletmeden Bir Defa 
Alışveriş Yapıp Tekrar 
Alışveriş Yapan Müşte-
rilerin Toplam Müşteri-
lere Oranı 

%65 %66 %70 

M3:Karşılıklı İlişkilerin Ge-
liştirilmesi 

o İlişkide Bulunulan 
Müşteri Sayısı 1.200.000 1.300.000 1.800.000 

M
üş

te
ri

 

M4:Bayi Karlılığını Artırılması o Bayi Kar Marjı %20 %21 %25  

İ1:Müşterilerimize Yeni Ma-
muller Sunmak 

o Yeni Mamül Gel. 
Top.Gel. İçindeki Yeri %18 %25 %50 

İ2:Süreç ve Ürün Kalitesinin  
Artırılması 

o Kalite Maliyetleri, 
Hatalı Mamul Yüzdesi % 0,6 Hata %0,53  Hata %0,3 Hata 

İ3:şlem Sürelerini Kısaltmak o Ürünün İşletmede 
Kaldığı Süre 1 gün 1 gün 1 gün 

İ4:Üretim Maliyetlerini Azalt-
mak 

o Birim Üretim mali-
yetleri %1 Azalma %1 Azalma %1Azalma 

İ5:Faaliyet Giderlerini Azaltmak o Faaliyet Giderleri % 1,2Azalma % 1,2 
Azalma 

% 1,2 
Azalma 

İ6:Teslim Süresini Kısaltmak 
o Siparişin Alındığı 
Tarih İle Teslim Edildiği 
Tarih arasındaki Fark 

3 Gün 2 Gün 1 Gün 

İ7:Varlıkların Etkin Kullanımını 
Sağlamak 

o Kapasite Kullanım 
Oranı %36 %43 %100 

İ8:Atıkların Geri Dönüşümünü 
ve Tekrar Kullanımını Sağla-
mak, Geri Dönüşümü Olmayan-
ların Mevzuata Uygun 
Bertarafını Sağlamak 

o Çevre Mevzuatına 
Uygun Bertaraf Edilme 
Yüzdesi 

%100 %100 %100 

İ9:Çevre Kazaları ve Güvenlik 
Kazalarının Azaltılması 

o Çevre ve Güvenlik 
Kazaları 

2.500 Adet 
Tehlikeli Ça-
lışmada 1 adet 
işgünü kayıplı 
kaza, 0 çevre 

kazası 

2900 Adet 
tehlikeli ça-
lışmada 0 

adet işgünü 
kayıplı 

kaza,0 çevre 
kazası 

3500 Adet 
tehlikeli ça-
lışmada 0 

adet işgünü 
kayıplı kaza 
0 çevre ka-

zası 
İ10:Topluma Katkı o Toplumsal Kuru-

luşlara Katkı Düzeyi 500.000 YTL 730.000 YTL 1.200.000YT
L 

İç
 

İ11:Satış Sonrası Hizmetleri 
Geliştirmek o Tüketici Eğt. Sayısı 235 Adet 255 Adet 350 Adet 

 

e n & GÖ1:Çalışan Tatmininin Artırmak o Çalışan Tatmini Araş-
tırma Anketi %80 %82 %90 



 

 

79

Ö2:Çalışan Sürekliliğini Ar-
tırmak o Çalışan Devir Hızı %3 %2 %1 
Ö3:Çalışanların Verimliliğini 
Artırmak o Çalışan Başına Gelir 297.358 YTL 306.451 YTL 600.000 YTL
Ö4:Çalışanların Yeteneklerinin 
Geliştirilmesi 

o Stratejik Görevleri 
Karşılama Oranı %70 %72 %80 

Ö5:Çalışanların Motivasyonunu 
Artırmak 

o Çalışan Başına Öneri 
Sayısı 10 15 35 

Ö6:Bilgi Sistemlerinin Etkin 
Kullanımını Sağlamak 

o Bilgi Sistemleri Tara-
fından Karşılanan Strate-
jik Bilgi Yüzdesi 

%80 %85 %100 

Ö7:Ortak Hedef ve Teşviklere 
Sahip Takım Sayısını Artırmak 

o Ortak Hedef ve teş-
viklere Sahip Takımların 
Yüzdesi 

%40 %45 %70 

 
Tablo 3; strateji haritası üzerinde nasıl  gerçekleşeceğini göstermiş olduğumuz işletme stratejisi-

nin dört perspektifte amaç, ölçü ve hedefler  olarak ifade edilişini  göstermektedir.  
Strateji  haritası  yolu ile stratejinin nasıl gerçekleştirileceğini ifade  ettikten  sonra Dengeli Per-

formans Ölçüm Sistemi Amaç, Ölçü ve Hedeflerini belirledik. Daha sonra  bu dört  perspektifteki 
amaçlara ulaşmayı sağlayacak girişimler nelerdir bunları belirledik.  Bu girişimleri hangi dengeli per-
formans ölçüm sistemi ölçüsünü etkileyeceğini  gösterdik.  Şekilde  koyu olarak işaretli alanlar; giri-
şimin bu alana karşılık gelen  hangi ölçüyü etkileyeceğini göstermektedir.  Bu ölçünün geliştirilmesi-
nin işletme  stratejisini nasıl etkileyeceği ise  strateji haritası  üzerinde  izlenebilmektedir. 

Şekil 8,  işletmede uygulanan stratejik girişimleri ve hangi ölçü üzerine etkili olacaklarını  gös-
termektedir. Ayrıca işletme  bu girişimlerin dışında mevcut makine teçhizatın yenilenmesi gibi 
operasyonel girişimleri de ele almaktadır. 

Buradaki girişimlerden örnek olarak  Marshall Boyacılık Yüksek Okulu’nun açıklarsak. İşletme-
nin bu şekilde  bir girişim yapmasının altında  yatan neden yapılan bir  Pazar araştırmasıdır. Yapılan 
pazar araştırması müşterilerin boyada marka tercihinde en fazla nalburların ve boyacıların tesirli oldu-
ğunu belirlemiştir. Büyük illerin kent merkezlerinde duvar boyalarının yenilenmesi işinin %12’sinin 
profesyonel boyacılar tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Profesyonel boyacı kullanan evlerde boyanın 
renginin seçilmesinde boyacıların etkisinde kalanların oranı %55, marka seçiminde %81’dir. Evin 
duvar boyasını kendisi yapan tüketiciler içinde duvar boyasının rengine %76 oranında evdeki kadın 
karar vermektedir. Evini kendisi boyayan kişilerin marka seçiminde ise nalburlar büyük oranda etkili 
olmaktadır.  

Bu nedenle işletme gelecekte stratejik üstünlük yakalamak açısından boyacı ve nalburlar üzerine 
odaklanarak Marshall markasını çok iyi tanıtmak ve bu kişilerin boya tavsiyelerinde Marshall’ı tercih 
etmeleri konusunda “ Kaliteli Boya= Marshall” şeklinde bir imaj oluşturmayı hedeflemektedir.  Ay-
rıca,  boyacılar üzerinde olumlu bir imaj oluşturmak için her yıl yaklaşık 15.000 boyacıyı Marshall 
Boyacılık Yüksek Okulu’nda eğitimden geçirmeyi ve boyacılık sertifikası vermeyi planlamaktadır. 

 
DENGELİ PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ STRATEJİK AMAÇLARI 
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Müş.İlişk.Yönetimi (CRM)                     

Mevsimlik Promosyonlar                     
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Yeni Ürün Projeleri                     

Top.Kalite Yönetimi                     

EFQM                     

6 Sigma                     

Ahşap Ürünleri Eğitimi                     

Renk  Makineleri. Projesi.                     
Marshall Boyacılık Meslek 
Yüksekokulu                     

Boyacıların Eğitimden Geç.                      

İşsiz Gençlere Yeni Ufuklar 
Projesi                     

Entegre Mobil satış Dağıtım 
Otomasyonu                     

İnteraktif Eğitim                     

Web Tabanlı Bayi Bilgi Sis..                     

Pirim Sistemi                     

Kiralık Araç Uyg.                     

Doğrudan Ödeme Sistemi                     

İşletme Kaynak Planlaması                      

 
Şekil 7. Marshall Boya ve Vernik Sanayii Ticaret A.Ş. Stratejik Girişimlerinin  Ölçülere Göre 

Haritalandırılması 
 

 
Şekil 8.Marshall Boya ve Vernik San. Ticaret A.Ş. Örnek  Girişimi  
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Bu araştırmanın sonucuna bağlı olarak, boyacı yetiştirmek amacıyla 1994 yılında Kocaeli Üni-
versitesine bağlı olarak Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu açılmıştır. Yüksek Okul-
da ilk olarak boyacı yetiştirmek amacıyla; Boya Teknolojileri Bölümü açılmıştır. Bunun için bütçeden 
büyük fonlar ayrılmıştır ve her yılda hala destek devam etmektedir. Şekil 9, bu girişim için 2004 yılı 
bütçesinde fon tahsisini ve bu girişimin işletme stratejisini nasıl etkileyeceğini göstermektedir. 

SONUÇ 
İşletmelerin yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri, pazarda eşsiz bir konum 

sağlayacak yeni iş girişimlerini bulup hayata  geçirmeleri ile  mümkün olmaktadır. Gelecek, geleceği 
şimdiden algılayabilen ve buna hazırlıklı olan işletmelerin olacaktır. 

Bir işletmenin kurulması, faaliyete başlaması kolay bir süreç değildir. Ancak varlığını devam 
ettirebilmesi ise daha zordur. Çünkü dünya genelinde yaşanan rekabet, ürünlerin kısa sürede  taklit 
edilmesi, buluş oranındaki artış, ürün ömürlerinin kısalması, üretim hammadde ilişkilerindeki deği-
şiklik vb. nedenler işletmelerin varlıklarını devam ettirmelerini zorlaştırmaktadır. Yıkılmaz zannedilen 
nice dev işletmeler rekabete ayak uyduramamaktan dolayı kapanmaktadır. Pazarda yenilikçi yak-
laşımlar genellikle yeni faaliyete başlayan işletmeler tarafından yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak 
değişime ayak uyduramayan işletmeler zor duruma  düşmektedir(Sull,1999:42-52). Çözüm; sürekli 
olarak pazarı algılayıp değişimin dışında kalmamaktadır. Bu ise sürekli olarak işletme içinde yeni 
girişimlerin faaliyete geçirilmesi demektir.Dengeli performans ölçüm sisteminin temel öngörüsü “Öl-
çemezseniz Yönetemezsiniz” anlayışıdır. Bu nedenle ölçüm ön plana çıkmaktadır. Bunun dört pers-
pektifte ele alınması ise en önemli üstünlüğüdür. Çünkü bu işletmenin bütün yönleriyle geliştirilmesi 
demektir. 

Marshall Boyada yapmış olduğumuz uygulamada  yüksek hedefleri başarmaya  yönelik giri-
şimlerin işletme stratejisine nasıl ilişkilendirildiğini belirledik. Marshall Boya; işletme içi girişimleri 
belirlerken; odak noktaya  müşteri üzerine  yerleştirmiş ve müşteri üzerinde kaliteli bir boya imajı 
oluşturmayı amaçlamıştır. İşletmede bir çok girişim ele alınmaktadır. Bu girişimler işletme  stratejisi 
ile ilişkili olarak ele  alınmazsa kaynakların boş yere israfına  nedene olacaktır. Bu nedenden dolayı 
bizim çalışmamız işletmede ele alınan girişimlerin stratejiye ilişkilendirilmesini sağlamış ve işletme-
nin  amaçlarına ulaşma noktasında girişimleri değerlendirmeye  yönelik bir bakış açısı kazandırmıştır. 
Pazarı yönlendiren temel unsurlar üzerine yatırım yapan Marshall  Boya  pazarında kalıcı , güçlü bir 
işletme olmayı başarmış ve  dünya  pazarlarına  açılmış bir işletmedir. 
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STRATEJİK YENİLENME ARACI OLARAK KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE BU 
SÜREÇTE YENİLİKÇİLİĞİN ÖNEMİ∗ 
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ÖZET 
Büyük ya da küçük ölçeği fark etmeksizin tüm işletmelerin son 30-40 yıldır tartıştıkları konula-

rın başında, rakiplerine karşı rekabet üstünlüğünü nasıl elde edecekleri ya da sahip oldukları üstün-
lükleri nasıl koruyacakları vardır. Stratejik yönetim, işletmelerin uzun dönemde varlığını sürdürebil-
mesini mümkün kılacak ve sürdürebilir rekabet üstünlüğü sağlayacak işlerin yönetimiyle ilgilidir. İş-
letmeler için stratejik yönetim bağlamında önemli bir unsur, bu sürecin dinamik bir yapıya sahip ol-
masıdır. Dinamik olmayan bir yapı işletmelerin rekabet koşullarından olumsuz etkilenmesine yol aça-
bilecektir. Çoğu işletme sektörün, pazarın ya da teknolojinin kendilerini nasıl ve ne ölçüde etkileye-
bileceğini ve ne tür değişimlere yol açabileceğini öngöremeyebilir. Bu durumda işletmelerin stratejik 
yenilenmeye ihtiyaç duyacakları açıktır. Stratejik yenilenme, uzun dönemde amaçlarına ulaşmak ya da 
çevrelerinde meydana gelen önemli değişimlere ayak uydurmak isteyen işletmeler için gerekli bir kav-
ramdır.  

Kurumsal girişimcilik kavramı, (1) İşletmenin kendinden farklı bir işletme olarak başlı başına 
tamamen bağımsız ve yeni bir girişimde bulunması, (2) İşletmenin sahip olduğu içsel kaynaklarla ta-
mamen bir iç girişimi gerçekleştirmesi, (3) Uluslararasılaşma ve (4) İşletmeden bağımsız farklı ku-
rumlarla dışsal bir ilişkiye girmesi ve yeni bir birliktelik oluşturması sonucu söz konusudur. Bu açıdan 
yenilikçiliğin kurumsal girişimciliğin hareket noktası olduğu söylenebilir. Zira yenilikçilik, günümüz 
rekabet ortamında işletmelerin stratejik davranışlarının belirleyicisidir. Ürün ya da süreç yeniliklerinin 
uygulanması işletmelere göreceli bir üstünlük sağlayabileceği gibi, rekabet şartlarının değişmesine de 
yol açabilecektir. Bu değişim ise işletmenin mevcut stratejisini yenilemesine neden olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yenilenme, Kurumsal Girişimcilik, Yenilikçilik 

GİRİŞ 
Girişimcilik kısaca, başkalarının göremediği fırsatları görerek kendi işini kurma ya da kendi işini 

geliştirmedir. Literatürde girişimcilik, çoğu zaman bir işletmenin ilk kuruluşunu ifade etmektedir. Öte 
yandan mevcut işletmelerin çeşitli sebeplerden dolayı, büyüme, güçlenme, performans artırma, yeni 
pazarlara açılma, mevcut ya da potansiyel pazarlara yeni ürünler sunma gibi amaçları dolayısıyla, re-
kabet avantajı kazanmak ve yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak ortamları yaratmak için ise 
kurumsal girişimcilik kavramı kullanılmaktadır. 

Drucker’a göre (Barker, 2001: 23) yenilikçilik “kaynaklara yeni zenginlik yaratma kapasitesi ka-
zandıran eylemdir”. O’na göre yenilikçilik girişimciliğe özgü bir araçtır ve yenilikçilik her türlü ör-
gütün temel var oluş nedenidir. Benzer şekilde Barker’da (2001: 24) bir ticari girişimin yenilik yap-
mak ve pazarlamak üzere iki işlevi olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, girişimciliğin hem yeni bir 
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işletme kurma süreci hem de yenilik yapma süreci olduğu söylenebilir. 
Küreselleşme olgusunun sıklıkla işletmelerin davranışlarında temel etken olarak gösterildiği iş 

dünyasında, girişimciliğin anlam ve boyutu da gelişmiştir. Bu bağlamda girişimlerin ya da işletmelerin 
başarıyı, günümüzde algılanan rekabet şartları dâhilinde, yenilikçilik kavramına süreklilik kazandır-
maları durumunda sağlayacağı söylenebilir. Küresel rekabet, işletmelerin rekabetçi üstünlüklerinin 
sürdürülebilir bir yapıda olması gerekliliğini vurgulamaktadır. Sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü, 
üstünlüğü oluşturan kaynağa, kaynağın sayısına ve ayrıca yeniliğe bağlıdır (Güleş ve Bülbül, 2004: 
40). İşletmelerin yakın ya da uzak çevrelerinde meydana gelen değişmeler, stratejik yönetim sürecine 
yön verir. Bu süreçte işletmelerin stratejik planlarına uymayan değişimlerde söz konusu olabilecektir. 
Çoğu işletme sektörün, pazarın ya da teknolojinin kendilerini nasıl ve ne ölçüde etkileyebileceğini ve 
ne tür değişimlere yol açabileceğini öngöremeyebilir. Değişim işletmelere tehditler sunabileceği gibi 
fırsatlar da sunabilir. Bu durumda işletmelerin stratejik yenilenmeye ihtiyaç duyacakları açıktır. Mev-
cut stratejilerinde esnek bir planlamaya sahip olan işletmeler için dahi bazı durumlar sahip olunan 
stratejilerin yenilenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları mevcut strate-
jilerin yenilenmesi, işletmelerde var olan büyüme, gelişme ve yeni pazarlara açılma istekleri doğrultu-
sunda olabilir. Bununla beraber doğabilecek kriz şartlarının ve sektörlerin yapısında meydana gelen 
temel değişikliklerin de stratejik yenilenmeye yol açabileceği söylenebilir.  

Stratejik yenilenmenin reaktif bir davranış olarak algılanması söz konusu olabilecekken, işlet-
melerin yenilikçilik, yaratıcılık ve kurumsal girişimcilik yeteneklerine sahip olmaları durumunda bu 
tür davranışların proaktif olarak algılanması mümkündür. Bu durumda işletmelerde var olan sürdürü-
lebilir rekabetçi üstünlüğün sağlanmasında yenilikçi olabilmek ve bunu da işletmenin girişimcilik an-
layışı temelinde düşünmek “kurumsal girişimcilik” kavramının önemini artırmaktadır. 

Bu çalışmada yoğun rekabet ortamında işletmelerin ihtiyaç duyacağı stratejik yenilenme faali-
yetleri, sahip oldukları kurumsal girişimcilik yetenekleri ve bu yeteneklerin kullanılmasında yenilikçi-
ğin önemini incelemektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde stratejik yönetim ve stratejik yenilenme 
kavramları açıklanacak, üçüncü bölümde stratejik yenilenme sürecinde kurumsal girişimciliğin önemi 
üzerinde durulacak, dördüncü ve son bölümde ise kurumsal girişimcilik ve yenilikçilik ilişkisi incele-
necektir.  

STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK YENİLENME 
İşletmelerin çevrelerinde meydana gelen değişimlerin etkisi altında, amaçladığı hedeflere ulaş-

mada stratejik yönetim faaliyetlerinin önemi büyüktür. Stratejik yönetim değişen şartlarda işletmelere 
alternatifler sunarak yol gösterici bir rol oynar. Bu bağlamda stratejik yönetim, işletmelerin uzun dö-
nemde, yaşamını sürdürebilmesine imkân tanıyacak, ona rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üzerinde 
kâr sağlayacak işlerin yönetimi ile ilgilidir (Ülgen ve Mirze, 2004: 26). Stratejik yönetimin amacı, 
işletmenin uzun dönem yaşamını sürdürmesi, sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üze-
rinde bir getiri elde etmesidir. Stratejik yönetim sürecinin oluşturulmasında çok çeşitli faktörler dik-
kate alınır. Ancak, bu faktörlerden en önemlisi olan çevresel şartlar, birçok belirsizliği içerir. Bu belir-
sizliklerin etkisiyle, işletmelerin karşılaşabilecekleri herhangi bir olumlu ya da olumsuz davranışta 
veya değişimde amaçlara ulaşmada sapmalar olması mümkündür. 

İşletmeler rekabet üstünlüğü konusunda, sahip olduğu strateji ile mevcut rekabet ortamı arasında 
bir ikilemde kalabilir ve bir uyumsuzluk olabilir. Dolayısıyla bu uyumsuzluk, işletmenin mevcut yete-
neklerini kullanabilmesine ve potansiyel yeteneklerini fark edebilmesine engel teşkil edebilir. Mevcut 
yeteneklerin kullanılmasına, yenilerinin keşfedilmesine, işletmenin esneklik ve yaratıcılık yetenek-
lerinin kontrol edilmesi arasında bir uyumsuzluk meydana gelebilir. Bir işletmenin, kendisi için hayati 
önemi olan yeteneklerini kullanabilmesi ve yenilerini inşa etmesi için, karşılaşılabilecek olumsuz 
durumlarda stratejik yenilenme faaliyetinde bulunmasının gereklidir (Vanhaverbeke ve Peeters, 2005). 

Stratejik yenilenme kavramının, literatürde farklı şekillerde ifade edilmektedir. Ravasi ve 
Lojacono (2005)’ya göre stratejik yenilenme; tüketicilerin sosyo-kültürel değişimler gibi bazı faktörle-
rin etkisi ile istek ve ihtiyaçlarında ya da hitap edilen pazarlarda yaşanan rekabet dolayısıyla pazar 
yapılarında meydana gelen dönüşümlerin, işletmeler tarafından ürünler veya hizmetler doğrultusunda 
yeteneklerini ve kaynaklarını yeniden şekillendirmesidir. Zahra (1993), stratejik yenilenmeyi, işletme-
nin sahip olduğu tüm süreçlerini yenilik ve değişim ekseninde güçlendirmesi olarak belirtmiştir. Guth 
ve Ginsburg (1990) kaynakların yeni zenginlik yaratacak şekilde kombine edilmesi olarak ifade eder-
ken, Sharma ve Chrisman (1999)’a göre ise stratejik yenilenme, işletmede kapsamlı ve sürdürülebilir 
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bir ekonomik performans için sahip olunan kaynakları yeniden şekillendirmektir. Sürdürülebilirlik, iş-
letmenin her tarafına yayılan bir çabaya ihtiyaç duyar, sadece bireye ya da finansal fonksiyonlara 
dayanmaz. 

Bu tanımlamalar işletmelerin, mevcut stratejilerini çevresel birtakım faktörlerin etkisiyle ya da 
etkisi olmaksızın yenilemeye ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Zira, özellikle rekabet ortamında, 
yeteneklerinin ve kaynaklarının farkında olmayan, yenilikçi olmayan işletmelerin, rekabetçi üstün-
lüklerini sürdürebilmeleri mevcut stratejilerini uygulamaya ısrarla devam etmeleri halinde mümkün 
olmayacaktır. 

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE STRATEJİK YENİLENME 
Girişimci, yaratıcı kişiliktir, sürekli bilinmeyenle ilgilenen, geleceği takip eden, olasılıklardan 

fırsatlar yaratan ve kaosları uyuma çevirebilen kimsedir (Gerber, 1996: 24). Girişimcilik ise, var olan 
ve pazarlanabilir ihtiyaçlardan doğan fırsatların belirlenmesi ve bu ihtiyaçların tatminine yönelik bir 
organizasyon yaratma riskinin üstlenilmesi sürecidir (İraz, 2005: 150). Bu aşamada kurumsal girişim-
cilik bu tanımlarla uyumlu olarak fırsatları görmek ve risk üstlenmek gibi benzer yanlar taşımakla 
beraber, bireysel girişimcilik yerine mevcut işletmeleri dikkate almaktadır. 

Christensen’e göre kurumsal girişimcilik, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin gösterdiği giri-
şimci davranışlardır (2004). Daha açık ifade ile organizasyonda yer alan bir kişinin ya da bir grubun 
mevcut organizasyonun içerisinden tamamen yeni bir girişimde bulunarak, mevcut organizasyonu 
güçlendirmek veya yenilemek adına yeni ürün ya da hizmet ortaya koymasıdır (Dess ve diğerleri, 
1999).  

Literatürde kurumsal girişimcilik çalışmalarıyla tanınan Zahra’ya (1995) göre kurumsal girişim-
cilik, ürün ve süreç yeniliği ya da pazar geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere formal ya da 
informal şekilde mevcut organizasyonla herhangi bir şekilde ilişkisi olan yeni bir iş girişiminde bu-
lunmaktır. Zahra (1993), kurumsal girişimciliğin organizasyonel yenilenme süreci sonunda benzer ve 
birbirleriyle ilişkili iki kavramdan söz etmektedir; yenilik ve risk ile stratejik yenilenme. Sathe’ye 
(1989) göre ise kurumsal girişimciliğin tanımı organizasyonel yenilenme sürecidir. Guth ve Ginsber’e 
(1990) göre ise kurumsal girişimcilik iki stratejik davranış arasında bir seçimi öngörür, yeni bir iş-
letme kurmak ya da mevcut organizasyonun tümünü kapsayan bir stratejik yenilenme için dönüşüm. 

Kurumsal girişimciliğin, işletmelerde yapısal ve stratejik değişimlere yol açacak ve temelinde 
yenilikçi olabilmenin yattığı bir davranış olduğu söylenebilir. Bu bağlamda işletmeler, kurumsal giri-
şimcilik faaliyetlerine çeşitli yollarla başvurabilirler. Kurumsal girişimcilik çeşitleri ve süreci aşağı-
daki şekildeki gibi gösterilebilir. 

 
Şekil 1. Kurumsal Girişimcilik Türleri ve Süreci 

 
Kaynak: Karina, S. C.. 2004. A classification of the corporate entrepreneurship umbrella: labels and 
perspectives. Int. J. Management Enterprise Development, 1: 4. 
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Kurumsal girişimcilik, mevcut işletmeden bağımsız, farklı faaliyet alanı olan bir işletmenin ku-
rulmasıyla gerçekleşebilecektir. Bununla beraber, mevcut işletme ile bağlantılı bir işletmenin kurul-
ması, iç kaynakların yeniden düzenlenmesi ve potansiyel yeteneklerin ortaya çıkartılması, uluslar-
arasılaşma faaliyetinde bulunulması ve işletmenin diğer işletmeler, kurumlar ya da ağlar ile işbirliği 
yapması şeklinde olabilir. Tamamen bağımsız bir işletmenin kurulması dışındaki seçenekler, 
işletmede yeni iş süreçlerinin ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi işletmenin sahip olduğu strate-
jilerinin de yenilenmesine yol açacaktır. Kurumsal girişimciliğin temelinde yer alan; işletmelerin 
rekabet üstünlüğünün güçlendirilmesi, süreçlerin etkin bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve temel 
yeteneklerin ortaya çıkartılması, yukarıda sayılan kurumsal girişimcilik türleriyle sağlanabilecektir. 
Bu davranışlar sonucunda işletme pazarın ya da endüstrinin yapısı üzerinde söz sahibi olabilecektir. 

Yeni bir iş girişiminde bulunmanın başlıca sebebi, büyük işletmelerde var olan bürokratik yapı 
ve formal prosedürlerin yenilikçi fikirlerin yeşermesine imkan vermemesidir. Bundan dolayı, büyük 
işletmeler, ana işletmenin dışında yeni bir işletme girişiminde bulunarak, yoğun Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda oluşan radikal teknolojik yenilikleri hayata geçirebilir ya da pazar fırsatlarını kollayarak 
kademeli ve radikal yenilikleri gerçekleştirebilir (Chesbrough, 2004).  

İç kaynaklara odaklanmak, işletmeler için büyük potansiyeller taşır. Birçok işletme açısından fi-
ziksel bir değere dönüşmeyen, çalışanların sahip olduğu bilgi kaynaklarını kullanmanın önemi bü-
yüktür. İşletmelerde sürekli olarak, bilgi kaynaklarının kullanılması, yeni bilgilerin yaratılabilmesi, 
paylaşılması ve yayılması işletmelere yeni imkânlar sunarak, rekabet üstünlüklerini ve sahip oldukları 
yetenekleri geliştirme ve koruma olanağını sağlayacaktır (Brush ve diğerleri, 2001). Uluslararasılaş-
ma, işletmelerin mevcut pazarlarını ve faaliyet alanlarını, yabancı pazarlara doğru genişletmesini ifade 
eder.  

Uluslararasılaşma, kurumsal girişimcilik için çok önemli bir güçtür. Sadece yeni süreçlerin uy-
gulanmasını değil, uluslararası fırsatların keşfedilmesi ve kullanılması rekabet üstünlüğünü güçlendi-
resi bakımından da önemlidir (Christensen, 2004). 

Büyüme ve yenilik açısından işletmenin dış bağlantıları ve bağlantılı olduğu ağlar, strateji ve gi-
rişimcilik açısından önemli bir rol oynar. Ağlar ve dış bağlantılar kişiler ve gruplar arasında ortak iliş-
kiler sunması, bir organizasyonun kaynaklarını değerlendirme ve yaşamını sürdürmesi açısından kritik 
öneme sahiptir. Kurumsal girişimcilik bağlamında kurulan ilişkilerde temel amaç, ağlar aracılığıyla 
ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesi ve dışarıdaki işletmelerden yeteneklerin nasıl geliştirilece-
ğinin öğrenilmesidir (Gulati, 1998).  

Bununla beraber, stratejik birliktelikler de kurumsal girişimciliğin bir türü olarak kabul edilebilir. 
Stratejik birliktelikler seçkin müşteriler ya da üniversiteler ile ilişki kurulması, yeni ürünlerin ve yeni 
teknolojilerin geliştirmesine olanak sağlayabilir. İşletmeler arasındaki ağlar, ortak Ar-Ge çalışmaları, 
lisans anlaşmaları, pazar araştırmaları, sözleşmeler, ortak girişim ve stratejik birlikteliklere imkân ta-
nıyabilir (Stuart ve diğerleri, 1999).  

Kurumsal girişimcilik çabalarının sonucunda, stratejik yenilenme ve bağımsız bir yeni işletmenin 
kurulması, işletme düzeyindeki mevcut stratejiyi ve yapıyı değiştirecektir (Sharma ve Chrisman, 
1999). Kurumsal girişimciliğin, işletmelere çevresel değişimlerin iyi gözlenmesi sonucunda doğan fır-
satlardan yararlanmaya, değişimlere hızlı ve etkili bir biçimde uyum sağlamaya ve yenilik yapmaya 
katkısı vardır. Kurumsal girişimcilik yapısı gereği üç boyutta ele alınmaktadır (Zahra ve diğerleri, 
2000); 

1. Yenilikçilik 
2. Risk 
3. Proaktiflik 
Yenilikçilik; İşletmeler mamul ve hizmet sunduğu pazarlarda daha iyi müşteri değeri yaratarak 

rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışırlar. Endüstri ve rekabet yapısındaki birçok 
radikal değişimin kaynağında yeniliğin rolü büyüktür. Pazar koşulları ve rekabet araçlarının değişi-
mine etkisinin yanında yenilik rekabet stratejilerinin başarılmasında önemli rol oynar (Güleş ve Bül-
bül, 2004: 155-156).  

Risk; En basit tanımıyla risk, yönetilemeyen bilginin ve risk faktörlerinin ve bunlarda meydana 
gelen değişimlerin ekonomik ve toplumsal hayatta neden olacağı olumsuz etkilerdir. Girişimci için 
risk üstlenme, önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama 
isteğidir (İraz, 2004: 168). 

Proaktiflik; Proaktiflik, çevrenin gelecekteki taleplerini sezerek bu potansiyel taleplere rakipler-
den önce cevap verebilecek ve çevreyi değiştirebileceğini öngörebilecek yapıdaki öncü ve aktif fir-
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maların davranış biçimidir. Girişimcinin özünde fırsatları değerlendirmek için harekete geçme dürtüsü 
vardır. Bu yüzden, gelecekte oluşacak talepleri öngörmek ve fırsatları değerlendirerek hareket edebil-
mek için işletmelerin yoğun çevre taraması yapması gerekir. Öyleyse, bu konularda pasif veya sadece 
reaktif olan işletmelerin performanslarının daha düşük olmasını beklemek yerinde olacaktır (Ergün ve 
diğerleri, 2005). 

Kurumsal girişimciliğin boyutları olarak ifade edilen, yenilikçi olmak, risk almak ve proaktiflik 
gibi kavramlara sahip işletmelerin, yenilikçi işletme olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İşlet-
meler kurumsal girişimcilik yoluyla stratejilerini yenilerken bunu yenilikçilik adına yapacaklardır. 

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 
Yenilik kavramı değişme ve gelişmeyle ilgilidir. Değişim yeni bir şeylerin ortaya çıktığını, ge-

lişme ise bu yeniliklerin olumlu olduğunu ima eder (Yıldırım, 1998: 122). Dolayısıyla, yenilikçi iş-
letmelerin kurumsal olarak girişimlerde bulunmasında, girişimin işletmenin büyüme, gelişme ve per-
formans artırma gibi amaçlarına hizmet ettiği söylenebilir. Yenilik temelinde iki taraflı bir olgu ve 
eşleşme faaliyetidir. Yenilik bir taraftan, ekonomik mantıkla yeni bir ürün veya süreç için potansiyel 
piyasa talebinin ya da bir ihtiyacın çok iyi anlaşılmasını gerektirirken -fırsatların görülebilmesi-, öte 
yandan temini kolay teknik bilgiler ve aynı zamanda özgün araştırmalar sonucu olan yeni bilimsel ve 
teknolojik bilgileri de gerektirir (Freeman ve Soete, 2003: 232). Bununla beraber özellikle Ar-Ge 
faaliyetleri sonucunda sanayi işletmelerinde yeni teknolojilerin yeni mamullere ve hizmetlere uygu-
lanması giderek artmaktadır. Bu faaliyetler ticarileştirildiği takdirde yenilik olmaktadır.  

Yenilik birçok farklı şekillerde görülebilir. Yenilik, Avusturyalı ünlü ekonomist Schumpeter’e 
göre aşağıda sayılan maddelerin birbirleri arasında, uygulanabilir olan tüm kombinasyonlarının tica-
rileştirilmesine dayanmaktadır (Janszen, 2000: 3): 

• Yeni maddeler ve bileşenlerinin, 
• Yeni süreçlerin, 
• Yeni pazarlara açılmanın, 
• Yeni organizasyonel yapıların oluşturulması. 
Yenilikçi ve girişimci olarak görülebilecek işletmeler, yeni mamuller, üretim süreçleri ve hiz-

metler üretme ile ilgili hedefleri yüksek olan, yeniliği başarabilmek için fırsatları görebilen, girişimci 
liderlik tipine sahip, keşfeden veya yaratıcılık özelliği olan işletmelerdir. Yenilik sürecinde yenilikçi-
lik ve girişimcilik çevresel şartlardan, örgütsel yapıdan ve yönetim gücünden etkilenir (Koberg ve 
diğerleri, 2003).  

Kurumsal girişimcilik faaliyetleri, işletmelerin rekabetçi üstünlüklerini sürdüren bir potansiyel 
olarak görülmektedir. Kurumsal girişimcilik, işletmelerin rekabetçi güçlerini ve hitap ettikleri pazar-
ları geliştirir ve dönüştürür, faaliyet gösterilen endüstrilerde değer yaratabilecek yeniliklerin gerçek-
leştirilmesini sağlar (Covin ve Mils, 1999).  

 
Şekil 2. Kurumsal Girişimcilik ve Stratejik Yenilenme İlişkisi 

 
Kaynak: Sharma, P. ve Chrisman, J.J. 1999. Toward a reconciliation of the definitional issues in 

the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice, March. 
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nilikçi davranışlar sergileyebilmenin yolu ise kurumsal girişimcilik faaliyetlerinden geçmektedir. 
İşletmelerin rekabetçi güçlerini sürdürülebilir hale getirmenin, pazarda lider ve rekabet şartlarının be-
lirleyicisi konumunda olmanın yolu yenilikçiliktir. Sharma ve Chrisman (1999)’a göre, kurumsal giri-
şimciliğin altyapısını birbiriyle bağlı üç bileşen oluşturur. Bunlar (1) yeni değer yaratmak, (2) süreçler 
yaratmak ve tüm bunlar için (3) yaratıcı bir kişi ya da grup. Bu bileşenler, yenilikçi işletmelerde temel 
unsurlardır. 

Kurumsal girişimcilik işletmelerde yeni değer yaratmayı kasteder (Dess ve diğerleri, 1999). Yeni 
değerler, mevcut pazarlarda yeni faaliyetler için ya da yeni pazarlara açılmak için, yeni mamuller ya 
da hizmetlerin veya süreçlerin geliştirilmesi ile mümkündür. Bununla beraber, yeni değer yaratmak 
işletmenin yenilikçilik, risk ve yenilenme çabalarına bağlıdır (Zahra ve Covin, 1995). 

Yaratıcı bir süreç, yeni bir değer yaratmadan önce gelir. Yaratıcı süreç, fırsatları izleyen işletme-
nin bütün süreçlerinde tanımlanmalıdır. Yaratıcı süreçler, fırsatların keşfedilmesi ve tanınması, bilgi 
ve kaynakların tespit edilmesi ve biriktirilmesi gibi birçok adımı gerektirir. Üçüncü olarak, işletmede 
bireysel veya grup olarak yaratıcı kişilikler yaratıcı süreçleri oluştururlar (Sharma ve Chrisman, 1999).  

SONUÇ 
Stratejik yönetim, belirlenmiş amaçlara ulaşmanın yöntemini ve yolunu işletmelere sunar. Bu-

nunla beraber stratejik yönetimin çevresel faktörler, işletmenin değerleri ve kaynakları arasında bir 
uyum sağlama süreci olarak ifade edilebilir. Ancak işletmeler belirsizliklerin etkisiyle mevcut strate-
jilerinin gerisinde kalabilirler ya da ilerisine geçme potansiyelleri olabilir. Bu durumda işletmelerin 
yaşamlarını sürdürebilme ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri stratejik yenilenme ile mümkün ola-
caktır. 

Yenilikçiliğin yapısında müşterilerine daha fazla değer yaratmak, rekabet şartlarının belirleyicisi 
olmak, sürekli olarak fırsatları gözlemlemek, sürdürülebilir bir rekabetçi güç kazanmak vardır. Giri-
şimcilik ise yapısında fırsatları görerek yenilikçi olabilmeyi barındırmaktadır. Bununla beraber, yeni-
likçiliğin içerdiği risk ve proaktif olma kavramı, girişimcilik için de geçerlidir. Dolayısıyla işletmele-
rin kurumsal girişimcilik davranışında bulunmalarının yolu yenilikçi olmalarından geçmektedir. 

Kurumsal girişimcilik, işletmenin kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımı, yeni pazarlarda 
faaliyet göstermek, yeteneklerin yeniden düzenlenmesi gibi imkânların büyüme, gelişme ve perfor-
mans artırma gibi işletme hedefleriyle uyumlaştırmaktır. 

Değişen rekabet ortamının işletmeler açısından anlamı, müşteri istek ve beklentilerinin tam ola-
rak karşılanması ve rekabetin baskısını yenebilecek yeteneklere sahip olunması ile özdeşleştirilebilir. 
Müşterilerin ve dolayısı ile pazarların sürekli değişken bir yapı arz etmesi, işletmeleri de mamul, süreç 
ve hizmet açısından değişkenliğe uyumlu, dinamik bir yapı şeklinde organize olmalarının gerekliliğini 
şart koşmaktadır. İşletmelerin böyle bir yapıyı oluşturmalarında kurumsal girişimcilik öne çıkarken 
beraberinde stratejik yenilenmeyi de getirmektedir. 
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BİR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ OLARAK ULUSLARARASI ORTAK 
GİRİŞİMLERİN BAŞARI KRİTERLERİ: 

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN PETROL BORU HATTI ÖRNEĞİ 
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ÖZET 
Bu çalışmada uluslararası ortak girişimlerin girişimcilik boyutunu incelmek için, uluslararası or-

tak girişim türü olan konsorsiyumların başarı kriterleri incelenmiştir. Başarı kriterlerini tespit etmek 
için Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesinde yer alan konsorsiyumları oluşturan işletmeler 
üzerinde mülakat çalışması yapılmıştır. Mülakatcılar BP’nin iki yöneticsi, ADPŞ’den iki yönetici pet-
rol mühendisi, BTC Co Türkiye yöneticisi, BTC’nin inşasındakı taşeron işletmelerin yöneticisi, Azer-
baycan’ın eski petrol bakanı, bu konuda çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin başkanlarıyla ve bu konuda 
çalışan akademisiyanlarla görüşülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Stratejik İttifak, Konsorsiyum, BTC 

ABSTRACT 
In this study, in order to investigate the successful dimensions of international joint entrepre-

neurship, criterions of success of international consortium were investigated. 
In order to determine criteria of the successes survey was conducted among the enterprises 

comprising consortiums that take place in BTC oil pipeline project. The survey was conducted among: 
two administrators of the BP, petrol engineers of the SOCAR, BTC coordinator in Turkey, managers 
of the subcontractor constructing enterprises, ex-head of the SOCAR, chairmen of the NGOs and 
scholars working on this issue.  

Key words: Entrepreneurship, Strategic Alliances, Consortium, BTC 

GİRİŞ 
Mevcut ulusal ve uluslararası piyasalarda işletmelerin varlıklarını idame ettirebilmelerinin tek 

şartı başarıdır. Bunu sağlamak için işletmelerin önünde iki seçenek bulunur. Bunlardan birincisi işlet-
menin faaliyetlerini gerçekleştirdiği çevre koşullarını değerlendirerek mevcut durumunu sürdürmektir. 
İkinci seçenek ise yeni çevresel koşullara uyum sağlayarak yeni alanlara risk ve belirsizliği üstlenerek 
yeni yatırımlar yapmaktır.   

Birinci seçenekte işletmeler kendi imkanları, pazarın durumunu, müşteri beklentilerini, hüküme-
tin politikaları gibi faktörleri analiz ederek mevcut piyasada başarılı olmaya çalışır. Kendi faaliyet 
konularını yenileyerek, geliştirerek yenilik yapmayı hedefler. 

Diğer seçenekte ise mevcut statükonun devam ettirilmesinden ziyade yaratıcı yenilikçi piyasa-
daki mevcut durumun dışına çıkmayı gerektiren, işletmelerin ve insanların değişimi başarılı bir şe-
kilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir süreç olarak karşımıza çıkar. İşte bu yeni süreç literatürde giri-
şimcilik diye geçen bir süreçtir (Atik,2002:38). 

Bu çalışmada genel olarak uluslararası girişimcilik incelenmiş ve uluslararası girişimcilik faali-
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yetinde bulunan işletmelerin ne kadar başarılı olduğu, işletmelerin işbirliği sürecinde karşılaştığı so-
runlar, gelecekte bu tür işbirliklerinden beklentilerini Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru inşaası  ortak 
girişimini oluşturan konsorsiyumların başarı kriterleri açısından incelenmiştir. Ayrıca ortak girişimi 
oluşturan konsorsiyum içerisinde yer alan işletmelerin konsorsiyum oluşturmaktaki amaçları, hedef-
leri, beklentileri ve işlerin yapılması aşamasında konsorsiyumu oluşturan işletmeler ile konsorsiyum-
ların karşı karşıya kaldıkları riskler ve avantajları değerlendirilmiştir. 

Çalışmada yöntem olarakta, ikincil verilerle literatür incelenmiş, başarı kriterlerini belirlemek 
için ise Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattında yer alan kosorsiyum işletmelerinin yöneticileriyle 
mülakat çalışması yapılmıştır.  

GİRİŞİMCİLİK VE ULUSLARARASI GİRİŞİM KAVRAMI 
Girişimcilik kavramı kökeni Fransızca “entreprendure” kelimesidir. Türkçeye karşılığı ise 

“entrepreneur” olarak geçmiştir. Anlamı ise bir şey yapmaktır (Westhead ve Wright, 2000). 
Girişimcilik ilk kez 18 yy’da Fransız Ekonomist Richard Cantillon tarafından tanımlanmıştır. Bu 

tanıma gore girişimci henüz belirginleşmemiş bir bedele satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmet-
lerini satın alan ve üreten kişidir (Tosunoğlu, 2003:4-5). 

20 yy’da ortaya çıkan girişimcilik teorisine göre, girişimci yenilik yapan kişidir. Farklı bir de-
yişle ise girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda riskide üstlenerek gerçekleştiren kişdir 
(Ağca, 2005:9). Girişimci “toplumun gereksinim duyduğu, dolayısıyla talep edilebilir bir mal veya 
hizmeti bulup, üretmeye girişen ve yaratıcılığı ile buna ön ayak olan kişi” olarak da tanımlanabilir. 
(Tutar ve Küçük, 2003:162). 

Girişimciliğin tanımında yenilik vardır ve bu yenilik mevcut kaynakların yeni bir birleşimini 
ifade eder, yani (Aktoprak, 2005); 

-yeni bir malın yada servisin üretimi,  
-yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi,  
-yeni bir pazarın oluşturulması,  
-yeni bir hammadde kaynağının bulunması ve  
-endüstrinin yeniden yapılandırılması yeniliktir.  
Literatürde girişimcilik ile ilgili farklı bakış açılarına göre farklı tanımlar  bulunmaktadır. 

Dolayısyla girişimcilik bakış açısına göre farklı şekillerde tanımlanabilir. Tanımların bir kısmında risk 
alma öne çıkarken, bir kısmında yenilik, bir kısmında bağımsızlık gibi farklı yönlerden tanımlar ola-
bilir. Girişimcilikle ilgili genel bir tanım verecek olursak, girişimcilik “ekonomik mal veya hizmet   
üretmek ve/veya pazarlamak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getiren, kar amacı güden ve giri-
şimleri sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri üstlenen kişidir.”(Erdoğmuş, 2004:16). 

Girişimciliğin doğasındaki temel düşüncüleri Morris (1998) aşağıdaki gibi özetlemiştir (Ağca, 
2005: 12); 

-Refah yaratma 
-Teşebbüs yaratma 
-Yenilik yaratma 
-Değişim yaratma 
-İstihdam yaratma 
-Değer yaratma 
-Büyüme yaratma 

ULUSLARARASI GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ BOYUTLARI 
Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle artık ticaret ulusal sınırların dışında uluslararsı bir boyut 

kazandı. Uluslararası pazarlarda işletmelerin üretim biçimleri, yönetim şekilleri ve müşteri profille-
rinde sürekli değişklikler yaşanmaktadır. Bu durum işletmeleri yeni girşimler yapmaya veya sürekli 
kendilerini yenilemeye mecbur etmektedir. Girişimcilik faaliyetide genel olarak yerel, bölgesel ve 
uluslararası olmak üzere üç boyutlu olarak incelenebilir (Tekin,1999:2). 

Yerel Girişimcilik: Yerel sınırlar içerisinde yeni bir işe başlayan girişimcilik türüdür. Bu tür giri-
şimlerde sermaye ve pazar payı sınırlıdır. Faaliyet alanıda yerel sınırlar içerisinde gerçekleşir.  

Bölgesel Girişmcilik: Yerel sınırların aşıldığı sermaye miktarının ve pazar payının geliştiği giri-
şimcilik türüdür.  
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Uluslararası Girişimcilik: Girişimciliğin son aşamasında olduğu boyuttur. Bir veya birden daha 
çok girişimcinin bir araya gelerek oluşturdukları girişimcilik faaliyetidir. Uluslararası girişimin oluş-
masında, stratejik ittifaklar  ve ortak girişim faaliyetlerinin rolü büyüktür. Stratejik ittifak iki ve daha 
fazla sayıdaki bağımsız şirketlerin, belli bir ticari hedef doğrultusunda iş birliği yapmak için bir araya 
gelmesi ile oluşan işletmeler arası karşılıklı anlaşmadır.  

Stratejik ittifaklar günümüzde büyük bir önem kazanmıştır ve 21. yüzyılda dünyanın ana rekabet 
silahlarından bir haline gelecekler ve yeni bir tür şirket organizasyonu oluşturacaklar. Ne var ki stra-
tejik ittifaklar, dönemli bir oryantasyon ve uygun davranışlar gerektirir (Arda, 2000:830). 

Ortak girişim ise,  iki veya daha fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin uygulamada büyük iş yapma 
gücüne sahip olan iki firmanın, genelde bir teknoloji veya sermaye taşıyan yabancı, emek ve işletme-
nin veya inşaatın bulunduğu yerdeki şartları bilen veya emek gücünü sağlayan yerel firmanın arala-
rında bir birlik meydana getirecek ortak amaca ulaşmak ve elde edilecek karı paylaşmak üzere kurmuş 
oldukları şirket olarak tanımlanmıştır (Öztürk, 2001:4). Ortak girişim sonucunda oluşturulan işletme 
yeni kurulan bir işletme olabileceği gibi daha önceden kurulmuş birkaç işletmenin mevcut bölümleri-
nin birleştirilmesiyle de kurulmuş olabilir (Özalp, 1984:38). 

Ortak girişimlerin diğer ittifakların bazılarından farkı, ortaklardan her hangi birinin ne hukuki ne 
de ekonomik bağımsızlığının ortadan kalkmasıdır. Firmalar ortak girişim adı altında yeni hukuki ve 
ekonomik yapı oluşturmaktadırlar. Uygulamada en çok karşılaşılan iki ve daha fazla örgüt arasında 
içsel bağlılık yaratma derecesine göre düzenleme türlerini şöyle sıralayabiliriz (Sayılır,1999:32, 
Ahmadov, 2005). 

-teknik eğitim ve iş başlangıcında yardım verme anlaşmaları, 
-üretim veya montajdan sonra geri alma anlaşmaları, 
-patent ruhsat verme (patent licencing), 
-imtiyaz verme (franchising), 
-konsorsiyum, 
-know-how ruhsatı verme, 
-yönetim veya pazarlama hizmet anlaşmaları, 
-sermaye katılımlı olmayan keşif, araştıma ortaklığı, ve ortak üretim veya geliştirme anlaşmaları, 
sermaye katılımlı ortak girişim (equity joint venture), 
-taşeronluk, 
-şirket birleşmeleri. 
Ortak girişimler: kaynak amaçlı, pazar amaçlı ve risk amaçlı ortak girişimler gibi değişik bi-

çimlerde olurlar. Kaynak amaçlı ortak girişimlerde, firma ihtiyacı olan hammaddeleri elde etme ve 
hedeflenen üretim kapasitesine ulaşmak istediğinde, bunu sağlayabilecek başka bir firmayla adı geçen 
yapıyı oluşturmaktadır. Eğer bir firma potansiyel pazarlara girmeyi kendisine hedef olarak alırsa, o 
zaman da Pazar amaçlı ortak girişim yönetimini kullanabilir. Risk amaçlı ortak girişimlere ise Ar-Ge 
faaliyetlerinde rastlamaktayız. Bunun nedeni yatırım maliyeti yüksek, ayrıca getirisi kesin olmayan 
çalışmalarda risk ve maliyetin dağıtılması gerekliliğinin mevcut olmasıdır. Burada bir başka özellik 
ise işletmeler büyük ve güçlü işletmelerin rekabetinden korunabilecektir (Dinçer, 2003). 

Uluslar arası ortak girişimin bu noktada tanımı yapacak olursak; ortaklarından en az birinin genel 
merkezi ev sahibi ülkeden farklı bir ülkede bulunan ve mneşei ev sahibi ülkeden farklı olan ortak giri-
şim, uluslar arası ortak girişimdir (Inkpen ve Beamish, 1997)..   

Girişimcilik faaliyeti hangi boyutta olursa olsun her girişimcilik türü için belirleyici olan, talep, 
hükümetin etkisi, özel sektörün etkisi ve siyasi etkilerdir (Chicken, 2002:33). Bu dört faktör girişim 
faaliyetinin düşüncesinden itibaren girişimciyi etkiler ve girişimin yönünü çizer.    

BTC KONSORSIYUMU 
BTC petrol boru hattı projeside kapsamı ve büyüklüğü açısından uluslararası bir girişimcilik 

modelidir. Bu tarihi proje kapsamında Bakü'den başlayıp, Ceyhan'da son bulacak toplam 1774 km 
uzunluğunda bir boru hattı ile  başta Azeri petrolü olmak üzere bölgede üretilecek Azeri, Güneşli, Çı-
raklı yataklarında yılda 50 milyon ton düzeyinde ham petrolün, Ceyhan'da inşa edilecek deniz ter-
minaline ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaşılması amaçlanmıştır (btc.com.tr). 

Bu proje ile hem ekonomik açıdan uygun, hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir taşıma sis-
temi kurulması hedeflenmiş olacaktır. Bu proje aynı zamanda alternatiflerine göre daha az maliyetle 
yapılacağından başta Amerika olmak üzere diğer bir çok ilgilerin isteklerine uygundur. 
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Projenin resmiyet kazanmasına yönelik çerçeve anlaşması niteliğindeki "Hükümetler arası An-
laşma-IGA", 18 Kasım 1999'da, İstanbul'da yapılan son AGİT Zirvesi'nde bir araya gelen Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından, ABD Başkanı'nın da şahitliğinde imzalanmıştır. 
Ayrıca, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması-HGA", "Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması-AT" ve "Hükü-
met Garantisi Anlaşması-GG" da bu tarihte parafe edilmiştir.  

3 Ekim 2000'de Azerbaycan, BTC Projesi'ni desteklemek üzere bir "Sponsor Grup" meydana 
getirmiştir. 17 Ekim'de, AIOC üyesi 8 şirketten (SOCAR, BP, Unocal, Statoil, TPAO, Itochu, Ramco 
ve Delta-Hess) oluşan bu yeni grupun üyeleri, bir "Sponsor Grup Finansman ve İşbirliği Anlaşması" 
imzalayarak Ana İhraç Boru Hattı katılımcıları adını almıştır. Katılımcılar 17-18 Ekim 2000 tarihle-
rinde sırasıyla Azerbaycan ve Gürcistan ile "Ev Sahibi Ülke Anlaşmaları’nı tamamlamış; 19 Ekim 
2000 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti ile "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ve "Hükümet Garantisi An-
laşması"nı, BOTAŞ ile de "Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması’nı imzalamıştır. Böylece, artık bir 
"Dünya Projesi" haline de dönüşen bu önemli boru hattı projesinin realize edilmesinin önündeki tüm 
engeller ortadan kalkmış ve BTC boru  hattı için onay alınmıştır (btc, 2002). Daha sonra 2002 Ağusto-
sunda 11 Şirket 9 ülkeden oluşan BTC Co yaratılmasıyla 2003 Nisan ayında BTC inşasına başlamıştır. 

BTC’de Yer Alan Konsorsiyum İşletmeleri 
Konsorsiyumlar ve Azerbaycan hükümeti adına milli petrol şirketi Azneft arasında uzun süren 

görüşmeler sonunda, ana ihraç hattı olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan seçilmiştir. Projeyi yaşama geçirmek 
üzere, Ekim 2000 yılında ayrı bir sponsor grup (Ana İhraç Boru Hattı Katılımcıları) oluşturulmuştur. 
Katılımcılar, 17-18 Ekim tarihlerinde, Azerbaycan ve Gürcistan ile ‘’ Evsahibi Ülke Anlaşmaları’’ ve 
‘’ Hükümet Garantisi Anlaşması’’nı ve nihayet BOTAŞ ile de ‘’Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaş-
ması’’nı imzalamıştılar. Katılımcılar, Ağustos 2002’de, projenin finansmanı ile inşaatını gerçekleştir-
mek üzere, BTC Co. (BTC Anonim Şirketi) ve BTC Investment (BTC yatırım) adlı 2 ayrı şirket kur-
muşlardır.  

Projenin %30 finansmanın katılımcı taraflarca, geri kalan %70’nin ise, uluslar arası finans kuru-
luşları ve ticari bankalarca karşılanması kararlaştırılmıştır (Pamir, 2004). Sponsor grup içerisindeki 
şirketler ve payları, zaman içinde değişiklik göstermişdirse de, katılımcılar ve mevcut hisse dağılımı 
aşağıdaki gibidir (btc.com.tr).  

Bu sponsor gruplar içerisinde yer alan konsorsiyumlar arasında en büyük pay (%30,1) görüldüğü 
üzere  İngiliz petrol şirketi olan BP’ye aittir. Ve bu projede operatörlük işini de BP üstlenmiştir. Pro-
jede yer alan diğer şirketlerin katılım payları ise farklı büyüklüklerde olmuştur. Azerbaycan petrol 
şirketi olan SOCAR %25 paya sahiptir. ABD’nin UNOCAL şirketi %8,9, Norveçin STATOIL firması 
%8,71, Türkiye’ye ait TPOA %6,53, Fransa’nın TOTAL FİNA ELF şirketi %5, İtalyan ENI şirketi 
%5, Japonya’nın ITOCHU firması %3,4, ABD’nin CONOCO PHILLIPS firması %2,5, Japonya’nın 
INPEX firması %2,5 ve Suudi Arabistan’ın DELTA HESS firması %2,36’dır (BP Azerbaycan, 2003).  

 
Tablo 1. BTC Co. Konsorsiyum Ortakları 

Ülke Özvarlık %'si 
BP (Operatör) İngiltere 30.1 
SOCAR Azerbaycan 25.0 
Unocal ABD 8.9 
Statoil Norveç 8.71 
Türkiye Petrolleri (TPAO) Türkiye 6.53 
TotalFinaElf Fransa 5.0 
Eni İtalya 5.0 
Itochu Japonya 3.4 
ConocoPhillips ABD 2.5 
INPEX Japonya 2.5 
Delta Hess Suudi Arabistan 2.36 

KAYNAK: btc.com.tr 
 
Azeri Çıraklı Güneşli Havzasında petrolü arama, üretme ve işleme amacıyla oluşturulan konsor-

siyum içerisinde BTC’de yer alan İtalyan ENİ şirketi yer almamaktadır. İngiliz şirketi DEVON ve 
ABD’nin iki büyük ortak şirketi olan EXXONMOBİL ise sadece petrol arama ve üretme konsorsiyu-
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munda yer almıştır. Bunların dışında kalan şirketler ise petrol üretmeden petrolün  nakline tüm pro-
jede yer almışlardır. 

BTC boru hattı projesinin finansmanları ise, Dünya Bankası, İFC (İnternational Finance 
Corporation), ABD Exim Bank ve Avrupa Yenidenkurma Bankasınında aralarında bulunduğu yakla-
şık 20 uluslar arası kredi kuruluşu, BTC projesine kredi onaylarını vermişlerdir. 

BTC’nın Konsorsiyum İşletmelerine Sağladığı Üstünlükler 
Yapılan mülakatlar sonucunda BTC konsorsiyum işletmelerinin en önemli avantajları bölgedeki 

işgücü maliyetlerinin oldukça düşük olması ve sağlanmış olan vergi indirimlerdir. Bu sayede karlılıkta 
artış sağlanmaktadır. 

Konsorsiyumun bir diğer avantajı ise, konsorsiyumun pilot firması konumundaki BP’nin inşaat 
işlerini kendi içinde oluşturduğu farklı konsorsiyumlara dağıtarak işin riskini azaltmasıdır. Konsorsi-
yumun küçük iştirakçileri açısından bir diğer yararı, yapılan bu iş çerçevesinde gelişmiş firmalarla 
temasa geçme ve onların teknolojisini almalarına ve bilgilerinden yaralanmaları imkanının doğması-
dır.  

BTC konsorsiyumunun işletmeler için diğer bir avantajı üç farklı ülke sınırları içerisinde yapıla-
cak olan bu projeye katılan firmaların farklı bölgelerde çalışmak, bölge şartlarını tanıma ve yeni fır-
satları yakalayabilmeleri imkanını elde etmeleridir. Oluşacak sinerji ortamıyla firmalar yeni projeler 
için sağlam bağlantılar yapabilecektirler. Bu ise yeni pazarlar ve yeni fırsatların doğmasına neden ola-
bilir.  

Konsorsiyum iştirakçileri bu projeyle kendi tecrübelerini arttırmakta ve konularıyla ilgili yeni 
gelişmeleri diğer iştirakçilerden öğrenme imkanına sahip olmaktadır. Bu durum karşılıklı öğrenme 
imkanı sağlamaktadır. Ayrıca firmalar için bu çaplı bir proje, ileride oluşacak yeni çalışmalar için re-
ferans olacaktır. Bu konuda çalışan petrol uzmanlarının tahminlerine göre Bakü Tiflis Ceyhan petrol 
boru hattı tam kapasiteyle çalıştığı sürece sadece Azeri Güneşli Çırak kaynağından alınan petrolden 
başka hiçbir petrol buradan geçmeyecektir. Ancak bu rezerv yetersiz kaldığı takdirde Kazakistan pet-
rolünün bu hatta aktarılması için  yapılacak yeni çalışmalar için mevcut projede çalışan firmalar 
avantajlı olacaktır. Çünkü bu konsorsiyumda yer alan firmaların tamamına yakını Kazakistan’da çı-
kartılan petrol yataklarında pay sahibi  olduğundan, petrolün bu hatla gitmesi konsorsiyum ortakları-
nın daha çok kar elde etmesini sağlayacaktır. Kazakistan’dan çıkarılan petrolde payları olan Exon 
Mobil, Eni, Total Final ELF, Conoco Phillips, İnpex ve BP gibi şirketler BTC konsorsiyumunda pay-
ları vardır (Mansley, 2003). Dolayısıyla Türkiye’de BTC Co yöneticisi söylediği gibi, Kuzey Ha-
zar’da Kazakistan kısmındaki Kaşagan keşfi, Lukoil’in ACG hissesini satın alan Inpex’in BTC ortağı 
olması ile BTC’ye talep artmıştır. Halen Kazakistan üreticileri dahil üçüncü partilerle BTC kapasitesi 
pazarlama görüşmeleri sürmektedir. 

BTC’NIN KONSORSİYUM AÇISINDAN BAŞARI KRİTERLERİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ 
Konsorsiymların başarı kriterleriyle ilgili değişik değerlendirme fatörleri bulunmaktadır. BTC 

Co’da yer alan konsorsiyumlarıda, mülakatcılarında verdiği bilgileri ile değerlendirdiğimizde 
aşağıdakı sonuçlara varılmıştır. Mülakat çalışmasında BP’nin iki yöneticsi, ADPŞ’den iki yönetici 
petrol mühendisi, BTC Co Türkiye yöneticisi, BTC’nin inşasındakı taşeron işletmelerin yöneticisi, 
Azerbaycan’ın eski petrol bakanı, bu konuda çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin başkanlarıyla ve bu 
konuda çalışan akademisyenlerle görüşülmüştür. Ancak mülakatçıların sorulara üstü kapalı cevaplar 
vermesi (özellikle BP’ yöneticileri), önemli bir kısıtlayıcı olmuştur.  

 
Tablo 2. BTC Konsorsiyum Açısından Başarı Kriterlerinin Teorik Çerçevesi 

Konsorsiyum 
İçin Başarı 
Şartları 

BTC Co Açısından Değerlendirme Genel 
Kanaat 

Doğru Ortak 
Secimi 

BTC konsorsiyumunda iştirak eden işletmeler AIOC üye olan işletmelerdir. BTC 
Co’da, en büyük pay (%30,1) İngiliz petrol şirketi olan BP’ye aittir. Aynı 
zamanda bu projede operatörlük işini de BP üstlenmiştir. Projede yer alan diğer 
şirketlerin katılım payları ise farklı büyüklüklerde olmuştur. Azerbaycan petrol 
şirketi olan SOCAR %25 paya sahiptir. ABD’nin UNOCAL şirketi %8,9, 
Norveçin STATOIL firması %8,71, Türkiye’ye ait TPOA %6,53, Fransa’nın 
TOTAL FİNA ELF şirketi %5, İtalyan ENI şirketi %5, Japonya’nın ITOCHU 
firması %3,4, ABD’nin CONOCO PHILLIPS firması %2,5, Japonya’nın INPEX 

Olumlu 
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firması %2,5 ve Suudi Arabistan’ın DELTA HESS firması %2,36’dır. Ayrıca bu 
konsorsiyumda yer alan işletmelerin çoğunluğu AÇG yataklarında ki konsorsiyum 
paylarına sahiptirler. 

Finansal Riski 
Azaltmak 

Dünyada son 20 yılda en büyük finans projesi olan bu projede finansmanın 1/3 
BTC Co üstlenmiştir. BTC Co’nun aynı zamanda projenin operatörü olması 
işletmeler açısından finansal riski azaltması açısından oldukça önemlidir. 

Olumlu 

Amaçların 
Açık Şekilde 
Belirlenmesi 

BTC konsorsiyum işletmelerinde işletmelerin temel amaçları kar elde etmektir. 
İşletmelerinde güdükleri petrol stratejiler var ki, bunların da hayata geçirilmesi 
için büyük finans talep olmasından dolayı konsorsiyum sözleşmesine gerek 
duyulmaktadır. Dolayısıyla bu işletmelerin genellikle amaçları üst üste 
düşmektedir. 
Bu konsorsiyum içinde iştirak eden işletmeler ve projenin güvenliği için açık 
amaçlar belirlenmiştir. İşletmeler için amaçların, hedeflerin açık olması gelecek 
planları için önemlidir.  

Vasat 

Kültürel 
Farklılık 
Arasında 
Köprünün 
Kurulması 

BTC projesi dünyanın sayılı işbirliklerinden olduğu için 9 ülkeden 11 büyük 
işletme bir araya gelmiştir. Bu işletmeler gerek çok uluslu finans kaynaklarına 
sahip olması, gerekse de uluslararası deneyime sahip olması nedeniyle kültürel 
farklılıklara uyum sağlayabilmektedirler.  
Bu projede mülakatçıların en bariz olarak bu konuda taşeronların yerel işgücü 
kullanması aşamasında kültürel farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir.  Ancak bu 
sorunu gidermek amacıylada sürekli eğitim çalışmaları yapılmış, bunun 
sonucunda da kültürler arası bir köprü oluşturulmuştur. 

Vasat 

Devlet Ko-
rumaları ve 
Desteği 

Bu projenin oluşması aşamasında yapılan hükümetler arası antlaşma gereği ve 
BTC Co operatörlüğü nedeniyle devletlerin koruması ve desteği sağlanmıştır. 
(Başta İngiltere, Amerika, Türkiye)  
Konsorsiyumu oluşturan işletmeler aynı zamanda projenin gerçekleştiği ülke 
sınırları içinde de güvenlik açısından güvence altına alınmıştır. 

Olumlu 

Yeni Pazar 
Fırsatı 

Bu konsorsiyumda yer alan işletmelerin bir çoğu zaten AÇG yataklarında payları 
olduğu için BTC bunlar için başlı başına bir  pazar fırsatıdır. Aynı zamanda Bakü 
Tiflis Erzurum doğalgaz hattında da bu konsorsiyumların payları mevcuttur. Tüm 
bunlar konsorsiyumu oluşturan işletmeler için stratejik bir pazar oluşturmaktadır. 

Olumlu 

Politik Riski 
Azaltmak 

Bu projenin ilk gündeme geldiği günden beri hep siyasi bir ad verilmektedir. 
Ancak BP Başkanı David Wooldward “bu projeye siyasi bir ad veriliyorsa bırakın 
finansmanını da siyasiler ödesin” demektedir. Bu projenin uluslararası taşıdığı 
önem nedeniyle konsorsiyumu oluşturan ülkelerin politikalarını da yakından 
ilgilendirmektedir. Bu durum ise bu projede yer alan ülkelerin siyasi hayatını 
etkilemektedir. Özellikle Amerika ve İngiltere konsorsiyumun güvenliğini 
sağlamak amacıyla petrol boru hattının geçtiği ülkelerin ve ortaklarının politik 
hayatıyla yakından ilgilenmektedir. Kendi çıkarlarına uygun politikaların 
güdülmesi yönünde bu ülkelerde yer alan iktidarlar ile işbirliği içindedir. 
Dolayısıyla projeye karşı ulusal politikaların etkisi azaltılıp, belirlenen hedefler 
doğrultusunda projenin gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

Olumsuz 

Sinerji Bu konsorsiyumu oluşturan işletmeler dünyanın büyük işletmeleri olması 
nedeniyle modern teknoloji ve üretim tekniklerini kullanmaktadır. Bu işletmelerin 
birbiriyle işbirliği yapması da daha büyük yeniliklere olanak sağlamaktadır.Bu 
işletmeler gelecekte dünyanın farklı bölgelerinde (Kazakistan, Türkmenistan, 
Rusya, Çin) çıkacak olan petrolün pazarlanabilmesine olanak sağlayacak daha 
büyük projelerin planları üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Bunun yanında bu 
işletmelerin oluşturduğu sinerjik etki projenin geçtiği ülkelerdeki işletmelere de 
yeni fırsatlar ve kendilerini geliştirme olanaklarını sunmaktadır.  

Olumlu 

Üst Yönetimin 
İsteği ve 
Desteği 

Konsorsiyumların başarı şartlarından biriside üst yönetimin isteği ve desteğinin 
tam olmasıdır. İlk başta üst yönetim projeye inanmalı ve bunu tüm çalışanlarına 
benimsetmelidir. Bu projenin ana operatörü olan BP’de projenin gerek maddi 
getirisi gerekse de prestijinin yüksek olması nedeniyle projeye son derece önem 
vermekte ve tüm iştirakçilere destek sağlamaktadır.  

Vasat 

İşletmelerin 
Kazanma 
Ruhu İçinde 
Olması 

Tüm işletmeler için temel hedef kar sağlamaktır. Bu nedenle kazanma ve başarı 
işletmelerin temel stratejileridir. Mülakat yapılan tüm işletme yöneticileri de bu 
konuya değinmişlerdir.  

Vasat 

İşin Zama-
nında Bitmesi 

İşin zamanında bitmesi konsorsiyumu oluşturan işletmeler açısından önemli bir 
başarı kriteridir: ancak BTC projesi planlanan sürede gerçekleşememiştir. Bunun 
nedenleri arasında ilk sırayı inşaat aşamasında meydana gelen gecikmelerdir. En 

Olumsuz 
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son verilere göre Azerbaycan’da %96, Gürcistan’da %92, Türkiye’de %90 sondaj 
işlerinin %84’ü ve Ceyhan’da işlerin %94’ü gerçekleştirilmiştir. Ancak bunun 
arkasında siyasi oyunlar bulunmaktadır. Özellikle Azerbaycan’da yaklaşan siyasi 
seçimler öncesi bu projenin siyasi rant için kullanılmaması için bu gecikmeyi 
projeye   hakim olan devletler bilinçli olarak istemektedir.  
BTC petrol boru hattı projesinden Ceyhana ilk petrolün ulaşması için planlanan 
süre 2005 aralık ayıdır. 

AR-GE Ve-
rilerinin 
Düzgün Ol-
ması 

Petrol projelerinde en önemli konulardan biriside AR-GE çalışmaları ve ön etütle-
rin düzgün olmasıdır. Çünkü rezervin bulunması, rezervin kapasitesinin tam 
olarak belirlenmesi ve buna uygun hareket edilmesi, bu tür projeler için sonradan 
oluşabilecek riskleri engellemektedir. BTC’de yer alan konsorsiyumları bu yönle-
riyle değerlendirdiğimizde ise bazı yönleriyle başarısız olmuşlardır. Özellikle 
AÇG’de ki rezervin tam kapasitesi hakkında farklı uzmanların farklı kapasite be-
lirtmesi bu proje için en büyük belirsizliği oluşturmaktadır. Ancak inşaat işlerinde 
AR-GE ve planlama işleri ihale yoluyla olduğu için bunların denetimini de BTC 
Co’nun yapması inşaat işlerinin planlı olarak yapılmasına olanak sağlamıştır.    

Vasat 

Ortakların 
Serbest İrade 
İle Bir Araya 
Gelmesi 

Dünya petrol fiyatlarını ve dağıtımını direk etkileyecek bir proje de ortakların 
serbest iradeyle bir araya gelmesinden aslında söz  edemeyiz. Çünkü bu projenin 
hem siyasi hem de ekonomik boyutları bulunmaktadır. Projede yer alacak ülkeler 
ve onların şirketlerinin belirlenmesinde dünya siyasi hayatına yön veren ülkelerin 
etkisi olmuştur. Ve örgütlenmeyi BTC Co önderliğinde gidilmiştir. 

Vasat 

Her Aşamada 
Uzmanlaşmış 
Firmalarla 
Çalışmak 

Tüm örgütlenmeleri başarıya götürecek temel şartlardan biriside uzmanlar önderli-
ğinde çalışmaya bağlıdır. BTC projesinde yer alan işletmelerde sahalarında dünya 
çapında uzmanlığa sahip olan işletmelerdir. Bu işletmelerin seçilmesi aşamasında 
da bu işletmelerin geçmiş çalışmaları ve başarıları göz önüne alındığından son 
derece titiz çalışılmıştır. Zaten BTC Co operatörü BP dünyanın en büyük petrol 
şirketidir. Ayrıca inşasında yer alan işletmelerde dünyaca ünlü ve deneyimli 
firmalardır.  

Olumlu 

Bölgesel 
Kaynakların 
Etkin Kulla-
nılması 

Bu konsorsiyumda bölgesel kaynakları kullanma yoluna inşaat çalışmalarında 
gidilmiştir. Özellikle işgücü kullanımı açısından bölgesel kaynakları kullanmak 
konsorsiyumlar için büyük avantaj sağlamıştır. Bu sayede ucuz işgücü 
kullanımına gidilmiştir. Diğer boyutuyla düşündüğümüzde ise projenin geçtiği 
ülkeler içinde istihdama ve ekonomik hayata canlılık kazandırmış ve kültürel 
kaynaşmanın oluşmasına imkan vermiştir. 

Vasat 

Dışarıdan 
Gelen Tehli-
kelerin Aradan 
Kalkması 

Bu konsorsiyumun oluşması sırasında yapılan uluslararası anlaşmalar gereğince, 
firmaların güvenliği zaten ulusal ve uluslararası boyutuyla güvence altına 
alınmıştır. Ancak bölgenin jeopolitik önemi nedeniyle bölgede sürekli terör ve 
savaş tehlikesi bir stratejik tehdit olarak bulunmaktadır. Bu tehlikenin bertaraf 
edilmesi ve güvenliğinin tam olarak sağlanması için özellikle siyasi gücü 
nedeniyle Amerikan askeri gücünden destek alınmıştır. Hatta Gürcistan’da 
Amerikan askerleri petrol boru hattını korumak için eğitim çalışmalarına 
başlamıştır. Azerbaycan ve Türkiye sınırları içinde güvenliği sağlamak konusunda 
şimdilik her ülkenin kendine ait sorumlulukları vardır. 

Olumsuz 

Rahat Çalışma 
Şartlarında 
Faaliyet 
Göstermek 

Tüm faaliyetler için temel başarı şartlarından biriside uygun çalışma koşullarının 
oluşturulması gerekir. Bu projede de her iştirakçi firmanın çalışma koşulları ve 
alanları sözleşmeyle çizildiği için her şirket kendi sorumluluk sınırlarında ve 
koşullarında faaliyet göstermektedir. İnşaat aşamasında firmaların coğrafi ve tarihi 
koşullar nedeniyle zaman-zaman sıkıntıya düşmektedirler. Özellikle inşaat 
sınırları içinde tarihi eserlerin ortaya çıkması planlarda değişikliklere ve sürenin 
uzamasına neden olabilmektedir. BTC işletmelerini rahatsız eden faktörlerden 
biriside bölgede yapılan istimlak çalışmalarının bedellerinin hak sahiplerine 
aktarılmaması ve bunun tepkilere neden olmasıdır. 

Vasat 

Değişime 
Ayak Uydu-
rabilme 

Bu proje siyasi ve ekonomik boyutlara sahip olması nedeniyle siyasi ve ekonomik 
her türlü gelişmeden etkilenmektedir. Dolayısıyla konsorsiyumların başarılı 
olabilmesi için  bu değişimleri iyi tahlil edip buna uygun kısa vadeli yeni 
stratejiler çizmek gerekir. Örneğin bölgedeki ülkelerde yaşanabilecek bir siyasi 
değişim, projenin süresinin uzaması, doğal nedenler gibi pek çok farklı değişken 
bulunmaktadır. Konsorsiyumun başarıyı yakalayabilmesi için üst yönetimin bu 
gelişmeleri iyi tahlil edip, proje planlarında gelişmeler doğrultusunda uygun 
değişiklikleri, çalışmaları engellemeyecek bir şekilde yapması gerekir.   

Olumlu 

Maliyetlerin 
Kesin Belli 

Bu projenin en büyük belirsizliği maliyetler konusunda olmuştur. Projeye 
başlamadan önce yaklaşık maliyet 2,9 Milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Ancak 

Olumsuz 
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Olması bugüne kadar harcanan toplam tutar 3,6 milyar dolar olmuştur. Ve proje daha tam 
gerçekleşmediği için bu maliyet daha da artacaktır. Bu beklenmeyen maliyet artışı 
uluslararası fonlardan kredi alınmak yoluyla telafi edilmeye çalışılmaktadır. 
Ancak bu da yeni faiz giderlerine ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.  

Sivil Toplum 
Örgütlerinin 
Desteğini 
Kazanmak 

Bu proje uluslararası bir proje olmakla birlikte özellikle projenin gerçekleştiği 
ülkelerde sivil toplum örgütlerince sürekli izlenmektedir. Bazı STÖ BTC’yi 
destekleyerek, onlardan para desteği alarak boru hattı boyunca yerleşen halka 
eğitim programları vermekle birlikte, çevresel yatırım projelerinden de ortaklaşa 
hayata geçirmiştir. Ancak BTC’nin karşısında yer alan STÖ’de projeye karşı 
sürekli kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalar içinde Rusya, 
Amerika’daki misyoner örgütler, Türkiye’de yer alan terör örgütleri yer 
almaktadır. 

Vasat 

Rekabet 
Avantajı 

Bu proje planlanan alternatiflere göre en düşük maliyet ve yüksek güvenliğe sahip 
olan projedir. Hazar yani ülkelerin petrollerini dünya pazarına çıkarılması için en 
uygun petrol boru hattı BTC’dir. Bu yönüyle BTC alternatif projelere göre büyük 
avantaj sağlamaktadır. Böyle büyük bir projede yer almak da konsorsiyum 
işletmeleri için bir başarı kriteridir. 

Olumlu 

SONUÇ 
İşletmecilik alanında son yıllarda gelişen yeni trendler yeni işbirliklerini ve ortaklık türlerini de 

beraberinde getirmiştir. Günümüzde işletmeler küçülerek gelişme, dış kaynak kullanma ve farklı uz-
manlık isteyen büyük işlerde işbirlikleri yaparak rekabet ortamında amaçlarını yerine getirmeye ça-
lışmaktadır. Artan küresel rekabet ortamında işletmelerin birinci amacı varlıklarını sürdürebilmektir. 
Bunu yerine getirebilmek içinde, maliyetleri minimize ederek, yüksek kaliteyle birlikte işletmenin 
kendi faaliyetiyle ilgili tecrübelerini ön plana çıkartması, yeni ortaklıklar ve girşimcilik faaliyetleri  
büyük önem taşımaktadır. 

Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı projesi gerek bölgesel konu itibariyle ve de taşıdığı ekono-
mik önemi ile büyük bir proje olarak dünya kamuoyunu ilgilendiren stratejik bir öneme sahiptir. Bu 
proje planlanan süre ve şartlarda faaliyete geçtiği takdirde bölge ekonomisine büyük bir hareketlilik 
getirebilecektir.  9 ülkeden 11 büyük şirketin stratejik işbirliğiyle yapılmaya çalışılan bu projede proje 
içerisinde olan, olmayan ülkeler ve konsorsiyumların hepsinin kendi çıkarlarına yönelik farklı strate-
jileri ve planları bulunmaktadır.  

Bir uluslararası girişim olan Bakü- Tiflis- Ceyhan projesinde yer alan işletmeler için farklı başarı 
kriterleri oluşturulabilir.  Bu ortak girişimde yer alan işletmeler  projenin planlandığı günden uygula-
maya geçmesine ve günümüze kadar pek çok risk ve belirsizlikle karşı karşıya kalmışlardır.   

Bu projenin temel amacı AÇG yataklarından yılda 50 milyon ton olarak hesaplanan petrolün 
Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına pazarlanması sunulmasıdır. Ayrıca Hazar bölgesinde ki  petrol-
leri de bu boru hattına ekleyerek petrol rezervlerini arttırmayı hedeflemektedirler. Bu konuda ön ça-
lışmaları da hala devam etmektedir.  

Konsorsiyum işletmeleri için tespit ettiğimiz başarı kriterleri tam anlamıyla BTC’nin faaliyete 
geçmesiyle değerlendirilebilir. Çünkü petrol boru hattından petrolün akmaya başlamasıyla birlikte 
hem maliyetler kesinleşmiş olacak, hem rezervlerin büyüklüğü hakkında bilgi sağlanmış olacak hem 
de ekonomik getirisi hakkında kesin rakamlara ulaşılmış olacaktır.   
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GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNDE FIRSAT VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ 
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ÖZET 
Küreselleşme olgusuyla birlikte ulusal ve uluslararası rekabet yeni boyutlar kazanmaktadır. Giri-

şimciliği özendiren ve teşvik eden sistemlerin rekabet yarışında önde olduğu gözlenmekte, rekabet 
gücü, ülkelerin girişimcilik politikalarına bağlı olarak şekillenmektedir. Girişimcilik, ekonomik dina-
mizmin kaynağı durumunda olup mevcut pazarların yanı sıra potansiyel pazarlardaki fırsatların sap-
tanmasını ve değerlendirilmesini sağlamakta, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki sistemler 
için özel bir önem taşımaktadır. Artan nüfusa karşın dünya kaynaklarının gittikçe azaldığı günümüzde, 
tükenen en önemli kaynağın içilebilir su olduğu belirlenmiştir (UN World Water Development Report 
2, 2006). Yakın gelecekte su kaynakları yüzünden ortaya çıkacak rekabetin savaş nedeni olabileceği 
öngörülmektedir. Girişimciler için içilebilir su kaynaklarına yatırım yapmak, piyasaya, arzı yetersiz 
bir ürünü sunmak fırsatı söz konusudur. Kırgızistan’ın kaliteli ve bol miktardaki ancak şişelenmemiş 
içilebilir su kaynağı  girişimciler için önemli bir niş pazar yaratmaktadır. Kırgızistan’ın su sektörün-
deki rekabet avantajını belirlemeye yönelik olarak sürmekte olan bir araştırmanın kısmi sunumu olan 
bu bildiride, girişimcilik sürecinde fırsat konusu çerçevesinde Kırgızistan’ın içilebilir su kaynakları ve 
bu alandaki ticari faaliyetler incelenmekte, yerli ve yabancı girişimcilerin, girişimcilik süreci ve bu 
fırsata yönelik olarak bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: girişimcilik süreci, fırsat,, niş pazar,su, Kırgızistan 

GİRİŞ 
Kırgızistan’ın su sektöründeki rekabet avantajını belirlemeye yönelik  sürmekte olan bir araştır-

manın kısmi sunumu olan bu bildiride, girişimcilik sürecinde fırsat konusu çerçevesinde Kırgızistan’ın 
içilebilir su kaynakları ve bu alandaki ticari faaliyetler incelenmekte, yerli ve yabancı girişimcilerin, 
bu fırsata yönelik olarak  ve girişimcilik sürecinde fırsatın önemi ve niteliği hakkında bilgilendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Girişimciliğin iktisat yazınında ele alınışı ve niteliği, girişimcilik sürecinde fırsat ve 
buna yönelik bilgi birikimi, geçiş ekonomilerinde girişimcilik konuları özet olarak aktarılmakta; takip 
eden bölümlerde Dünya’da ve Kırgızistan’daki su kaynakları, Kırgızistan şişelenmiş su sektörü ve 
yabancı yatırımcılar için Kırgızistan ekonomisi ve yatırım ortamına ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

GİRİŞİMCİLİĞİN NİTELİĞİ 
Ekonomi yazınında girişimci teriminin ilk kullanımına Richard Cantillon’un  ne zaman yazıldığı 

tam olarak bilinmeyen ancak 1755 yılında basılan bir eserinde rastlanmaktadır. Cantillon için giri-
şimci giderlerin bilinen ve belirli, ancak oluşacak talebin tam olarak belirlenememesi nedeniyle, ge-
lirlerin bilinmeyen ve belirsiz olduğu ortamlarda iş yapan kişidir (1931). Daha sonra, Avrupadaki ilk 
ekonomi profesörü ve aynı zamanda kendi işine sahip bir girişimci olan Say (1767-1832) girişimciyi, 
üretim faktörlerini koordine eden ve birleştiren, çeşitli pazar ortamlarında etkin olan kişi olarak ta-
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nımlamıştır (Cole 1965). Avusturya ve neo-Avusturya ekonomik yaklaşımlarında girişimci, piyasa 
süreçlerindeki değişiklikleri başlatan, hiyerarşik üretim sürecinde takip eden seviyelerin girdi dağı-
lımlarını ve çıktıların niteliğini etkileyen ve hiyerarşinin üst basamağını oluşturarak önceliği olan, 
belirsizliklerle baş eden bir unsur olarak ele alınmıştır. Girişimcinin bilgi ihtiyacı ve bu bilgiyi başarılı 
bir şekilde analiz etme yeteneğinin, kaynakların doğru kullanımı açısında bir önkoşul olduğu belirtil-
miştir (Menger 1950, Wieser 1927). Bu yaklaşımda varsayılan girişimcinin  uyanıklık, risk alma ve 
liderlik özellikleri, Kirzner (1973) tarafından tekrar ele alınmış ve girişimcilerin uyanıklık ve üstün 
algılama yeteneklerinin, üretim faktörlerinin yeniden dağılımını sağlayarak, sistemi denge konumuna 
yaklaştırmakta etkili olduğu belirtilmiştir. Girişimcinin varlığı yadsınmamakla beraber, denge ve dön-
güsel akışa odaklanan ve değişimlerin dışarıdan geldiği varsayımına dayanan neoklasik yaklaşımda, 
girişimci önemli bir yer tutmamaktadır ve yönetici konumundadır.  

Ekonomide girişimciliğin temel ve günümüzdeki anlayışı yansıtan açıklaması Shumpeter tara-
fından yapılmıştır. Shumpeter, bir dengeden diğerine sürüklenen ekonomik sistemdeki değişiklikleri 
dışsal faktörlerle açıklayan neoklasik yaklaşımı yeterli bulmamış ve  sistemin nasıl olup da sürekli 
olarak kendisini dönüştüren bir içsel gücü yarattığını açıklayan teoriyi ortaya koymak amacı çerçeve-
sinde girişimciliği açıklamıştır. Bu yaklaşımda, tarihsel perspektifte denge kavramıyla açıklanamayan 
ekonomik değişimde, yaratıcı yıkım sürecinin lideri konumundaki girişimci etkilidir. Girişimci, sezgi, 
irade ve liderlik özellikleriyle ekonomik yenilenmenin hem nedeni hem de yöneticisi konumundadır 
ve burjuva sınıfına dayanan kapitalist yapının sürekliliğini sağlayan taze kanı üretmekte, sistemin ye-
nilenmesine katkıda bulunmaktadır. Farklı davranış özelliklerine sahip olan girişimci birey, özellikle 
gelecekle ilgili sınırlı bilgi kısıtı karşısında, üstün özellikleri ve yaratıcılığıyla cesurca davranmakta, 
iktisadî kaynakların beklenmedik, sıradışı ve şaşırtıcı bileşimlerini oluşturmakta, yenilenmenin önün-
deki engelleri yıkmakta, yarattığı değişim ve yenilik ortamı ile iktisadî yapıdaki döngüsel hareketi 
sağlamaktadır (Schumpeter 1951, 1954, 1961; Langlois, 2002; Kızılkaya 2004).  

Girişimci çevresindekiler için bir risk ve belirsizlik ortamı yaratmakta, rasyonel-üstü özellikleri 
ile rasyonel davranışın temsilcileri konumundaki yöneticilere üstünlük sağlamaktadır. Schumpeter 
ekonomik gelişmeyi  yeniliğe bağlamıştır. Neoklasik iktisadın savunduğu ve gelişmenin sürekli, ama 
derece derece olduğunu öne süren görüşe karşın, Shumpeter’in girişimcisi, gelişmeye dinamik ve ev-
rimci bir yaklaşım sunmaktadır. Girişimcinin başarısı insanların daha önce karşılaşmadığı bilgiyi, yani 
veri olmayan bilgiyi ortaya koyabilmesinden kaynaklanmaktadır. Onun başlattığı yaratıcı yıkım süreci 
sadece kendisinde bulunan ve diğer aktörlerin bilmediği bir unsura, yeniliğe dayanmaktadır. 
Schumpeter’in girişimcisi gelecekle ilgili belirsizliği ve değişimi açıklayan değişken olarak sunul-
maktadır. Yerleşik iktisat teorisi amaç ve araçlar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmekte, fakat bunla-
rın nasıl değiştiğini sorgulamamaktadır. Dinamik iktisadî değişim olgusunun kurgulanışında, 
Schumpeter’in girişimcisi status quo’yu yıkar, yeni yönler belirler ve yaratıcı yıkım sürecini gerçek-
leştirir. Girişimci birey, kitlelerden farklıdır: “Birçok insan ispatlanmış yollardan gündelik ihtiyaçla-
rını kazanmak ister. Yeni olan herhangi bir şeyi denemeye de yanaşmaz. ...Bunlar kitlelerdir. Daha 
keskin bir zekâya ve daha canlı bir hayal gücüne sahip bir azınlık ise sayılamayacak kadar çok bile-
şimin farkındadır. ...Ayrıca, çok daha küçük bir azınlık vardır ki bunlar eylemde bulunurlar. Eylemle-
rinin plânlarını kendilerinin tasarlaması ya da birçok plândan herhangi birini kullanması fark etme-
yecektir. Hedonist dengeyi bozan ve korkusuzca riskle yüzleşen bu tiptir.” (Becker, 2002: 413). Giri-
şimciliğin ekonomik yapıya etkilerinin anlaşılmasında ve açıklanmasında Shumpeter yaklaşımı 
önemlidir. Yenilikci ve etkin “girişimci” işletmeler ile çoğu zaman sisteme kısıtlı ölçüde yenilik sunan 
ve dengeleri etkilemekte önemli bir rolü olmayan küçük ve orta boyutlu işletmeler arasındaki rol far-
kını belirlemektedir. İktisadi rolleri açısından önemli olan bu iki işletme türü arasındaki fark kesin 
olmamakla beraber, girişimci olarak nitelenebilecek işletmelerin, sistemde önemli değişiklikler yarat-
tığı, stratejik hedefleri, büyüme potansiyelleri ve sundukları yeniliklerin boyutları açısından diğerle-
rine üstünlük sağladıkları gözlenmektedir (Wickham 1998). 

Ağırlıkla serbest piyasa ekonomisi modelinin benimsendiği günümüz dünyasında yaşanan küre-
selleşme, kaynakların yeniden dağılımına ve yapısal değişmeye yol açmakta, girişimciliğin önemi 
artmaktadır (Casson, 1995). Girişimcilik araştırmaları günümüzde ekonomi disiplinin dışına taşarak, 
bağımsız bir disiplin oluşturabilecek boyuta ulaşmıştır. Girişimciliğin çeşitli boyutlarına ağırlık veren 
değişik yaklaşımlar, girişimciliğin kapsamı ve tanımına açıklık getirmeye çalışmaktadır. Küçük ve 
orta boyutlu işletmelerin ekonomideki rolü, sorunları ve geliştirme politikalarına yoğunlaşan önemli 
miktardaki çalışmanın dışında kalan yaklaşımlarda girişimciler ekonomik ve teknolojik değişimin 
temsilcileri ve kapitalizmi ilerleten yaratıcı yıkımın öncüleri olarak ele alınmaktadır. Girişimciler or-
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ganizasyonların kurucularıdırlar ve risk alma ana ekonomik faaliyetini gerçekleştirirler. Girişimciler 
fırsatları belirler, üretim faktörlerini bir araya getirip bunlara sahip olarak yenilikleri piyasaya sunan 
işler kurar ve risk alarak getirileri maksimize ederler. Pazar güdümlü ekonomiye, fırsatlar hakkında 
bilgi ve yenilikler getirerek katkıda bulunurlar. Sisteme ekonomik verimlilik ve rekabet sağlar, yeni iş 
imkânları ve varlık yaratırlar. 

Kişisel düzeyde girişimcilik, değişim ve fark yaratmak isteğinden kaynaklanır.  Girişimci, deği-
şim potansiyelini belirlemekle ilgilenir, gerçek ve olası arasındaki gerilim durumunda var olur. Giri-
şimci, yenilik ve rakiplerden daha fazla değer yaratmak; yapısal sosyal değişime araç olacak yeni ürün 
ve hizmetler, istihdam sunmak ve rekabeti geliştirmek; ve kişisel amaçlarını gerçekleştirebilmek iş-
levlerine ilişkin baskıların yarattığı gerilim ile hareket eder. Girişimcilerin güçlü ve motive edici viz-
yonları vardır – yaratmak istedikleri yeni ve daha iyi dünyanın bir resmi, stratejinin zihni temsili, yol 
gösterici bir fikir, ilham veren ve ne yapılması gerektiğini sezdiren bir imaj (Mintzberg, 1998). Mis-
yonlarını belirlemişlerdir- başlattıkları teşebbüsün amacının, neyi başarmak istediklerinin, nasıl başa-
racaklarının ve değerlerinin açıklaması. Misyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri, sahip 
oldukları bilgi, yönetim ve insan ilişkileri becerileri ve motivasyon derecelerinden etkilenir. Piyasala-
rın atılgan katalizörleri olan girişimciler, başkalarının kaos ya da karmaşa olarak gördükleri ortam-
larda, fırsatsatlar belirleyen, bunları pazarlanabilir iş fikirlerine dönüştürerek  rekabet ortamında uy-
gulayan, risk alan, zaman, çaba, para ve becerilerini kullanarak kurduğu iş ile değer yaratan, engelleri 
aşan, farklı becerileri dengeleyerek yöneten, organize eden ve kâr eden kişidir (Kuratko and Hodgetts, 
2004). Yeni bir işin kurulmasında ön plana çıkmakla birlikte, mevcut bir işin geliştirilmesine ilişkin 
fırsatlar ve bunlara yönelik uygulamalar da önemlidir ve mevcut bir işletme bünyesinde de girişimci-
lik söz konusudur. Belirtilen girişimcilik niteliğini taşıyan bireysel, kurumsal ve kollektif ticari ve 
sosyal amaçlı tüm etkinlikler girişimcilk kapsamında ele alınmaktadır. 

GİRİŞİMCİLİK FIRSATLARI VE GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ 
Bir sistemde girişimciliğin var olabilmesi, girişimcilik fırsatlarının varlığına bağlıdır. Girişimci-

lik tanımlaması yaklaşımlarını, alanın kavramsal çerçevesinin belirlenmesinde karşılaşılan önemli bir 
engel olarak gören bazı yazarlar, insan ihtiyaçlarını karşılayacak iktisadi mal ve hizmet fikirlerine 
yönelik fırsatların nasıl, kim tarafından ve hangi etkilerle belirlenip, değerlendirilip, piyasalaştırıldığı 
konularının, girişimcilik araştırmalarının kapsamını oluşturması gerektiğini öne sürmektedir. Bu gö-
rüşe göre girişimcilik disiplini; fırsatların kaynaklarını, keşfedilmesini, değerlendirilmesini ve piyasa-
laştırılmasını incelemelidir (Shane ve Venkataraman 2000). 

İktisadi yaklaşımda girişimcilik fırsatları; yeni ürün, hizmet, üretim girdileri ve örgütlenme bi-
çimlerinin sisteme sunulup maliyetlerinin üzerinde bir fiyatla satılabilmesi durumlarıdır (Casson, 
1982). Fırsatların belirlenmesi öznel bir süreçtir, ancak firsatlar herkesin bilmediği, ancak var olan 
nesnel olgulardır. Girişimcilik fırsatları, var olan araç-amaç ilişkileri çerçevesinde ve mevcut ürün, 
hizmet, üretim girdileri ve örgütlenme biçimlerinde yapılacak verimlilik ve etkinlik artışlarıyla sağla-
nacak kâr fırsatlarından farklıdır. Girişimcilik fırsatları yeni araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesini içe-
rir (Kirzner, 1997). Yeni fırsatlara ilişkin seçenekler ve bu seçenekleri değerlendirmenin sonuçları 
bilinmediği için, girişimcilik etkinliklerine ilişkin kararlarda, belirlenmiş seçeneklere ilişkin hesapla-
malar içeren optimizasyon süreçleri geçerli değildir (Baumol 1993, 1996). Girişimcilik fırsatları ürün, 
faktör ve diğer  piyasalarda var olabilirler. Ürün piyasalarındaki girişimcilik fırsatları yeni teknolojile-
rin keşfedilmesi örneğinde olduğu gibi yeni bilginin yaratılmasıyla; zaman ve mekan boyutunda fark-
lılık örneğinde olduğu gibi pazardaki bilgi asimetrisi sonucu ortaya çıkan piyasa verimsizliklerinin 
değerlendirilmesi ile; veya siyasi, düzenleyici ve demografik değişiklikler sonucu kaynakların alter-
natif kullanımlarının göreli maliyet ve yararlarındaki kaymalara verilecek tepkiler sonucunda oluşa-
bilmektedir (Drucker 1985). 

Girişimcilik fırsatları bir bireyin, belli kaynakların en iyi şekilde kullanılmadığına ve fiyatlarının, 
bu kaynakların bileşiminden oluşacak ve başka bir yerde ve zamanda veya şekilde satılacak çıktının 
fiyatına ilişkin inanca göre düşük olduğuna dair bir tahmin yaptığı durumlarda keşfedilmektedir 
(Casson, 1982). Kişi bu tahmine dayalı bir girişimde bulunursa ve tahmin doğru ise bir kâr, yanlış ise 
zarar edecektir. Girişimcilik ve girişimcilik fırsatları, toplumdaki bireylerin mevcut kaynakların de-
ğerlerine ilişkin farklı bilgi ve inançlara sahip olmaları sonucunda oluşmaktadır. Fırsatların saptanma-
sındaki bireysel farklılıklar, fırsatı tanımlayabilmekte gerekli olan ön bilgiye ve fırsatın değerini sap-
tayabilecek bilişsel yetkinliğe sahip olmak ile açıklanmaktadır. Girişimcilik fırsatlarının saptanması 
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girişimciliğin önkoşulu olmakla beraber, potansiyel girişimci bu fırsatı değerlendirmeye karar verme-
diği sürece, girişimci etkinlik için yeterli koşul değildir. Bu kararın verilmesinde bireyin iyimserlik, 
kendine güven, belirsizliklere dayanıklılık gibi kişilik özelliklerinin yanı sıra, fırsatın niteliği de etkili 
olmaktadır. Girişimcilerin, beklenen getiri ve kâr marjlarının yüksek,  ilgili teknolojinin yeni, rekabet 
yoğunluğunun orta düzeyde, sermaye maliyetinin düşük olduğu fırsatları değerlendirme yönünde se-
çim yaptıkları saptanmıştır. Potansiyel girişimci, saptanan fırsatın beklenen değeri yaratmasına ilişkin 
maliyetler ile, kaynakların başka alanlarda değer yaratmaya yönlendirilmesine ilişkin maliyetleri kar-
şılaştırarak – fırsat maliyetlerini değerlendirerek karar verir (Reynolds 1997).  

Fırsatların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi girişimciliğin temel koşuludur. Bu nedenle fırsat, 
girişimcilik konusunda önemli bir kavramdır. Girişimcilik, fırsat aramakla ilgili bireysel kararlar, et-
kiler ve davranışların sistemli bir bütünü olarak tanımlanmakta, bireylere, fırsat arayıcı değer ve dav-
ranışları aşılayan eylemler ve etkiler sistemi olarak da görülmektedir (Brazeal ve Herbert, 1999). 
Drucker girişimciyi, girişimci fırsatları maksimize eden birey olarak tanımlamaktadır (1985). Fırsat 
kavramını açıklamaya yönelik fırsatın potansiyel ekonomik değeri-kâr yaratma kapasitesi; önceden 
var olmayan ürün, hizmet ya da teknoloji gibi bir yenilik içermesi; ve yeni ürün ya da hizmetin top-
lumda kabul edilebilirliği ana özelliklerini içeren birçok tanım geliştirilmiştir. Fırsat önceden var ol-
mayan ve kimsenin değerlendirmediği, gerçekleştirildiği takdirde talep oluşturacak bir ekonomik de-
ğer yaratmanın aracı olarak tanımlanmaktadır. Fırsatın bu anlamda tanımlanması durumunda, fırsatın 
fark edilebilmesi de, girişimcilerin fırsatı tanımladıkları sonucuna varmalarıyla ortaya çıkan bilişsel 
bir süreçtir. Fırsatların fark edilmesi, bu fırsatların potansiyel ekonomik değeri ile yapılabilirliğinin 
ayrıntılı değerlemesi sürecinden farklıdır. Fırsatları fark etme, girişimcilik sürecinin ilk adımıdır 
(Ardichvili ve Cardozo, 2000). Girişimci, fırsatı; bilgisi ve deneyimleri sonucunda algılayabilir. Bu 
algılamaları sayesinde; teknoloji, nüfus, pazarlar, hükümet politikaları gibi dış çevre faktörleri ara-
sında bağlantı kurar. Girişimcinin algılamaları sonucunda tanımladığı fırsatlar, yeni ürünlerin ya da 
hizmetlerin üretilmesini sağlar.  

Fırsatları fark etme ve tanımlama,  fırsatları görmeye odaklanarak pazar araştırmaları ve durum 
analizi yapmayı, endüstri hakkında bilgi sahibi olmayı; fırsatları görebilme ve değerlendirme yetisini 
kazanmayı gerektirir (Baron, 2006). Buna göre, fırsat kavramından yola çıkıldığında girişimcilik, yeni 
bir fırsatın mevcut ya da potansiyel varlığı -“yenilik”; var olan sorunlara yeni bakış açıları- “yaratıcı-
lık”; önceden var olan süreç ve çözümlerin, yeni dışsal koşulların beraberinde getirdiği yeni sorunlara 
etkili bir biçimde yanıt verme kapasitesinin azalması - “çevresel değişim”; mevcut süreçler ya da çö-
zümleri tamamlayıcı ya da destekleyici olan koşullar - “değişim”; yaratıcı bireylerin öncülüğü “yeni-
likçilik” içermektedir (Brazeal ve Herbert 1999). Bu bakış açısı değişim, yenilik ve yaratıcılığın giri-
şimcilikte oynadığı rolün önemini vurgulamaktadır. Fırsatları değerlendiren, değişimi gerçekleştiren, 
yenilik yapan yaratıcı girişimci, yeni bilgileri araştırmak ve keşfetmek; bunları yeni pazarlara, teknik-
lere ve mallara çevirmek; ekonomik fırsatları keşfetmek ve değerlemek; gerekli finansal kaynakları 
bulmak; yönetim sorumluluğunu almak; firma içindeki motivasyonu sağlamak;  ekibine liderlik et-
mek, belirsizliğin getirdiği riski üstlenmek  işlevlerini gerçekleştirir (Fadahunsi 1991). 

Girişimcilik genellikle yenilikle ilişkilendirilmekte ve çoğu zaman radikal olarak nitelendiril-
mektedir. Ancak yalnızca radikal yenilikler değil, küçük yenilikler ve onların kullanılması da girişimci 
faaliyetler olarak adlandırılabilir. Bu ayrım, küçük yenilikler yoluyla gerçekleştirilen, girişimcilik 
kapsamında ele alınan faaliyetlere sık rastlanması nedeniyle önemlidir (Brazeal ve Herbert 1999). Gi-
rişimcilik fırsatı açısından yenilik, mutlaka yeni bir ürünün, teknolojinin ya da yöntemin keşfedilme-
sini gerektirmeyebilir. Bilinen bir ürün, bir pazar için yeni olduğunda da yenilikten söz edilir. Bu du-
rumda girişimciler, başka alanlarda var olan ürünleri ya da yöntemleri, bunların olmadığı pazarlarda 
uygulayarak da yenilik yapabilirler. Küçük ve orta ölçekli işletmelerce üstlenilen bu tür etkinlikler, 
tüm ekonomiler için önemli bir rol oynamaktadır.  

Kâr olasılığının yüksek olduğu alanlarda, kârı realize etme çabası ve alternatif fırsatların daha az 
çekici olması, bireyleri girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeye yöneltmektedir. Özel bir yetenek, ku-
rumsal ve ekonomik koşullar, işgücü kalitesi unsurlarının bileşkesi, bir bireyin girişimci olma kararını 
etkilemektedir (Minniti ve Bygrave, 1999). Bu durumda potansiyel girişimci; alternatif fırsatları be-
lirleyebilme, risk üstlenebilme, yönetim sorumluluğunu alabilme gibi yeteneklere sahip olduğunu dü-
şünüyorsa girişimcilik faaliyetlerine başlamaya karar verebilir. Kurumsal ve ekonomik koşullar içinde 
sıralanabilecek olan endüstrinin büyüme potansiyeli, ekonominin büyüme hızı, enflasyon gibi değiş-
kenler, aday girişimcide istihdam yaratma isteği uyandırıyorsa, bu girişimci, girişimcilik faaliyetleri 
için uygun zeminin oluştuğuna karar verebilir. Potansiyel girişimcinin faaliyet göstermek istediği 
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endüstri dalında kaliteli işgücünün olması da girişimcilik faaliyetine başlama kararını olumlu yönde 
etkileyecektir. 

Girimcilik süreci, girişimcilerin yeni iş planlama, kurma ve varlık yaratma işlevlerini açıklayan 
bir çerçevedir. Süreç, var olması gereken, birbiriyle bağımlı, ancak sonsuz şekillerde birleştirilebile-
cek olan girişimci, fırsat, kaynaklar ve örgüt unsurlarını içerir. Süreci başlatan ve odağında yer alan 
girişimci, diğer unsurlarla ilgili kararları alıp, yeniliği sisteme sunarak değer yaran aktördür. Sistem-
deki mevcut oyuncular tarafından değerlendirilmeyen boşluklar, fırsatları oluşturur ve girişimci bu 
fırsatları saptayıp değerlendirmek suretiyle, sunulanlardan değişik veya daha iyi bir iş yapma olanağı 
bulurak piyasaya yenilik getirir. Yeniliğin sunulabilmesi için girişimci, katkıda bulunan diğer kişilerin 
çabalarını koordine edecek ve büyüklük, büyüme hızı, içinde bulunduğu sektörün niteliği, yaşı ve 
kültürü ile şekillenecek bir örgüt oluşturacaktır. Para, iş gücü, fiziki ve dokunulmaz kaynakları sapta-
yacak ve bunlara yatırım yaparak mülkiyetini üstlenecektir (Wickham, 1998). Girişimcilik sürecinin 
çeşitli boyutlarının incelenmesinde çeşitli disiplinlerden yararlanılmakta  ancak konu girişimcilik di-
siplini kapsamında ele alınmaktadır. 

GEÇİS SÜRECİNDEKİ EKONOMİLER VE GİRİŞİMCİLİK 
Girişimci, ekonominin üretim yoğunluğunu artırırken, diğer girişimciler için de fırsatlar yarat-

maktadır (Bygrave ve Minniti, 2000). Yeni fırsatların yakalanması yeni ürün ve yeni hizmetlerin ya-
ratılmasını sağlamaktadır. Bu fırsatlar da yeni talepleri ve yeni satın almaları beraberinde getirecek, 
elde edilen gelirler yeni yatırımlara ve daha fazla istihdama yol açacaktır. Bu da ekonominin büyü-
mesi anlamına gelmektedir. Serbest piyasa ekonomisindeki ülkeler için geçerli olan bu durum, geçiş 
sürecindeki eski sosyalist ekonomilerde yeterli düzeyde görülmemektedir. Çünkü bu ülkelerde yeni-
likçi ve girişimci işletmelerin doğmasına yol açacak girişimcilik birikimi ve kültürünün olmamasının 
yanı sıra; ekonomik ve teknolojik altyapı ve girişimcilik alt yspısının unsurları olan insan ve finans 
kaynakları, yasal düzenlemeler, teşvik ve destek mekanizmaları yeterli olmayıp, gelişme aşamasında-
dır. Ekonomik büyümenin gücü olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve bunların oluşup çoğal-
ması için gerekli mekanizmalar bulunmamaktadır. Ancak girişimcilik kültürünün oluşması, geçiş eko-
nomileri ve az gelişmiş ülkeler için çok önemlidir ve bu sistemler, gelecekteki üretken yapılarını kura-
cak olan dönüşümleri gerçekleştirme çabası içindedirler. 

Ekonomistler, serbest pazar ekonomilerinde faaliyet gösteren girişimcilerin kâr elde etmek ama-
cıyla yatırım yapacakları düşüncesini vurgulamaktadırlar. Bu nedenle geçiş ekonomilerinde de, işlet-
melerin ve özel yatırımların kâr amacıyla faaliyet göstermeleri beklenmektedir (Karayiannis ve 
Young, 2003). Geçiş ekonomilerindeki değişim ve dönüşüm, günümüzde, özel sektörün inisiyatifinin 
ve yetkinliklerinin artırılması anlamına gelmektedir. Özel sektörün ekonomik yapı ve ilişkiler sistemi 
içindeki rolünün ve fonksiyonunun artırılması ve girişimcilerin/yatırımcıların bu alana çekilmesi iki 
ana düzenlemeyle gerçekleştirilebilir: özelleştirme ve yeni iş alanlarının yaratılması. Sürdürülebilir 
ekonomik yetkinlik ve performans için ekonomi yönetimlerinin girişimcilik kurumuna verdikleri 
önem, buna yönelik politika ve düzenlemelere de şekil vermektedir. Dolayısıyla ülkeler, girişimcilik 
yeteneklerini desteklemek amacıyla, pazar ekonomisi anlayışına uygun alt yapılar oluşturmakta ya da 
farklı teşvik ve düzenlemelere yönelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu kaynakların 
girişimcilik ve fırsat yaratacak biçimde kullanılması önem kazanmaktadır. Özellikle girişimcilik hem 
yoksulluğun azaltılarak toplumsal refahın artırılması, hem de yeni iş fırsatlarının yaratılmasında önem 
taşımaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah düzeyi farkının 
giderek arttığı bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırıl-
ması, söz konusu refah düzeyi farkının azaltılmasına katkıda bulunacak, tüm toplumların birbirleriyle 
küresel bağlantısının olduğu günümüzde, küresel barışa da katkı sağlayacaktır (Peredo ve Chrisman, 
2006). 

Girişimcilik, gelişmekte olan ülkelerdeki yeni iş olanağı yaratma ve bu ülkelere ekonomik ge-
lişmelerinde katkı sağlama düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği raporlarında giri-
şimcilik ve girişim ruhu ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi, 1990’lardaki ekonomik geliş-
menin göstergesi olarak belirtilmektedir. Girişimcilik faaliyetlerinin artması, gelişmekte ve geçiş süre-
cinde olan ülkelerin bağımsızlık sonrasındaki ekonomik gelişme sorunlarını çözmesi için güvenilir bir 
formül olarak kabul edilir (Fadahunsi, 1991). Bu ülkelerde pazar fırsatlarının keşfedilmesi ve kay-
nakların uygun yatırım alanlarına yönlendirilerek yatırımlara dönüştürülmesi, ekonomik kalkınmayı 
sağlamanın etkili yollarından biri olarak kabul edilmektedir. 
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Kırgızistan da 1991 yılından bu yana, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan bir geçiş ekonomisidir. Serbest piyasa ekonomilerine geçişte liberalleşme po-
litikaları, mevcut durumu daha da kötüleştirmiştir. Yüksek enflasyon, ücretlerin liberalleşmesi, kamu 
varlıkların özelleştirilmesi sonucu işsizliğin artması, üretimde meydana gelen ciddi azalmalar ve eski 
kamu işletmelerinin çoğunun âtıl kalması ya da rekabetçi bir yapıya kavuşturulamaması, yoksulluk ve 
çarpık gelir dağılımı sorununun başlıca nedenleri olmuştur. Geçiş ekonomilerinde, 1990’lar boyunca, 
yaşam standartlarında büyük düşme yaşanmıştır (Miynat, 2004). Nüfusunun az, kaynaklarının kıt ol-
ması, altın ve su dışında stratejik doğal kaynağının bulunmaması Kırgızistan’ı, Orta Asya ülkeleri ara-
sındaki en fakir iki ülkeden biri yapmaktadır. 

GİRİŞİMCİLİK FIRSATI OLARAK SU 
 Özellikle geçiş ekonomilerindeki ülkelerde üretim alanlarının sınırlı olması nedeniyle, doğal 

kaynakların etkili bir biçimde kullanılması, ülkelerin ekonomik kalkınmaları açısından büyük önem 
taşımaktadır. Doğal kaynaklar içerisinde yer alan su kaynakları, son yıllarda küresel ısınma, hızlı nü-
fus artışı gibi nedenlerden dolayı azalarak, insanlığı tehdit eder bir duruma gelmiştir. Bu açıdan, bol 
miktarda içilebilir su kaynağına sahip olan ülkelerde suya yatırım yapılması, suyun kârlı bir yatırım 
aracına dönüştürülmesini sağlayacaktır. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Kırgızistan’da yatırım için gerekli olan sermaye, nite-
likli insan gücü ve doğal kaynakların kıt olması girişimcilik faaliyetini olumsuz etkilemektedir. Genel 
olarak geçiş ekonomilerindeki ve özel olarak da Kırgızistan’daki bu ekonomik çıkmazın sonucu ola-
rak, yabancı yatırımlara bağımlılık yüksek düzeydedir. Yatırımların temel kaynağı olan iç tasarrufların 
azlığı, yabancı ülkelerin sermayelerine ve teknolojilerine bağımlılığa yol açmaktadır. Bu ekonomik 
çıkmazın aşılması için ülkedeki sınırlı kaynakların etkili bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesi ge-
rekmektedir. Bu yatırımlar; ülke ekonomisinin kalkınmasının, işsizliğin azaltılmasının ve yoksulluk 
sorununun aşılmasının itici gücünü oluşturacaktır. Çalışmanın amacı, Kırgızistan’ın az sayıdaki doğal 
kaynaklarından birisi olan su kaynaklarının yerli ve yabancı girişimciler için şişelenmiş su sektöründe 
bir yatırım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelik ön bilgi sunmaktır. Araştırmada, ikincil verilere 
ek olarak, keşifsel yöntem kullanılarak Kırgızistan’ın şişelenmiş su sektöründe faaliyet gösteren fir-
malardan, uluslararası alanda faaliyet gösteren özel kuruluşlardan ve kamu kurumlarından bilgi top-
lanmıştır. Kırgızistan’ın geçiş ekonomisini yaşayan bir ülke olması itibariyle, mevcut bilgilerin farklı 
yerlerde, dağınık biçimde bulunmalarından ve kurumların bu bilgileri paylaşmak istememelerinden 
dolayı, gerekli bilgilere şimdilik istenilen ölçüde ulaşılamamıştır.  

Dünyada ve Kırgızistan’da Su Kaynakları 
Su, yaşamın varlığı ve sürdürülmesi için vazgeçilmez bir kaynaktır. Ancak, Birleşmiş Millet-

ler’in verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla insan içme suyundan yoksun yaşamaktadır. Temiz 
içme suyu bulunması durumunda, dünyada her yıl 1 milyar 600 milyon kişinin hayatı kurtulacaktır. 
Diğer yandan, yakın gelecekte su kaynakları yüzünden ortaya çıkacak olan rekabetin, Afrika’da ve 
Orta Doğu’da savaş nedeni olacağı öngörülmektedir. 2050 yılına gelindiğinde su sıkıntısı çeken 26 
ülkeye, 40 ülkenin daha ekleneceği düşünülmektedir. Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişik-
likleri nedeniyle, 60 ülkedeki 7 milyar kişi, su kıtlığı ile karşı karşıya kalacaktır (The United Nations 
World Water Development Report 2, 2006). 

Dünyada su tüketimi incelendiğinde, kentsel alanlarda günde ortalama 150lt/sn su tüketilirken 
sanayileşmiş ülkelerde bu rakamın 266 lt/sn’ye çıktığı görülmektedir. Günlük ortalama su tüketimi, 
Afrika’da 67 lt/sn, Asya’da 143 lt/sn, Arap ülkelerinde 158 lt/sn olarak belirlenmiştir. Son yüzyılda 
dünya nüfusu iki kat, su tüketimi ise 6 kat artmıştır. Bu rakamlar, temiz su ihtiyacının önümüzdeki 
yıllarda dünyanın gündemini meşgul edecek en önemli meselelerden birisi olduğunu göstermektedir. 
2025 yılında dünya nüfusunun sekiz milyara yükseleceği öngörülmektedir. Tarımsal üretimde önemli 
verimlilik artışları sağlansa da, tarımsal su tüketiminin 2025 yılında yaklaşık %56 artacağı beklen-
mektedir. 2025 yılında, nüfusu 1 milyonu aşacak kent sayısının 650’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Günümüzde nüfusu 10 milyonu aşan 21 kentin 17’si, az gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Orta Doğu 
ülkelerinde, nüfusun halen 300 milyon olmasına, bir başka anlatımla bu bölgede dünya nüfusunun 
yaklaşık % 5’inin barınmasına karşın, bu ülkeler, dünya su kaynaklarının ancak % 1’ine sahip bulun-
maktadır. Bu bölgelerdeki nüfusun, 2025 yılında 2 kat yükselerek 600 milyona ulaşacağı, suyun stra-
tejik öneminin giderek artacağı ve mevcut istikrarsızlığın katlanacağı öngörülmektedir (WHO ve 
UNICEF 2005). 
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Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 olup bu suyun % 97,5’i tuzlu su, geriye kalan % 
2,5’i tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Tatlı suların ancak % 0,3’ü göllerde, akarsularda, baraj-
larda ve göletlerde bulunmaktadır.. Günümüzde dünya genelindeki su tüketiminin % 70’i tarımda, % 
22’si sanayide ve % 8’i kentsel yerleşimlerde kullanılmaktadır (Postel ve Vickers, 2004). Dünyada 
kişi başına su tüketimi, yılda ortalama 800 m3 civarındadır (Love, 1999). 

Kırgızistan’ın içilebilir su kaynakları ile ilgili veriler incelendiğinde, ülkenin su kaynakları ba-
kımından Orta Asya’nın en zengin ülkesi konumunda olduğu görülmektedir (Kırgızistan Tarım En-
düstri ve Su İşleri Bakanlığı 2006). Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama kişi başına 
1000 m3 su potansiyeline sahip olması gerekmektedir. Su potansiyeli 1000 m3’ten az olan ülkeler, su 
yoksulu kabul edilmektedir (Benedito, 2005). Kırgızistan’da, yılda ortama kişi başına düşen su miktarı 
4078 m3’tür (Earthtrends, 2003). Kişi başına su tüketimi, kırsal alanda günde 40-50 litre, şehirlerde 
160-200 litredir (Kırgızistan Tarım, Su ve Endüstri Bakanlığı 2006). Ülkedeki toplam su rezervi 760 
milyar m3, içecek su rezervleri ise 240-250 m³/saniye’dir. İçilebilir  su  kaynaklarının  % 90’ı  
artezyen  kuyusu  ve nehirlerden toplanmakta, diğer % 10’luk oran ise yüzey sularından sağlan-
maktadır (Koçiyev, 2003). 

İçilebilir su kaynaklarının kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından birtakım standartlara bağ-
lanmıştır. İçilebilir ve şişelenebilir su kaynaklarının sahip olması gereken standartlar ile Kırgızistan 
suyunun kalite standartları Tablo 1’de yer almaktadır. Kırgızistan’daki içilebilir su kaynaklarının, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği içilebilir su kaynakları standartlarına uyduğu görülmektedir: 

 
Tablo 1 WHO  Su Kalite Standartları ve Kırgızistan Suyu 

Dünya Sağlık Teşkilatı(WHO) Kırgızistan İçme Suyu Standartları 
Toksik Maddeler WHO Standart Toksik Maddeler Standart 
Arsenik  0.05 Arsenik 1,5-2 
Baryum  - Baryum  
Kadmiyum 0,01 Kadmiyum 0,01 
Krom (6 değerlik)  - Krom (6 değerlik) 0,05 
Siyanür  0,05 Siyanür 0,01 
Kurşun  0,1 Kurşun 0,1 
Magnezyum   Magnezyum 2 
- Sulfat > 250 mg/l  150 - Sulfat > 250 mg/l  
- Sulfat < 250 mg/l  150 - Sulfat < 250 mg/l  
Civa  0,001 Civa 0,005 
Nitrat  45 Nitrat 50 
Nitrit  - Nitrit 2 
Polisilik Aromatik   Polisilik Aromatik  
Hidrokarbonlar  - Hidrokarbonlar  
Selenyum  0,01 Selenyum 0,05 
Gümüş  - Gümüş  
Radyo aktivite-alfa  3 Radyo aktivite-alfa 0,1 
Radyo aktivite-beta  30 Radyo aktivite-beta 1 

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, 1993 
 

Kırgızistan’da Şişelenmiş Su Sektörü 
Soğuk içecekler ve şişelenmiş su sektöründe Kırgızistan genelinde faaliyet gösteren yerli ve ya-

bancı toplam on iki firma bulunmaktadır. Bunlar Shoro, Artezyen,  Coca Cola, Calal-abad, Pepsi Cola, 
Keleçek, Akun, Şirin Su, Abdışata, Nestle, Korona ve Sem firmalarıdır. Coca Cola, Pepsi ve Nestle 
dışında yer alan tüm firmalar yerli girişimciler tarafından kurulmuştur. Bu on iki firma pazarda toplam 
yirmi altı gazlı ve gazsız su markasıyka yer almaktadır. 
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Şekil 1 Kırgızistan Soğuk İçecekler Sektörü Pazar Payları 
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Kaynak: Kırgızistan İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler, 2006 
 
Kırgızistan soğuk içecek sektöründe yer alan ürünlerin pazar payları Şekil 1’de yer almaktadır. 

Bu ürünler arasında kolalı içecekler, % 28’lik payla en çok satılan ürün grubunu oluşturmaktadır. 
İkinci sırada ise % 24’lük bir payla şişelenmiş su gelmektedir. Meyve suları % 18’lik oranla bu ürün-
leri takip etmektedir. 

 
Şekil 2 Kırgızistan Şişelenmiş Su Sektörü Pazar Payları 
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Kaynak: Kırgızistan İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler, 2006  
 
Şişelenmiş su sektöründe faaliyet gösteren dört büyük firmanın pazar payları incelendiğinde, üç 

firmanın gelişmekte olan piyasanın % 85’inden fazlasına sahip olduğu görülmektedir. Kırgızistan’da 
faaliyet gösteren ve yerli bir yatırım olan A firması % 65 pazar payıyla lider konumundadır. Bu fir-
manın piyasada altı su markası bulunmaktadır. İkinci sıradaki Kırgız, Rus ve Kazak ortak yatırımı 
olan B firması % 13’lük pazar payına sahiptir. Diğer iki işletme, yabancı yatırımlar arasında yer al-
maktadır. Kırgızistan’ın dış ticaretinde, gıda ve içecek ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı % 6 
olarak gerçekleşmektedir. Bu sektör içerisinde Kırgızistan’dan ihraç edilen şişelenmiş suyun payı ise 
yaklaşık olarak % 1,5’tir. 
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YABANCI GİRİŞİMCİLER VE KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ 
Kırgızistan yönetiminin yabancı yatırımlar konusundaki hedefi, ülkeyi Orta Asya ülkeleri içinde 

yatırımlar yönünden cazibe merkezi haline getirmektir. Ülkenin yatırım ortamını geliştirmek üzere 
ekonomik, yapısal ve yasal reformları içeren bir program uygulamaya konulmuştur. Son on yılın ve-
rilerine bakıldığında Kırgızistan’da yabancı yatırımların doğal kaynaklara ve bunların  içinde yer altı 
kaynaklarına yöneldiği görülmektedir. Diğer sektörler, yabancı yatırımı cezbetmekte önemli artış kay-
dedememiştir. Kırgız ekonomisinde hiçbir sektör yabancı yatırımlara kapalı değildir. Ancak, bu ül-
kede yatırım yapabilmek için Kırgızistan vatandaşı olan yatırımcılarla ortaklık kurma zorunluluğu 
bulunmaktadır.  

Kırgız Yabancı Yatırım Kanunu, yabancı yatırımcılara önemli haklar ve öncelikler tanımaktadır. 
Buna göre yabancı yatırımcılar, ulusal yatırımcılarla aynı hak ve prosedürlere tâbidir. Kırgız Yabancı 
Yatırım Kanunu yatırımcıların sermaye, hisse ve kârlarını ülke dışına çıkarmalarını herhangi bir şe-
kilde engellememektedir. Gelirlerin dövize dönüştürülmesi üzerinde de herhangi bir engel ve yaptırım 
bulunmamaktadır. Yatırımcıların gelirlerini döviz cinsinden elde etmeleri serbest olup bunu Som’a 
dönüştürme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Kırgızistan, World Trade Organization’a üye olan tek 
Orta Asya ülkesidir. Kırgızistan’da faaliyet gösteren yabancı şirketler, kârları üzerinden % 30 ora-
nında vergi ödemektedir. Bu uygulamalar çerçevesinde şirketler, faaliyete geçtikleri ilk yılda vergiler-
den muaf tutulmaktadır. Ayrıca, kurulacak fabrika ve üretim için gerekli olan malzeme ve ekipmanlar 
katma değer vergisinden muaf bulunmaktadır. İhraç kaydıyla üretilecek ürünlerin üretiminde kullanı-
lan hammaddelerin temininde ödenen katma değer vergisinin iadesi de mümkündür. (Benli, 2006: 9). 

Kırgızistan ekonomisinin kalkınabilmesi için yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıklar, bu ül-
kedeki doğal kaynakların yatırıma dönüştürülebilmesi için de fırsat yaratmaktadır. Kırgızistan’da al-
tından sonra yatırım yapılabilecek en önemli doğal kaynak sudur. Giderek azalan içilebilir su kaynak-
larının stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde, bu alana yatırım yapmak girişimciler açısından  
kârlı   olabilecektir. 

Ülkede politik istikrarın sağlanmış olması, liberal ticaret rejimi, ekonomik reform programının 
başarılı uygulanmasının sürdürülmesi eğitimli ve düşük maliyetli işgücü kaynağı, düşük üretim mali-
yetleri yabancılar için Kırgızistan’a yatırımı cazip hale getirebilir. Ülkede çok uluslu finansal örgütle-
rin bulunması da yabancı yatırımcılara kolaylık sağlamaktadır. 

Kırgızistan’a yapılan yabancı yatırımların toplamı, 2004 yılı sonu itibarı ile 677 Milyon USD’ye 
ulaşmıştır.  Coğrafi olarak yabancı yatırımlar % 55’i Bişkek’te, % 28,5’i Oş bölgesinde, % 10’u 
Celalabad’da ve % 1’i Issık Göl bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu yatırımların büyük bölümü altın ma-
denlerinin işlenmesine yöneliktir. Kırgızistan İstatistik Komitesi rakamlarına göre, 2002 yılında ülke-
ler itibarıyla doğrudan yabancı yatırımların parasal değeri şöyledir: ABD 39,1 Milyon USD, Almanya 
31,4 Milyon USD, Türkiye 30 Milyon USD, Kanada 25,7 Milyon USD,  Kore 11,7 milyon USD ve 
Çin 10 Milyon USD. (Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesi, 2006). Kırgızistan ekonomisinin genel 
göstergelerindeki iyileşmeye ve siyasi istikrardaki düzelmelere paralel olarak, yatırımcı ülke ve doğ-
rudan yabancı yatırım miktarlarının artması beklenmektedir.  

 
Tablo 2 Kırgızistan Ekonomisinde  Sektörel Dağılım (%) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Tarım 33.6 43.9 36.7 37.2 37.2 37.1 36.6 
Endüstri 35.0 19.5 31.4 28.9 23.3 22.3 21.1 
Hizmet 31.4 36.6 31.9 33.8 39.5 40.06 42.3 

Kaynak: The Economist Inteligence Unit, 2005 
 
Kırgızistan ekonomisi incelendiğinde, tarım sektörünün ağırlıkta olduğu gözlenmektedir. Ekono-

mik gelişme sürecinde, sektörel dağılımın endüstri lehine değişmesi beklenmektedir. Bu süreçte 
girişimciliğin rolü büyüktür ve sistemde girişimcilik altyapısının oluşturulmasına yönelik politikaların 
benimsenmesi önemlidir. Kırgızistan dış ticaret göstergeleri, ihracat ve ithalatın yıllar itibarıyla art-
makta olduğuna işaret etmektedir. Ancak ithalattaki artış hızının daha yüksek olması, dış ticaret açı-
ğında büyümeye yol açmaktadır.  
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Tablo 3 Kırgızistan Ekonomisi Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon USD) 
Yıllar    2000 2001 2002 2003 2004 2005 
İhracat 511 480 498 590 733 661 
İthalat 506 441 553 673 904 981 
Hacim 1017 921 1051 1263 1637 1642 
Denge 5 39 -55 -83 -171 -320 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, 2006 
 
Kırgızistan, 2005 yılında 661 Milyon USD tutarında ihracat, 981 milyon USD tutarında ithalat 

gerçekleştirmiştir. 2005 yılının ilk yarısında ihracatta bir önceki yıla göre artış gözlenmiştir. Bu artış 
BDT pazarlarına olan geleneksel ihracattaki % 14 oranındaki yükselişle gerçekleşmiştir. Kırgızistan 
ihraç ürünlerinin toplam ihracat içerisindeki payları Tablo 4’te yer almaktadır. 2004 yılı toplam gıda 
ve içecek sektörü ihracatı,  toplam ihracat içerisinde % 6’lık bir paya sahiptir. Şişelenmiş su ürünleri, 
bu toplam içerisinde yaklaşık olarak % 1,5 oranında bir yer tutmaktadır. Bu oran, içilebilir su kaynak-
ları açısından zengin olan ülkede bu sektörün  etkin olarak değerlendirilemediğinin bir göstergesidir. 

 
Tablo 4 Kırgızistan’ın İhraç Ürünleri (2004)  

İhracat % 
Değerli ve Yarı Değerli Metaller 40.5 
Mineral Ürünler 13.1 
Tekstil 11.1 
Gıda ve İçecek 6.0 
Makine ve Ekipman  4.9 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, 2005 
 
Kırgızistan’ın 2004 yılı dış ticaret rakamlarına bakıldığında, altın ve yarı değerli metallerin ihra-

cattaki payının % 40,5, gıda ve içeceğin payının ise % 6 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kırgızis-
tan’dan diğer ülkelere ihraç edilen şişelenmiş suyun payı yaklaşık olarak % 1,5’tir. Bu rakamlar, 
ülkenin iki önemli doğal kaynağını oluşturan su ve değerli madenlerin ticarileşme oranlarındaki fark-
lılığı yansıtmakta, suyun bir fırsat olarak değerlendirilmesi gereğine işaret etmektedir. Değerli ma-
denler piyasasının geleneksel bir piyasa olmasına karşın, su ve özellikle şişelenmiş su piyasası yeni ve 
dünya kaynaklarındaki gelişmeler nedeniyle katlanarak büyümesi beklenen bir pazardır. Karmaşık bir 
teknoloji gerektirmemekle beraber, geleneksel değerli maden piyasasından farklı olarak, bu sektörde 
başarı serbest piyasa koşullarında etkin olabilmeyi ve özellikle pazarlama bilgi ve becerisi ve dağıtım 
fonksiyonunu üstlenecek bağımsız işletmeler gerektirmektedir. Sektöre yatırım yapılması, Kırgızis-
tan’da bu alandaki birikime ve yetişmiş insan gücüne katkıda bulunacak, dağıtım kanallarını oluştura-
cak küçük ve orta boyutlu girişimci işletmelerin kurulmasına yol açacak ve ülkenin girişimcilik biri-
kimini ve rekabet gücünü olumlu etkileyecektir. 

SONUÇ 
Gelişmekte olan bir ekonomik sistemde girişimciliğin rolü ve katkılarının anlaşılabilmesi açısın-

dan, birey olarak girişimcilerin özellikleri ve davranışları veya girişimciliği etkileyen sosyal, ekono-
mik ve siyasi unsurların incelenmesinden ziyade, özel ve kamu girişimcilerin tüm etkinliklerini ifade 
eden, zaman içerisinde birbirini etkileyen ve üreten, çok sayıdaki kurumsal, kaynak ve mülkiyet un-
surlarından oluşan girişimcilik altyapısı ve bu altyapı içerisinde girişimcilik sürecine odaklanmanın  
etkili olacağı düşünülmektedir (Van De Ven, 1993). Makro bir bakış açısıyla girişimciliğin gelişimini 
kolaylaştırıcı ve girişimci faaliyetleri sınırlayıcı altyapının anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu altyapı 
yeni teknolojilerin meşrulaştırılması, düzenlenmesi ve standartlaştırılması; bilimsel bilgi birikimi, 
finansal mekanizmalar ve yetkin işgücünün sağlanmasına yönelik kamu kaynakları; girişimci şirketle-
rin keşiflerini kâra dönüştürmek amacıyla ticarileştirmelerine yönelik ARGE, üretim, pazarlama ve 
dağıtım etkinlikleri boyutlarını içermektedir. Bu boyutların tek çerçeve içerisinde sistematik olarak 
incelenmesi, belli faktörlerin ve aktörlerin etkileşiminin Kırgızistan’da girişimciliğin gelişimine des-
tek veya engel olup olmadıklarının anlaşılmasını mümkün kılacaktır. Bu alt yapı içerisinde girişimci-
liği yalnızca kâr amacı güden kurumlar bağlamında düşünmek hatalı olacaktır. Kâr amacı güden ve 
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gütmeyen tüm özel ve kamu kurumlarının oynadıkları roller, bunların karşılıklı etkileşimleri girişim-
cilik altyapısını ve bu altyapı içerisinde girişimcinin girişimcilik sürecini yaşayışını etkileyecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından biri sermaye birikimlerinin yetersizliğidir. Bu 
sorunun farkında olan ülkelerin yaptığı gibi, alınacak tedbirlerin başında; yatırımları özendirici, istih-
damı arttırıcı, milli geliri yükseltici altyapıyı hazırlamak gelmektedir. Kırgızistan 1991 yılında bağım-
sızlığını kazanarak serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi Kır-
gızistan’da da en önemli hedef, gelişmiş ülkelerin refah seviyesine ulaşmaktır. Bu hedefin gerçek-
leşmesi, ülke kaynaklarının etkili biçimde kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Doğal kaynaklar bakı-
mından fakir olan Kırgızistan’ın iki önemli kaynağı altın ve sudur. Ülkede altına, özellikle yabancı 
yatırımcılar tarafından gereken önem verilmekte, bu alana yatırım yapılmaktadır. Altın gibi, suya da 
gereken yatırım yapıldığı takdirde, ülkede yeni istihdam olanakları doğacak ve ülke ekonomisi  büyü-
yecektir. Bu yatırımlar, önemli bir doğal kaynağın atıl  kalmasına da engel olacaktır.  

İçilebilir su kaynaklarındaki daralmanın insanlığın geleceğini tehdit ettiği günümüzde, Kırgızis-
tan’daki bu önemli doğal kaynağın âtıl kalması ve bir fırsat olarak değerlendirilmemesi ekonomik 
kayba yol açmaktadır. Vizyon sahibi yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin Kırgızistan’ın su kay-
naklarına çekilebilmesi durumunda, şimdiye kadar değerlendirilememiş olan bu fırsat, hem yatırım-
cıya hem de ülkeye  kazanç sağlayabilecektir. Kırgızistan’nın dünya standartlarına uygun su kaynak-
ları, yatırımcılara sadece iç pazarda değil, dış pazarlarda da kazanç getirebilecektir. Kırgızistan’da 
bulunan bol miktardaki ve kaliteli suyun şişelenip etkili pazarlanma fırsatının yatırımcıların dikkatine 
ve ilgisine sunulması, sistemde önemli kazanımlara yol açabilecektir. 
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GİRİŞİMCİLİKTE ELEKTRONİK TİCARETİN ÖNEMİ 

Ayhan SERHATERİ* 
Erman COŞKUN** 

 

ÖZET 
Globalleşme ve İnternet’le ilgili baş döndürücü ilerlemeler e-ticaretin önemini artırmış ve çok 

farklı ölçeklerdeki işletme ve firmalar e-ticaret faaliyetlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak başlamış-
lardır. E-ticaret özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha önce hayal edilemeyen pazar ve 
müşterilere erişim imkanı sağlamaktadır. E-ticaretin diğer faydaları : hızlı ve etkin etkin iç ve dış ileti-
şim, pazarlama, satış ve yönetim maliyetlerinin düşmesi, daha etkin yönetim sağlanması, insan faktö-
ründen kaynaklanan hataların azaltılması, verimlilik ve karlılıkta artış, müşteri memnuniyetinin art-
ması, her kademede karar alma süreçlerinde hata oranının azalması ve karar alma süreçlerinin hızlan-
ması, kayıt dışı gerçekleşen tüm işlemlerin kayıt altına alınması, kontrol süreçlerinin etkinleştirilmesi,  
e-iş sistemi, organizasyona detaylı ve büyük miktardaki verileri kullanılabilir bilgiye dönüştürme, bil-
gileri depolama, depolanan bilgileri hızla sorgulama, güncelleme ve analiz etme, iletişimle ilgili tüm 
süreçleri en uygun kullanma imkanlarını işletmeye ve yöneticilere sağlamasıdır. 

E-ticaret etkinliği  bireylerin, işletmelerin, ve toplumların birbirleriyle mekan ve zaman kavram-
larından bağımsız olarak elektronik bir sistem ile bağlanmalarından oluşmuştur. Bu elektronik sistem 
dünya üzerinde bulunan farklı bölgeleri farklı şekillerde etkileyerek toplumları birbirleriyle buluştur-
muş ve yeni bir dünya düzeni kurmuştur.  Bu çalışmanın amacı e-ticaret kullanımının girişimciliğe 
olan etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmada özellikle Türkiye ve Türki cumhuriyetler arasında ticaretin 
geliştirilebilmesi için e-ticaretin önemi, bu ülkelerde mevcut olan durumun incelenmesi, ve e-ticaret 
hacminin arttırılabilmesi için neler yapılması gerektiği analiz edilecektir. Dünya ticaretindeki payı  her 
yıl hızla artmakta olan e-ticaret ve bunun girişimciliğe yapabileceği pozitif katkılar tartışılmaktadır.  

GİRİŞİMCİLİK, GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ 
Girişimcilik bir kişinin, bağımsız olarak ya da bir organizasyon içinde, bir fırsatı saptama ve yeni 

bir değer yaratmak ya da ekonomik başarı elde etmek için bu fırsatın üzerine gitme motivasyonunu ve 
kapasitesini tanımlar. Girişimci kişi mevcut bir pazara girmek ve rekabet etmek, söz konusu pazarı 
değiştirmek, hatta yeni bir pazar yaratmak için yaratıcılıktan ya da yeniliklerden yararlanır. İş dünya-
sında yeni bir fikri başarıya götürmek, yaratıcılık ya da yenilikleri sağlam bir yönetim sistemiyle bü-
tünleştirme ve bir işletmenin gelişimini yaşam çevriminin tüm evrelerinde en uygun seviyedeki ko-
şullara uydurma becerisi gerektirir. Bu, günlük yönetim faaliyetlerinin ötesinde, işletme için hedefler 
koymayı ve bir strateji saptamayı gerektirir.   

Girişimci, mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için sahip olduğu sermayeyi ortaya koya-
rak amacına ulaşmak için bir işletme kuran ve bu işletmeyi ya yöneten ya da yönetim konusunda pro-
fesyonel bir uzmandan yardım alan ve kar elde etmeyi amaçlayan kişi olarak tanımlanabilir (Efil, 
1999). Başka bir deyişle, bir girişimci, yeni fırsat noktaları konusunda öngörüsü olan ve o fırsatlar 
üzerinde harekete geçmek için düşünen bir kimsedir (Jiwa ve diğerleri, 2004). 

Girişimci risk ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişiliğe sahip olma, yeniliklere açık 
olma, büyüme tutkusuna ship olma gibi özelliklere sahip olmalıdır. Bu özelliklere sahip bir kişi, 
önemsiz olarak nitelendirilebilecek durumları bile önemli durumlar haline dönüştürebilmesinin yanı 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü. 
** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü. 



 

 

112

sıra geçmişte değil, gelecekte yaşamaktadır. Girişimcinin başarılı olabilmesi; girişimcinin azmi, ener-
jisi, mali gücü, bilgi ve tecrübe birikimi gibi özelliklerin yanı sıra, büyük ölçüde çevresel faktörlerin 
etkisine bağlıdır (Keskin, 2005). 

Bir girişimcinin girişimini gerçekleştirebilmesi için, üç önemli konuyu dikkate alması gerekir. 
Bunlardan ilki, girişimcinin çevresel olguları ve değişimlerin yarattığı fırsatları izlemesi olarak belir-
tilebilir. Girişimcilik için ikinci önemli konu yeniliktir. Bir girişim, yeni ürünler, hizmetler ya da iş 
yapmanın yeni yolu gibi yeni yaklaşımları değiştirmesi, dönüştürmesi, pazara sunması gerekir. Son 
önemli konu ise, büyümedir. Girişimciler, büyümeyi izlemesi gerekir. Onlar, büyüklüğünün aynı kal-
masından ya da küçük olmaktan hoşnut olmazlar. Bu sebeple de, sürekli olarak gelişmeleri arar ve 
yeni ürün ve yaklaşımları keşfetmek için çaba gösterirler (Robbins ve diğerleri, 2003). 

Girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel taşını oluşturmaktadır. Bir ülkede girişim-
cilik ne kadar teşvik edilirse o ülkede ekonomik refah düzeyinin de aynı ölçü de arttığı herkes tarafın-
dan bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra, girişimcilik yenilik ve yaratıcılığın kaynağını oluşturmakta-
dır. Bütün bunlar göstermektedir ki girişimcilik, bir ülkenin kalkınmasında büyük öneme sahip oldu-
ğundan, bu konuya gereken özen gösterilmelidir.  

Girişimcilik, işletmelerin hem kurulumunda hem de gelişiminde kilit rol oynar. Bir işletmenin, 
üretimde katlandığı ücret ve maliyetlere ek olarak normal işletme karı kazanma fırsatı oluşturmak, her 
girişimcinin gerçekçi amacıdır. Normalin üzerinde ekonomik kar elde etmek ümidi, pazar temelli eko-
nomik gelişim metodunda gerçekçi bir hayal gibi görünmese de her işletme teknoloji yoluyla bu isteği 
gerçekleştirmeye çalışır. Bu sürecin en önemli aktörü kuşkusuz girişimcilik ruhu yüksek girişimciler-
dir (Hirschey ve Pappas, 1995). 

Girişimciler, bir çok riske katlanarak, yeni bir iş oluşturma gayreti içerisindedir. Bu riskli girişi-
min başarılı olabilmesi ise, yaratıcılık ve yeniliğe bağlıdır. Riskli girişimler, belirsiz modern bir çev-
renin taleplerini karşılamak ve yeni teknolojinin potansiyelinden yararlanmak için, öğrenmeyi ve de-
ğişimi zorunlu kılmaktadır. Muhtemel girişimciler, yeni hizmetleri, ürünleri, organizasyonları ve 
müşterileri tatmin etme yollarını yaratıcı bir şekilde oluşturmak için fırsatlar, engeller ve tehditler ko-
nusunda kendini geliştirmelidir (Jiwa ve diğerleri, 2004). 

Bilişim teknolojilerinin, 1990’lı yıllardan sonra İnternet temelli teknolojilerle gelişmesi netice-
sinde, girişimci hem yeni pazarlara açılma hem de faaliyetleri daha uygun finansman imkanlarıyla 
gerçekleştirme imkanına kavuşmuştur. Dolayısıyla, bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, 
girişimci üzerinde pozitif bir etki yarattığı söylenebilir. Bilgi temelli ekonomi için, bilgi ve bilişim 
teknolojileri önemli bir role sahip olup, ekonomilere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu rekabet üs-
tünlüğünün kaynağı, her ölçekteki işletmeye sahip olma konusunda, girişimciyi teşvik eder (Taylor ve 
Murphy, 2004). 

Girişimci açısından e-ticaret, marka geliştirme ve yenilik yaratmada pazar için yenilenebilir kay-
naklar sunmaktadır. Başarılı bir girişimcinin yenilikçi ve yaratıcı olması gerektiği düşünülürse, e-tica-
ret girişimciye bu olanakları sunan bir araç olarak da düşünülebilir (Jiwa ve diğerleri, 2005). 

ELEKTRONİK TİCARET TANIMI VE ELEKTRONİK TİCARETİN ÖNEMİ 
Günümüzde yoğun rekabet ortamı, küreselleşme, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler gibi 

faktörlere bağlı olarak ekonominin boyutunun da değiştiği görülmektedir. Son yıllarda çok fazla üze-
rinde durulan yeni ekonomi kavramı, özellikle müşteriye mal ve hizmetin sunumunda farklılaşmakta-
dır. Zaten yeni ekonomi kavramını oluşturan gelişmelerin de elektronik ticaret (e-ticaret) ve elektronik 
iş (e-iş) olduğu söylenebilir. 

Elektronik ticaret, son yıllarda iş dünyasında yaşanan en önemli gelişmelerden biridir. E-ticaret, 
işletmeden müşteriye, işletmeden işletmeye, ve tüketiciden tüketiciye boyutlarını kapsayarak online 
olarak (elektronik) mal ve hizmet satışı olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, elektronik ticaret; ileti-
şim, ticari iş süreci, hizmet, öğrenme ve işbirlikleri yaklaşımlarına göre farklı şekilde tanımlanmakla 
birlikte, genel olarak elektronik ticaret İnternet’in içinde olduğu bilgisayar ağları aracılığıyla mal, 
hizmet ve bilginin alınıp satılması, transfer edilmesi olarak da tanımlanabilir (Dura ve diğerleri, 2006). 
E-ticaret; bilgi, hizmet veya ödemelerin elektronik aktarımı, alım satım işlemlerinin ve iş süreçlerinin 
otomasyonu, ürün kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra hizmet maliyetlerinde azalma, hizmet verme 
hızında artış ve elektronik hizmetlerin kullanımını içermektedir (Kalakota ve Whinston 1997). 
Chaffey ve diğerleri (2003) e-ticaretin boyutlarını iletişim (Elektronik araçlarla bilginin, ürün-
ler/hizmetlerin ya da ödemelerin iletilmesi), iş süreci (iş işlemlerini ve akışlarının otomasyonuna yö-
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nelik teknolojinin uygulanması), hizmet (hizmet kalitesi ve hızının artması ve hizmet maliyetinin 
azalması), ve elektronik (ürün, hizmet, ve bilginin İnternet üzerinden satın alınması ve satılması olarak 
ele almışlardır. 

Elektronik ticaret, bir iş yapma yoludur. Herhangi bir işletmenin temel amacının, kar elde etmek 
olduğu düşünüldüğünde, karın gelirden maliyetlerin çıkarılmasıyla oluştuğu bilinmektedir. İşletmeler 
için gelirin elde edilmesi cazip olabilir, ancak e-ticaret sadece gelir oluşturmayı hedeflemez aynı za-
manda etkinliği geliştirmektedir (Davis ve Benamati, 2003). Fakat, günümüz e-ticaretinin çoğuna ba-
kıldığında, etkili olarak bir elektronik işi gerçekleştirmede, işletmelere altyapı ve yetersizlikler içinde 
çalışmayı  sunduğu görülmektedir (Jiwa ve diğerleri, 2004).  

Elektronik ticaret, çoğu endüstrideki aracılar için tehlike ve fırsatlara ilişkin temel bir etkiye sa-
hiptir. Ancak, pazarlama kanalı aracıları, elektronik ticaretin ilk günlerinde kendilerinin bu yolla eli-
mine edileceğini, elektronik ticaret stratejilerini uygulamaya çalışan şirketler için bu stratejinin, yal-
nızca maliyet ve sınırlandırılmış değer katacağını düşünüyorlardı. Fakat, bu düşünce giderek kırıl-
maya başlamıştır (Aldin ve Stahre, 2003).  

Elektronik ticaret, yeni ekonomi anlayışının oluşmasına neden olan bir uygulamadır. Yeni eko-
nomi bilgi teknolojilerine dayandığından, bu yeni anlayışta işletmenin tüm birimlerinin pazarlamaya 
göre yapılandığı söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, 24 saat ekonomisi olarak adlandırılan yeni ekono-
mide, sekiz saatle sınırlı olan çalışma anlayışının değiştiği ve günün 24 saatine uygun bir organizas-
yon yapısının söz konusu olduğu görülmektedir. Bu yeni ekonomide rekabetin boyutunun da değiştiği 
görülmektedir. Eski ekonomide, işletme ürününü üretirken, rakipleri de bu ürün karşısında izleyecek-
leri stratejileri belirliyorlardı. Oysa ki bu yeni düzende, kimin ne zaman ve ne yapılacağı önceden 
tahmin edilemez duruma geldi. Dolayısıyla böyle bir durum, işletmelerin çok hızlı ve esnek hareket 
etmelerini ve teknolojiyi çok iyi kullanmalarını kaçınılmaz kılmaktadır (Karahan, 2002). 

İş hayatında olan girişimcilerin başarılı olabilmesi için her çeşit fırsat piyasada bulunmaktadır. 
Bu fırsatları değerlendirip, fırsatlardan yararlanmak girişimcilerin sahip olduğu özelliklere ve imkan-
larına bağlıdır. Günümüzde faaliyette bulunan işletmelerin hemen  hepsinde bilgisayar sistemleri kul-
lanılmaktadır. Bu sistemlerin başka bir ifadeyle teknolojilerin kullanımında bir çok amaç bulunmakla 
beraber en genel amaç olarak tüketicilere daha iyi hizmet etmek olarak ifade edilebilir. Girişimcilerin 
e-ticareti kullanması yani e-ticaret stratejisi oluşturabilmesi bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar iki başlık 
altında ifade edilebilir (Dolanbay, 2000). 

1. Dış Faktörler: - İnternet’in durumu, - Sektörün durumu, - Standartlar 
2. İç Faktörler: - Yatırım miktarı, - Personel durumu, - Hizmet kalitesi 
Elektronik ticareti uygulamak için gerekli olan bu faktörler sağlandıktan sonra, işletmeler ne tür 

bir e-ticaret uygulayacağına karar vermelidir. Elektronik ticaret türleri aşağıdaki şekilde gösterilmek-
tedir (Robbins ve diğerleri, 2003). 

B2B: Bir şirket ve onun tüm tedarikçileri arasındaki tüm işlemler. 
B2C: Elektronik perakendecilik. 
C2C: Elektronik pazarlar, web temelli açık artırma ile oluşur. 
G2B: Hükümet organizasyonları ve şirketler arasındaki tüm işlemler. 
İşletmelerin ya da girişimcilerin pazarda başarılı olabilmesi için belirli bir stratejiye sahip olması 

gerekir. Strateji kavramının yönetim bilimine yerleşmesine öncülük eden Ansoff ürün ve pazar de-
ğerlendirmesi çerçevesinde 4 tür strateji uygulanabileceğini ortaya koymuştur. Ansoff’un geliştirmiş 
olduğu bu stratejilerin her birine ulaşmada İnternet kullanılarak gerçekleştirilen e-ticaretle daha kolay 
ulaşılabilir. Bu stratejiler pazara nüfuz etme, pazarı genişletme, ürün geliştirme, ve ürün çeşitlendirme 
olarak ifade edilebilir (Chaffey ve diğerleri, 2003). İşletmelerin İnternet’e dahil olarak faaliyetlerini 
gerçekleştirmesi, potansiyeli yakalamak için bir anlam taşımamaktadır. İşletmeler ya da girişimciler 
başarıya ulaşmak için belli konularda başarılı olmak zorundadır. Bu konular arasında Dolanbay (2000) 
şunları ifade etmektedir: i. İşlem güvenliği: Bu İnternet yoluyla alış veriş yapan kullanıcıların tüm 
işlemlerini güvenli bir ortamda yapması anlamına gelir; ii. Bilgi sunulması: Bilginin statik yapıdan 
dinamik yapıya kadar çok geniş bir yelpazede müşterilere sunulmasını içermektedir; iii. Etkileşim: 
Müşteri ve işletme arasında doğrudan bir iletişimin kurulmasıdır. 

Girişimciler, e-ticaret sayesinde müşterileriyle arasındaki koordinasyonu artırıp, veri akışını iyi-
leştirip, işlem maliyetini azaltabilir. Bunun yanı sıra, potansiyel alıcı ve satıcı hakkında bilgi toplama 
maliyetini azaltır. İdeal bir e-ticaret, maliyetleri azaltır, ürün/hizmet kalitesini artırır, yeni alıcı ve satı-
cılara ulaşma imkanı verir, mevcut ürün satışı için yeni yöntemler geliştirilmesine neden olur.  



 

 

114

ELEKTRONİK TİCARETİN GİRİŞİMCİYE KAZANDIRDIKLARI 
Girişimciler, bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler neticesinde, piyasaya girerken pek çok 

fırsatla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar genel olarak; i) piyasaya girmek için göreceli olarak düşük 
maliyet, ii) bütün dünyadaki müşterilere ulaşma, iii) mal ve hizmetlerin müşteri tercih ve isteklerine 
göre kişiselleştirilebilmesi  iv) sanal işletme denilen fiziki olarak varolmayan ancak online aracılık 
yapan işletmeler olarak ifade edilebilir. E-ticaretin işletmeler arası ticaret ve müşterilere doğrudan 
satış şeklinde ortaya çıktığını düşünürsek, her iki durumda da girişimcilerin, kendilerine e-ticarette yer 
bulabilecekleri görülecektir. Bunun yanı sıra, yerel olarak faaliyet gösteren bir işletme, ürünlerini 
İnternet aracılığıyla farklı bölgelerdeki müşterilere ulaştırma şansını da elde edecektir.  E-ticaretin 
girişimcilere sağlamış olduğu faydaları belli başlıklar altında toplamak mümkündür. Bunlar (Özbay ve 
Akyazı, 2004) tarafından şöyle ifadelendirilir: Öncelikle Girişimcilerin kurdukları işletmelerin genel 
maliyetlerini düşürür.  Aracıların yerini yeni işlemler yapan elektronik aracılar alabilir ya da hiç aracı 
olmayabilir. Bu durumda, maliyetlerin düşmesine neden olur.  Müşteri istediği bir yerden günün her 
saatinde alışverişini gerçekleştirir. İşletmede günün her saati personel çalıştırmadan mağazasını açık 
tutarak, devamlı satış yapabilmektedir.  İşletmenin müşteri sayısı artacaktır. Çünkü klasik anlamda 
olduğu gibi tüketici sadece mağazadan alışveriş yapma gibi bir sınırlamayla karşı karşıya değildir.   

E-ticarette, sipariş alma, alındı makbuzu vb. işlemlerde yapılacak hatalar ve zaman kaybı olma-
maktadır.  İşletme, müşterinin kişisel bilgilerini kolaylıkla takip ederek, sürekli sorun çıkartan müşte-
rilere karşı tedbir alabilmektedir.  İşletme, e-ticaret ile hangi malların hangi müşteri kitlesi tarafından 
tüketildiğini, müşterinin ilgi alanları gibi bilgilere daha kolay ulaşabilmekte ve bu bilgileri daha etkili 
olarak analiz ederek daha doğru kararlar alabilmektedir. Bu bilgiler ışığında da reklam stratejisini be-
lirleyebilir.  E-ticaret ile aynı zamanda depodaki malların hızlı takibi, yeni sipariş, yeni ürün çeşidine 
geçiş gibi konularda zamanında karar alınması sağlanır.  Ödemelerin İnternet ortamında yapılması, 
işletmelerin lojistik alt yapı masraflarından kurtulmasına neden olur.  E-işletmeler web sitelerinde ses 
ve görüntü unsurları kullanarak müşterilerini kolaylıkla etkileyebilmekte, broşür ve reklam masrafla-
rını azaltabilmektedirler. 

ELEKTRONİK TİCARETİN GİRİŞİMCİYE OLAN OLUMSUZ ETKİLERİ 
Küreselleşme sonucunda, işletmeler daha fazla İnternet ve İnternet’e dayalı ticaretten yararlan-

maktadır. Girişimciler, böyle bir ortamda faaliyetlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Böyle bir or-
tamda faaliyet göstermeyen bir işletme belli bir süre sonra pazar payı düşmesinin yanı sıra, işlerini 
geliştirme, kar etme ve yeni iş bağlantıları oluşturmakta çok zorlanacaktır. Günümüzde elektronik 
ticareti uygulama her ne kadar zorunlu olsa da, bu yöntemin reklamcılık ve pazarlamaya olumsuz et-
kileri de olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar arasında (Özbay ve Akyazı, 2004) şunları ifade et-
mektedir. İşletmelerin değişen pazar koşullarına uyum sağlamasının zorlaşması; Ürünün hasarlı bir 
ürün olması sonucunda bu ürünün değiştirilmesinde lojistik güçlüklerle karşılaşılması; İşletmenin 
müşteri kaybetmesine neden olması; İşletmelerin, ürün geliştirmede bazen yetersiz kalabilmesi; Ta-
şıma işlemleri neticesinde ürünün, doğru zaman ve doğru yerde olmamasından dolayı sorunlar yaşa-
nabilir. 

TÜRKİYE VE  TÜRKİ CUMHURİYETLERDE ELEKTRONİK TİCARET 
Girişimci kavramının tanımında da görüldüğü gibi bir müteşebbisin yenilikleri takip ederek fır-

satları yakalayan bir kişi olması gerekir. İşte 21.yüz yıl dediğimiz bilgi çağı bilgi teknolojilerinin sı-
nırlar ötesine taşınmasına neden olmuş, girişimciler için yeni fırsatlar doğurmuştur. Bu yeni fırsatların 
en önemlisi ise son dönemlerde İnternet olmuştur. 

Özellikle bilgi edinme amaçlı kullanılan İnternet’in ticari amaçlı kullanılmaya başlaması küresel 
bağlamda tüm dünyada yeni bir ticari faaliyet alanı olarak kabul edilmiştir. Kendine özgü yapısı ve 
lisanı ile satıcılar açısından yeni bir satış ve pazarlama aracı olmasının yanı sıra yeni bir iletişim kanalı 
olarak da müşteriyle ilişkiye geçmenin alternatif yollarından birisi olmuştur. E- ticaretin gelişimi kul-
lanıcıların sayısına ve bilgi teknolojilerine yapılan yatırıma bağlı olarak gelişme göstermektedir. Bu-
gün ABD ve Kuzey Avrupa ülkeleri e-ticaret yaparak büyük işlem hacimlerine sahip olan işletmelere 
sahiptir. Türkiye’de de 1990’lardan sonra e-ticaret uygulamaları görülmeye başlanmıştır. Bu bağ-
lamda e-ticaret alanında yapılacak iş, doldurulacak boşluklar fazladır. Fakat girişimcilerin karşısına 
çıkan kültürel, teknik ve altyapı-çevresel sorunlar onları engellemektedir.  
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Tablo1 Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Gelişmiş Ülkelerde girişimcilerin şirket kurmaları ha-
linde yapması gereken işlem sayısını, işlemlerin alacağı gün sayısını, ve maliyetlerini göstermektedir. 
Bunun yanısıra Singapur, Canada gibi bazı ülkelerde şirketler tamamen online kurulabilmekte iken 
Türkiye’de sadece prosedürler hakkında bilgiye online ulaşılabilmekte , işlemler için farklı kurumlara 
gidilmek zorundadır. Ancak Türkiye e-devlet uygulamalarının bir parçası olan planlanmış sistemler bu 
prosesi tamamen online olacak şekilde yeniden düzenlemektedir. Türki Cumhuriyetlerde  ise henüz 
online yapılabilen bir işlem yoktur.  

 
Tablo 1. Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Gelişmiş Ülkelerde Şirket Kurma Maliyetleri, Süre-

leri, ve Şartları 
Ülke İşlem Sayısı Gün Sayısı Maliyet (Kişi Başına Düşen 

Milli Gelire Yüzdesi) 
Enaz Sermaye(Kişi Başına 

Düşen Milli Gelire Yüzdesi) 
Kazakistan 7 24 8.6 26.6 
Kırgızistan 8 21 10.4 0.6 
Türkiye 8 9 27.7 20.9 
Özbekistan 9 35 15.5 20.2 

İngiltere 6 18 0.7 0.0 
A.B.D. 5 5 0.5 0.0 

KAYNAK: Doing Business 

DEĞERLENDİRME 
Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmenin yanı sıra küreselleşme olgusu neticesinde gü-

nümüzde klasik ticaret anlayışı ve rekabet şartları değişmiştir. Bütün dünyada faaliyet gösteren işlet-
melerin yanı sıra ülkemizde de pek çok işletme, satış hacimlerini artırmak için e-ticaret faaliyetlerine 
katılmak zorunda kalmıştır. İşletmeler, ilk zamanları, İnternet sayesinde ürünlerini sadece tanıtırken, 
şu anda pek çok işletme kendi elektronik sitelerini hazırlamaktadır. 

İşletmeler ya da girişimciler, gitgide daha yoğun rekabetle karşı karşıya kalmaktadır. Dolayı-
sıyla, işletmenin kendi web sitesini kurarak bu site üzerinden ürünlerin satışını gerçekleştirmesi neti-
cesinde pazar payını artırmanın yanında, rekabet gücüde elde etmiş olacaktır. Bu açıdan düşünüldü-
ğünde elektronik ticaret, aslında girişimcileri cezbeden bir tekniktir. Ülkemizde de her geçen gün bil-
gisayar ve İnternet kullanıcılarının sayısının da arttığı düşünülürse, e-ticaret geleceğin pazarlama tek-
niği olacaktır. Öte yandan, kadınların da iş hayatına girmesi neticesinde, ailelerin alışveriş için ayır-
dığı sürenin de azaldığı gözlemlenmektedir. 

E-ticaretin girişimci için daha çok avantaj içerdiği bir gerçektir. Burada girişimci e-ticaret uygu-
lamasına geçmek istiyorsa, öncelikle gerekli olan alt yapısını kurması gerekir. Gerekli olan alt yapı 
sağlandıktan sonra bu kurulacak olan işletmenin kısa süre içerisinde pazar payını artırmaması ve reka-
bet edememesi için bir neden yoktur. 

Küçük ölçekli işletmeler, her ne kadar yerel kaynaklarla üretim yapsalar da, e-ticaret sayesinde 
ürün üretmede ve pazarlamada küresel ölçekte düşünebilmektedir. Daha önce, uluslar arası arenada 
rekabet edebilmek için, büyük ölçekli işletme olmak gerekirken, iletişim teknolojilerinde yaşanan ge-
lişmeler neticesinde küçük ölçekli iletmeler de dünya ölçeğinde rekabet etme şansını yakalamışlardır. 
Sonuçta e-ticaret, girişimcilik ruhunun gelişmesinde önemli bir unsur olarak tanımlanabilir. 

Bilgi çağının ve küreselleşmenin getirdiği yeni iletişim teknolojileri etkilerini ticari faaliyetlerde 
de göstermiş, bu teknolojilerin kullanımıyla dünyada yeni bir ekonomik düzene doğru geçiş gözlen-
miştir. Geleneksel olarak yapılan ticaret artık alıcı ile satıcının bir araya gelmediği, zamandan ve ma-
liyetlerden tasarruf ettiği elektronik bir ortama taşınmıştır. Küreselleşen dünyanın bu yeni ticaret şek-
line e-ticaret adı verilmektedir. 

Girişimcilik ve girişimciler açısından yeni fırsatlar sunan bu ortak zemin belirsizliklerle dolu bir 
risk olarak algılanmaktadır. Girişimcinin bu belirsizlikleri başarılı bir rekabet stratejisine çevirerek 
karlı bir yatırıma dönüştürmesi gerekmektedir.  

Geleneksel ticaretten farklı bir şekilde gelişen e-ticaret kimi girişimcilerin mal ve hizmet mali-
yetlerinde kayda değer bir düşüşe neden olurken kimi girişimciler için mesleki anlamda yeni fırsatlar 
sunmaktadır. Bilişim teknolojilerindeki hızlı ve büyük değişim hem bireysel hem de işletme bazındaki 
girişimlerin yönünü değiştirmekte ve mevcut girişimcileri de yeni teknolojilere kullanmaları konu-
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sunda düşünmeye itmektedir. 
Bu çalışmada girişimcilik kavramı tanımlanmaya çalışılmış daha sonra geniş bir şekilde e-ticaret 

kavramı üzerinde durulmuş, e-ticaretin faydaları ve girişimcilik üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri 
tartışılmıştır.   

Bu sorunların aşılabilmesi için öncelikle girişimcilerin küresel düşünme yeteneğine sahip olma-
sında yatmaktadır. Bunun dışında bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri sağlayacak eğitim program-
larının hazırlanması gerekmektedir. Ülkemizde özellikle girişimlerin KOBİ’ler şeklinde olduğuna 
dikkat edilirse e-ticaret aslında KOBİ’ler için büyük bir fırsattır. KOBİ’lerin yeniliklere büyük işlet-
melerden daha kolay uyum sağlama yeteneği göz önüne alındığında sektörler ve ürünler itibariyle e-
ticarete uygun olan KOBİ’ler zaman kaybetmeden bu teknolojik yeniliğin nimetlerinden faydalanması 
gerekmektedir. 

Gelecekte e-ticaretin ekonominin çok büyük bir dilimini oluşturacağı göz önüne alınırsa mevcut 
ve yeni girişimcilerin bu platformda yerlerini almaları gerekmektedir. 
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İNTERNETİN GİRİŞİMCİLİĞE SUNDUĞU FIRSATLAR VE İNTERNETTE 

BAŞARILI BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK İÇİN MARKA YARATMA YOLLARININ 
İNCELENMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK OLAY 

F. Asuman YALÇIN* 
Selda ENE** 

 

ÖZET 
İnternetin web teknolojileri sayesinde çok geniş kitlelere yayılması, büyük işletmelerin yanısıra 

küçük işletmelerin ve girişimci bireylerin de ticari amaçlı  olarak kullanılabilmesine olanak sağlamış-
tır. Elektronik ticaret sayesinde, işletmeler arası ticaret, tedarik zinciri yönetimi, işletmeden müşteriye 
perakende satış hizmetleri, sanal ortamlarda müşteriler arasında ticaret yapma olanakları (açık arttırma 
ile) hızla gelişmektedir.  

Yeni ekonomi, hem işletmeler hem de müşterilerin kazanabileceği mükemmel şekilde işleyen bir 
sistem oluşturma gücüne sahip olmuştur. Online müzayede sitesi Ebay, sanal kitapçı Amazon, 
İnternetin en büyük bilgiye erişim portallarından biri Yahoo gibi, bilinen İnternet şirketleri de başarılı 
bireysel girişimler sonucu İnternette yerlerini almışlar ve bugün e-ticaret kavramıyla birlikte anılır 
hale gelmişlerdir. Bu başarılı İnternet markaları arasındaki ortak nokta, müşterilerin bir şeyler yapma-
sına yardımcı olmaları ve onlara İnternette pratik getiriler sunmalarıdır.  

İnternet’te başarılı bir girişimciliğin esası olarak, gerçek bir marka yaratmak üç anahtar fikirden 
oluşmaktadır: Bunlar; ayrıcalıklılık (eşsiz özelliklere sahip olmak), algı (hedef kitle tarafından ayrıca-
lıklı marka olarak algılanmak), getirilerdir (işlevsel ve duygusal faydalar sunmak). Doğru şekilde iş-
lendiği takdirde İnternet, gerçek bir markayı konumlandırmada anahtar rolü oynayacaktır. İrili ufaklı 
pek çok İnternet markasının oluşumunu gerçekleştiren Laura ve Al Reis’a göre İnternet’te marka ya-
ratmanın sınanmış 11 değişmez kuralı bulunmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak çalışmamızda, başarılı 
bireysel girişimcilik için İnternette marka yaratmanın kuralları, başarılı bir web sitesi örneği seçilerek 
(ebay sitesi) üzerinde analiz edilmiştir.  

GİRİŞ 
Artan rekabet baskıları, küreselleşme, ve teknolojideki ilerlemeler; tüm dünyadaki girişimcilerin 

güçlerini daha etkili yatırımlar yapabilmelerine ve finansal yönetim sistemlerini daha fazla güçlendi-
rebilmelerine olanak tanımaktadır.Başarılı birleşmeler, başarılı bilgi sistemleri ve finansal sistemlerin 
yönetimi, 21. yüzyılın yönetimleri için inanılmaz fırsatlar ortaya koymaktadır (Gupta ve Gunasekaran, 
2005: 4). Mevcut girişimlerin güçlendirilmesi ve yeni girişimlerin hayat kazanabilmesi, teknolojik 
ilerlemeler ve internetin kullanımı sayesinde büyük bir hız kazanmıştır. İşletmeler içersinde ve işlet-
meler arasındaki iş yapış şekillerinin elektronik ortama aktarılmasıyla, sistem daha etkili ve verimli 
hale dönüşmüş, maliyetlerde de düşüş yaşanmıştır.  

Küresel enformasyona ve içeriğe erişim ortamının yaratılması “birey- merkezli bilgi ve eko-
nomi”ye girişin ilk etabını oluşturmaktadır. Dijital evrim ve dijital içerik yakınlaşması, milyonlarca 
insana gerçek zamanlı küresel bilgiye ve erişim ağlarına ulaşma fırsatı sunmaktadır (Çakır, 2006: 
282).  İnternet sayesinde; bilginin hızlı akışı, maliyetlerin düşmesi, sistematik bir organizasyon yapı-
sının oluşturulması, güvenilir ilişkilerin geliştirilmesi sağlanarak yeni iş modelleri oluşturulmuştur. 

                                                 
* Prof. Dr., M.Ü. S.B.Y.O. Pazarlama Bölümü. 
** Araş.Gör., M.Ü. S.B.Y.O. Pazarlama Bölümü. 
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İşletmeden işletmeye, işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaret şekilleri sayesinde işletmelerin iş 
yapış şekileri değişmiş, global dünyadaki yeni girişimcilerin cesareti ve önü açılmıştır.  

Yeni ekonominin sunduğu fırsatları kullanan girişimci organizasyonlar, doğru bir elektronik iş 
modeli kurarak işe başlamalarının yanısıra güvenilir bir network ağı ile de işlerini sürdürebilmeleri 
gereklidir. Bu sayede, organizasyonun bilgi yönetiminde yeni bir perspektif oluşturulmuş olmaktadır 
(Saxena ve Anshu, 2005: 1). 

YENİ EKONOMİ VE İNTERNETTE GİRİŞİMCİLİK 
1980’li yılların başından itibaren, kişisel bilgisayarların yaygın olarak kullanılmaya başlama-

sıyla, bazı yazarlar için “paradigma değişimi” olarak kabul edilmiş ve aynı zamanda da yeni ekono-
minin başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir. 

“Bilgi ekonomisi” ya da “digital ekonomi” olarak da tanımlanan yeni ekonominin özellikleri ara-
sında sayılan, esneklik, risk, belirsizlik, değişim, ileri teknoloji, ar-ge, networkler ve yaşam boyu eği-
tim kavramları post–endüstriyel toplumun özellikleridir (Bozkurt, 2005: 255). 

İnternetle birlikte gelişen yeni ekonomi, özellikle girişimciler ve küçük işletme sahipleri açısın-
dan bir çok fırsatı beraberinde getirmektedir. Zeki ve atılımcı bireyler, bankacılık ve danışmanlık gibi 
işler yerine artık kendi işlerini kurmakta ya da ileri teknoloji şirketlerinde yenilikçi ve yaratıcı ekip-
lerde önemli roller almaktadırlar. İnternetin ve e-ticaretin getirdiği fırsatlar sonucunda piyasaya giren, 
başarılı olan bireyler ve işletmeler artık günlük gazetelerin ilk sayfalarında görülmekte, medyada he-
men her sektörde İnternetin getirdiği yenilikler sıradan olaylar olarak aktarılmaktadır. Tüm bu geliş-
meler bir cümle ile ifade edilebilir: “İnternet ve girişimci ruhun kombinasyonu yeni ekonomide daha 
önceleri elde edilmesi çok güç olan işletme modellerinin oluşmasına imkan vermiştir.” Maliyetler bü-
yük ölçüde düşmüş, günden güne de düşmeye devam ederken fiyatları da aşağıya çekmiştir (Akın, 
2001: 4). İnternetin ticarette kullanılması sayesinde, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının da takip edilip 
yerine getirilmesi daha kolay ve mümkün hale gelmiştir (Jiwa ve diğerleri, 2005:1).   

Büyük yönetim ustası, ekonomist ve teorisyen Peter Drucker, modern ekonomi tarihini beş çağa 
ayırmaktadır (Şekil 1). Her çağı tek bir düzenleyici ilke terminolojisi ile tanımlamakta, o çağdaki ba-
şarılı ticari kuruluşların işini ve verimliliğini nasıl örgütlediklerine  bakmaktadır. Drucker her çağın, 
yaklaşık 40 yıl sürdüğünü ve bir önceki dönemi anlamayı sağlayacak bir içeriğe sahip oluğunu söyle-
mektedir. Yeni bir çağa girildiğinde, insanların o çağın düzenleyici ilkesini anlamakta zorlandığını 
düşünmektedir ( Moon ve Millison, 2003: 20).    
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Şekil 1. Peter Drucker’e Göre Modern Ekonomi Tarihinin Beş Çağı.    
Kaynak. Michael Moon, Doug Millison, 2003. Ateşten Markalar (İnternet Çağında Marka Sada-

kati Yaratmanın Yolları), İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri, s. 20.  
 
Drucker, 1995 yılında enformasyon çağının bittiğini ve  artık iş yaşamını ve verimliliği düzenle-

yen ilkenin farklı bir çağa geçtiğini söylemektedir. 1995’te World Wide Web’in (www)  akademik ve 
askeri alandan, dünyanın her yerine ofislere, fabrikalara, evlere İnternetin girişini hızlandırmıştır. An-
cak İnternet bu yeni ekonomik çağın düzenleyicisi değildir. İşlevi, enformasyon çağında elektriğin 
yaptığı işlevdir, elektrik bu çağı mümkün kılmış ancak düzenleyici ilke enformasyon olmuştur. 
1995’te başlayıp, 2035 civarında bitecek bu çağın düzenleyici ilkesi olarak “Güven Ağları” olacaktır. 
Yeni teknolojiler toplumu ve ticareti ileri götürüken, tüketiciler ve hizmet sağlayanlar arasında yoğun 
etkileşim ve çok çeşitli kaynaklar sayesinde de seçicilik sağlamaktadırlar. Teknik ilerlemeler (hızlı 
network bağlantıları vs.), kişiselleştirilmiş bilginin daha çok tüketimi, gelişmiş similasyon becerileri 
ve yoğun eğlenceye yol açmaktadır. Ancak başarılı bir e-ticaretin temelinde başarılı güven ağı (belki 
de onlara hizmet veren firmalardan çok birbirine güvenen bir grup insan) olduğu unutulmamalıdır ( 
Moon ve Millison, 2003: 22).   
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Bilişim teknolojilerinin 1990’lı yılların ortasından itibaren İnternet temelli teknolojilerle bütün-
leşmesi sonucu oluşan yeni piyasalar girişimci bireylere ve kısıtlı imkanlara sahip küçük işletmelere 
önemli fırsatlar doğurmuştur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler bir ekonomide rekabet ortamının ge-
lişmesi ve ekonomik hayatın sağlıklı olarak işleyebilmesi için gerekli kurumlardır. Dolayısıyla küçük 
işletmeler, potansiyel büyük işletmeler olarak da  kabul edilebilirler. Küçük işletmeler özel konumları 
itibariyle büyük işletmeler karşısında özellikle finansman ve pazar açısından bir çok zorluklarla mü-
cadele etmek durumundadırlar. Bu görev ise küçük işletmelerin lokomotifi durumundaki girişimci 
bireylere düşmektedir (Akın, 2001: 7).  

Küçük işletmeler, girişim özgürlüğünün yanı sıra girişim kapasiteleri ve kolayca uyum sağlaya-
bilme yetenekleri sayesinde teknolojik gelişmeleri izler, hatta bir anlamda yeniliklerin denendiği labo-
ratuar işlevi görürler. Küresel anlamda teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ve pazar koşullarındaki 
değişmeler girişimcilerin niteliklerinin değişmesine neden olmuştur. Bilgi toplumunda girişimcilerin 
nitelikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Özgener, 2000: 10): 

1. Girişimciler, yüksek düzeyde başarı güdüsüne sahip, hesaplı risk üstlenen ve işlerini 
sonuçlandırmak için kişisel sorumluluk üstlenme eğilimindedirler.  

2. Girişimciler, gündelik düşünceler, değişen tavırlar ve kendi önyargılarından etkilenmeksizin 
olayları yorumlayabilme yeteneğine sahip olan ve muhtemel tehlikelerden yılmaksızın hızlı karar ve-
rerek harekete geçen bir kişiliğe sahiptir. 

3. Girişimciler, mücadeleye atılma heyecanından zevk alan, bütün tutkusu yaratmak ve büyüt-
mek olan, müşteri ve ürüne bir arada motive olabilen ve becerisini sürdürmenin en önemli yollarından 
birisinin olumlu tavırlar olduğunu düşünen ve bunları enteresan ve kârlı işlere dönüştüren bir kişiliğe 
sahiptirler.  

4. Girişimciler, pazarını dünya pazarı olarak algılayan, rekabet düzenini varlığının temel nedeni 
olarak gören, bilgi değişimi sayesinde değişimle iç içe yaşayan, onu kullanan ve değişimi bir fırsat 
olarak değerlendiren, geçmiş deneyimlerinden eğitici sonuçlar çıkaran bir eğilime sahiptirler.  

5. Girişimciler, demokratik yapıda kendisini demokratik düzenin temel taşlarından biri olarak 
algılayan ve kendisine özgü bir misyonu olan bir eğilime sahiptirler.  

Bu niteliklere sahip bir girişimci tipinin yetişmesi yeni bir kültür oluşturmayı gerektirmektedir. 
Bu nedenle, geleneksel toplum yapısının değişmesi zorunludur. Küreselleşen dünyada girişimcilerin 
ve işletmelerin rekabetçi bir avantaja sahip olması ve Türkiye’deki ekonomik koşullar toplumumuzun 
yaratıcı, atılımcı ve girişimci olmasını zorunlu kılmaktadır. Buna bir de çağdaş gereksinimler eklendi-
ğinde, yeni ufuklar açacak bir teknolojik ve ekonomik gelişme odağının yaratılması gerekli olmakta-
dır. Günümüzde, yeni bir girişimcilik kültürünün oluşturulması ve KOBİ’lerin bu kültürü benimse-
mesi için özellikle “eğitim” ve girişimcilerin “yetki devri” konusundaki tutumları hayati bir rol oyna-
maktadır. Bunların yanısıra e-ticaretin dolayısıyla da internet perakendeciliğinin gelişimine etki eden 
dört temel değişkenin  de gözardı edilmemesi gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Şekil 2.  E-Ticaretin Gelişimi Etkileyen Faktörler 
Kaynak: H. Dilara Keskin, 2003. Alternetif Bir Dağıtım Kanalı Olarak İnternet Perakendecili-

ğinde Durum Değerlendirmesi, Pazarlama Dünyası, Sayı.6, s. 52. 
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İNTERNETİN GİRİŞİMCİLİĞE SUNDUĞU FIRSATLAR VE GÜVEN AĞLARININ 
KULLANIMI 

İnternet ve e-ticaretteki büyümenin ardında üç motive edici güç bulunmaktadır; bunlar dijital-
leşme, networkler ve kişiselleştirmedir (Doyle, 2004: 575): 

• Dijitalleşme ve Moore yasası 
İnternetteki herşey dijitaldir. Bilgi devriminin temelinde yatan, bilginin dijital biçime dönüşme-

sidir. Bu form sayesinde bilgi, bilgisayarlar tarafından ustaca işlenmekte ve ağlar aracılığıyla diğerle-
rine iletilmektedir. Bilgisayarlar ve digital araçlar, tamamen çipler üzerine kuruludur. Çipler heyecan 
verici bir hızla daha ucuz, daha küçük ve daha güçlü hale gelmektedirler ve bu durum bilgisayarların 
gücünün sınırsız olanaklara sahip olmasına neden olmaktadır. Bu özellik ilk olarak, İntel’in kurucusu 
olan Gordon Moore tarafından yasallaştırılmış ve sınırsız güç denklemi olarak kabul görmüştür. 
Moore yasasına göre, “her 18 ayda bir maliyetler sabit kalırken, bilgisayar işlem gücü iki katına çık-
maktadır”.  (Doyle, 2004: 575) 

Bu durum bilginin depolanması, işlenmesi ve iletilmesinin de inanılmaz boyutlarda ucuzladığı 
anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, pazarlamaya da müşteriler ve hissedarlara değer yaratma konu-
sunda yeni yollar sunmaktadır.   

• Networkler ve Metcalf Yasası 
Moore Yasası, ucuz bilgisayar kullanma imkanlarının milyonların eline geçmesini sağlamıştır. 

İnsanların güven ağları aracılıyla birbirlerine bağlanmaları halinde, Moore’un tahmininin de ötesinde 
tüketici ve hissedar değeri kaynakları yaratılmaktadır. İnternetin neden bu kadar değerli olduğunu 
açıklayan yasa, 3Com Corporation’ın kurucusu olan Robert Metcalf tarafından açıklanmıştır. Metcalf 
Yasası, “herhangi bir ağın değeri, kullanıcılarının sayısının karesi ile orantılıdır” demektedir. Daha 
fazla kullanıcının bağlanmasıyla hizmetin değeri hızla artar (Doyle, 2004: 578). 

• Bireysel Kişiselleştirme 
Moore Yasası ve İnternet, ölçek ekonomisi ve kişiselleştirme arasında tercih yapma gereksini-

mini ortadan kaldırmıştır. Geçmişte, kişiselleştirilmiş ürünler ve bireysel hizmetler elit tabakanın ayrı-
calığıydı. Dijitalleşme ve ağlar, tüketimi demokratikleştirdi, kişiselleştirmeyi birkaç kişi yerine pek 
çok kişi için satın alınabilir kıldı. Bireyselleşme ucuzlamıştır, çünkü şirketler otomatikleşmiş, sanal 
duruma gelmiş ve mevcut dijital varlıkları daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Örnek olarak, Amazon, 
Yahoo, Dell gibi İnternet öncüleri müşterilerine istediklerini, istedikleri şekilde ve istedikleri zamanda 
sunabilmektedirler. Şekil 2’de de görüldüğü gibi bilgi devrinde her birey için  birebir interaktif me-
sajlar yaşanmaktadır (Doyle, 2004: 583). 
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Şekil 3. Geniş Mesajlardan Etkileşime Kayış. 
Kaynak. Peter Doyle, 2004. Değer Temelli Pazarlama, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri, s. 

583.  
 
Hızla büyüyen İnternet ve e-ticaret kullanımı sayesinde, İnternet üzerinde yeni pazar yerleri 

oluşmuştur. Oluşan beş faklı  pazaryeri şöyledir (Kırcova,2002: 32): 
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• İşletmelerden tüketicilere doğru yürütülen pazarlama faaliyetleri B2C (Business to 
Consumer), 

• İşletmelerden işletmelere doğru yürütülen pazarlama faaliyetleri –endüstriyel Pazar- B2B 
(Business to Business), 

• Müşterilerden müşterilere yönelik pazarlama faaliyetleri C2C (Consumer to Consumer), 
• İşletmelerden hükümetlere yönelik pazarlama faaliyetleri B2G (Business to Goverment), 
• Hükümetlerden işletmelere yönelik pazarlama faaliyetleri G2B (Goverment to Business). 
Bu pazarlardan en çok üzerinde durulan tüketiciler ve endüstriyel pazarladır. Diğer pazar türleri 

daha çok İnternetin kullanılmasıyla ilgili özelliklerinden dolayı gelişme olanağı bulmuştur. Bu nok-
tada, İnternet ortamında faaliyet gösteren işletmeler ile ilgili olarak iki farklı yapıyı tanımlamak gere-
kecektir (Kırcova,2002: 33): 

 Faaliyetlerini tamamen İnternet ortamında yürüten yeni ekonomi işletmeleri (e-business) 
 Var olan faaliyetlerini İnternet ortamına da taşıyan geleneksel işletmeler (Click &Mortar 

Business). 
Artan ve yaygınlaşan İnternetin kullanımı sayesinde, güven ağları oluşmuş ve ekonomik hayatın 

düzenleyici faktörü olmuştur. Tüketiciler, işletmeler, tedarikçiler arasında ağ bağlantıları yoluyla e-iş 
modelleri geliştirilmiş ve aynı zamanda oluşturulan sanal tüketici grupları (blogging) arasındaki ağ 
bağlantıları yoluyla etkileşimler artmıştır.    

İnternette başarılı girişimcilik oluşturabilmek, başarılı bir marka olabilmek için, tüketici tatmini 
en iyi şekilde sağlamak gerekmektedir. Burada, ağ bağlantılarından yararlanarak oluşturulan, e-iş mo-
dellerinde sanal ortamın interaktivitesinden faydalanılarak tüketicilere, istek ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda onları tatmin edecek hizmetler sunulmaktadır.  

İşletmeden tüketicilere (B2C) yönelik elektronik hizmetlerde dört tatmin kategorisi yer alır, fakat 
başarılı bir marka yaratılmak isteniyorsa biri üzerine yoğunlaşılmalıdır. Tüketiciye sunulan tatmin 
kategorileri ( Moon ve Millison,2003:26):    

 Keyif veren bir eğlence deneyimi yaşamak ( Bir süre için bile olsa tüketicinin dikkatini ya-
şam sorunlarından uzaklaştırır), 

 Bir sorun çözümünde daha az vererek daha başarılı olmak (zaman, para, stres, beyin gücü), 
 Bir şeyler öğrenmek (önceden olası sorunları çözmek), 
 Kendini geliştirmek (öz saygı, sosyal durum ve yaratıcılık). 

İşletmelere yönelik (B2B)  elektronik hizmetlerde de  dört tatmin kategorisi yer alır, fakat başa-
rılı bir marka yaratılmak isteniyorsa yine biri üzerine yoğunlaşılmalıdır. İşletmeye  sunulan tatmin 
kategorileri yukarıdan aşağıya sırasıyla ( Moon, 2003: 126):    

 Süreç geliştirme (daha az anlaşmazlık), 
 Maliyet azaltma, 
 Gelir arttırma, 
 İşletme değerinin iyileştirilmesi (ilk üçünün toplamıdır). 

Başarılı bir İnternet markası bu kategorilerden sadece bir tanesi etrafında konumlanmalıdır. Tü-
ketici de, kendi tatminini dört B2B veya dört B2C tatmin kategorilerinden yalnızca biriyle bağdaştıra-
caktır.  

İnternetin önemli değişiklikler getirdiği bu piyasalarda  girişimci küçük işletmeler şu fırsatlarla 
karşı karşıyadırlar (Akın, 2001: 5): 

1. Piyasaya girmek için göreceli olarak düşük maliyetler, 
2. Tüm dünya genelinde müşteri potansiyeli, 
3. Mal ve hizmetlerin  kişiselleştirilmesi. 
E-Ticaretin işletmeler arası ticaret ve müşterilere doğrudan satış şeklinde ortaya çıktığını düşü-

nürsek, girişimci küçük işletmelerin her iki halde de kendilerine e-ticarette yer bulabilecekleri görüle-
cektir. Yerel olarak faaliyet gösteren bir işletme, ürünlerini İnternet aracılığıyla farklı bölgelerdeki 
müşterilere ulaştırma şansını elde edecektir. Bu amaçla oluşturulacak bir web sitesinin başarılı olabil-
mesi için bazı koşullara dikkat edilmesi ve soruların cevaplanması gereklidir (Akın, 2001: 5): 

1. E-ticaret işlemlerde önemli tasarruflar sağlayacak mıdır? 
2. Ürünümüz için hızla gelişecek bir elektronik piyasa mevcut mudur? 
3. Piyasadaki gücümüz ve tanınmışlığımız ne düzeydedir? 
Bir çok işletmenin elektronik piyasalara yönelmesinde işletme süreçlerinin daha da etkinleştiril-

mesiyle maliyetlerin düşürülmesi hedefi etken olmaktadır. Özellikle büyük işletmelerde bu tür kaza-
nımlar milyon dolarlara ulaşabilmektedir.  
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İNTERNETTE BAŞARILI  BİREYSEL GİRİŞİM OLUŞTURABİLMEK İÇİN MARKA 
YARATMA YOLLARI 

İnternet’te başarılı bir girişimciliğin esası olarak, gerçek bir marka yaratmak üç anahtar fikirden 
oluşmaktadır: Bunlar (Rowley, 2004: 2); 

 Algı (hedef kitle tarafından ayrıcalıklı marka olarak algılanmak),  
 Ayrıcalıklılık (ürünün karakteristik özellikleri ve sağlanılan hizmetler ile eşsiz özelliklere sa-

hip olmak),   
 Getirilerdir (işlevsel ve duygusal faydalar sunmak ve devamını sağlamak).  

Bir markanın logosu, grafik dizaynı marka ile birlikte düşülüp, akılda kalma ve farkındalığı art-
tırmasına rağmen, başarılı bir marka yaratmada yetersiz kalmaktadır. İster sanal ortamda ister gerçek 
mağaza ortamında, olumlu bir marka imajına sahip olunması ancak; “ayrıcalıklı”, “farklı getirilere 
sahip” ve “farklı algılanan” ürün ve hizmet özelliklerine sahip olunması ile mümkündür. 

Başarılı bir elektronik ticaret sitesi oluşturabilmek ve  başarının devamını sağlayabilmek için göz 
önünde bulundurulması gereken hususlar şöyle özetlenebilir: 1. ilk sırada yer alma sorumluluğunu 
üstlenmek, 2. firmanın e-ticaret konum analizini tam ve eksiksiz olarak yapmak, 3. belirli bir finansal 
yatırım yapmak, 4. iyi konumlanmış bir internet markası oluşturmak, 5. internette yardımsever teklif 
ve hizmetler sunmak, 6. iç yatırımlar , 7. IT yazılım ve donanımları ile iç desteğin yerine getirilmesi 
ve 8. modernize edilmiş iş akış süreçleridir (Epstein, 2005: 1). 

İnternet’in etkileşimli, birebir özelliği, İnternet markalarının oluşturulmasını, klasik marka oluş-
turulmasından farklı bir hale getirmektedir. Ancak pazarlama ilkeleri aynıdır. İnternet markalarının 
oluşturulması süreci Şekil 4’te de görüldüğü gibi beş adımla tanımlanabilir (Doyle,2003: 607): 

1. Kullanıcıların Çekilmesi:  Trafiğin oluşturulması, başarıda kritik öneme sahiptir ve web pa-
zarlamacılarının karşılaştığı en önemli zorluktur. Kullanıcıların çekilmesinin yolları beş temel sınıfta 
incelenebilir: 

• Domain adları 
• Portallar, arama motorları 
• Banner’lar ve düğmeler 
• Geleneksel reklam araçları 
• Duyurum ve kulaktan kulağa iletişim 
Özellikle, dijital ekonomide elektronik toplulukların oluşumu kritik bir öneme sahiptir. Güven-

sizlik unsuru oluşturan dolandırıcılık vb. gibi şeyler elektronik toplulukların arasında hızla yayılmakta 
ve  olumsuz imaj oluşumuna neden olmaktadır (Geng ve diğerleri,  2004:1).  

2. Çekilen ilginin sürekli kılınması:  Amaç her zaman ziyaret süresini uzatmaktır. İçerik ve 
sitenin özü ilgi sürekliliği açısından en önemli etkendir. Sitede ulaşılmak istenen yere en az tıklama ile 
ulaşılması, sayfalar arası bağlantının hızlı olması, web sitesi arayüzünün çabuk açılabilmesi gibi fak-
törler siteye çekilen ilginin kalıcı olmasını ve sitede daha fazla zaman geçirilmesini sağlamaktadır. 

3. Müşteriyi elde tutma: Yüksek elde tutma oranına ulaşmanın ilk şartı, güçlü bir içerik ve sü-
rekli güncellemedir. Hatta daha ileri gidilerek kullanıcıların da güncelleme sürecine katılmaları sağla-
nabilmektedir. Böylelikle site bir online topluluk özelliklerine de sahip olmaya başlamaktadır.  

4. Tercihler hakkında bilgi edinme:  Yöneticiler, müşterilerin önemleri, tercihleri, tutumları 
ve davranışları hakkında ne kadar bilgi sahibi olursa gereksinimleri de o kadar iyi karşılayabilecekler-
dir. Öğrenme, kayıt sürecinden, araştırma, anket,e-posta iletişimlerinden, cookie’lerden sağlanabilir. 

5. Kişiselleştirilmiş ilişkiler: İnternet, kişiye özgü iletişim ve ürünler geliştirerek değer 
ekleyebilmekte, bireysel müşterilere daha fazla ürünün çapraz satışını gerçekleştirmekte ve farklı 
tepkileri işletme yararına kullanabilmek için bireysel fiyatlama ve tutundurma stratejileri geliştirmek-
tedir (Doyle,2003: 613). Ayrıca,kişiselleştirilmiş ilişkiler sayesinde ziyaretçiler, intrektif ortamı ken-
dilerini en rahatlatacak müziği seçerek şahsına ait bir ortam yaratabilmekte, istedikleri arayüz rengini 
seçerek sitede daha uzun süre kalabilmektedirler. Yapılan çalışmalar, ziyaretçilerin,  bu tür kişiselleş-
tirme çalışmaları yapılan web sayfalarında, yapılmayanlara kıyasla 8 kat daha fazla kaldığını ortaya 
koymaktadır.   
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Şekil 4. Dijital Tüketiciye Yönelik Pazarlama. 
Kaynak: Peter Doyle, “Değer Temelli Pazarlama” , 2003, Kapital Medya Hizmetleri, s.607. 
 
Araştırmalar, internet kullanıcılarının pratik nedenlerden dolayı ve başarılı olmak, için internet 

ortamında bulunduklarını göstermektedir. İnternette yapılacak marka yaratma  çalışmaları da bu tüke-
tici hedefini yansıtmalıdır. İnternet’te marka yaklaşımlarının geleneksel reklamcılık ve nedensel algı 
ile değil, deneyimle idare edildiğini anlamak gerekir. Tüketiciler İnternet’i, sadece teknolojiyi sev-
dikleri için kullanmazlar. Bunun nedeni, İnternet’in ürün ve hizmetlerin kalite ve değerlerini daha iyi 
gösteren bir yöntem olmasıdır. Dell Computer Corp, Yahoo!, AOL ve Amazon.com gibi İnternet mar-
kaları arasındaki ortak nokta, müşterilerin bir şeyler yapmasına yardımcı olmaları ve onlara internette 
pratik getiriler sunmalarıdır. İyi tanınan bir marka ismi, sadık müşterilerini web sitesine çekebilir, ama 
site onlara değerli birşey sunmazsa, tüketiciler orada uzun süre kalmayacak ya da geri dönmeyecek-
lerdir. Örneğin, Reebok müşterilerinin sitelerini sadece tenis ayakkabıları hakkında birşeyler okumak 
için ziyaret etmeyeceğinin bilincindedir. Kondisyonla ilgilenen kişiler sitede, hoşlandıkları aktivitelere 
uygun şekilde uygulayabilecekleri kişisel kondisyon programlarını içeren sayısız kondisyon geliştirme 
yöntemleri bulabilmektedirler  (Knapp, 2000: 175). 

Elektronik medya alanında “yüksek çekimli süper siteler”, meraklı bireylerin daha çok çekim 
alanına girmek istedikleri parlak ve ilgi çeken hedeflerdir. Birey bu sitelere gelir ve orada kendine 
sabit bir yer edinir. Ziyaretçi marka ve marka toplulukları ile yeterli yakınlık ve aynı çizgide olma 
düzeyini yakalarsa, oranın bir üyesi olur, markayı aidiyet etiketi ve sosyal kimliğinin bir parçası ola-
rak kabul eder. “Yüksek çekimli süper siteler”, elektronik hizmetleri beş katmanda sunarlar (Şekil 5); 
giderek daha yakınlaşan etkileşimlerle müşterileri ve yarar sahiplerini çekerler ( Moon ve Millison, 
2003: 141):    

1. Serbest Alan: Güçlü bir marka yaratmak isteyen web siteleri, herkesi kabul eder ve ne istedi-
ğini bilen kişilere çözüm yolları için yol gösterirler. Bunun iki amacı vardır: “yeni bir ziyaretçiyi site-
nin kapsamı, derinliği ve genişliği hakkında çabucak yönlendirmek” ve “ziyaretçileri derhal belirli 
istek ve ihtiyaç duydukları alanlara yönlendirmektir.  

2. Ortak Sponsorluk: İnsanlar; belirli yarar gruplarına (müşteriler, yatırımcılar, ticari ortak-
ları,elemanlar ve alt gruplar) olan ihtiyaçları için, serbet alanın ön kapısına getirdikten sonra, müşte-
rek- sponsorluk katmanındaki ilgili siber çevrelere ve çözüm yollarına yönlendirilirler.  

3. Yalnızca Üyeler: Üyeler kendi bilgilerini bir kez tanımlayıp giriş yaptıktan sonra, web sitesi-

Kişiselleştirilmiş İlişkiler 
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Müşteriyi Elde Tutma 

Çekilen İlginin Sürekli Olması 

Kullanıcıların Çekilmesi 
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nin görüntü ve etkisini zevklerine göre değiştirebilirler. Excite.com’un bildirdiğine göre bunu yapan 
ziyaretçiler, yapmayanlara kıyasla 25 kat daha fazla geri dönmektedirler. Ayrıca bunlara ilave müşte-
rek sponsorlar da üyelere, ilave elektronik hizmet kullanma hakkı tanıyabilmektedirler. 

4. Satış Makinası: Doğrudan mal ya da hizmet satsın veya satmasın, etkin bir yüksek çekimli 
süper site self- servis satış makinası işlevi görmekte, elektronik hizmetler sunmakta, etkileşim- işlem 
kabiliyeti sağlamaktadır. Satış makinası, tüm kredi kartlarını kabul edecek, hatta fatura verebilecek 
şekilde programlanıp tam otomasyonlu bir şekilde hazırlanabilmektedir. 

5. Ortak Alan: Kişilerin ve organizasyonların müşteri tatminini arttırmak üzere bir araya gel-
dikleri ortak platformda, İnternette marka oluşturan işletme ve topluluklar arasında en derin güven ve 
karşılıklılığı temsil etmektedir.  Platform ortakları, kendi web sayfalarını yüksek çekimli site içersine, 
bir hizmet vermek üzere koyabilirler.  

Web Sörfçüsü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 5. Elektronik Hizmetlerin Beş Katmanı. 
Kaynak. Michael Moon, Doug Millison, 2003. Ateşten Markalar (İnternet Çağında Marka Sada-

kati Yaratmanın Yolları), İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri, s.141.  
 
Ayrıca, ortak alan, girişimci işgörenlerin, müşterilerin yeni elektronik hizmetleri yaratıp, dene-

yebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir alan olarak da hizmet verebilmektedir.  Ortak alan oluşumuna 
kadar sitenin tüm hizmetlerini kullanan ziyaretçileri “yüksek çekimli süper siteye” çeken temel özel-
likler: Eğlenceli kullanıcı arayüzü, talebe bağlı sonuçlar, kişiselleştirilmiş bilgi, topluluk ve yakın 
çevre olarak özetlenebilir. 

“Bilgi kalitesi” ve “kullanıcı arayüzü” kalitesi, kullanıcının bilgi sağlama tatminini önemli öl-
çüde etkilediğine inanılmaktadır. Online mağazadan bilgi sağlama, ürün bilgisi ve hizmet bilgisi ola-
rak ikiye bölünmektedir. Ürün bilgileri; ürün özellikleri, kullanıcı tavsiyeleri, değerlendirme raporları 
içerebilmektedir. Hizmet bilgileri ise, tüm online mağazalarda, üyelik bilgilerini, sipariş ve teslimat 
bilgileri, promosyon hizmetleri hakkında bilgileri içerebilmektedir.   Yapılan bilgi tatmini araştırmala-
rına göre, ürün ve hizmet bilgilerini geliştirmek için, altı hizmet kalitesi bileşeninden söz edilmekte-
dir: Bunlar; sitenin amacı ile ilgililik (relevancy), güncellik (recency), yeterlilik (sufficiency), eğlen-
celi (playfulness), uyumluluk ve tutarlılık (consistency), ve anlaşılabilirliktir (understandability).  Ay-
rıca online mağazada sunulan bilgi, müşteri hizmetleri ve ürün araştırmaları ile desteklenmelidir (Park 
ve Kim, 2006: 2). 

Son on yılda İnterneti işe, kara ve büyümeye katkı sağlayacak şekilde kullanan işletme sayısı ar-
tış göstermiştir. İşletmeler artık, teknolojik gelişmelerin sağladığı verimlilik ve tasarrufla gelecek 
planı yapmaktadırlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de web tabanlı uygulamaların sayısı giderek 
artış göstermektedir. Türkiye’de web’i başarı ile uygulayan işletmelerden başlıcalarını sıralayacak 
olursak: * Turkcell (E-İK:Elektronik insan kaynakları uygulaması ile iç müşteri memnuniyeti sağla-
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mıştır), * Pepsi (Satış Otomasyon Sistemini oluşturarak, hem siparişlerdeki hata oranı sıfıra inmiş, 
hem de satıcıların ofiste geçireekleri süre minumuma inmiştir), * Garanti Bankası (garanti.com.tr ayda 
500.000’in üzerinde aktif müşteri sayısı ve 6 milyar dolarlık işlem hacmi ile internet bankacılığını en 
iyi uygulayan bankaların başında gelmektedir.* Migros (web üzerinde üç uygulaması var. müşteri ile 
sanal market kangurum’u, çalışanları ile kurumsal portalı ve tedarikçileri ile B2B portalı ile iletişim 
sağlamaktadır. Alımlarının %80’ini internet üzerinden gerçekleştirmektedir ve yok satın almaları 
azalmıştır.), * Ekol Lojistik (Web tabanlı sipariş takip sistemi kullanarak büyümelerine %20 katkı 
sağlamışlardır.), * Dışbank  (4.500 personelinin aynı anda erişip kullanacağı bir e- öğrenme portalı 
hayata geçirmiştir.)   (Süzer, 2005: 180). 

İNTERNETTE BAŞARILI GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ 
(EBAY SİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ) 

Çalışmamızda, başarılı bireysel girişimcilik için İnternette marka yaratmanın kuralları, başarılı 
bir web sitesi örneği seçilerek üzerinde analiz edilmiştir. Başarılı web sitesi olarak, konusunda ilk ve 
aynı zamanda lider olan “ebay sitesi” seçilmiştir. Girişimcileri biraraya getiren örnek bir müzayede 
sitesi olan ebay, başarılı bir girişimci site olarak marka yaratmanın 11 kuralını yerine getirip getirme-
diği incelenmiştir. Başarılı marka olma yolunda ilerleyen yeni girişimcilere, dikkat etmeleri gereken 
temel konular başarılı bir İnternet sitesi üzerinde irdelenerek, bilinçlenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 
Yeni girişimcileri teşvik etmek ve başarılı yeni girişimleri çoğaltmak için, marka oluşturma konula-
rına gereken önemin verilmesi gerektiği üzerinde durulmuş, farklı konulardaki girişimlerin de teşvik 
edilmesi amaçlanmıştır. 

Sitede antikalardan en yeni bilgisayar parçalarına kadar bir çok ürünü satın almak mümkündür. 
Ürün satın almak ya da satmak için önce kayıt yaptırmak gerekmektedir. Ebay yetkilileri sitelerinin 
yalnızca alışveriş için değil, eğlence, gezinme ve farklı insanlarla tanışarak sohbet imkanı verdiği gö-
rüşündedirler. Kullanıma açık olan mesaj tahtaları sayesinde kullanıcılar ürünler ya da genel konular 
hakkında yorumlarda bulunabilinmektdir. Yetkililerin de belirttiği gibi eBay, kullanıcıların alışveriş 
alışkanlıklarını değiştiren bir sitedir. Bir çok kullanıcı eBay’ın ücretsiz alım satım olanaklarını kulla-
narak kendilerine sıfır kurum maliyeti olan işler kurmuşlardır. Ayrıca, insanlar için özel olan bazı ürün 
ya da eserlerin de dünyanın dört bir yanında alıcı bulmasını sağlamışlardır (Kızılkaya, 2004: 5). 

Sistem, yetkililerin “komşu gözleme” adını verdikleri bir sistem ile çalışmaktadır. Bir satıcı ve 
alıcının yaptığı işlem sonrası memnun kalan müşteri ya da satıcı, karşı taraf hakkında oy hakkını kul-
lanarak olumlu ya da olumsuz yorumlar yapabiliyor. Böylece her 10 başarılı alışverişten sonra  kulla-
nıcının adının yanına bir yıldız ekleniyor. Bu yıldızlar kullanıcı ile rahatlıkla alışveriş yapılabileceği 
anlamına geliyor. Ebay sitesi kapsamında 1000’i aşkın kategori bulunmaktadır. Bunlar, antikalar, pul 
koleksiyonları ya da kitaplar gibi bilindik konular olabileceği gibi  cam, seramik ve elektronik eşyala-
rın açık arttırması da olabilmektedir. Kullanıcıdan kullanıcıya doğrudan satış imkanı sağlayan sitede 
her gün 70 000’ i aşkın ürün satışa sunulmaktadır (Kızılkaya, 2004: 5). 

Eylül 1995’te kurulan "Dünyanın Çevrimiçi Pazarı" eBay, sade ara yüzüyle, çok geniş bir yelpa-
zeye yayılan ürün ve hizmetlerin satışı için kurulmuştur. Site 1998’de 1,2 milyon olan kullanıcı sayısı, 
ikiye katlanarak 1999’da 2,1 milyona çıkmıştır. Şirket yetkilileri bunu küçük bir kasabanın bir metro-
pole dönüşmesi olarak tanımlamışlardır.  Şirket merkezi Avustralya olarak belirlenmiş, ve coğrafi 
konum gereği Yeni Zellanda ve Avustralya’ya daha fazla hizmet götürebilmektedir. Site yapılan araş-
tırmalar sonucunda da, popüleritesi ve alışveriş siteleri içersindeki yeri açısından ön sıralarda yer al-
dığı görülmektedir (Kızılkaya, 2004: 6). 

İlk başta dürüst olmak eBay sitesi içersinde bir gelecek bekleyenler için oldukça dikkat edilmesi 
gereken bir noktadır. Zorunlu bilgiler doğru girilmeli, doğru girilmezse ya da eksik girilirse açık art-
tırmada alınan bir ürünün ücreti ödense dahi elde etmek çok zordur. Gerekli form doldurulduktan 
sonra, kullanıcılara bir onay mektubu ve bu mektup içersinde geçerli şifre gönderilmektedir.  

Ürünler hakkında satıcılar belirli özellikler dışında resimler ve HTML tabanlı yazı metinleri ek-
leyebilmektedirler. Site içersinde girilmiş olunan açık artırma ile ilgili bilgiyi, müzayede sonuna kadar 
günlük olarak ilgili kişilere ulaştırılmasıyla gözlemlemek mümkündür. Ayrıca, site içersinde var olan 
alt bölümler için özel listelere kayıt olunarak ilgi alanlarına göre bilgi alınabilmektedir. Ebay sitesini, 
internette marka yaratmanın 11 kuralına göre incelediğimizde genellikle bütün kuralları yerine getir-
diğini söyleyebiliriz. Bu kuralları yerine getirmesini tek tek inceleyecek olursak: 

İkisinden Biri Kuralı: “İnternet bir iş ortamı veya bir iletişim aracı olabilir ama ikisinden biri 
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olamaz.” Markalar ve İnternet markaları diye iki ayrı tanım bulunmaktadır. Bir İnternet markası yara-
tılmak isteniyorsa, İnternet’i iletişim aracı olarak değil, bir iş ortamı olarak değerlendirmek gerek-
mektedir. 

Bu tanımdan yola çıkarak, eBay sitesinin adının artık bir marka haline geldiği ve İnternet mar-
kası olarak tanındığını görüyoruz. İnternet tam anlamıyla bir iş ortamı olarak kullanılmaktadır. Kulla-
nıcılar eBay sitesini sadece İnternet’ te iş yaptıkları bir site olarak tanımaktadırlar. EBay hem 
İnternet’te hem de İnternet dışında iş yapılan bir site değildir. 

İnteraktivite Kuralı: İnteraktivite, talimatların yazıldığında, sitenin talep edilen bilgiyi talep 
edilen formatta sunması olanağıdır. En mükemmel web siteleri çift yönlü olanlardır. İnternet ortamın-
da marka yaratmanın sırrı, markanın mevcut ve muhtemel müşterilere interaktif bir şekilde sunulma 
yeteneğidir. Örneğin reklamlarda bu durumu yaşarız. İstersek reklamı okuruz, istemezsek derhal 
kapatırız ve geçeriz.  

EBay sitesinde reklamlar ve linkler sitenin ziyaretçi sayısıyla da bağlantılı olarak oldukça yoğun 
olmaktadır. Fakat interaktif site özelliği bu durumu kişilerin seçimine ve izleme özgürlüğüne 
birakmıştır. 

Cins İsim Kuralı: Alınması gereken en önemli pazarlama kararı ürüne hangi adın verileceğidir.  
Dünyanın en tanınmış ve en değerli marka adları hep özel isimlerdir, cins isimler değildir. Marka ismi, 
İnternet’te marka yaratmada en önemli etkendir. 

eBay sitesi de isim olarak özel bir isim kullanmıştır. İsim tutulmuş ve bir marka haline gelmiştir. 
EBay adı, Omidyar’ın danışmanlık şirketi Echo Bay Technology Group’un isminden gelmektedir. 

Özel İsim Kuralı: İnternet’te markanın adı yalnız başınadır ve kesinlikle en değerli mal varlığı-
dır. Gerçek dünya ile İnternet markası arasındaki başlıca fark buradan gelmektedir. Ne bir vitrin dü-
zeni vardır ne de bir mekan vardır. Özel isim seçimine ilaveten web sitesi adlandırma stratejisi şu 
prensiplerle uyum içinde olmalıdır: 

İsim kısa olmalı, basit olmalı, kategoriyi çağrıştırmalı, benzersiz olmalı, çarpıcı olmalı, kişisel-
leştirilmeli, ahenkli olmalı, söylenebilir olmalıdır. 

Bu durumda eBay sitesi özel isim kurallarını yerine getirdiği görülmekte ve verdiği hizmetle 
bütünleşmektedir. 

Tekillik Kuralı: Gerçek dünyadaki markalama ile İnternet’teki markalama arasında önemli bir 
fark bulunmaktadır.Gerçek dünyada her zaman ikinci sıradaki markaya yer vardır. Bir süpermarketin 
stoklarında sadece coca-cola bulundurup başka bir marka bulundurmaması söz konusu olamaz. Fakat 
İnternette marka ile müşteri arasına hiçbir şey giremez. Aracı yoktur, pazarlık yoktur. İnternette ikinci 
sırada olmak yok olmak ile eş anlamlıdır. Bu bir tekillik kuralıdır. 

EBay sitesi, eBay markası ile, ikinci el satışı için satan ve satın alan insanları bir araya getiren 
onlara hizmet sunan bir sitedir. Sitenin ismi hem hizmetiyle bütünleşmekte hem de marka ismini 
oluşturmaktadır. Site rakipleri arasında da verdiği hizmette ön sıralarda yer almaktadır. 

Reklam Kuralı: Internette reklamların hakim olamayacağı bir iletişim aracıdır. İnternet markası 
günlük hayatta görülememekte ve markada duygusal bağ eksikliği yaşanmaktadır. Bir İnternet mar-
kası ile karşılaşılması müşteri ancak bunu talep ederse yaşanmaktadır. Bu nedenle İnternet markasının 
varlığını sürdürmesi için gerçek dünyada da gözler önünde olmaya ihtiyacı vardır. İnternet büyüdükçe, 
İnternet dışı reklamlarda da patlama beklenmektedir. Çünkü, İnternet sitesine müşteriyi çekebilmek 
için ve marka yaratıp hayatta tutabilmek için reklamlar hayati derecede önem kazanmaktadır. 

Artık İnternet dışı reklamlara televizyonlarda, dergilerde, gazetelerde çok sık rastlıyoruz. EBay  
sitesi de aynı stratejiyi uygulamaktadır. İnternet kaynaklarından olduğu kadar, İnternet dışı kaynak-
larda da reklam ve tanıtımını yapmaktadır. 

Küreselleşme Kuralı: İnternet tek yönlü değildir.  İnternet dünyayı, dev bir boyutta tek bir bü-
yük alışveriş merkezine dönüştürmektedir. İnternette uzun vadede kazançlı çıkacak olanlar, sınırları 
aşabilen markalar olacaklardır. Küreselleşmede dil sorunu ve kırtasiye sorunları da çözülürse çok 
fazla sorun yaşanmayacaktır.  

E Bay dünyada çok yaygın olan İngilizce dilini seçmiştir ve tüm dünyaya açılmıştır. Tüm dünya 
insanlarını bir arada toplayarak zaman maliyet vb. gibi sorunları ortadan kaldırmıştır. 

Zaman Kuralı: İş hayatında , markalamada, hayatta başarılı olabilmek için öncelikle kişilerin 
zihninde yer edinmek gerekmektedir. İnternette zihinde kalmanın ötesinde ilk olmak da çok önemlidir. 
İnternette ilk olmak daima kazandırır. 

EBay ilk sitelerden biridir. İlklerden olup diğerlerinin eksikliklerini görüp ona göre daha mü-
kemmel bir sistem kurması daha iyi olmasına yardım etmiştir. Site navigasyonu oldukça iyi ve hızlı-
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dır. Site fazla bekletmeden ekrana gelmektedir. Ayrıca sitede kullanıcılar için güvenli bir ortam oluş-
turması ve kullanıcıların kendi aralarındaki puanlama sitemi siteyen güveni arttırmaktadır. Bu da di-
ğerleri karşısında şansını arttırmaktadır. 

Kibirlilik Kuralı: Başarılı işletmeler her şeyi yapabileceklerine inanmaktadırlar.  Fakat işlet-
meler kendilerine güven konusunu, uzmanlık alanlarını çok genişletmeye yönlendirmemelidir.  Herke-
sin uzmanlık alanı farklıdır ve herkes uzmanlık alanında kendini geliştirmelidir. 

EBay sitesi uzmanlık alanı, olan ikinci el eşyaların  müzayede yoluyla kullanıcılar arasında sa-
tılmasına hizmet etmektir. Bu hizmetini daha iyi hizmet verme konusunda geliştirmesi; gelişmesi, 
tanınması ve başarılı olmasında en büyük etkendir. ”Pazarlamada savaş alanı tüketicilerin aklıdır “ 
felsefesini yerine getirmektedir. 

Ayrışım Kuralı: Teknolojiler ayrışmaktadırlar ve birleşmemektedirler. Ayrışmış ürünler pazar-
lama savaşından galip çıkmakta, birleşmiş ürünler ise mağlup olmaktadırlar. Bunun nedeni,  birleşmiş 
ürünlerde sürekli bir şeylerden fedakarlık ediliyor olmasıdır EBay sitesi de, herhangi bir teknoloji ile 
birleşme yoluna gitmemiş, farklı bir teknolojinin (televizyon, radyo, gazete vb.) internet ortamında 
kullanımını desteklememiştir. Sadece internet teknolojisi kullanımı ile gayet güçlü ve başarılı olmuş-
tur. 

Dönüşüm Kuralı: İnternet perakendeciliğin yapısını değiştirecektir. Perakendecilerin yaptığı en 
düşük fiyat reklamının artık bir anlamı kalmayacak, müşteri düşük fiyat istiyorsa İnternetten alışveriş 
yapacaktır. 

EBay dönüşüm kuralını çok başarılı şekilde uygulamıştır. Müşterileri İnternet ortamında bir 
araya getirmiş ve onları bir arada buluşturup aralarında iş yapma olanağı vermiştir. Artık bu işlemler 
galeri veya işletmelerde değil İnternet ortamlarında yapılmaktadır. 

SONUÇ 
İnternet, sınır tanımayan yapısal özelliği sayesinde bireysel girişimciler için önemli bir fırsat 

olma konumunu daha çok uzun bir süre koruyacaktır. Dolayısıyla gerek yeni bir işe girişecek olanlar, 
gerekse mevcut işlerini daha geniş piyasalara yaymak isteyen girişimciler için İnternet her zaman ve 
daha da artan ölçülerde vazgeçilmez bir yöntem olarak kullanılmaya devam edecektir. Bu açıdan ça-
lışmamızda belirttiğimiz kurallar; yeni web sitesi oluşumlarının başarılı bir marka olabilmesi için, 
uygulanması gereken belli kuralların  sürekli olarak gözden geçirilmesine olanak verecektir. Aynı za-
manda elektronik ticarette farklı yeni girişim konularına da adapte edilebilmesi mümkün olacaktır. 
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ÖZET 
Kırgızistan turizm endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentacılığı sektörüne yatırım 

yapan girişimcilerin pazarlama alanında karşılaştıkları sorunların ortaya çıkarılması amacıyla gerçek-
leştirilen bu çalışmada, literatür taraması ve alan araştırması sonucu elde edilen bilgiler sunulmaktadır. 
Giriş bölümünde, girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve girişimciler açısından turizm sektörü-
nün önemi gibi konulara değinilmektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde turizm dağıtım sistemi 
içerisinde seyahat acentalarının yeri ve önemi ve Kırgızistan turizm sektörüne ilişkin çeşitli değerlen-
dirmeleri takiben, alan araştırması sonucu elde edilen bulgular sunulmakta ve sonuç bölümünde araş-
tırma bulguları ışığında çeşitli önerilere yer verilmektedir. 

GİRİŞ 
Günümüz dünyası, ticari sınırların ortadan kalktığı, ticari ilişkilerin politik ilişkileri şekillendir-

diği ve yatırımların globalleştiği bir düzeye gelmiştir. Tüm bu gelişmelerin, görünür ve/veya 
görünmez aktörleriyse girişimcilerdir. Tarih boyunca girişimci özellikleri gösteren kişilere tüccar, 
işadamı ve patron gibi sıfatlar yüklenmiştir. Sanayi devriminden önce bilgisini ve sermayesini geçi-
mine konu edinen kişi (tüccar veya esnaf) girişimci tanımını karşılarken, sanayi devriminden sonra 
girişimci tanımıyla ilgili özellikler de değişmiştir (Kayalar, 2005: 548). 

Girişimcilik, mevcut statükonun devam ettirilmesinden daha çok yenilikçilik ve yaratıcılık gibi 
mevcut durumun dışına çıkmayı gerektiren, toplumların ve organizasyonların değişimi başarılı ger-
çekleştirmelerini sağlamalarına yardımcı olan süreçtir (Atik, 2002:38). Bilindiği gibi; yeni tedarik 
kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni prosesler ve yeni organizasyon şekillerini uygula-
yarak eskiyi yeniyle ikame eden dinamik girişimci, ekonomik büyümenin en önemli aktörü olarak 
ortaya konmaktadır (Anadolu Üniversitesi, 1997:2). Girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın 
motorudur. Ayrıca, yenilik ve yaratıcılığın da kaynağıdır. Bir ülkede, hür teşebbüs olarak ifade edilen 
rekabete dayalı özel girişimcilik ne kadar gelişirse, o ülkede ekonomik refah düzeyi de o ölçüde yük-
selir (http:// www.canaktan .org.tr, erişim tarihi 05.03.2006). 

Girişimcilik konusu, son yıllarda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken daha büyük bir 
önem kazanmıştır. Bu artışta rol oynayan pek çok etken arasında; insanın fiziki gücünün ekonomik 
değeri daha büyük bir hızla artmaya başlamasının yanısıra (Anadolu Üniversitesi, 1997:2), girişimci-
liğin çekiciliği, gerçekleşebilirliği, tanıtılması ve desteklenmesi büyük rol oynamıştır (http:// www. 
ttgv. org.tr. erişim tarihi 05.03.2006).  

Günümüzde girişimciler, modern iş hayatının kahramanları olarak kabul edilmektedir. Bir ülkede 
girişimciler yeni iş kurarlar, buluş yaparlar ve ekonomik büyümeye yardımcı olurlar. Girişimciler ba-
sit birer esnaf, parekendeci, büyük marketler, fabrikalar, seyahat acenteleri, turizm işletmeleri, hol-
dingler vb. olup büyüyen üretken bir ekonominin gereği olarak risk üstlenebilen itici güçler olarak 
kabul edilmektedir (Tekin, 2004:1). 

Girişimciliğin bir çok tanımı olmakla beraber, hemen tümünde ortak olan nokta girişimcinin sü-
                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu. 
** Öğr.Gör., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu. 
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rekli “başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları iş fikrine dönüştürebilmesi” ve bir 
de “risk almaya yatkınlığıdır”. Bu iki özellik, dünyanın her yerinde girişimcilerin başlıca ortak özel-
likleridir (Tekin, 2004:1). Girişimcilik basit anlamıyla, bir faaliyeti veya işletmeyi kar amacıyla kul-
lanmak olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş anlamıyla girişimcilik; doğal kaynak, sermaye ve emek 
olarak belirtilen üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek 
üzere tedarik eden ve uygun şekilde karşılayan kişi olarak tanımlanabilir (Mucuk, 1998:6). Başka bir 
ifadeyle girişimci, işletmeyi kuran ve bu işletmede faaliyetleri yürüten kişidir (Tekin, 2004:1). Giri-
şimci, talebi olan bir mal ve hizmeti ortaya çıkarıp, söz konusu mal veya hizmeti üretmeye çalışan ve 
kendi yeteneklerini kullanarak öncülük yapan kişidir. Bir üretim yapabilmek için, tabiat, sermaye ve 
emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi söz konusudur. Bu faktörleri harekete geçiren dör-
düncü faktör ise, girişimcidir. Girişimcinin faaliyetlerindeki esas amacı, kar elde etmektir. Yani giri-
şimci, bir ölçüde risk altına girmekte olup, diğer taraftan üretim faktörlerini sağlayarak işletmektedir 
(Berber, 2000:23). 

Girişimcilik, hem gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde hemde dönüşüm ekonomilerinde 
ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerin en önemli tetikleyicilerinden birisidir. Ülke 
ekonomisinin gücünün artması ve daha iyi bir refah düzeyine ulaşmasını sağlayan unsurlardan birisi-
dir (Çiftçi, 2005:568). 

Girişimciler için diğer sektörler ile birlikte yatırım için turizm sektörüde büyük olanaklar sağla-
maktadır. Turizm, her yıl artan potansiyeliyle dünyadaki bütün ülke insanlarının, yerleşim yerleri dı-
şına seyahat etmeleriyle önemini artırmakta (Bayer, 1992:7) ve bu durumda girişimciler için büyük bir 
yatırım alanı ve fırsatı oluşturmaktadır. Çünkü, günümüzde ekonomik ve kitlesel bir olgu haline gelen 
turizmin ülke ekonomileri üzerindeki önemli ölçüde gelir getirici ve döviz kazandırıcı özelliğinden 
dolayı ekonomik boyutuyla sürekli gündemde bulunmaktadır. 20. yüzyılın sonlarında ülke ekonomile-
rinin karşılaştığı ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların çözümünde ve darboğazların aşılmasında 
turizm, dinamik ve ekonomik özelliğiyle adeta çıkış noktasını oluşturmakta ve bu durum da girişim-
cileri bu sektöre çekmektedir (Kozak ve diğerleri, 2001:77). Bu amaçla, girişimciler tarafından turizm 
sektöründe yapılan yatırımlar arasında konaklama işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri ve seyahat 
acentaları, ilk akla gelenlerdir (Kahraman, 1995: 6). 

TURİZM DAĞITIM SİSTEMİNDE SEYAHAT ACENTACILIĞI KAVRAMI VE ÖNEMİ 
Genel olarak pazarlamada dağıtım, uygun ürünlerin, uygun zamanlarda, uygun yer veya yerlerde 

alıcılara ulaştırılması ve teslimiyle ilgili işletme içi ve dışı kişi, kurum, kuruluş, yer, araç ve faaliyet-
leri kapsar (Tek, 1990:355). Bir başka deyişle dağıtım kavramı, üretilen mal ve hizmetlerin üreticiden 
tüketiciye akışını sağlayan faaliyetlerin tümüdür (İçöz, 2003:33).  

Dağıtım sisteminin temelini, dağıtım kanalları oluşturmaktadır. Herhangi bir mal veya hizmetin 
üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılmasında mülkiyeti üzerine alan ve mülkiyetin transferine yardımcı 
olan kişi ve kuruluşların oluşturduğu sistem yer alır. Bu sisteme, kısaca dağıtım kanalı adı verilmekte-
dir (Altunışık ve diğerleri, 2001:245). Dağıtım kanallarıyla ilgili bir çok tanım bulunmaktadır. En kısa 
tanımıyla dağıtım kanalı, bir mal veya hizmetin üreticiden tüketiciye doğru ulaşımında kullanılan 
yöntem ve araçtır. Çünkü üretilen her mal veya hizmet kendiliğinden tüketiciye ulaşmamaktadır. Bir 
aracıya yani bir dağıtım kanalına ihtiyaç vardır. Çeşitli pazarlama kurumları, değişik pazarlama işlev-
lerini yaparak mal ve hizmetlerin hareketlerini sağlarlar. Böylece dağıtım kanalı kavramı içine üreti-
ciyle tüketici arasında yer alan bir dizi pazarlama kurumu girmektedir. Söz konusu kurumlar, üretim, 
toptan ve parekende düzeyinde yer almaktadır (Tuncer, 1986:16).  

Turizm pazarlamasında dağıtım fonksiyonuysa, pazarlama karmasının bir elemanı olarak ortaya 
çıkar ve turizm arzıyla talebi arasındaki bağıntıyı oluşturur (Oral, 1988:37). Çünkü, dünyada yaşayan 
tüm bireyler, turizm ve seyahat endüstrisinin potansiyel müşterileridir. Bu bireyler, yıldan yıla artan 
sayıda bu endüstride arz edilen ürünleri satın almakta ve bu süreç bu şekilde devam etmektedir. Bir 
çok nedenden dolayı turizm sektöründe ürün sağlayıcılarla nihai tüketiciler arasında iletişim kurmak 
zor ve hatta imkansızdır (Mısırlı, 2002: 25). Endüstri işletmelerindeki dağıtım bir mal veya hizmetin 
üretildiği yerden tüketileceği yere götürmek için harcanan çabalardır. Oysa turizm sektöründe bu du-
rumun tersi gerçekleşmektedir. Çünkü turistik ürünler genellikle üretildikleri yerde tüketilirler. Tu-
rizmde dağıtım sistemi, piyasaya ait bilgileri ve turistik ürünlerin niteliklerini dikkate alarak turistik 
ürünlere ve pazara en uygun dağıtım sisteminin oluşturulması yanında işletmelerle ilişkiler, satış teş-
vik önlemleri vb. faaliyetleri de kapsar. Bu nedenle, turizm sektöründeki dağıtım işlevinde, mal veya 
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hizmetin tüketiciye doğru değil, tüketicinin mal veya hizmetlere doğru hareket etmesi gerekir. Dağı-
tım fonksiyonu, bu görevini iki aşamada yerine getirmektedir. Önce turistik ürüne ilişkin her türlü 
bilgiyi tüketiciye ulaştırmak, ürünü görmeden satın almaları ve daha sonra da tüketicinin hizmetlerin 
üretildiği yere ulaşmasını sağlamaktır (Hacıoğlu,2000:57). Bu süreçte turistlerin, bu mal ve hizmetle-
rin üretildiği yere dağıtım kanalındaki aracılar tarafından götürülmesine dayanmaktadır (Denizer, 
1992: 83). Bu nedenle de, dağıtım fonksiyonunu yürütecek çeşitli kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Turizm sektöründe dağıtım fonksiyonunu yürüten kuruluşları (İçöz, 2000: 31-37); 

- Otel temsilcileri 
- Parekendeci seyahat acentaları 
- Tur operatörleri 
- Ortak sisteme dahil işletmeler 
- Turizm enformasyon büroları 
- Teşvik seyahat planlamacıları 
- Havayolu firmaları 
- Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri 
- Toplantı büroları ve organizatörleri 
- Oto kiralama firmaları 
- Otomobilcilik kuruluşları 
- Firma seyahat yöneticileri, olmak üzere gruplandırılmaktadır.  
Yukarıda sıralanan dağıtım kuruluşları arasında en önemli işleve sahip olanlar kuşkusuz seyahat 

acentalarıdır. Bu kuruluşlar, turizm sektörünün çeşitli kollarındaki hizmetleri derleyip tek bir ürün 
haline getirerek pazarlayan ticari şirketlerdir. Turizm endüstrisinin yapısı içinde turistik hizmeti tüke-
ticiye, yani tüm seyahat edenlere ulaştıran ve seyahat ticareti yapan kuruluşlardır. 

Seyahat acentalarının WTO (Dünya Turizm Örgütü) tarafından yapılan tanımına göre; 
parekendeci seyahat acenteları halka, seyahatler, konaklama ve ulaştırma hakkında bilgiler veren ve 
belli bir komisyon karşılığında tur operatörlerinin ürünlerini belli fiyatlarla müşteriye satışı için aracı-
lık yapan kuruluşlardır (Öner, 1997: 84 ve Tekin ve Karaosmanoğlu, 1991:23). 1972 yılında çıkarılan 
1618 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda seyahat acentaları, yapmış oldukları faaliyetlere göre tanım-
lanmaktadır. Seyahat acentaları, turistlere kar amacıyla kara, deniz ve hava nakil araçlarıyla ulaştırma 
(transfer dahil) tarifeli ve tarifesiz biletlerin satışı, şoförlü ve şoförsüz, damasız ticari amaçlı kayıtlı 
otomobillerini yazılı bir sözleşmeyle özel olarak kiralanması (rent a car), şoförlü ve şoförsüz kam-
yonların aynı şekilde kiralanması (rent a truck), şoförlü ve şoförsüz ticari amaçla kayıtlı otobüslerin 
kiralanması (rent a bus), mürettabatlı ve mürettabatsız deniz taşıma araçlarının kiralanması (rent a 
yatch), gezi, spor ve eğlenceyle konaklama tesislerinde ikamet olanaklarını sağlayan, onlara turizmle 
ilgili bilgiler veren ve bu konuya ilişkin hizmetleri gören turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler 
dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır (28.09.1972 Tarih ve 15369 Sayılı Resmi Gazete). Bu 
tanımlamaya göre seyahat acentalarının özellikleri aşağıdaki gibidir: 

- Seyahat acentaları, turistlerin seyahatten doğan gereksinimlerini cevaplayabilmek üzere ve 
kar amacıyla kurulmuş işletmelerdir. 

- Yine acentalar, başka işletmeler tarafından üretilen ulaştırma, geceleme, yeme-içme gibi hiz-
metleri satın alıp bunlara kendi deneyim ve bilgilerini de ekledikten sonra hizmetler paketi 
halinde sunarlar (Tekin ve Karaosmanoğlu, 1991:23). 

Geleneksel olarak seyahat acentaları bu endüstride parekendecilik rolünü üstlenmektedir. Seya-
hat acentaları, turizm ürününün üretilmesi aşamasının tüketiciyle buluşmasından bir önceki halkasını 
oluşturmaktadır. Acentalar, özellikle konaklama işletmeleri, havayolu şirketleri, kruvaziyer gemiler, 
demiryolları ve tur operatörleri için büyük önem taşımakta ve satış ve pazarlama konusunda da en 
büyük destekleyicileri olan işletmeleridir (Mısırlı 2002: 26). Seyahat acentaları bu özellikleri dolayı-
sıyla hem üretici hemde aracı rolünde faaliyetlerini yürütmektedirler. Seyahat acentaları, geniş an-
lamda yolculuk yapmak isteyen herhangi bir kişinin; ister turist olsun, ister işadamı, ister yalnızca 
yolcu olsun; yolculuğuna ilişkin tüm gereksinimlerini karşılayan ticari kuruluşlardır (Ahipaşaoğlu, 
2001:18). Seyahat hizmetleri, konaklama, tarifeler ve hizmet koşulları hakkında verilen bilgiler, ulaş-
tırma, konaklama ve tur operatörleri gibi işletmelerin hizmetlerini belirli bir ücret karşılığında satışı, 
turizm ve seyahat işletmelerinin ürünlerinin pazarlanması, yabancı seyahat düzenleyicilerine 
“incoming” hizmetlerinin sunulması (karşılama ve transfer, konaklama, rehberlik hizmetleri, gezi ve 
tur düzenleme, günlük turlar düzenleme şeklinde olabilir), döviz bozma işlemleri ve seyahat sigorta-
ları, seyahat acentalarının temel hizmetleri arasında yer almaktadır. 
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KIRGIZİSTAN TURİZM SEKTÖRÜNÜN GENEL OLARAK GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kırgızistan’ da turizm sektörünün, ülke ekonomisine en önemli katkıyı yapacak öncelikli sek-
törlerden birisi olması nedeniyle girişimciler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Gerçektende ülkenin 
karşılaştırmalı üstünlükleri arasında yer alan turizm sektörü, sahip olduğu doğal güzellikleri, ipek yo-
lunun merkezinde bulunması, bir çok tarihi şehri ve kültürel anıtlarıyla değerlendirilebilecek önemli 
bir turizm potansiyeline sahiptir (TİKA, 2001: 129). Özellikle doğa turizmi açısından çok büyük po-
tansiyele sahip olan ülke; dağcılık, kayak, rafting, trekking, binicilik, planör, bisiklet ve tırmanma gibi 
bir çok dağ ve su sporları için çok uygun potansiyele sahiptir. Tüm bu turizm çeşitlerinin, ülkenin eş-
siz doğası, tarihi ve kültürel kaynaklarının arasında gerçekleştirilmesi, ülkeye turizm açısından ayrı bir 
çekicilik kazandırmaktadır. Bunun yanısıra şehirleri çevreleyen dağların tertemiz havası ve tarihsel 
dokuda, ülkeyi ziyaret eden insanları büyülü bir atmosfer içerisine almaktadır (AKC Kyrgyz Concept, 
2001).  

Kırgızistan turistik çekim unsurları açısından oldukça zengin olmasına ve turizm hareketlerinde 
olumlu gelişmeler yaşanmasına karşın, ülkedeki turizm arzının mevcut yapısı, henüz dünya standartla-
rından ve ülkeye yönelebilecek herhangi bir yoğun turizm talebini karşılayacak durumdan uzak bir 
noktadadır. Özellikle bağımsızlık dönemine kadar süren rejim, ülkede turizm işletmeciliği açısından 
son derece önemli olan özel girişimcilik ruhunu oldukça olumsuz etkilemiştir. Bağımsızlık dönemin-
den sonra devlet, turizmin gelişmesine önem vererek turizm sektöründeki özel girişimciliği arttırıcı 
tedbirleri almış ve bu olumlu gelişmelerin sonucunda turizm işletmelerinin sayısında artışlar görül-
meye başlanmıştır. Başta konaklama işletmeleri olmak üzere, yiyecek ve seyahat acentalarının sayı-
sında ve kapasitelerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Kırgızistan’da konaklama ve diğer turizm 
işletmelerinde olduğu gibi, seyahat acentelarıyla ilgili olarak gelişmeler incelendiğinde, bağımsızlık 
döneminden sonra bu alanda da önemli gelişmeler yaşandığı ve turizm sektöründe faaliyette bulunmak 
isteyen çok sayıda girişimcinin bu alanda yatırım yapmak istediği görülmektedir (Seval ve diğerleri, 
2003: 24).  

Kırgızistan’ın sahip olduğu turizm potansiyelinin değerlendirilmesi durumunda, gelecekte turiz-
min ülkede gelişebileceği ve ülke ekonomisinde önemli bir yer alabileceği yönündeki görüşler, gerek 
kamu yöneticileri, gerekse de turizm endüstrisinde yer alan yöneticiler tarafından her fırsatta ifade 
edilmektedir. Bununla beraber turizm sektörünün çözüm bekleyen  bir çok sorununun bulunduğu da 
dikkate alınması gereken bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bu sorunların, bir 
kısmının kamu kesimine, bir kısmınının ise özel sektöre ait olduğu gözlenmektedir. Burada turizm 
sektöründe yer alan işletmelerin işletme içinden kaynaklanan sorunlarını incelediğimizde, özellikle 
hizmet kalitesinin düşük olması, kalifiye personel eksikliği, operasyon, pazarlama ve  finansman gibi 
konularla ilgili  sorunlar ön plana çıkmaktadır (Oktay, 2004). Tanıtımda devlet desteğinin olması, iş-
letmeler arasında henüz yeterince güçlü birliklerin kurulamamış olması, dünyadaki en büyük turizm 
pazarları olan Avrupa ve ABD’ye olan coğrafi uzaklık ve tüm dünya turizminde ülkeler ve firmalar 
arasındaki rekabetin hızla artması, Kırgızistan turizm sektöründeki işletmelerin diğer önemli sorunları 
arasında yer almaktadır. 

Tüm bu sorunlara rağmen turizm sektörünün ülke ekonomisi içerisinde hızla büyümekte olan bir 
sektör olarak kabul edilmektedir. Yabancı turist sayısının ve iç turizm hareketlerinin her geçen yıl 
artmakta olması, yabancı yatırımcıların bu sektörle ilgilenmeleri, devletin sektörün gelişmesini des-
teklemesi ve sektörün gelecekte de büyümeye devam edeceği beklentileri, Kırgızistan turizm sektörü 
ile ilgili yaşanan olumlu gelişmeler arasında yer almaktadır.  

YÖNTEM 
Kırgızistan da turizm sektöründe yatırım yapan girişimcilerin karşılaştıkları pazarlama sorunları-

nın ortaya koyulması amacına  yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Kırgızistan Tur 
Operatörleri Birliği’ne üye olan 36 adet seyahat şirketi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamı içerisine 
alınan bu işletmelerin yöneticilerinden konu ile ilgili bilgi almak amacı ile veri toplama aracı olarak 
anket formu geliştirilmiştir. Birliğe üye seyahat acentalarına gönderilen anket formlarını 13 işletmenin 
yöneticisi  yanıtlayarak geri göndermiş ve bu 13 işletme araştırmanın örneklemi olarak kabul edilmiş-
tir. Anket formlarından elde edilen bilgiler SPSS ortamında değerlendirilmiş ve  tablolar aracılığı ile 
tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılarak bulgular bölümünde raporlanmıştır. 
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BULGULAR 
Araştırma katılan işletmelerin sürdürmekte oldukları faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 1, 2, 3, 4 

ve 5’de yer almaktadır. Aşağıda yer alan Tablo 1’de seyahat acentalarının en çok faaliyette bulunduğu 
alanlar görülmektedir. Tablo incelendiğinde, tur organizasyonları, rehberlik hizmetleri ve otel rezer-
vasyonları faaliyetlerinin tüm acentaların faaliyet alanı içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu faali-
yetleri sırasıyla araç kiralama, kongre organizasyonları ve diğer faaliyetler izlemektedir. Acentaların 
anket formlarında belirtmiş oldukları bu diğer faaliyetler arasında ise, vize işlemleri, kargo hizmetleri 
ve yurt dışında eğitim organizasyonları bulunmaktadır.  

 
Tablo 1-Seyahat Acentalarının Faaliyet Alanları 

 Evet Hayır 
Faaliyet türleri f % f % 
Tur Organizasyonu 13 100 - - 
Rehberlik hizmetleri 13 100 - - 
Otel rezervasyonu 13 100 - - 
Araç kiralama 7 53,8 6 46,2 
Kongre Organizasyonu 5 38,5 8 61,5 
Uçak bileti satışı 2 15,4 11 84,6 
Diğer 4 30,8 9 69,2 

 
Tablo 2’de ise acentaların uzmanlık alanı olan turizm türleri görülmektedir. Bu turizm türleri 

arasından trekking, dağ turizmi, eko turizm ve kültür turizminin ilk sıralarda yer aldığı dikkati çek-
mektedir. Acentalar, uzmanlık alanları içerisine giren diğer turizm türlerini ise, İpek Yolu turizmi, 
yayla turizmi, ata binme, bisiklet ve av turizmi olarak belirtmişlerdir. 

 
Tablo 2-Seyahat Acentalarının Uzmanlık Alanı Olan Turizm Türleri 

 Evet Hayır 
Turizm türleri f % f % 
Trekking 13 100 - - 
Dağ turizmi 11 84,6 2 15,4 
Eko turizm 11 84,6 2 15,4 
Kültür turizmi 9 69,2 4 30,8 
Kış turizmi 7 53,8 6 46,2 
Tatil turizmi 6 46,2 7 53,8 
Helikopter turizmi 5 38,5 8 61,5 
Rafting 5 38,5 8 61,5 
Diğer 4 30,8 9 69,2 

 
Aşağıda yer alan Tablo 3’de görüldüğü gibi, seyahat acentalarının çalışma şekilleri içerisinde 

yabancı turistlere yurt içinde hizmet sunma tüm acentalar tarafından tercih edilen çalışma şeklidir. 
Yerli turistlere yönelik yurt içi faaliyetler, Kırgızistan vatandaşlarını yurt dışına gönderme ve yabancı 
turistleri başka ülkelere göndermenin bir çok acenta tarafından uygulanmamakta olan çalışma şekli 
olduğu elde edilen diğer bir bulgudur.   

 
Tablo 3-Seyahat Acentaların Çalışma Şekilleri 

 Evet Hayır 
Çalışma şekilleri f % f % 
Yabancı turistlere yurt içinde hizmet sunma 13 100 - - 
Kırgızistan vatandaşlarına yurt içinde hizmet sunma 8 61,5 5 38,5 
Kırgızistan vatandaşlarını yurt dışına gönderme 4 30,8 9 69,2 
Yabancı turistleri diğer ülkelere gönderme  2 15,4 11 84,6 
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Seyahat acentalarının en çok turist getirdikleri ülkeler Tablo 4’te görülmektedir. Bu tabloda yer 
alan veriler, araştırma örneklemi içerisine alınan acentaların yöneticilerine en çok turist getirdikleri ilk 
5 ülkeyi sıralamaları sonucu elde edilmiştir. Bu sıralama sonuçlarına  göre en yüksek değerleri sıra-
sıyla Almanya, Rusya, İngiltere ve ABD ülkeleri almışlardır. Araştırmada kullanılan anket formunda 
yer alan diğer bir soruda yöneticilere aynı yöntem ile en çok turist gönderdikleri 5 ülkeyi sıralamaları 
istenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 5’de özetlenmiştir. Tablo’da da görüldüğü gibi Türkiye, Mısır 
ve BAE acentaların en çok turist gönderdikleri ülkeler arasındadır.  

 
Tablo 4-Seyahat Acentalarının En Çok Turist Getirdikleri Ülkeler 

Ülkeler Toplam Değer 
Almanya 32 
Rusya 25 
İngiltere 22 
ABD 15 
Danimarka  13 
Avusturya 10 
Hollanda 8 
İsviçre 8 
Japonya 8 
Yeni Zellanda 8 
Fransa 6 
Avustralya 6 
Türkiye  5 
İspanya 4 
BDT Ülkeleri 4 
Belçika 3 
Güney Kore 2 
İskandinav Ülkeleri 2 
Çin  2 
İtalya 1 
Özbekistan  1 
Polonya 1 

 
Tablo 5-Seyahat Acentalarının En Çok Turist Gönderdikleri Ülkeler 

Ülkeler Toplam Değer 
Türkiye 12 
Mısır 8 
BAE 8 
Tayland 7 
ABD 5 
Malta 4 
İngiltere 3 

 
Araştırmanın örneklemi içerisinde yer alan seyahat acentalarının yöneticilerine turizm sektörüne 

yapılan yatırımın memnuniyet derecesi ile ilgili sorulan sorudan elde edilen bulgular yukarıda bulunan  
Tablo 6’da sunulmaktadır. Bu soruya hiç memnun değilim ve memnun değilim şeklinde gelen cevap-
ların kümülatif yüzdesi % 76,9 gibi yüksek bir rakam olarak ortaya çıkmaktadır. Bu soruya çok mem-
nunum şeklinde bir cevabın hiç verilmemiş olması bu konu ile ilgili dikkatleri çeken diğer bir nokta-
dır.   
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Tablo 6-Turizm Sektörüne Yapılan Yatırımın Memnuniyet Derecesi 
Memnuniyet Derecesi f % Kümülatif % 
Hiç memnun değilim 3 23,1 23,1 
Memnun değilim 7 53,8 76,9 
Memnunum 3 23,1 100 

 
Girişimcilerin en önemli sorunları arasında yer alan kuruluş sırasında karşılaşılan zorluklara iliş-

kin elde edilen bulgular Tablo 7’de görülmektedir. Anketleri cevaplandıran yöneticilerden tabloda yer 
alan zorlukları önem derecelerine göre belirtmeleri istenmiş ve elde edilen veriler sonucunda en 
önemli olarak görülen sorunlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır. Kalifiye eleman ve sermaye 
bulmada karşılaşılan zorluklar birinci ve ikinci sıradaki yerlerini almışlardır. Bu iki zorluğu sırasıyla, 
hizmet satışlarında karşılaşılan zorluklar, işletme kuruluş giderlerinin yüksek olması ve bürokratik 
engeller takip etmiştir. 

 
Tablo 7-Seyahat Acentalarının Kuruluş Sırasında Karşılaştıkları Zorluklar 

Kuruluş sırasında karşılaşılan zorluklar Ortalama Değer* Standart Sapma
Kalifiye eleman bulmada karşılaşılan zorluklar 4,1538 0,5547 
Sermaye bulmada karşılaşılan zorluklar 4,1538 0,8006 
Hizmet satışlarında karşılaşılan zorluklar 4,0000 1,0000 
İşletme kuruluş giderlerinin yüksek olması 3,3077 1,1094 
Bürokratik engeller 3,2308 1,3009 
Yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olmama 3,0000 1,2910 
İşletme yeri bulmada karşılaşılan problemler 2,7692 1,0127 
İşyeri kiralarının yüksek olması 2,6923 1,3775 
Çalışma izni alınmasında karşılaşılan zorluklar 2,5385 1,1266 

*1-Hiç önemli değil 2-Önemli Değil 3-Kararsızım 4-Önemli 5-Çok önemli 
 
Tablo 8’de seyahat acentalarının pazarlamada karşılaştıkları genel sorunlara ilişkin elde edilen 

bulgular sunulmaktadır. Devletin tanıtıma bütçe ayırmaması, ülke imajinin yetersizliği, ülkenin ta-
nınmaması, hedef ülkelerde basın araçlarında tanıtım yapılmaması ve turizm sezonunun kısa sürmesi 
sorunları önem derecesi yüksek değerlerle ifade edilmiştir. 

 
Tablo 8-Seyahat Acentalarının Pazarlamada Karşılaştıkları Genel Sorunlar 

Sorunlar  Ortalama 
Değer* 

Standart 
Sapma 

Devletin tanıtıma yeterli bütçe ayırmaması 4,7692 0,5991 
Ülke imajinin yetersiz olması 4,6154 0,6504 
Ülkenin iyi tanınmaması 4,6154 0,5064 
Hedef ülkelerde görsel ve yazılı basın araçlarında tanıtım yapılmaması 4,6154 0,6504 
Ülkede turizm sezonunun kısa sürmesi 4,3077 0,8549 
Ülke pazarlamasında elektronik haberleşme olanaklarından yararlanılmaması 3,9231 1,0377 
Vize ve ülkeye giriş çıkışlarda yaşanan sorunlar 3,9231 0,8623 
Dış ülkelerde gerçekleşen turizm fuarlarına yeterli düzeyde katılamama 3,8462 0,9871 
Hedef pazar ülkelere olan coğrafi uzaklık 3,8462 1,0682 
Komşu ülkelerle yaşanan rekabet 3,4615 1,1266 

*1-Hiç önemli değil 2-Önemli Değil 3-Kararsızım 4-Önemli 5-Çok önemli 
 
Acentaların kendi yapılarından kaynaklanan pazarlam sorunlarına ilişkin bulguların bulunduğu 

Tablo 9’da, acentalarda yetişmiş pazarlama elemanı eksiklikleri, hedef pazar ülke ve ülkelerin iyi 
analiz edilememesi ve hedef pazarlarda yeterli dağıtım kanallarının bulunmaması sorunlarının diğerle-
rine göre daha önemli olarak algılandıkları görülmektedir. Tablo 8 ve 9 beraber incelendiğinde Tablo 
8’de yer alan sorunların genel olarak daha önemli sorunlar olarak görüldüğü dikkati çekmektedir. 
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Tablo 9-Acentaların Kendi Yapılarından Kaynaklanan Pazarlama Sorunları 
Sorunlar Ortalama 

Değer* 
Standart 
Sapma 

Acentalarda yetişmiş pazarlama elemanı eksiklikleri 3,8333 1,0299
Hedef pazar ülke ve ülkelerin iyi analiz edilememesi 3,6667 1,3707
Hedef pazarlarda yeterli dağıtım kanallarının bulunmaması 3,6667 ,9847
Pazar bölümlerinin dar ve sınırlı olması ve alternatiflerin azlığı 3,5000 1,0000
Hedef pazarlardaki tüketici eğilimlerinin izlenememesi veya takip edilememesi 3,5000 1,2432
Acentaların tanıtım ve pazarlama konusunda ortak hareket etmemeleri 3,5000 1,0000
Promosyon faaliyetlerinin yetersiz olması 3,2727 1,2721
Acentalarda pazarlama amaçlarının ve stratejilerinin bulunmaması 3,1667 1,2673

*1-Hiç önemli değil 2-Önemli Değil 3-Kararsızım 4-Önemli 5-Çok önemli 
 
Tablo 10-Tedarikçilerden Kaynaklanan Pazarlama Sorunları 

Ortalama  
Değer* 

Standart 
Sapma 

Tedarikçi turizm işletmelerinin arzu edilen kalitede hizmet sunmamaları 3,9091 ,7006 
Tedarikçi işletmelerin turistlerin beklentilerini yeterince karşılayamamaları 3,7500 ,8660 
Yabancı acentalara yerli acentalara göre daha ucuz fiyatların sunulması  3,3636 1,0269 
Turistik ürün fiyatlarının yüksek olması 3,3333 1,3027 
*1-Hiç önemli değil 2-Önemli Değil 3-Kararsızım 4-Önemli 5-Çok önemli 

 
Seyahat acentalarının tedarikçileri olarak kabul edilen diğer turizm işletmelerinden kaynaklanan 

sorunlar Tablo 10’da görülmektedir. tedarikçi turizm işletmelerinin arzu edilen kalitede hizmet sun-
mamaları ve tedarikçi işletmelerin turistlerin beklentilerini yeterince karşılayamamaları, bu konu ile 
ilgili en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Günümüz iş dünyasında girişimcilerin en önemli sorunlarından biri olan pazarlama sorunları, tu-

rizm endüstrisi içerisinde yer alan seyahat acentacılığı sektörüne yatırım yapan girişimcilerin de üze-
rinde önemle durması gereken sorunlar arasındadır. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi seyahat 
acentacılığı sektörüne yatırım yapan girişimciler açısından pazarlama sorunları, dış çevreden, işletme 
içerisinden veya tedarikçilerden kaynaklanan sorunlar olarak sınıflandırılabilir. Yapılan alan araştır-
ması ile girişimcilerin pazarlama konusunda karşılaştıkları tüm bu  sorunlar, Kırgızistan açısından en 
önemli sektörlerden biri olarak kabul edilen turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentalarının 
bakış açıları ile incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesi so-
nucunda ortaya atılabilecek çeşitli önerileri aşağıdaki maddelerle sıralamak mümkündür. 

- Yapılan araştırmadan elde edilen bulgular, seyahat acentacılığı sektörüne yatırım yapan 
girişimcilerin kuruluş aşamasında sorunlarla karşılaştıklarını ve bu sektöre yatırım yapmak-
tan memnun olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle ilk olarak, bu sektöre yatırım ya-
panlara yönelik çeşitli teşvik ve desteklere yönelik uygulamalar değerlendirmeye  alınmalı-
dır. 

- Ülke tanıtımı ile ilgili sorunlar öncelikli olarak ele alınmalı ve geniş çaplı bir tanıtım 
kampanyasınını devlet ve özel sektör ortaklığı ile yürütülmelidir. 

- Sektördeki işletmeler arasında birlikler oluşturularak hedef pazar olarak seçilen ülkelerde et-
kili tanıtım faaliyetleri sürdürülmelidir. 

- Öncelikli hedef pazarlar belirlenerek, bu pazarlarda tüketici araştırmaları sürüdürülmeli ve 
tüketici eğilimlerine göre pazarlama stratejileri geliştirilmelidir.   

- Turistleri çekebilecek özelliklere sahip paket turlar ve ürünler geliştirilmelidir. 
- Pazar bölümlendirilmesi yapılmalı, hedef pazarlar belirlenmeli ve bu hedef pazarların ilgi 

alanlarına göre farklı, dünyada eşi benzeri olmayan turistik ürünlerin geliştirilmesi üzerinde 
durulmalıdır. Kitle turizminden çok, üst gelir gruplarına hitap eden lüks turizme ağırlık ve-
rilmelidir. 
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- Sektöre yapılan yabancı yatırımların artmasına sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. 
- Uzakdoğu pazarına önem verilmeli ve Avrupa’da yeni pazarlara girilmesi sağlanmalıdır. 
- Kongre turizmi, sağlık turizmi, dağ ve spor turizmi, kültür turizmi ve  macera turizmi gibi tu-

rizm türlerine yönelik ürünler geliştirilerek turizmin çeşitlendirilmesi ve mevsimlere yayıl-
ması sağlanmalıdır. 

- Turizm sektörüne özellikle pazarlama ve satış alanında kalifiye eleman yetiştirilmesine ge-
rekli önem verilmedir. 

- Ülkede yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin artmakta olduğu dikkate alınmalı ve iç pa-
zara gerekli önem verilmelidir. 

 
Sonuç olarak pazarlama alanında yaşanan tüm bu sorunlara rağmen, turizm sektörünün gelecekte 

Kırgızistan’da önemli bir iş sahası ve öncelikli bir sektör konumuna ulaşabileceğini söylemek müm-
kündür. Ancak, turizm sektörünün her zaman için girişimciler açısından riskli bir sektör olduğu göz 
ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. 
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KIRGIZİSTAN’DA GİRİŞİMCİLERE KREDİ VEREN FİNANSAL KURUMLAR VE 
KREDİ VERİLME KOŞULLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Kutay OKTAY* 
 

ÖZET 
Girişimcilere sunulan finansal kaynakların elverişliliğini gelişmekte olan ülkeler arasında yer 

alan Kırgızistan açısından ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, girişimcilere kredi verme yolu ile 
finansal kaynak sunan kuruluşların kredi verme koşulları incelenmektedir. Bu noktadan hareketle, 
konu ile ilgili literatür taramasının yanı sıra Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te alan araştırması ger-
çekleştirilmiştir. Alan araştırması ile girişimcilere kredi veren kuruluşlar belirlenerek, kredi miktarları, 
faiz oranları, kredilerin geri ödeme süreleri, kredilerin hangi iş alanlarına verildiği ve diğer formalite-
lere ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler ile, Kırgızistan’da girişimcilere sunulan finansal kay-
nakların elverişliliğine ilişkin yorumlara ulaşılmasının yanı sıra, kredi elde etme olanakları hakkında 
bilgi sahibi olmak isteyen girişimcilere rehber olabilecek bir veri tabanının sunulması da hedeflen-
mektedir. 

GİRİŞ 
İş fikirlerini geliştiren, pazarlama araştırmalarını tamamlayan ve kuruluş yeri seçimini gerçek-

leştiren bir girişimci, işe başlamak için gerekli olan paranın nereden temin edileceği sorusuna cevap 
aramak durumundadır. Girişimcilerin çoğu zaman karşılaştıkları bu en zor soru, onların iş yapma he-
veslerini kıran en önemli engellerden biridir.  Girişimciler mükemmel iş fikirlerine sahip olabilir. An-
cak bu iş fikirlerini gerçekleştirecek sermayeye ulaşamadıkları taktirde, bu fikirleri başkalarına satmak 
zorunda kalırlar (Halloran, 1992:75).  

Yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi veya yeni yatırımlar için gerekli olan finansal kaynakların 
nasıl ve nereden temin edileceği, girişimcilerin iş hayatlarında en çok karşılaştıkları sorunlar arasında 
yer almaktadır. Yeterli öz kaynağı bulunmayan girişimciler, iş planlarını aktif hale geçirmek için çe-
şitli finansal kaynaklara başvurmak durumunda kalmaktadırlar. Bankalar, finansal kurumlar ve giri-
şimciliği destekleyen çeşitli örgütler, girişimcilere kredi verme koşulu ile finansal kaynak sağlayan 
kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, girişimcilerin sıkça başvurdukları finansal kay-
naklar arasında sermaye sahibi özel şahıslar veya işletmeler de bulunmaktadır. Girişimciler açısından 
işe başlamak için gerekli olan finansal kaynağın seçiminde, finansal kaynağı elde etmenin maliyeti ve 
elde etme kolaylığı, finansal kaynağın miktarı ve geri ödeme süresi gibi faktörler önem taşımaktadır. 

Girişimciler çoğu zaman başlangıç sermayelerini kendilerinin veya yakın çevrelerinin kişisel ta-
sarruflarından sağlamaktalardır. Genellikle kısıtlı sermaye imkanları ile çalışan girişimcilerin büyüme 
dönemlerinde ise en önemli kaynakları otofinansman yoluyla bünyede bırakılan karlar olmaktadır. 
Sermaye imkanlarının kısıtlı olması ve serbest piyasa ekonomisi içerisinde karlı bir kurum olarak 
ayakta kalma, büyüme ve yatırım yapma gerekliliği, girişimcilerin ve KOBİ’lerin yabancı kaynak ih-
tiyacını kaçınılmaz kılmakta, bu da öncelikle banka kredilerini gündeme getirmektedir. Girişimciler 
kredi almak için bankacılık sistemine başvurdukları anda genellikle  bürokratik engeller, yatırımın 
getirisi ile bağdaşmaya kısa vadeler, yüksek faiz oranları, ağır ödeme koşulları, özel hizmet verebile-
cek ve yönlendirme yapabilcek finansal aracıların eksikliği ve enflasyon gibi sorunlar ile karşı karşıya 
kalmaktalardır (KOSGEB, 2004:4-5): 

Ticari bankalardan kredi alınması belli işlemlerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olmaktadır ve 
                                                 
* Öğr. Gör., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu. 
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bir şahıstan veya işletmeden kredi sağlamaya göre farklılık gösterir. Bankalar kredi açarken, genellikle 
kredi talep eden firma veya şahıs hakkında bir araştırmada bulunurlar. Kredi talep eden firmanın veya  
şahsın güvenilir olup olmamasına bağlı olarak istenecek teminatlar farklı olabilmektedir (Özdemir, 
1997:340).  Bir mikro kredi müracaatçısı için ana kaygı, finansmana erişim, ikinci kaygı ise, o fi-
nansmanın maliyetidir. Mikro girişimciler açısından, haftalık veya aylık geri ödemelerin bütçelerine 
uygun olması, faiz oranına kıyasla daha önemlidir. Mikro girişimcilere, kendi işlerinin gelişmesi açı-
sından önemli iş kısıtlarının ne olduğu sorulduğunda, finansmana erişim, en önemli kısıt olarak algı-
lanmaktadır. Küçük girişimciler, dış finansmanı başarıyla geri ödeyebilme gücünü kanıtlamak sure-
tiyle, bir finansal sicil oluşturmaya başlarlar ve böylece gelecekte ilave finansmana erişebilme olasılı-
ğını artırmaktalardır. Başarılı olma yeteneğinin kanıtlanması ile, dış finansman elde etmek için ikinci 
bir şans elde etmek daha kolaylaşmaktadır. (KOSGEB, 2003:20). 

Girişimcilere sunulan finansal kaynaklar ve kredi verme koşulları ile ilgili tüm bu faktörlerin el-
verişli olması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin gelişmesi açısından son derece önem-
lidir. Bu nedenle, Dünya’nın bir çok ülkesinde girişimciliği geliştirmek amacıyla girişimcilere değişik 
kuruluşlar tarafından çeşitli finansal destekler sağlanmaktadır. Ancak, bu desteklere çoğu zaman sı-
nırlı sayıda girişimci ulaşabilmektedir. Bu destekleri elde edemeyen diğer girişimciler ise bulundukları 
ülkenin piyasa koşullarında finansal kaynak bulma durumunda kalmaktalardır.  

Girişimcilerin ulaşabilecekleri finansal kaynaklar konusuna Orta Asya ülklerinden Kırgızistan 
açısından bakıldığında, bu ülkede de girişimcilere finansal destek sağlayan çeşitli kuruluşların varlığı 
dikkatleri çekmektedir.  Ancak bu desteklerin sınırlı sayıda olması, girişimcilerin çoğu zaman piyasa-
daki diğer finans kaynaklarına başvurmalarına sebep olmaktadır. Bu finans kaynakları arasında ban-
kalar tarafından verilen girişimcilik veya iş geliştirme kredilerinin Kırgızistan finans piyasasında 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de Kırgı-
zistan’da girişimcilere verilen banka kredileri üzerinde ağırlıkla durulmakta ve konu ile yapılan araş-
tırmaya ilişkin elde edilen veriler sunulmaktadır.  

KIRGIZİSTAN FİNANS VE KREDİ PİYASASINA GENEL BİR BAKIŞ 
Kırgızistan’da bağımsızlık sonrası dönemde, ülkenin bankacılık sektörü, Kırgız Cumhuriyeti 

Ulusal Bankası (National Bank of Kyrgyz Republic-NBK) isimli Merkez Bankası ve 20 adet ticari 
banka ile yeniden yapılandırılmıştır. Bütçe içinde büyük bir maliyet unsuru olmasına rağmen hükümet 
tarafından iki aşamalı bir finansal reform uygulamaya konulmuştur. 1993-94 yıllarında bankacılık 
otoriteleri yeni uygulamaya konulan asgari sermaye gerekliliğini yerine getiremeyen küçük ve rekabet 
edebilirliği zayıf olan bankaları kapatma kararı almıştır. 1995-97 yıllarında bankacılık sektörünün 
denetimi sıkılaştırılmış ve güçlendirilmiş olup, yeni sistem ödeme güçlüğü çeken bankaların sektörden 
çekilmesine neden olmuştur. Uluslararası Para Fonu-IMF’e göre bankacılık sisteminin yeniden yapı-
landırılma süreci henüz tamamlanmamış olup bu süreç ancak bankaların yatırım finansmanında da 
merkezi rol oynayabildikleri zaman tamamlanabilecektir. 2001 yılında sektörün istikrara kavuşması 
amacı ile bazı borçlu bankaların kapatılmasına rağmen bankacılık sektörü yatırım finansmanında mer-
kezi rol oynamaktan hala uzaktır. Bankacılık kanunları yabancı bankalar ve Kırgız bankaları arasında 
ayırım gözetmemektedir. Demirbank, Bank of Asia, Kazkommerz Bank ve Pakistan Milli Bankası 
Kırgız Cumhuriyeti’nde kayıtlı yabancı bankalardır. Bazı bankalar ise önemli miktarda yabancı ortak-
lık ile faaliyet göstermektedir. (Adem, 2005:8-9). Kırgızistan finans yapısını oluşturan kurumlar 2006 
Yılının Ocak Ayı verilerine göre şu şekilde sıralanmaktadır (Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Ban-
kası’nın Bülteni,  2006:69). 

- 21 adet ticari banka 
- 11 adet sigorta şirketi 
- 5 adet yatırım fonu 
- 3 adet fonduk birca (hisse senedi borsası) 
- 139 adet lombard (herhangi bir malı rehin alarak borç veren küçük işyeri) 
- 260 adet döviz bürosu 
- 2 adet emekli fonu 
- 320 adet kredi birliği 
- 136 adet mikro finans kuruluşu 
Kırgızistan’da 1996’dan bu yana bankalardaki verimsiz kredilerin oranında çarpıcı bir azalma 

kaydedilmiştir. Bu başarı Kırgızistan Milli Bankası’nın 1997’de bankacılık sistemini disiplin altına 
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almayı amaçlayan bir dizi stratejinin sonuçları olarak kazanılmıştır. Fakat bankacılığın sağlıklı büyü-
mesine rağmen kredi piyasası yetersiz kalmıştır.  Bankaların işletmelere sağladığı krediler milli gelirin 
% 5’inden daha az bir rakama tekabül etmektedir. Sonuç olarak orta ve uzun vadeli sermaye gereksi-
nimlerinin karşılanmasında uluslararası finans kurumları önemini hala korumaktadır.  Yüksek faiz 
oranları, liberal bir kambiyo rejimi ve gelişen yapısıyla Kırgız finans sektörü yabancı yatırımcıları için 
cazip bir pazar olarak görülmektedir (Özdenoğlu, 2005:53-54).  

Tablo 1’de ve Tablo 2’de 2001-2005 yılları arasında ticari bankalar tarafından verilen kredilerin 
miktarları ve vadelerine göre dağılımları görülmektedir. İki tablo beraber incelediğinde, yabancı para 
üzerinden verilen kredilerin milli para üzerinden verilen kredilere göre daha yüksek miktarlarda ol-
duğu görülmektedir. Yıllar itibariyle hem milli para hem de yabancı para üzerinden verilen kredilerin 
miktarının hızla artmakta olduğu dikkatleri çeken diğer bir husustur. Yine yıllar itibariyle verilen kre-
dilerin vadelerinin de genel olarak uzadığı görülmektedir. 

 
Tablo 1- Ticari Bankalar Tarafından Milli Para İle Verilen Krediler (Bin Som) 

 YILLAR 
VADELER 2001 2002 2003 2004 2005 
0-1 aylık 261 573,90 337 194,70 337 462,50 133 926,60 203 823,80 
1-3 aylık 255 004,00 342 928,70 216 195,80 185 625,90 146 774,00 
3-6 aylık 301 989,50 127 283,60 454 341,80 370 618,20 400 674,30 
6-12 aylık 270 877,90 366 557,20 823 949,30 1 459 183,80 1 586 688,40 
1 yıldan uzun 80 837,30 211 614,20 171 896,50 409 870,90 687 202,90 

TOPLAM 1 170 282,60 1 385 578,40 2 003 845,90 2 559 225,40 3 025 163,40 
Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası’nın Bülteni, 1(121), 2006, s. 36-37.  
 
Tablo 2- Ticari Bankalar Tarafından Yabancı Para İle Verilen Krediler (Bin  Som) 

 YILLAR 
VADELER 2001 2002 2003 2004 2005 
0-1 aylık 270 336,80 538 678,60 610 625,90 305 045,40 1 278 712,90 
1-3 aylık 252 645,10 225 726,50 311 308,90 568 360,40 514 731,50 
3-6 aylık 482 776,80 349 382,50 419 035,10 986 167,40 1 214 792,80 
6-12 aylık 355 818,30 743 633,50 1 019 938,60 2 449 440,40 2 466 146,20 
1 yıldan uzun 166 119,70 172 825,20 480 758,10 1 555 223,70 2 103 772,50 

TOPLAM 1 527 696,70 2 030 246,30 2 913 666,60 5 864 237,30 7 578 155,90 
Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası’nın Bülteni, 1(121), 2006, s. 38-39. 
 
Tablo 3 ve Tablo 4’de ticari bankalar tarafından milli para ve yabancı para olarak  verilen kredi-

lerin ortalama faiz oranları sırasıyla görülmektedir. Tablolardaki genel trend, yıllar ilerledikçe faiz 
oranlarının düşmekte olduğu yönündedir.  

 
Tablo 3-Ticari Bankalar Tarafından Milli Para İle Verilen Kredilerin Yıllık Ortalama Faiz 

Oranları  
 YILLAR 
VADELER 2001 2002 2003 2004 2005 
0-1 aylık 27,45 18,93 23,26 24,29 27,24 
1-3 aylık 40,47 36,23 24,28 23,56 21,70 
3-6 aylık 41,55 34,86 24,87 25,54 22,89 
6-12 aylık 38,72 34,02 29,28 26,18 28,17 
1 yıldan uzun  21,59 25,84 24,55 23,91 23,69 
ORTALAMA 36,38 30,23 25,06 24,55 25,41 

Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası’nın Bülteni, 1(121), 2006, s. 54-55. 
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Tablo 4-Ticari Bankalar Tarafından Yabancı Para İle Verilen Kredilerin Yıllık Ortalama Faiz 
Oranları  

 YILLAR 
VADELER 2001 2002 2003 2004 2005 
0-1 aylık 21,99 21,85 15,52 22,09 12,05 
1-3 aylık 27,51 24,46 19,58 19,45 17,71 
3-6 aylık 28,40 24,15 21,19 18,58 17,04 
6-12 aylık 25,10 24,45 22,34 19,97 19,56 
1 yıldan uzun 24,23 17,63 19,41 18,03 18,47 
ORTALAMA 25,01 22,64 19,20 18,93 16,84 

Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası’nın Bülteni, 1(121), 2006, s. 56-57. 
 
Tablo 5’de, yıllar itibariyle bankalar dışındaki finansal kurumlar tarafından verilen kredilerin 

toplam miktarları görülmektedir. Tablo’da yıllar ilerledikçe bankalar dışındaki finansal kurumlar tara-
fından verilen kredilerin de hızla artmakta olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 5- Bankalar Dışındaki Finansal Kurumlar Tarafından Verilen  Kredilerin Miktarları (Bin 

Som) 
Yıllar Kredi Miktarı 

2001 946 707,80 
2002 1 322 458,70 
2003 2 108 732,80 
2004 2 941 983,90 
2005 3 635 766,20 

Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası’nın Bülteni, 1(121), 2006, s. 70-71. 
 
Kırgızistan’da girişimcilere kredi desteği sağlayan projelerden birisi de, 2002 yılından itibaren 

faaliyet göstermekte olan Avrupa Gelişme ve Kalkınma Bankası’nın Mikro ve Küçük Ölçekli Kredi 
Verme Programı’dır. Programın temel amacı, mikro ve küçük boy işletmelere kredi sağlayarak, bunla-
rın gelişmesine katkıda bulunmaktır. Program çalışmalarını, mikro ve küçük boy işletmelere kredi 
vermek için seçilen partner bankalara uzun vadeli kredilerin sağlanması ve program danışmanları (IPC 
GmbH, Almanya) tarafından partner bankalara teknik yardımın verilmesi konularında sürdürmektedir. 
Teknik yardımın temel amaçları, Kırgızistan bankalarında istikrarlı bir şekilde faaliyet gösteren mikro 
ve küçük ölçekli kredileri veren birimlerinin  açılması, personelin eğitilmesi ve hedef kitleye yönelik 
olan bankacılık hizmetleri ile prosedürlerinin oluşturulmasıdır. Günümüzde Programın partner ban-
kaları arasında “Kırgızistan Bank”, “Ineximbank”, “Energobank”, “Kazkommertsbank Kırgızistan” ve 
“Halık Bank Kırgızistan” gibi bankalar yer almaktadır. Program Kırgız Cumhuriyeti’nin Çüy, Isıkgöl, 
Celalabat ve Oş illerinde kendi faaliyetlerinin yürütmektedir. Program IFC, USAID, SECO ve TACIS 
gibi kurumlarından ek mali kaynaklar almaktadır (Senti ve diğerleri, 2006:81).  

YÖNTEM 
Kırgızistan’da girişimcilere kredi veren kuruluşlar ve kredi verilme koşullarına ilişkin bilgileri 

bir araya toplamak amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini Kırgızistan Ulusal Bankası’nın 
2006 Yılı Ocak Ayı verilerine göre, Kırgızistan’da faaliyet gösteren 897 adet finansal kurum oluştur-
maktadır. Bu evren içerisinden 21 adet ticari banka araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiş ve bu 
ana kütle içerisinden 17 adet ticari banka araştırma örneklemi içerisine alınmıştır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak örneklem içerisine kabul edilen bankaların web sayfaları, yayınlamış oldukları 
broşürler ve bu bankalarla yapılan telefonla görüşmelerinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler tab-
lolar halinde özetlenerek raporlanmıştır. 
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BULGULAR 
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular Tablo 6, 7 ve 8’de sunulmaktadır. Tablo 6’da araş-

tırma kapsamı içerisine alınan bankalara ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Tabloda sunulmakta 
olan adres, telefon ve web sayfalarına başvurularak bankaların kredi verme koşullarına ilişkin daha 
detaylı bilgiler almak mümkündür.  

Tablo 7’de araştırma kapsamına alınan bankalarda verilen kredilerin türleri, veriliş amaçları, 
miktarları ve vadelerine ilişkin veriler görülmektedir. Tablo incelendiğinde, bazı bankaların, amaçla-
rına ve özelliklerine göre ekspreskredi, mikrokredi veya tarım ve hayvancılık kredileri gibi isimler 
vererek  verdikleri kredileri sınıflandırdıkları dikkat çekmektedir. Bazı bankaların ise verdikleri kre-
diler için herhangi bir sınıflandırma yolunu tercih etmedikleri görülmektedir.  

Tablo 8’de bankalarda verilen kredilerin yıllık asgari ve azami faiz oranları milli para ve yabancı 
para bazında görülmektedir. Tabloda yer alan verilere göre, milli para üzerinden verilen kredilerin faiz 
oranları yabancı para ile verilen kredilerin fazi oranlarına göre daha yüksek miktarda olmaktadır. Ve-
rilerin kredilerin faiz oranları genellikle vadelerine ve miktarlarına göre değişmektedir 

 
Tablo 6-Araştırma Kapsamına Alınan Bankalara İlişkin Genel Bilgiler 

Bankanın Adı Kuruluş 
Tarihi 

Şube
Sayısı

Merkez Adresi Internet Adresi Kredi Bilgi 
Telefonu 

Amanbank 17/05/1991 6 Tınıstanova 249, Bişkek www.amanbank.kg 00 996 312 22 23 11 

Kazkommerzbank 13/12/1991 3 Isanova 42, Bişkek www.kkb.kg 00 996 312 61 11 22 

Bank Kırgızistan 27/12/1991 28 Tokolog Moldo 54, Bişkek www.bankkg.kg 00 996 312 21 95 98 

Energobank 07/05/1992 7 Jibek Jolu 326, Bişkek www.energobank.kg 00 996 312 67 00 47 

Issık Köl Yatırım Bankası 06/05/1993 6 Sovyetskaya 133, Bişkek www.investbank.kg 00 996 312 62 21 79 

Tolubay Bank 24/01/1996 1 Toktogula 247, Bişkek www.tolubaybank.kg 00 996 312 24 02 46 

Ineximbank 29/11/1996 5 Moskovskaya 118, Bişkek www.ineximbank.com 00 996 312 90 50 40 

Demir Kırgız Bank 02/05/1997 2 Çüy 245, Bişkek www.demirbank.kg 00 996 312 66 61 26 

Dos-Kredo Bank 18/06/1997 7 Çüy 52, Bişkek www.credo.com.kg 00 996 312 68 21 75 

Asya Universal Bank 22/08/1997 2 Toktogula 187, Bişkek www.aub.kg 00 996 312 67 01 44 

Ekobank 10/03/1998 7 Pereulok Geolologiçeskiy, 
17, Bişkek www.ecobank.kg 00 996 312 69 03 08 

Bank Bakai  29/12/1998 5 Isanova 75, Bişkek www.bakai.kg 00 996 312 66 08 21 

Kırgız Yatırım Kredi
Bankası 10/07/2001 1 Ibrahimova 115a, Bişkek www.kicb.net 00 996 312 69 05 55 

Kırgızpromstroybank 03/12/1991 29 Çüy 168, Bişkek www.kpsbank.kg 00 996 312 21 79 65 

Kırgızkreditbank 17/11/1998 1 Moskovskaya 194, Bişkek www.kcredit.kg 00 996 312 21 85 56 

Finanskreditbank 30/12/2005 - Moskovskaya 172, Bişkek  00 996 312 66 50 62 

Bank Asya 17/11/1998 - 720016, СЭЗ, (ВДНХ), 
Bişkek  00 996 312 55 10 53 
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Tablo 7-Araştırma Kapsamına Alınan Bankalarda Girişimciler İçin Verilen Kredilerin Türleri 
Bankanın Adı Kredilerin Türleri ve Veriliş Amaçları 
Amanbank Şahşi Krediler: 

5000 USD’ye 
kadar 1 yıllık 
vadeli farklı 
amaçlarla teminat 
karşılığında  ve-
rilen krediler. 

Şirket Kredileri:  1 
yıla kadar vadeli olan 
bu kredilerin miktar-
ları krediyi talep eden 
şirketin amacına ve  
projesine  göre belir-
lenmektedir. 

Tüketici Kredileri: 
5000 USD’ye 
kadar 1 yıllık vade 
ile teminat 
karşığında verilen 
krediler. 

Tarım ve Hayvan-
cılık Kredileri: 
Çiftçilere sunulan 1 
yıla kadar vadeli 
krediler. Maksimum 
kredi miktarı 5000 
USD.  

Kazkommerzbank Verilen krediler isimlendirilmemekle beraber, 1 yıla kadar vadeli ticari amaçlı kre-
diler ve 3 yıla kadar vadeli yatırım kredileri verilmektedir. Kredi  için istenilen 
dökümanlar ve teminatlar başvuran kişi veya şirketlere kredi verme süreci en geç 14 
gün içerisinde tamamlanmaktadır. 

Bank Kırgızistan Ekspres Krediler: 2 gün içerisinde elde 
edilebilen küçük esnaf ve tüccarlara su-
nulan bu krediler, 3 aydan  12 aya kadar  
vadeli olup, miktarları 4000 USD veya 
200,000 Som’a çıkmaktadır.  

Mikrokrediler: Hizmet, imalat ve tarım 
sektöründe faaliyet gösteren girişimci-
lere 24 aya kadar vade ile verilen bu 
kredilerin miktarı 4000-10,000 USD 
veya 200,000-500,000 Som arası olarak 
değişmektedir.  

Energobank Girişimciler ve KOBİ’ler için iş geliştirme kredileri 100,000 USD’ye kadar veril-
mektedir. Verilecek kredinin miktarı ve geri ödeme süreleri yapılacak işin özellikle-
rine göre belirlenmektedir. 

Issık Köl Yatırım  
Bankası 

KOBİ’lere malzeme temin etme, yatırım yapma veya nakit ihtiyacını karşılama 
amacıyla 6 aya kadar vadeli ticari krediler verilmektedir.   

Tolubay Bank Girişimcilere nakit ihtiyaçlarını karşılamak veya yatırım amaçlı farklı türdeki kre-
diler 18 ay vadeye kadar sunulmaktadır. İstenilen teminat ve belgelerle başvuru 
yapıldıktan bir iki gün içerisinde krediye ulaşılabilinmektedir. 

Ineximbank Ekspres Krediler: 
Fazla bürokrasi 
gerektirmeyen, 2 
gün içerisinde 
elde edilebilen 
4000 USD veya 
200,000 SOM’a 
kadar 1 yıllık 
vadeli krediler. 

Mikrokrediler:  4000 
USD’den 10,000 
USD’ye kadar verilen 
krediler arzu edildiği 
takdirde Som olarak 
da temin edilebilir.  

Küçük Krediler: 
Girişimcilere 
farklı amaçlarla 
10,000 USD’den 
100,000 USD’ye 
kadar  36 vadeye 
kadar geri ödeme 
süresi olan kre-
diler. 

Tarım Kredileri: 3 
yıla kadar vadeli 
50,000 USD veya 
2,5 milyon Som’a 
kadar çiftçilere 
verilen krediler. 

Demir Kırgız Bank Ekspres Krediler: 50,000 Som 
veya 1000 USD’ye kadar 12 
ay vadeli iş geliştirme amaçlı 
krediler.  

Mikrokrediler: 500,000 
Som veya 10,000 USD’ye 
kadar 24 ay vadeli iş geliş-
tirme amaçlı  krediler. 

Küçükkrediler: 2, 
500,000 Som veya 
50,000 USD’ye kadar 
36 ay vadeli yatırım 
amaçlı  krediler. 

Dos-Kredo Bank Girişimcilere, özel ve tüzel kişilere bir yıla kadar vadeli çeşitli türde krediler farklı 
amaçlara hizmet etmek üzere sunulmaktadır. 

Asya Universal Bank 1 yıla kadar vadeli iş geliştirme kredileri istenilen belgeler ve teminatlarla başvurul-
duğu taktirde 10 gün içerisinde Som, USD veya EURO olarak girişimcilerin hizme-
tine sunulmaktadır.  

Ekobank Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yapılacak işin özelliklerine bağlı olarak 
farklı miktar ve vadelerde krediler verilmektedir.  

Bank Bakai  Girişimcilere, özel ve tüzel kişilere bir yıla kadar vadeli çeşitli türde krediler farklı 
amaçlara hizmet etmek üzere sunulmaktadır. 

Kırgız Yatırım  
Kredi Bankası 

Girişimcilere 1 ila 7 yıl arası vadeli krediler  2 milyon USD’ye kadar verilmektedir. 
Ayrıca işadamlarına leasing yolu ile de finansal kaynak sunulmaktadır.  

Kırgızpromstroybank 18 aya kadar vadeli girişimcilik kredileri istenilen belgeler ve teminatlarla başvurul-
duğu taktirde 10 gün içerisinde Som veya USD olarak verilmektedir.  

Kırgızkreditbank 2 yıla kadar vadeli iş geliştirme, konut ve tüketici kredileri başvuru yapıldıktan 5-14 
gün içerisinde Som veya USD olarak verilmektedir. 

Finanskreditbank 36 aya kadar vadeli ticari krediler başvuruyu takip eden 5 gün içerisinde USD veya 
Som olarak verilmektedir. Azami kredi miktarı 100,000 USD’dir. 

Bank Asya 18 ay vadeli girişimcilik kredileri 50 bin USD’ye kadar USD veya Som olarak kredi 
başvurusunu takip eden 5 gün içerisinde verilmektedir. 
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Tablo 8-Araştırma Kapsamına Alınan Bankalarda Verilen Kredilerin Yıllık Faiz Oranları 
Bankanın Adı Asgari ve Azami Faiz 

Oranları 
(Milli Para KGS) 

Asgari ve Azami Faiz 
Oranları 

(Yabancı Para USD veya 
EURO) 

Amanbank 22-39 22-32 
Kazkommerzbank 20-35 18-28 
Bank Kırgızistan Anlaşmaya bağlı Anlaşmaya bağlı 
Energobank 25 ve üzeri 25 ve üzeri 
Issık Köl Yatırım Bankası 30 ve üzeri 30 ve üzeri 
Tolubay Bank 20-35 18-33 
Ineximbank 17-34 17-23 
Demir Kırgız Bank 25-35 18-28 
Dos-Kredo Bank 30-35 25-30 
Asya Universal Bank 22-26 20-24 
Ekobank 23-34 19-27 
Bank Bakai  22-30 20-28 
Kırgız Yatırım Kredi Bankası Anlaşmaya bağlı 14-16 
Kırgızpromstroybank 30’a kadar 25’e kadar 
Kırgızkreditbank 20-30 20-30 
Finanskreditbank Anlaşmaya bağlı 18-25 
Bank Asya 25-27 23-26 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Kırgızistan’da girişimcilere kredi veren kuruluşlar üzerine yapılan inceleme sonucunda, genel 

olarak ülkede girişimcilere kredi vermeye istekli olan çok sayıda kuruluşun bulunduğu, ancak kredi-
lere ilişkin faiz oranlarının yüksek olduğu  yorumuna ulaşmak mümkündür. Ülkede kredi veren kuru-
luşlar, bankalar ve bankalar dışındaki finansal kurumlar olarak iki ayrı grupta sınıflandırılmaktadır. Bu 
araştırmanın kapsamını oluşturan bankalar tarafından sunulan krediler ile ilgili genel bir yorum yap-
mak gerekirse, girişimcilere verilen kredilerin elverişliliği açısından son yıllarda olumlu gelişmelerin 
yaşanmakta olduğu ortaya atılabilir. Geçmiş yıllarda verilen kredi miktarları ve faiz oranları, günümüz 
rakamları ile karşılaştırıldığında bu yorumu destekleyen veriler ile karşılaşılmaktadır. Ancak faiz 
oranlarının yüksek ve vadelerin kısa olması, girişimcilerin kredi alarak gerçekleştirecekleri yatırımla-
rın geri getirisi ile kredi borçlarını geri ödemelerinin, çok da kolay olmadığını ortaya koymaktadır.   

İş fikirlerini hayata geçirmek amacı ile banka kredilerinden faydalanmak isteyen girişimcilerin 
bir çok kredi seçeneği arasından kendileri açısından en uygun olanı seçmeleri alınan kredilerin başa-
rıya ulaşması açısından önemlidir. Burada girişimciler, kendi iş planlarında ortaya koymuş oldukları 
finansal verilerden yararlanarak, kredinin miktarı, vadesi ve faiz oranları gibi hususları göz önünde 
bulundurmalı ve kendileri açısından önemli riskler oluşturmayacak uygun ödeme planlarına imza at-
malılardır. Girişimcilerin bankalara yapacakları kredi başvurularının başarı ile sonuçlanması ve kredi-
nin elde edilmesi, girişimciler açısından önem verilmesi gereken diğer bir konudur. Başarısızlıkla so-
nuçlanan bir kredi başvurusu girişimciler açısından zaman ve moral kaybına yol açarak onların  iş 
yapma heveslerini önemli ölçüde kırabilir.    

Kredi başvurusunda bulunacak girişimcilerin başarılı olmalarına yönelik yönelik çeşitli öneriler 
aşağıdaki maddelerle sıralanabilir (Senti ve diğerleri, 2006:79):   

- Öncelikle kredi başvurusunda bulunan girişimler kendilerine ve verdikleri cevaplara güven-
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meli ve bankaların kredi uzmanları ile yapılan görüşmeleri etkin bir şekilde yürütmelilerdir. 
- Girişimcilerin bankalara sundukları projeler ile ilgili tüm verileri bilmeleri gerekmektedir. 

Bunlar arasında, proje bedeli, istenen tutar, geri ödeme süresi, karlılığı ve projenin verimlilik 
oranı gibi finansal veriler, pazarlama giderleri, pazar, pazardaki müşteri sayısı, kendi hedef 
kitlesi, olası tüketiciler gibi pazarlama verileri, organizasyon ve üretim detaylarına ilişkin di-
ğer  veriler yer almaktadır. 

- Girişimcilerin talep ettikleri kredilerin kullanım amacına ilişkin sorulara karşı hazırlıklı olma-
ları gerekir. İstenilen krediler ile teçhizat veya malzeme mi alınacak?, Kredi, satışların arttı-
rılması veya dağıtım kanallarının geliştirilmesinde mi kullanılacak? veya Alınan kredinin 
kullanımı sonucunda elde edilmesi beklenen netice nedir?, gibi sorular bankalar tarafından 
girişimcilere yöneltilebilir.    

Küçük işletmelere yönelik mikro finansman kuruluşları ile işletme destek hizmetleri arasındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesi ve destekleyici bankalar arasında, mikro kredi konusunda teknik yardım 
ve eğitimin ele alınması, konu ile ilgili olarak ortaya atılabilecek diğer bir öneridir (KOSGEB, 
2003:42).  Finansman konusunda yeterli bilgiye sahip olamayan girişimcilere üniversite sanayi işbir-
liği ile finansal planlama, finansal denetim, işletme sermayesi, sermaye bütçelemesi, yatırımlar ve 
borç yönetimi konularında gerekli bilgiler sağlanmalı ve finansal yönetim konusunda eksiklikler eği-
tim yoluyla giderilmelidir (KOSGEB, 2004:14).  
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ 
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ÖZET 
Günümüzde toplumların, gelişmesi ve insanlarının refah seviyesinin artması bilgiye ulaşma ve 

bunu işleyebilme güçlerine bağlı olmaktadır. Bu da bilgi işçisinin başka bir deyişle ekonomilerin baş 
aktörü olan girişimcilerin bilgiyi işleme, mevcut varlıkları etkin ve verimli yönetebilme, yenilikleri 
hayata geçirme ve yenilikleri ortaya çıkarabilme yeteneğine bağlı olmaktadır. 

Ekonomilerin gelişmesi girişimcinin teşvik edilmesi ve toplumda insanların kendi işlerini yap-
malarını sağlayacak sosyal, yasal ve ekonomik düzenlemelere bağlı olarak oluşacak girişimcilik kül-
türü ile ortaya çıkacaktır. 

Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri ve faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri için ihtiyaçları 
olan bilgi, yönetim, kalifiye eleman desteği, para ve sermaye piyasalarından kolayca özkaynak ve ya-
bancı kaynak niteliğinde fon temin edebilmelerine bağlı olmaktadır. Bu aşamada girişimin her aşa-
masında girişimcinin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, yönetim ve finansman kaynağı sunması ve en 
önemlisi girişim riskini paylaşması alternatif finansman kaynağı olarak “risk sermayesi” nin önemi 
ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Kültürü, Risk Sermayesi 
Key Words:  Entrepreneurship, Entrepreneurship  of Culture, Venture Capital  

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ, 
GİRİŞİMCİNİN ÖNEMİ 

İlk toplumlarda doğanın sunduğu imkânlarla ihtiyaçlarını karşılayan insanlar, bu faaliyetlerini ta-
rım toplumunda toprağa bağlı olarak yerine getirmişlerdir. Sonraki aşama olan sanayi toplumunda 
insanlar toprağın yerine üretim faktörlerine (makine, iş gücü, hammadde, sermaye, doğa) bağlı olarak 
ihtiyaçlarını karşılamıştır (Tekin ve Çiçek,2005:316-321 ). Bilgi toplumunda ise bilgisayar ve üretim 
teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak bilgi (Tekin ve diğerleri,2006:50) ve bilgi 
işçisinin önemli üretim faktörü olmasına yol açmıştır (Yeniçeri ve İnce,2005:249-250).. 

Bilgi toplumunda; ülkelerin gelişmesi toplumun refah seviyesinin yükselmesi, girişimcilerin kü-
resel rekabet ortamında yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, teknolojik gelişmelere ayak uydurabil-
meleri ihtiyaçları olan bilgiye ulaşma imkanları ve bu bilgiyi mal ve hizmete dönüştürebilme düzeyine 
bağlıdır. Ekonomik aktivitelerin gelişmesinin ve değişmesinin doğasında önemli bir üretim faktörü 
olarak bilgi sermayesinin artan kullanımıdır (Bennewarth,2004:441). 

Gelişmekte olan ülkeler açısından iktisadi gelişme özellikle bilginin emtialaştırılması başka bir 
deyişle ticari mal ve hizmete dönüştürülmesi konusunda girişimcilik ayrı bir öneme sahiptir. 

Diğer taraftan yeni bir girişimde bulunma yada mevcut girişimlerini büyütme aşamasında yatırım 
yapılan yada faaliyette bulunulan ülkenin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik yapısı, vergi sistemleri, 
sahip olunan varlıklar ve fonları, faiz oranları, eğitimi büyük önem arz etmektedir (Tatsuyashi, 
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2006:228). Girişimcilerin özendirilmesine ve aynı zamanda ‘Girişimcilik Kültürünün’ oluşmasına 
yönelik teşvikler, yasal düzenlemeler, sermaye kaynaklarına kolayca ulaşma imkanları vb. uygulama-
lar yapılmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik kültürü; girişimciye yeni bir statü veren, yaptıklarının 
veya üstlendiği riskin karşılığının ödemesini ya da paylaşmasını garanti eden, başkalarından kendisine 
iş imkanı sağlamasını beklemek yerine başkalarına iş imkanı sağlayan yeni bir toplumun oluşmasını 
sağlayan yapı olarak ifade edilebilir (Özgener, 2000,85.,Çelik ve Akgemici, 1998:29-30). 

Girişimcilik kültürünün oluşmasında girişimci başrolü oynamaktadır. Girişimci klasik anlamda 
insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya geti-
rip faaliyete geçiren kişi olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre finansal riski üstlenen kişi olarak 
ifade edilmektedir (Arıkan,2002:28). 

Günümüz girişimcilik anlayışı ise girişimcinin kendi işini kurması, mevcut işini geliştirmesi 
veya yeni bir organizasyon ortaya çıkarma, zenginlik üretme ve başkalarının göremediği fırsatları gö-
ren olarak ifade edilmektedir (İraz, 2005.s.149-151., Zerbinati ve Soutaris, 2005:44). Bu yönü ile giri-
şimcinin davranışları Shumpeter’e göre ; 

 Piyasaya yeni bir ürün veya hizmeti sunma 
 Yeni bir üretim metodu geliştirme 
 Henüz kimsenin girmediği veya bilmediği yeni pazarlara girme ve/veya bulma 
 Herhangi bir endüstride yeni bir organizasyon çıkarma olarak ifade edilmektedir 

(Swedberg,2000:15). 
Toplumun gelişmesinde yeni bir iş ortaya çıkarma (yenilik) veya geliştirme sürecinde en kritik 

rolü girişimcinin davranışları oynamaktadır. Başka bir deyişle girişim sahiplerinin davranışlarına bağlı 
olmaktadır(Martinez,2005:146). Girişimcinin davranışları ise girişimini yapacağı çevre ( coğrafya, 
arkadaşlar vb.), ekonomik koşullar ve günlük ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır (Steyaert ve 
Katz,2004,180). Ayrıca girişimciliğin mantıksal çerçevesinde eğitim ve öğretim anahtar bir rol oyna-
maktadır. 

Girişimin başarısı ise sistematik ve sistematik olmayan riske (başarısızlık riski)  bağlıdır 
(Zafirovski,1999,353). Sistematik risk ekonomi içerisinde yer alan bütün girişimcileri aynı yönde et-
kilemektedir. Örneğin, genel ekonomik şartlar ile para ve maliye politikaları vb sayılabilir. Girişimci-
lerin bu riskten kaçınma, kontrol etme imkânları yoktur.  

Sistematik olmayan risk ise girişimcinin faaliyette bulunduğu sektöre veya firmaya özgü bir 
risktir. Örneğin teknolojik buluşlar, tüketici tercihlerinde meydana gelen gelişmeler, sektöre yeni ra-
kiplerin girmesi vb sayılabilir. Sistematik olmayan risk kaçınılabilen ve kontrol altına alınabilen risk-
tir. Sistematik riskin başlıca kaynakları finansman, faaliyet, yönetim ve sektör riskidir (Parlakkaya, 
2005,28-29). Girişimcinin fırsatların belirlenmesiyle başlayan yatırım aşamasından üretim aşamasına 
kadar geçen bütün süreçleri çok iyi planlaması, analiz etmesi ve en önemli ise yatırımı ve faaliyetleri-
nin finansmanı için uygun finansman etütlerinin yapılması ve seçimi riskin ve geleceğin belirsizliğin 
minimize edilmesinde büyük önem arz etmektedir. Girişimin başarımında, yeni bir risk veya geniş-
leme kararının alınmasında en önemli adım iş planının hazırlanması ( Mason ve Stark,2004:227), tek-
nolojik uyum, yönetim yapısı, uygun finansman seçeneklerinin belirlenmesi vb aşamalarını içermek-
tedir. Bir iş planının hazırlanması risk sermayedarının ikna edilmesinde en önemli ilk adımı oluştur-
maktadır (Brealy ve diğerleri,1991:351) . Bir iş planının hazırlanmasında özetle şu aşamaların izlen-
mesi gerekir Kuratka ve Hodgetti,1998:299). 

• İşin Tanımlanması Analizi 
A- Riskin genel tanımı ( ürün veya hizmet bazında) 
B- Sektör analizi 
C- Şirket geçmişi ve mevcut durumu 
D- Hedefler / Potansiyel riskler / Vazgeçme noktası  
E- Ürün veya hizmetin taklit edilebilirliği 

• Pazar Analizi 
1- Araştırma ve Analiz 

A. Hedef pazar ( Müşteriler ) 
B. Pazar tip ve eğilimleri 
C. Rekabet anlayışı 
D. Pazar paylaşım varsayımı 
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2- Pazar Planı  
A. Pazar stratejisi : satış ve dağıtım 
B. Fiyatlama 
C. Reklam ve promosyonlar 

• Araştırma, Dizayn ve Geliştirme Süreci 
A. Geliştirme ve dizayn planları 
B. Teknik araştırma sonuçları 
C. Araştırmada ihtiyaç duyulan  yardımlar 
D. Maliyet yapısı 

• Üretim Süreci 
A. Yer analizi 
B. Üretim ihtiyaçları : Alet ve ekipman 
C. Tedarikçiler / nakliye 
D. Emek desteği 
E. Üretim maliyet verileri 

• Yönetim süreci 
A. Yönetim takımı: Anahtar personel 
B. Yasal statü: Tedarik sözleşmeleri, işçi sözleşmeleri, şirket hukuki yapısı vb. 
C. Yönetim kurulu, danışmanlar vb 

• Tehlike / Risk Süreci 
A. Potansiyel problemler 
B. Engeller ve riskler 
C. Alternatif yatırım davranışları 

• Finansal Süreç  
A. Finansal tahmin 

1- Kâr ve/ veya zarar 
2- Nakit akışı 
3- Kâr / zarar analizi 
4- Maliyet kontrolleri 

B. Fon kaynakları ve kullanımı 
C. Bütçeleme planları 
D. Finanslama yapısı 

• Vazgeçme noktası 
A. Zamanlama ve itirazlar 
B. Yatırımdan vazgeçme noktası 
C. Sürecin sonu 

 
Çalışmanın ikinci bölümünde girişimciliğin başarımında ve genişleme aşamasında kullanılan 

klasik finansman teknikleri ile günümüzde alternatif bir finansman tekniği olarak ortaya çıkan risk 
sermayesi üzerine açıklamalar yapılacaktır. 

GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ  
Bir girişimin varlığını sürdürmesi, üretimine devam edebilmesi, sabit ve dönen varlıklara yatırım 

yapma yeteneği ve isteği, girişimcinin izlediği finansman politikası ile finansal kararlarına bağlıdır 
(Akgüç,1998:6). Yatırımların hayata geçirilmesinde alınan finansman kararı bir defa ve kesin olma-
sına rağmen bu karar işletme stratejilerini sürekli olarak etkilemektedir. Başka bir ifade ile bugün alı-
nan finansman kararları gelecekte alınacak kararları doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan değerlendi-
rildiğinde finansman kararı sürekli bir karar olarak düşünülmelidir.  

İşletmeler fonları iki kaynaktan temin edebilmektedir. Birinci fon kaynağı işletme sahip ve sa-
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hiplerinin verdikleri özkaynak niteliğindeki fonlar, ikincisi ise 3. şahıslardan borçlanma yoluyla temin 
edilen fonlardır. 

Özkaynak niteliğinde sağlanan fonlar karşılığında işletmenin herhangi bir sabit ödeme yüküm-
lülüğü olmayacaktır. Kâr elde ettiği dönemlerde hissedarlarına kârdan temettü ödemesi olacaktır. Ya-
bancı kaynakla finansman tekniğinde ise işletme kâr elde etmese de borçlanmanın getirdiği anapara 
taksit ve faizine ait sabit ödeme yükümlülüğüne sahiptir(Erol,1999:306-307). 

 
Kaynak: Erol,1999:  306 
 
Alternatif finansman seçenekleri işletmenin sermaye maliyetine, riskine, ihtiyaç duyulan fonun 

büyüklüğüne, zamanında edinebilme imkânına, hukuki yapısına, yönetim yapısına, sahip olduğu var-
lıklara vb faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

Girişimciler kuruluş aşamasında girişimlerini kendi varlıkları ile finanse yolunu tercih etmekte-
dirler. İşin genişletilmesi ve yeni yatırım aşamasında girişimcinin risk alma algısına göre alternatif 
finansman seçeneklerini kullanabilmektedirler. Riski seven bir girişimci yatırımını kendi varlıkları ile 
finanse ederken, riskten kaçınan bir girişimci ise ortaklığa bağlı bir finansman yapısını tercih ederek 
riski paylaşabilmektedir. 

Ayrıca riski seven yatırımcı varlıklarının finansmanında banka ve ticari kredileri kullanarak yük-
sek risk ve yüksek kâr elde etme imkânını ortaya çıkarmaktadır. Risk artışına bağlı olarak üstlendik-
leri risk karşılığında hissedarlar daha fazla temettü, kredi verenler ise daha yüksek oranda faiz ve te-
minat talep etmektedir. Bu durum işletmenin sermaye maliyetini artırıcı bir rol oynayacaktır.  

Bu risk karşısında işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamada; yatırım ve faaliyet aşama-
sında ortaya çıkacak risklerin paylaşılmasına da imkân veren “Risk Sermayesi (Venture Capital)” fi-
nansman yönteminin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Girişimcinin finansman kaynağını seçimi aşamasında seçilen finansman kaynağının (Erol, 
1999:307 ); 

- İşletmenin amaçlarını gerçekleştirilmesine hizmet etmesi (kaynakların etkin ve verimli 
kullanılması), 

- İşetmenin değerini artırıcı bir fonksiyona sahip olması gerekir.  
Bu amaçlara hizmet eden finansal planlama ve finansman kararları geleceğin belirsizliğinden 

kaynaklanan risklerinden korunma ve minimize etme imkânı ortaya çıkarır. 

RİSK SERMAYESİ 
Gelişmekte olan ülkeler için itici bir rol oynayacak öneme sahip risk sermayesi 19. yy’ ın ikinci 

yarısında ortaya çıkmıştır. Örneğin İsrail, risk sermayesi devlet uygulamaları ile enflasyonu 3 haneli 
rakamlardan tek haneli rakamlara düşürmüş, Rusya’ dan gelen 800.000 göçmen ve yurtiçinde olan 
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işsizlere iş imkanı sağlanmasına ve vatandaşlarının o bölgenin en yüksek refah seviyesine ulaşmasını 
sağlamıştır. Siyasi erk tarafından uygulanan ilk program ( İnkübator ) Rusya’ dan gelen göçmenlere 
ticari kullanımlara yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmeyi sağlamak için iki yıl için her bir girişim-
ciye 150.000 $ ve yönetim desteği sunulmuştur. Diğer program ( Yozma ) ise yurtdışında ki risk ser-
mayesi şirketlerinin İsrail’ de yapacakları yatırımları destekleyerek risk sermayesine ilişkin piyasanın 
oluşmasını sağlamıştır. Bir yabancı risk sermaye yatırımcısı İsrail’ li bir vatandaşla birlikte 12 milyon 
ABD  Doları yatırım yaptığında İsrail hükümeti de  8 milyon ABD Doları destek vermektedir. Yatırım 
istenen başarıyı elde ettiğinde özel sektörün devletin payını almasına izin verilmektedir. Günümüzde 
İsrail’ de yer alan yatırım şirketleri hisse senetlerini ABD ve Avrupa’ da satarak likit hale getirmişler-
dir (Kaya ve Yazıcı,2002:www.bilgehanyazici.com ).  

Risk sermayesi temelinde iyi bir iş kurma fikrine, girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip ol-
makla birlikte, bu fikirlerini ticari mal ve hizmete dönüştüremeyen girişimcilere bu fikirlerini gerçek-
leştirme imkânı sağlayan finansman kaynağıdır. Başka bir deyişle risk sermayesi girimcilerin olağa-
nüstü ( yeni fikir, teknoloji vb.) ve olağan (gelişme ve büyüme potansiyeli olan girişim fikirleri) ke-
şiflerin işletilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi sürecidir ( Loı Yu,2000,:181). 

Diğer taraftan risk sermayedarı finansman desteği yanında girişime kuruluş, iş geliştirme, bü-
yüme süreçlerinde, faaliyetlerin sürdürülmesinde ve kurumsallaşmasında profesyonel yönetim ve da-
nışmanlık hizmeti sağlayabilmektedir (Helmann ve Puri,2002:170).  Çünkü girişimin başarısı yalnızca 
girişimcinin başarısı ve risk finansmanı ile değil risk sermayedarının davranışlarına ve karalarına da 
bağlıdır. Risk sermayedarının finansman desteğinin yanında vereceği diğer destekler yatırımın riskinin 
minimize edilmesinde ve yüksek getiri elde edilmesinde kilit rol oynayacaktır. Örneğin stratejik karar 
alma sürecinde, üst yönetime ilişkin personel alımında, tedarik ve müşteri ilişkileri yönetiminde, yö-
netim, üretim ve pazarlama desteğinde, özkaynak niteliğinde fon sağlamada halka arz desteğinde bu-
lunabilirler ( Schmıdt,2003:1140.,Schefczyk ve Gerpott,2001:202). 

Risk sermayedarının yatırım süreci: Risk sermayesine yatırılacak fonların toplanması ve yeni ku-
rulacak ve/veya desteklenecek girişimin özkaynak niteliğinde hisse senetlerinin satın alınmasıyla baş-
lamaktadır. Girişimden beklenen ticari başarı elde edildiği takdirde hisse senetleri halka arz yoluyla 
yatırımdan çıkılır. Risk sermayedarı uzun vadede faiz ve temettü geliri değil sermaye kazancı elde 
etmek amacıyla yatırım yapmaktadır.  

Risk sermayedarı yatırımlarına çok yüksek bir riskle karı karşıya olması aynı zamanda yatırımı-
nın geri dönüşümünün hiçbir garantisinin olmayışı yüzünden yüksek getiri beklemektedir. Ayrıca yatı-
rımcıların bu tür yatırımlara gitmesinde vergiden sonraki getiri oranı, yatırımın halka açılma imkânı, 
sermaye kazancına uygulanan vergi oranı ile uzun dönemli küçük şirket ve/veya ar-ge yatırımlarının 
aşırı büyüme beklentisi etkili olmaktadır (Erol, 1999:326).   

Bu tür yatırımlardan kaçınmalarının sebebi ise kaynakların yönetim sorunu, yatırımın perfor-
mansını kıyaslamada ki yetersizlikler ve yatırımın ikinci elinin yani likit piyasada alım satımının zor 
olması başlıcalarıdır (Bygrave ve diğerleri,1999:98). 

 
Tablo 1. Yatırım Aşamasında Zaman Risk ve Yıllık Beklenen Getiri Tablosu 

Yatırım tipi Zaman 
yıl 

Risk Beklenen Getiri yıl
(%) 

Erken Aşama Finansmanı 
• Tasarım aşaması 
• Başlangıç Sermayesi 
• Erken Geliştirme 

 
7-10 
5-10 
3-7 

 
Çok yüksek 
Çok yüksek 

Yüksek 

 
.80 
.60 
.50 

Geç Aşama Finansmanı 
• Genişleme Sermayesi 
• Köprü Finansa Çıkış Öncesi Destekleme 

 
1-3 
1-3 

 
Orta 

Düşük 

 
.40 
.30 

Şirket Kurtarma Finansmanı 3-5 Orta-Yüksek 25 
Kaynak: www.kobinet.org.tr/finansdünyası/risksermayesi/003d.html ve Bygrave ve Diğerleri, 

1999:312’den uyarlanmıştır. 
 
Risk sermayesi yatırımcıları ülkelerin gelişmişlik düzeyi, yasalar düzenlemeler ve finansal sis-

temlerine bağlı olarak farklı olmaktadır. İsrail örneğinde olduğu gibi devlet aktif bir risk sermayedarı 
olurken Amerika, İngiltere vb. ülkelerde düzenleyici rol oynamaktadır. 
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Tablo 2 : A.B.D., İngiltere ve Türkiye’ de Risk Sermayesi Fon Tedarikçileri 
A.B.D İngiltere Türkiye 
• Bağımsız RS ortaklıkları 
• Şirketlerin RS ile ilgili kuru-
luşları 
• İş geliştirme şirketleri 
• Ar-Ge ortaklıkları 
• Özelleşmiş fonlar 

• Bankaların oluşturduğu fonlar 
• Yatırım kuruluşları destekli 
fonlar 
• İş geliştirme fonları 
• Şirket ve diğer özel şirket fonları 
• Yarı resmi kuruluşların fon 
kaynakları 

• Bağımsız RS şirketleri  
• Şirketlerin RS bölümleri 
• KOBİ’ lere yönelik yatırım 
yapan özel şirketleri 
• Ar-Ge faaliyetinde bulunan özel 
ortaklıklar 
• Bankalar 

Kaynak : www.kobinet.org.tr/finansdünyası/risksermayesi/003d.html 
 

Risk Sermayesi Finansman Kaynakları  
• Fikir Aşamasında Finanslama: Girişimcinin henüz hayata geçirilmemiş yeni fikirlerinin fi-

nansmanı aşamasıdır. Bu aşamada girişimcinin fikrine ait teknik ve ticari planlama yapılma-
mış başak bir deyişle fikrin ticarileştirilmesine ve yatırımına ilişkin bir çalışma yapılmamış-
tır. Bu finansmanda amaç yeni bir ürün veya hizmetin elde edilmesi için yapılacak araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine çekirdek sermayenin tedarik edilmesidir veya fikre ait laboratuar 
çalışmasının finanse edilmesidir. Fikrin geleceği 1 yıl içerisinde şekillenmektedir. Bu aşa-
mada risk sermayedarı girişimciden daha yüksek risk, yüksek getiri ve yüksek geri dönüşü-
müne sahiptir (www.kobinet.org.,Ueda,2004:601). 

• Başlangıç Finansmanı: Ürünün fikir aşamasından sonra geliştirme ve pazara giriş aşama-
sında desteklenmesi sürecidir. Kurulma aşamasında ya da yeni kurulan fakat ticari ürünün 
pazara ticari bir marka olarak sunamamış işletmelerin finansmanını sağlayan yöntemdir. Bu 
aşama risk sermayesi finansman desteği yanında yönetim, pazara ilişkin bilgi vb. destekler 
sağlayarak girişimin başarılı olması için en iyi çabayı göstermektedir (www.kobinet.org). 

• Üretim ve Piyasaya Giriş Aşamasında Finansman: İşletme fikir aşamasında ki ürününü 
geliştirmiş ve pazara başarılı bir şekilde sunmuştur. Fakat işletme kendisine pazarda rekabet 
üstünlüğü sağlayacak bir Pazar payı ve marka imajı yoktur. Bu aşamada işletme faaliyetleri-
nin etkinliğin ve verimliliğinin sağlanmasında ve rekabet gücünün elde edilmesi için finans-
man ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Klasik finansman teknikleri ile finansman ihtiyacını karşıla-
yamayan işletmeler için büyüme aşamasında etkin bir finansman aracı olarak risk sermayesi 
kullanılabilmektedir (Civan ve Uğurlu,2002:85-86.,Kuğu,2004:147-148). 

• Köprü Finansman: Girişimcinin fikir aşamasından yatırım aşamasına ve nihayetinde 
ticarileştirilen ürünleri piyasada tutunmuş ve belli bir pazar payına ulaşılmıştır. Fakat bu 
aşamada işletmelerin büyümeye bağlı olarak finansman ve yönetim vb. problemleri ortaya 
çıkabilir. Bu aşamada risk sermayesi şirketleri, işletmelerin problemlerin aşılmasında fi-
nansman ve profesyonel yönetim desteği vererek şirketin kurtarılması sürecine bağlı olarak 
hisse senetlerinin halka açılma sürecini sağlarlar. Risk sermayedarlarının bu yatırımlarının 
süresi 6 ay – 1 yıl arasındadır(Civan ve Uğurlu,2002:85-86.,Kuğu,2004:146-147). 

UYGULAMA ANALİZ VE SONUÇLARI 
Gelişmekte olan ülkelerde ekonominin temel taşı olan girişimcilik kültürünün oluşturulması ve 

girişimciliğin finansmanını sağlayacak risk sermayesi ilişkisi üzerine bir araştırma yapılacaktır. Araş-
tırmada mevcut durum tespit edilerek, girişimcilerin beklentileri ve yapılabilecekler ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 

Çalışmanın Kapsamı 
Çalışma Türkiye’ de girişimcilik kültürü açısından örnek bir uygulama olarak Karaman Organize 

Sanayi Bölgesi’ nde Bisküvi Sektörü seçilmiştir.  
Çalışmanın Yöntemi 
Çalışmada anket yöntemi benimsenmiştir. Anket yönteminde literatürde geçerliliği ve güvenirli-

liği kanıtlanmış ölçeklerden adapte edilerek 5 ‘li likert ölçeği şeklinde hazırlanması tasarlanmıştır. 
Bulguların Analizi 
Türkiye’de Karaman Organize Sanayi Bölgesinde küçük ve orta ölçekli 12 adet bisküvi fabrikası 

bulunmaktadır. Bu girişimcilerden 10’ u ankete cevap vermişlerdir. 
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TANIMLAYICI İSTATİKİ VERİLER 
1-Girişiminizin hukuki yapısı 
 Frekans Yüzde 

A.Ş. 9 90,0 
LTD 1 10,0 

Toplam 10 100,0 
 
Ankete katılan girişimcilerin hepsi sermaye şirketidir. Şirketlerin 9’ u Anonim şirket ve yalnızca 

1 tanesi Ltd. Şti olarak kurulmuştur. Bu durum şirketlerin sermaye piyasasından kaynak sağlamak için 
hukuki yapıya sahip olduklarını ifade etmektedir. 

 
2-Girişiminizin başlangıç sermayesi ( YTL ) 

 Frekans Yüzde 
1–5000 5 50,0 
5001–50.000 3 30,0 
50.001- üstü 2 20,0 

Toplam 10 100,0 
 
Anketi cevaplayan girişimcilerin % 50’ si başlangıç sermayesi için hukuki olarak gerekli asgari 

sermaye ile faaliyetlerine başlamıştır. Yine girişimcilerin % 30’ u 5.000 YTL tutarın üstünde ve % 20’ 
si ise 50.000 YTL’ nin üzerinde bir kuruluş sermayesi ile kurulmuştur. 

 
3-Girişiminiz kaç yıldır faaliyete bulunmaktadır 

Frekans Yüzde 
–5 1 10,0 
6–10 2 20,0 
11–15 3 30,0 
16 üstü 4 40,0 

Toplam 10 100,0 
 
Karaman organize sanayi bölgesinde bisküvi girişimciliğinin kökü 20 yıllık bir süreci içermekte-

dir. Girişimcilerin % 40’ ı 16 ve üstü, % 30’ u 11-15 arası bir faaliyet tecrübesine sahiptir. Sektöre son 
beş yıl içerisinde yeni giren firma sayısı ise sadece 1 olarak gerçekleşmiştir. 

 
4-Girişiminizin şuan ki sermaye büyüklüğü 

 Frekans Yüzde
150.001–200.000 3 30,0
200.001 6 60,0
Cevapsız 1 10,0

Toplam 10 100,0
 
Asgari sermaye ile işe başlayan girişimcilerin şuan ki sermaye büyüklüğü % 60’ nın 200.000 

YTL ve üssü, % 30’ unun ise 150.000 ve 200.000 YTL arasındadır. Paranın zaman değerini dikkate 
almaksızın yapılan değerlendirmeye göre şirket sermayesi ortalama 15 yıl içerisinde minimum 30 
maksimum 40 ve üssü olarak artmıştır. 

 
5-Girişiminizde ürettiğiniz ürünleri sattığınız piyasalar 

Frekans Yüzde 
Yurtiçi ağırlıklı olmakla beraber yurtdışı 5 50,0 
Yurtdışı ağırlıklı olmakla beraber yurtiçi 5 50,0 

Toplam 10 100,0 
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Girişimcilerin ürettiği ürünlerin yarısını yurtiçi piyasaya ve diğer yarısını yurtdışına sattıklarını 
belirtmişlerdir. Bu durum şirketlerin gerek ulusal gerekse uluslararası riskleri dengeli olarak dağıttı-
ğını ortaya çıkarmaktadır.  

 
6-Girişiminizde ileriye yönelik projelerinizin önemini 1= çok önemsizden 5=çok önemliye 

doğru belirtiniz  
 

Ortalama Standart sapma 
Farklı sektörlere yatırım yapma 3,2222 1,20185 
Yeni pazarlara açılma 3,9000 1,44914 
Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve/veya satın alma 4,2000 1,47573 
Mevcut pazarda Pazar payını artırmaya yönelik çabalar 4,4444 ,72648 
Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi 4,5000 ,70711 
Mevcut ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi 4,5000 ,70711 

 
Girişimcilerin ileriye dönük projelerinin temelinde mevcut ve yeni ürünlerin geliştirilmesi ve 

elde edilmesi ve buna bağlı olarak mevcut pazar payının artırılması ve yeni pazarlara giriş oluştur-
maktadır. Bu anlayış sektörde acımasız bir rekabetin olduğunu göstermektedir. 

GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE AİT İSTATİSTİKİ VERİLER 

 Ortalama Standart 
sapma 

Kendinizi girişimci olarak tanımlayabilir misiniz? 1,0000 ,00000 
Kendinize güveniyor ve bir işi başarabilmek için yeterli görüyor musunuz? 1,0000 ,00000 
Girişimcilikte teknoloji kullanımı önemlimidir? 1,0000 ,00000 
Yeniliklere ve yeni fikirlere açık mısınız? 1,0000 ,00000 
Girişimcilikte proje yönetimi önemli midir? 1,0000 ,00000 
Girişimcilikte başlangıçta iş planı gerekli midir? 1,0000 ,00000 
Girişimcilik konusunda riski ve sorumluluğu almayı tercih eder misiniz? 1,0000 ,00000 
Girişiminizde başkalarından öğrenmeye açık mısınız? 1,0000 ,00000 
İşinizde ve özel hayatınızda insanları motive edebiliyor ve yönetebiliyor musunuz? 1,0000 ,00000 
Boş zamanlarınızda kendi işinizi geliştirmeyi ve yenilikler bulmaya istekli misiniz? 1,0000 ,00000 
Kriz vb durumları aşmada kendinize yeterince özgüveniniz var mı? 1,0000 ,00000 
Esnek çalışma saatiniz ve yüksek gelir elde etmeyi ister misiniz? 1,1000 ,31623 
Kendinize örnek aldığınız veya beğendiğiniz bir girişimci var mı? 1,1000 ,31623 
İşyerinize gerektiğinde kendi fikirlerinizin uygulamasından vazgeçebilir misiniz? 1,1000 ,31623 
Girişimcilik sizce zor mu? 1,2000 ,42164 
Ailenizde girişimci var mı? 1,2000 ,42164 
Girişimcilik konusunda dergi kitap vb dokümanlar okuyor musunuz? 1,2000 ,42164 
İşinizi kurma ve destek alma konusunda devlet ve özel sektör kuruluşlarından destek 
alabileceğinizi biliyor musunuz? 1,2000 ,42164 

Rekabet avantajı için doğru müşteri ilişkileri yönetimi gerekli midir? 1,2000 ,42164 
Girişimcilik konusunda seminer, eğitim, sempozyum vb faaliyetlere katıldınız mı? 1,3000 ,48305 
Sektör, müşteri ve pazar analizi yaptınız mı? 1,3000 ,48305 
Kendi işinizin başında olmadan işleri yürütebilecek personeli bulup onlara yetki devri 
yapabilir misiniz? 1,3000 ,48305 

Size göre girişim fikrinizi geliştirmekten alı koyan sermayenizin yetersiz olması mı? 1,4000 ,51640 
Devlet girişimcileri yeteri kadar destekliyor mu? 1,4000 ,51640 
İşinizle ilgili benzer işleriyle teknoloji, eleman,  finansman vb alışverişlerde bulunur 
musunuz? 1,4000 ,51640 

Girişimcilik konusunda eğitim aldınız mı? 1,5000 ,52705 
Girişim fikrinizi satmayı düşünür müsünüz? 1,6000 ,51640 
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Girişiminizi gerçekleştirebilmek ve başarılı olabilmek için kaynak sağlayan "Risk 
Sermayesi" şirketleri olduğunu biliyor musunuz? 1,6000 ,51640 

 
Cevaplayıcılardan girişimcilik algıları üzerine sorulan sorulara 1 evet 2 hayır şeklinde cevap 

vermeleri istenmiştir. Cevaplayıcılar 27 sorudan 17’sine evet 10’una hayır cevabını vermişlerdir. Giri-
şimcilerin gerek ulusal gerekse uluslar arası krizlerden dolayı girişimcilik heyecanın ve özgüvenlerini 
yitirdikleri buna bağlı olarak ta yeniliklere ve öğrenmeye kapalı bir girişimci tipi  (korunmacı giri-
şimci) oluşmasına yol açtığı anlaşılmaktadır. Ayrıca girişimcilerin girişimlerine ilişkin proje yönetimi 
ve iş planına ilişkin etüt ve analizleri yapmadıkları bu durum girişimcilik yeteneğinin aileden gelen bir 
gelenek olduğu anlaşılmaktadır.   

RİSK SERMAYESİ’NE AİT İSTATİSTİKİ VERİLER 
1- İşletmenizin yatırımlarını ve faaliyetlerini hayata geçirmek için kullandığınız finansman 

tekniklerini belirtir misiniz ? 
 

Ortalama Standart sapma 
Sermaye piyasasından özkaynak ve yabancı kaynak temini yoluyla finansman 2,1111 1,16667 
Yabancı kaynaklarla finansman 3,0000 ,81650 
Ticari kredi kullanımı ,leasing ve diğerleri 3,0000 , 
Otofinansman yoluyla finansman 3,7778 ,83333 
Özkaynaklarla finansman 4,3000 1,25167 

 
Girişimcilerin yatırımlarını ve faaliyetlerini hayata geçirmede öncelikli olarak özkaynaklarını 

kullandıkları ve faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârları hissedarlara dağıtmayarak finansman ihtiyaç-
larını karşılamayı tercih etmektedirler. Ayrıca alternatif finansman teknikleri içerisinde finansman 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ticari krediler, leasing, KOBİ kredileri ve kredi kuruluşlarından 
kredi kullandıkları anlaşılmaktadır. 

 
2-İşletmenizin yatırımlarının ve faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde karşılaştığınız so-

runlar? 
 

Ortalama Standart sapma 
Yatırım kredilerinin pahalı olması 3,1111 1,05409 
Kalifiye eleman yetersizliği 3,8000 ,91894 
Başlangıç (yatırım ) sermayesinin yetersizliği 3,9000 1,37032 
Üretim sürecinde teknolojik yetersizlik 4,1111 ,92796 
Pazarlama, reklâm ve rakiplerle rekabette yetersiz kalma 4,5000 ,70711 

 
Girişimcilerin sermaye yetersizliği ve diğer finansman kaynaklarının maliyetinin yüksek olması 

sebebiyle gerekli teknolojik yatırımlar yapamadıkları ve nihayetinde gerek ulusal gerekse uluslar arası 
pazarlarda rakiplerle rekabet yeteneğine ulaşamadıkları anlaşılmaktadır.  

 
3- İşletmenizin büyümesi ve yeni fikirlerinizin hayata geçirilmesi aynı zamanda riski payla-

şacağınız bir hissedar ister misiniz ? 
 

Frekans Yüzde

Evet 5 50,0 

Hayır 4 40,0 

Cevapsız 1 10,0 

Toplam 10 100,0 
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Girişimcilerin %50’si işletmenin büyümesi ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için işlet-
meye yeni hissedar kabul etmektedir.   

 
4- Cevabınız evet ise bu hissedardan beklentilerinizi belirtir misiniz ? 
 

Ortalama Standart sapma
Şirket büyüme hedeflerine ulaştığında hisselerini geri alabilme imkânı 1,2500 ,50000
Riski ve kârı hisse oranında paylaşma 2,6000 ,54772
Kalifiye elaman desteği 2,8000 ,83666
Şirketin hisse senetlerini Borsa' da halka arz edebilme imkânı (İMKB, NASDAQ) 3,5000 ,70711
Profesyonel yönetim desteği 3,8000 ,83666
Üretim teknolojilerinde yeterli destek 4,0000 ,81650
Ulusal ve uluslar arası pazarlara ulaşabilme 4,5000 1,00000

 
Yeni hissedar alımını ve riski paylaşmayı kabul eden girişimciler bu yeni ortaklıktan beklentile-

rini önem derecesine göre  ulusal ve uluslar arası pazarlara ve yeni teknolojiye ulaşabilme ve kurum-
sal yönetim desteği olarak belirtmişlerdir. Diğer taraftan girişimciler girişim beklenen hedefe ulaştı-
ğında devredilen hisselerin geri alınmayı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Hissedarların bu birlik-
teliği kalıcı bir yatırım olarak algılamaktadırlar. Başka bir deyişle kısa süreli kârlılık artışı yerine uzun 
dönemli hissedarların servetlerini maksimize edici bir birliktelik olarak düşünmektedirler. 

 
5- Cevabınız hayır ise bunun sebebini belirtir misiniz ? 
 

Ortalama Standart sapma 
İşletmenin kârlılığını olumsuz etkiler 3,2000 1,30384
İşletme büyüme yerine küçülebilir 3,8333 ,98319
İşletmenin imajına zarar verebilir 4,1667 ,75277
İşletme yönetiminin paylaşılması 4,3333 ,51640
İşletmenin kontrolünü kaybetme 4,3333 ,51640

 
İşletmeye yeni bir hissedar girişine hayır diyen girişimciler (%40): Hayır gerekçesi olarak şirke-

tin kontrolünü kaybetme korkusu, şirket yönetimini paylaşmak istememeleri ve şirket imajına zarar 
verebileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir.  

 
6-İşletmenizin kolay yoldan hem özkaynak niteliğinde fon sağlaması hem de riskin payla-

şılması için size göre yapılması gereken nelerdir? 
 

Ortalama Standart sapma 
Karşılıksız nakit teşvik verilmesi 3,2000 1,13529
Yatırım riskinin devlet tarafından paylaşılması 3,7000 ,67495
İhracatın önündeki bürokratik engellerin kaldırılması 4,0000 1,24722
Kalifiye eleman desteği 4,0000 ,70711
Bilgi desteği ( Mesleki eğitim vb) 4,0000 ,86603
Yönetim desteği 4,0000 ,86603
Patent yasasının kolaylaştırılması 4,1111 ,33333
Bürokrasinin azaltılması 4,2222 ,44096
Yasal düzenlemeler ( Vergi, Sos. güv. Kesintisinde muafiyetler) 4,3333 ,70711
Siyasi ve ekonomik istikrar 4,7000 ,48305

 
Girişimciler özkaynak niteliğinde fon sağlamak ve riskin paylaşılması yoluyla yeni girişimin 

oluşturulabilmesi için siyasi ve ekonomik istikrar, yasal düzenlemeler ve bürokrasinin azaltılmasını 
başka bir deyişle girişimciliğin teşvik edilmesini ve güven ortamının oluşturulmasını istemektedirler. 
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7- İşletmenize hem özkaynak niteliğinde hem de riski paylaşacak kaynakları kimlerin 
sağlamasını tercih edersiniz ? 

 
Ortalama Standart sapma 

Küçük işletmelere yatırım yapan şirketler 3,1111 ,92796
Risk sermayesi ortaklıkları 3,3000 ,94868
AR- GE konusunda faaliyet gösteren ortaklıklar 3,3333 1,11803
İş geliştirme şirketleri 3,5556 ,72648
Bankaların oluşturduğu fonlar 3,7000 1,05935
Yatırım kuruluşları destekli fonlar 4,0000 ,66667
Resmi kuruluşlar ( KOBİ-KOSGEB-TOBB) 4,5000 ,52705

 
Hem özkaynak niteliğinde fon sağlamak hemde riski paylaşacak fonların resmi kuruluşlar ve ya-

tırım destekli fonlardan sağlanmasını tercih etmektedirler. Girişimcilerin bu tercihleri resmi kuruluş-
lara güvendiklerini göstermektedir. 

 

SONUÇ 
Günümüz bilgi toplumunda ülkelerin gelişmesi ve toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi, 

yeni bir iş kurma fikrine, girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip girişimcilerin bu fikirlerini ticari 
mal ve hizmetlere dönüştürebilmeleri ile mümkün olacaktır. Gelişmenin ve büyümenin sürekli hale 
getirilebilmesi için girişimcilerin yatırım yapmalarını teşvik edici sosyal ve ekonomik ortamların 
oluşturulması gerekmektedir. Başka bir deyişle kendisine başkasından bir iş imkanı sağlamasını bek-
lemek yerine kendi iş imkanını sağlayan yeni bir toplumsal yapının oluşturulmasını sağlayacak “giri-
şimcilik kültürü” nün alt yapısının hazırlanması gerekmektedir. 

Girişimciler yatırımlarını özkaynakları ve faaliyetler sonucu elde edilen kârlardan 
(otofinansman) finanse etmektedirler. Girişimciler özkaynaklarının yetersizliğinden ve yatırım kredi-
lerinin pahalılığından dolayı gerekli teknolojik yatırımları yapamadıkları, mevcut ve farklı pazarlara 
giremedikleri için istenilen verimlilik ve kârlılık artışına ulaşamadıklarını belirtmişlerdirler.  

Finansman ihtiyacını özkaynak yoluyla ve riski paylaşmak suretiyle risk sermayesi finansman 
modelini kabul etmektedirler. Fakat bu finansman modelini kabul edebilmeleri için güven ve istikrar 
ortamının oluşturulmasını ve devletin İsrail örneğinde olduğu gibi düzenleyici, denetleyici ve finans-
man sağlayıcı olarak yer almasını istemektedirler. 

Sonuç olarak girişimciler risk sermayesi finansman modelini kabul etmektedirler. Fakat özel 
sektör finansman sağlayıcılarına karşı girişimi kaybetme korkusu, yönetimin kontrolünün paylaşılması 
ve şirket imajına zarar verebileceğini düşündükleri için siyasi erkin bu sistem içerisinde baş aktör ola-
rak yer almasını istemektedir. 
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GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ETKİLERİ ÜZERİNE 
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ÖZET 
İşletmeler teoride işleyen bir kuruluş olarak ele alınmakta ve varlıklarının devamlı olduğu varsa-

yımına dayanmaktadırlar. Fakat pratikte bazı işletmelerin başarılı olamadıkları ve varlıklarının sona 
erdiği gözlenmektedir. Bir işletmenin başarısızlığa uğraması, farklı şekillerde yorumlanmaya elverişli, 
çeşitli durumları içerebilecek bir ifadedir. İşletmelerde başarısızlık kavramı, işletmenin finansal yapı-
sının bozulmasından, işletmenin cari yükümlülüklerini yerine getirememesi, cari borçlarını 
ödeyememesi ve sonuçta iflasına  kadar uzanan bütün durumları içerir. 

Diğer taraftan girişimciliğin başarımında finansman boyutu girişimin fikir aşamasından başlayan 
ticari bir ürün ve hizmet haline dönüştürülmesi ve faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasına her 
aşamasında büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada finansal başarısızlığın girişim üzerinde ki olası etkileri ve bu etkileri çözümlemeye 
yönelik önlemler tespit edilemeye çalışılacaktır. 

GİRİŞİMCİLİK 
Küreselleşmeyle birlikte dünyamızda yoğun bir bilgi transferi gerçekleşmektedir. Bilgi ve bili-

şim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim ve değişim, ülkeler ve işletmeler arasında yoğun bir reka-
bete yol açmıştır. Bu rekabet ortamını kendi lehlerine çevirebilenler, girişimcilik güçlerini ve potansi-
yellerini kullanabilen ülkeler ve işletmelerdir. Günümüzün dev ekonomilerinin temeli, sayısız iş fikri-
nin girişim şeklinde işletmelerde hayat bulması ve bu girişimlerin zamanla büyüyerek dünyanın önde 
gelen işletmelerini oluşturmalarıyla atılmaktadır. Gelişen ve büyüyen ülke ve dünya pazarından pay 
alabilmek için üretilen iş fikirlerinin girişim haline dönüştürülerek bunlardan faydalanılması gerek-
mektedir. 

Yaşanılan çevreden kaynaklanan fırsatları sezerek, bu sezgilerden hareketle, düşünceler üretme 
ve bu düşünceleri proje haline getirerek, projeleri pratiğe dökme ve bu sayede insanların yaşamlarını 
kolaylaştırma olarak tanımlanan girişimcilik (Yıldız,2006:1) daha pek çok farklı şekilde tanımlana-
bilmektedir. Ancak bu tanımların birleştiği ortak noktada girişimci; başkalarının baktığı ama göreme-
diği fırsatları görüp bunları iş fikrine dönüştürebilen ve risk alma eğilimi gösteren kişi olarak belirtil-
mektedir (Tekin,1998:2). Günümüzde girişimcilik bir ülke ekonomisi için önemli olup, girişimciler iş 
hayatının lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Girişimciler bir ülkede büyüyen üretken bir ekonomi-
nin gereği olarak risk üstlenebilen işletmeciliğin itici güçleri olarak kabul edilmektedirler (Tekin, 
2004:3). 

Girişimci ruha sahip bir birey, önemsiz durumlardan bile farklı durumlara yol açacak sonuçlara 
ulaşabilir. Girişimciler tüm alanda yeniliği başlatan, sürdüren, onu yöneten kişilerdir.(Alpkan 
vd.,2006:1) Kısaca girişimci, 
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- Piyasaya yeni bir ürün veya hizmeti sunan, 
- Yeni bir üretim metodu geliştiren, 
- Henüz kimsenin girmediği veya bilmediği yeni pazarlara giren veya yeni pazarlar bulabilen, 
- Herhangi bir endüstride yeni bir organizasyon çıkarabilen kişi olarak tanımlanabilir 

(Swedberg,2000:15). 
Gerek gelişmiş ülkelerde ekonominin büyümesinin sürdürülebilmesi, gerekse az gelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkelerde yeni iş fikirlerinin geliştirilerek iş alanlarının oluşturulması ve bu sayede 
istihdama ve ekonomik büyümeye katkıda bulunması nedeniyle, girişimcilik ve girişimci desteklen-
meli ve teşvik edilmelidir.(Özkan vd, 2003:149)  

GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ 
Girişimcilik sürecini başlatan en büyük neden, bir alandaki eksikliğin veya ilgili alanda farklı 

bakış açısının yakalanması olarak söylenebilir. Bu süreci başlatan sebepler şu şekilde sıralanabilir: 
(Tekin,1998:2 – 3)  

- Kâr elde etme isteği, 
- Bağımsız olma isteği, 
- Kişisel tatmin sağlama hevesi. 
Burada insanları teşvik eden ana unsur kâr yani para olarak görülmektedir. Ancak bu şekilde bir 

bakış açısı tek başına doğru olarak algılanmamalıdır. Girişimciler, kişisel özgürlük ve kendini ger-
çekleştirme duygusunu da ön planda tutan vizyon sahibi bireylerdir ve gerçek anlamda girişimciler 
için, kâr sadece bir başarı ölçüm aracıdır.  

Girişimciliği bir süreç olarak ele aldığımızda bu sürecin en başında fırsatların belirlenmesi gel-
mektedir. Daha sonra belirlenen fırsatları hayata geçirmek için  kaynakların bulunması ve kontrolü, iş 
planının hazırlanması ve örgütsel yapının şekillendirilmesi bu sürecin diğer aşamaları olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. (Iraz,2005:195) 

İlk aşama olan fırsatların belirlenmesi, piyasada var olan açıkların görülmesiyle birlikte kendili-
ğinden gelişmektedir. Önemli olan, fırsatlar belirlendikten sonra bunları hayata geçirebilmek için kay-
nakların etkin kullanılmasıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasından sonra, işin başarılı bir şekilde ku-
rulup sürdürülebilmesi ve hedeflere ulaşabilmek için faaliyetlerin yönlendirilebilmesi amacıyla iş 
planı hazırlanmalıdır. (Iraz,2005:196 – 197). Fizibilite etüdü adını da verebileceğimiz iş planının ha-
zırlanması, işin tanımlanmasıyla başlayıp, pazar analizi, üretim, yönetim ve finansal süreçle ilgili ya-
pılan analizleri içermektedir. Sonuç olarak, girişimi gerçekleştirme yada vazgeçme kararı bu analiz-
lere bağlı olarak alınmaktadır. (Kuratka ve Hodgetti,1998:299). 

GİRİŞİMCİLİK SORUNLARI VE GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANI 
Yeni bir iş fikrinin başarılı bir şekilde uygulamaya konulması veya uygulamanın başarılı bir şe-

kilde sürdürülebilmesinin önünde, hem çevre ve pazar koşullarından hem de girişimciden kaynaklanan 
bir takım sorunlar bulunabilir. Girişimciden kaynaklanan sorunlar,  

- Girişimcinin eğitim düzeyinin yetersizliği, 
- Yeterli sermayenin olmaması, 
- Girişimcinin işini sevmemesi, 
- Yöneticilik yeteneğinden yoksun olunması, 
- Amaç ve hedeflerin bulunmaması, 
- Profesyonel davranılamaması, 
- İş hayatının zorluk ve stresine tahammül edilememesi, şeklinde sıralanabilir.  
Yaşanan sorunları gruplandırmak gerekirse; 
- Girişimcinin kişisel sorunları, 
- Çevre desteğinin olmaması, 
- Yönetim sorunları, 
- Üretim sorunları, 
- Pazarlama sorunları, 
- Finansal sorunlar, 
- Ekonomik sistemden kaynaklanan sorunlar, olarak genel bir şekilde sıralayabiliriz. (Tekin, 

1999:212 - 217) 
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Buradaki sorunların hepsi başlı başına bir iş fikrini başarısızlığa ulaştırabilecek yapıdadır. Bu 
yüzden hepsinin özenle incelenmesi ve çözüme kavuşturulması gerekmektedir.  

Girişimcilerin tasarlamış oldukları iş fikirlerini pratiğe dökebilmeleri gerekli finansmanı sağla-
mış olmalarına bağlıdır. Tabii ki tek başına finansal güç yeterli değildir, çünkü her girişimcilik teşeb-
büsü kesinlikle başarılı olacak şeklinde bir şart olmadığı gibi, her maddi imkânı olanında başarılı bir 
girişimci olması sonucu doğmamaktadır.   

Girişimlerin finansman sorunları yatırım aşaması ile başlayan ve daha sonra üretim ve faaliyet 
aşaması ile devam eden bir süreçtir. Başarılı bir iş fikrinin en büyük sorunlarından birisi finansman ve 
kredi teminidir. İşletmenin yeni kuruluyor olması, güvensizlik, kredi imkânlarının kısıtlı olması gibi 
nedenlerden ötürü girişimciler, girişimlerinin ihtiyaçları için gerekli olan finansman kaynağına ulaş-
makta sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durum genelde ya kredi bulamama, ya da nispeten daha yüksek 
oranlarda faizle borç bulunması gibi sonuçları doğurmaktadır. Ayrıca yeni kurulan firmaların kredi 
temini için yürütmesi gereken bürokrasi daha fazla olmaktadır.(Çelik, Akgemici,1998:83).  

İŞLETMELERDE BAŞARISIZLIK KAVRAMI VE NEDENLERİ 
Girişimcilik, sıfırdan başlayan bir iş fikrinin hayata geçirilmesi süreci olduğu için, girişimciliğin 

başarısı; girişimcinin bilgi ve tecrübesine, kalifiye işgücüne, yeterli özkaynak ve yabancı kaynağa 
sahip olmasına, sabit sermaye yatırımının ölçek olarak yeterli büyüklüğe sahip olmasına, yönetim, 
pazarlama ve dağıtım fonksiyonu gibi birçok faktörün etkisi altında kalmaktadır. Bilgi ve tecrübe 
faktörünü ayırdığımız zaman, girişimciliğin başarısını etkileyen diğer faktörlerin temelini finans ko-
nusunun oluşturduğu görülmektedir. 

Girişimcilik sürecinin ilk aşaması olan karar verme aşamasından sonra, girişimcilik fikrinin ticari 
mal ve hizmete dönüştürülmesinde uygun bir başlangıç sermayesine sahip olunması gerekmektedir. 
Kuruluş ve yatırım aşamasında başlangıç sermayesi, genellikle girişimcilerin koymuş oldukları nakdi 
ve ayni varlık ile teşvik ve kredilerdir. Ticari faaliyet aşamasından sonra, özkaynak kullanımına 
oranla, banka ve diğer kredi kuruluşlarından kaynak elde etme ve teşviklerden faydalanma imkanı 
daha da artmaktadır. Mali açıdan işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, varlık ve kaynaklarını 
verimli ve etkin bir biçimde yönetebilmelerine bağlıdır. 

İşletmeler teoride işleyen bir kuruluş olarak ele alınmakta ve varlıklarının devamlı olduğu varsa-
yımına dayanmaktadırlar. Fakat pratikte bazı işletmelerin başarılı olamadıkları ve varlıklarının sona 
erdiği gözlenmektedir. Bir işletmenin başarısızlığa uğraması, farklı şekillerde yorumlanmaya elverişli, 
çeşitli durumları içerebilecek bir ifadedir. İşletmelerde başarısızlık kavramı, işletmenin finansal yapı-
sının bozulmasından, işletmenin cari yükümlülüklerini yerine getirememesi, cari borçlarını ödeyeme-
mesi ve sonuçta iflasına  kadar uzanan bütün durumları içerir (Yükçü, 1999). 

Girişimcilik sürecini sıfırdan başlayan bir iş fikrinin hayata geçirilmesi  olarak ele aldığımızda 
bu süreçteki başarısızlık nedenlerini; yatırım döneminde başarısızlığa neden olan içsel faktörler, iş-
letme döneminde başarısızlığa neden olan içsel faktörler ve dışsal faktörler olarak üçe ayırabiliriz. 

Bir girişimin hayata geçirilmesi aşaması olan yatırım döneminde başarısız olmasına neden olan 
faktörlere baktığımızda; özkaynak yetersizliği nedeniyle optimal sermaye yapısının oluşturulamaması, 
maliyetlerin yüksekliği, pazar araştırmasının yanlış yapılması, kuruluş yeri seçimindeki hatalar, yanlış 
üretim metodunun ve maliyeti yüksek teknolojinin seçimi, optimal kapasitede kurulmama, fizibilite 
etüdünün iyi hazırlanmamış veya gerektiği gibi uygulanmamış olması, olarak sıralanabilir.(Yükçü, 
1999:1112) Bütün bu sıralanan faktörler bir girişimin daha hayata geçirilmeden son bulmasına neden 
olan başarısızlık sebepleridir. 

Bazen de girişimler yatırım dönemini başarı ile tamamlayıp, üretim dönemin de yani işletme dö-
nemim de; fon kaynak ve kullanımı arasında dengesizlik, üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, etkili 
satış politikasına sahip olamama, imkanların üstünde büyüyerek aşırı borçlanma veya özkaynak yeter-
sizliği, sabit giderlerin çok yüksek olması, yeni mamul ve hizmet geliştirememesi, rakiplerini ve pa-
zardaki gelişmeleri takip edememesi, müşterileri incelemeden kredili satışların arttırılması, yönetim 
aksaklıkları ve çağdaş işletmecilik tekniklerinin uygulanamaması gibi nedenlerden dolayı başarısız 
olabilmektedirler. (Yükçü, 1999:1113-1114) 

Yukarıda sıralanan içsel başarısızlık nedenleri yanında girişimler, enflasyon, durgunluk, sıkı para 
politikaları, döviz ve faizdeki ani dalgalanmalar ve ithalat ve ihracat rejiminde yapılan ani değişiklik-
ler gibi dışsal faktörlere bağlı olarak da  başarısız olabilmektedirler. (Aktaş, 1997;9-10) 

Yukarıda sıralanan başarısızlık nedenlerine bakıldığında, genelde hepsinin temelinde finansal so-
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runların yer aldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle işletmelerdeki başarısızlıkları finansal başa-
rısızlık ve ekonomik başarısızlık olarak ikiye ayırmak mümkündür. Finansal başarısızlık; işletmenin 
çalışma sermayesinin sürekliliğinin yeterli olmadığı durum, ekonomik başarısızlık ise; işletme yapı-
sından kaynaklanan sorunların yol açtığı bir durum, olarak karşımıza çıkmaktadır (Doğanay, 
http://www.politics.ankara.edu.tr/ct/finbas. pps).  

Finansal Başarısızlık  
Günümüzün iş dünyasında geçmişe nazaran daha yoğun ve farklı boyutlara ulaşan bir rekabet 

yaşanmaktadır. Küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, rekabetin gelecekte giderek 
artacağını göstermektedir. Rekabetçi fiyat sistemi, yalnızca başarılı işletmelerin hayatta kalmasına 
imkan verirken, iç ve dış nedenlerden dolayı rekabete karşı koyamayan işletmelerin karşılaştığı mali 
ve ekonomik sıkıntılar, bu işletmeleri sonuçta finansal başarısızlığa götürebilmektedir(Yılancı, Yıldız 
ve Kiracı; 2002). Araştırmamızda finansal başarısızlık kavramı, finansal durumun bozulması, finansal 
stres veya finansal sıkıntı veya iflas etmiş olma kavramlarını kapsayacak biçimde geniş olarak düşü-
nülecektir. Bu unsurları daha somut bir biçimde finansal başarısızlık durumları olarak şöyle sıralaya-
biliriz: (Yılancı, Yıldız ve Kiracı, 2002;2) 

- İşletmenin sermayesinin yarısını kaybetmiş olması (içinde bulunulan yılın ve geçmiş yıllar 
zararlarının toplamının işletmenin sermayesini aşması) 

- İşletmenin varlık toplamının %10’unu kaybetmiş olması (içinde bulunulan yılın ve geçmiş 
yıllar zararlarının toplamının varlık toplamının %10’unu bulması) 

- Üç yıl arka arkaya zarar etmesi, 
- İşletmenin borçlarını vadesinde ödeyememesi, 
- İşletmenin faaliyetini (üretimini) durdurması, 
- İşletmenin borçlarının aktif toplamını aşması, 
- İşletmenin iflas etmesi. 
Girişimlerin finansal başarısızlığı, işletme için hem doğrudan hem de dolaylı giderlerin oluşma-

sına neden olur. İşletmenin iflası halinde ortaya çıkan doğrudan giderler, iflas sürecindeki hizmetle-
rinden dolayı üçüncü şahıs yada gruplara ödenmesi gereken ücretlerden oluşur. Bir diğer dolaylı gider 
grubu, muhtemel iflas nedeniyle kaybedilen satışların ve artan riske bağlı olarak yükselen kredi mali-
yetinin neden olduğu kârdaki azalmadır. Satışla ilgili dolaylı gider, iflas etmesi muhtemel işletme ile 
iş yapma isteksizliğinden kaynaklanmaktadır. Kâr edilmesi durumunda borçlanmanın getirdiği vergi 
avantajı, sürekli zarar eden ve sonuçta iflas eden bir işletme için geçerli olmayacaktır. Bu vergiye iliş-
kin fırsat maliyeti, üçüncü dolaylı gider grubunu oluşturmaktadır.(Aktaş, Doğanay ve Yıldız, 2003;28) 

Finansal Başarısızlık Nedenleri 
Yukarıda sıralanan içsel ve dışsal başarısızlık nedenlerinin içinden finansal başarısızlığın ne-

denlerini ayrıca incelediğimiz zaman aşağıdaki noktalar göze çarpmaktadır: 
- İşletmede planlamanın yetersiz olması nedeniyle ihtiyaç ve kaynaklar arasında dengesizlik 

oluşması ve borç ve alacakların yönetiminde uygun vade yapısının kullanılmayışı, 
- Aşırı büyüme sonucu borçlanmanın artması, özkaynakların azalması, 
- Riski azaltmak amacıyla faaliyetlerde çeşitlendirme yapılmayışı, 
- Yönetim süreci çerçevesinde koordinasyonun yeteri kadar yapılamaması, 
- Yeni ürün ve pazarlar için çalışmaların yeteri kadar olmaması (Doğanay, 

http://www.politics.ankara.edu.tr/ct/finbas.pps).  
Finansal başarısızlığın yeni işletmelerde daha fazla görülmesi bu işletmelerin piyasadaki dene-

yimsizliğine, yaşadıkları daha yoğun rekabete ve eski işletmelere kıyasla kredi elde etme açısından 
daha sıkıntıda olmalarına bağlanabilir. Ayrıca küçük ölçekli işletmelerin büyük ölçekli işletmelere 
kıyasla daha fazla mali başarısızlığa uğradığı, yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Bu durum, 
küçük işletmelerin kredi bulmaktaki sıkıntılarıyla borç sözleşmesindeki olumsuz koşullara bağlan-
maktadır. (Aktaş, 1997;9) 

Finansal  Başarısızlıklarda Başvurulabilecek Yöntemler 
Girişimlerin yukarıda sıralanan nedenlerle ortaya çıkabilecek finansal başarısızlıklarını iflasa 

gitmeden aşmak için başvurulabilecekleri başlıca yöntemler şunlar olabilir: 
- Alacaklıların aralarında anlaşarak borçların vadesini uzatmaları, 
- Röfinansman (daha elverişli şartlarla borçlanarak mevcut borçların ödenmesi) 
- Alacaklıların anlaşarak alacaklarının bir bölümünden vazgeçmeleri ve kalan alacağın tahsili, 
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- İşletmenin alacaklıların temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından yönetilmesi, 
- İşletmenin sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi, (Ertuğrul, 2001;6) 
- İşletmenin hukuki şeklinin değiştirilmesi, 
- Kullanılmayan varlıkların satılması, 
- Yeni işletmelerle ortaklık yapılması, 
- Küçülme, (Türko,2002;601) 
- Konkordato 
- Tasfiye (Gönenli, 1985;601) 

UYGULAMA ANALİZ VE SONUÇLARI 
Anket Karaman İlinde faaliyet gösteren Mobilya üreticisi, Marangoz ve Hızarcılardan oluşan 

toplam 63 kişiye yüz yüze anket tekniğinden faydalanarak uygulanmıştır. Her meslek grubundan eşit 
sayıda kişi seçilerek, örneklem büyüklüğü gruplar arasında eşittir.  

 
5.1.İşletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir? 
 

 Frekans Yüzde 
1 – 5 17 27,0 
6 – 10 17 27,0 
11 – 15 14 22,2 
16 – 20 8 12,7 
21 + 7 11,1 

Toplam 63 100,0 
 
Cevaplayıcılara işletmelerinin kaç yıldır faaliyet gösterdiği sorulmuştur. 17 kişi (%27) 1 – 5 yıl-

dır faaliyette olduklarını, yine 17 kişi (%27), 6 – 10 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini, 14 kişi (%22) 
11–15 yıl arası bir süredir faaliyetlerine devam ettiklerini, 8 kişi (%12,7) 16 – 20 yıldır faaliyette bu-
lunduklarını, 7 kişi ise  (%11) 21 yıl ve daha fazla bir süredir faaliyetlerini sürdüklerini belirtmişlerdir.  

 
5.2.İşletmenizde çalışan kişi sayısını belirtiniz. 
 

 Frekans Yüzde 
1 – 5 27 42,9 
6 – 10 14 22,2 
11 – 15 12 19,0 
16 – 20 8 12,7 
21 – 25 2 3,2 

Toplam 63 100,0 
 
Bu tabloda firmaların işletmelerinde çalıştırdıkları kişilere göre sınıflandırması yapılmaktadır. 1 

– 5 arası çalışanı olan 27 işletme, 6 – 10 arası çalışan istihdam eden 14 firma, 11 – 15 arası çalışanı 
bulunan 12 firma, 16 – 20 arası çalışanı olan 8 firma ve 21 – 25 arası çalışanı olan 2 firma bulunmak-
tadır.  

 
5.3.İşletmenizin kuruluş aşamasındaki sermaye yapınız 
 

 Frekans Yüzde 
Tamamen özsermaye 37 58,7 
Teşvik kullandım 4 6,3 
KOBİ kredisi kullandım 1 1,6 
Banka kredisi kullandım 3 4,8 
Tanıdıklarımdan borç aldım 18 28,6 

Toplam 63 100,0 
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İşletmelerin kuruluşta sermayen yapılarının oluşumun tespitine yönelik olarak sorulan “İşletme-
nizin kuruluş aşamasındaki sermaye yapınız” şeklindeki soruya, 37 firma (%58,7) kuruluş aşama-
sında tamamen özsermaye kullandıkları yönünde cevap verirken, teşviklerden faydalandığını belirten 
4 firma (%6,3), KOBİ kredisi kullandığını belirten 1 firma (%1,6), Banka kredisi kullandığını ifade 
eden 3 firma (%4,8) ve tanıdıklarından aldığı borçla kurulduğunu belirten 18 firma (%28,6) olduğu 
gözlemlenmiştir.  

 
5.4.İşletmenizin sermaye büyüklüğü 
 

 Frekans Yüzde 
100–200 Bin 26 41,3 
201–500 Bin 24 38,1 
501–1 Milyon 11 17,5 
1 Milyon üzeri 2 3,2 

Toplam 63 100,0 
 
İşletmelerin sermaye büyüklükleri incelendiğinde 100 – 200 Bin YTL arası sermayesi olduğunu 

belirten firma sayısı 26’dır. 201 – 500 Bin YTL arası sermayesi bulunduğunu belirten 24 firma bu-
lunmaktadır. 501 Bin – 1 Milyon YTL arası sermayesi olduğunu belirten 11 işletme vardır. 1 Milyon 
YTL üzerinde sermayesi olan işletme sayısı ise 2’dir.  

 
5.5. Sektörünüzde faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları başarısızlıkların nedenleri 

sizce aşağıda belirtilen durumlardan hangileri olabilir?  
 

 Ortalama Standart Sapma 
Yetersiz sermaye ile işe başlanılması 1,0000 ,00000 
Yetersiz reklâm ve ürün tanıtımı 1,0000 ,00000 
Yanlış borçlanma politikaları 1,0000 ,00000 
Finansal kaynaklara ulaşamama 1,0635 ,24580 
Satış hacminin yeterli düzeyde olmaması 1,1587 ,36836 
Yeni ürün geliştirememe 1,1587 ,36836 
Faaliyet giderlerinin aşırı derecede yüksek olması 1,1587 ,36836 
Yanlış fiyatlandırma politikası 1,1587 ,36836 
Kalifiye işgücünün yetersiz düzeyde oluşu 1,3175 ,46923 
Üretim faaliyetlerinde verimliliğin sağlanamaması 1,3175 ,46923 
Vergi, sigorta vb. yasal giderlerin yüksek oluşu 1,3175 ,46923 
Yanlış İşletme yeri tercihi 1,3333 ,47519 
Yanlış büyüme politikaları 1,3333 ,47519 
Alacakların zamanında tahsil edilmemesi 1,3333 ,47519 
Maddi duran varlıklara aşırı yatırım 1,3333 ,47519 
Likidite yetersizliği 1,3492 ,48055 
Yanlış maliyet hesaplamaları 1,4127 ,49627 
Doğal afetler 1,4762 ,50344 
Sektörde meydana gelen ani değişiklikler 1,4762 ,50344 
Yönetim yetersizliği 1,4762 ,50344 
Stokların sürüm kabiliyetini yitirmesi 1,5238 ,50344 
Teknolojik gelişmelere ayak uyduramama 1,6667 ,47519 
Yeni pazarlara açılamama 1,6667 ,47519 
Rekabet imkânlarının yetersizliği 1,8413 ,36836 
Ekonomide beklenmeyen gelişmelerin yaşanması 1,8413 ,36836 

 
Cevaplayıcılara, sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların karşılaştıkları başarısızlıkların olası 

nedenleri sıralanarak, sıralanan bu yargılara 1- Evet 2 – Hayır şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. 
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İlgili dağılım yukarıdaki tabloda sunulmaktadır.  
Buna göre “Yetersiz sermaye ile işe başlanılması”, “Yetersiz reklâm ve ürün tanıtımı”, “Yanlış 

borçlanma politikaları” cevaplayıcıların tamamı tarafından başarısızlık nedeni olarak görülen sebep-
lerdir. Yine “Finansal kaynaklara ulaşamama” yargısı da cevaplayıcıların büyük çoğunluğu tarafından 
başarısızlık sebebi olarak görülmektedir. Cevaplayıcılar, “Stokların sürüm kabiliyetini yitirmesi”, 
“Teknolojik gelişmelere ayak uyduramama”, “Yeni pazarlara açılamama”, “Rekabet imkânlarının 
yetersizliği”, “Ekonomide beklenmeyen gelişmelerin yaşanması” yargılarını ise başarısızlığın neden-
leri arasında daha az öneme sahip görmektedirler. 

 
5.6. Sektörünüzdeki başarısızlığın yol açtığı durumları belirtiniz.  
 

EVET HAYIR  Frekans % Frekans % 
Finansal Yetersizlik 33 52,4 30 47,6 
İflasa Varan Bir Süreç 22 34,9 41 65,1 
Yeni Ortak Alımı 10 15,9 53 84,1 
İşletmenin Devri 20 31,7 43 68,3 

 
Cevaplayıcılara başarısızlığın olası sonuçlarının ne olabileceği sorulmuştur. Ankete katılanların 

%52,4’ü (33 kişi) Finansal başarısızlık sonucuna ulaşılacağını belirtmiştir. Başarısızlığın, iflasa varan 
bir süreci başlatacağını düşünen 22 kişi (%34,9) bulunmaktadır. Yeni ortak alımına yol açar diyen 10 
kişi ve işletmenin devrini beraberinde getireceğini düşünen 20 kişi bulunmaktadır.   

 
5.7.İş yaşamında finansal başarısızlık  yaşama sıklığınız ? 
 

 Frekans Yüzde 
Çok Seyrek 4 6,3 
Seyrek 7 11,1 
Orta 42 66,7 
Sık 10 15,9 

Toplam 63 100,0 
 
Cevaplayıcılara finansal başarısızlık yaşayıp yaşamadıkları, finansal başarısızlık yaşadılar ise, bu 

yetersizliğin yinelenme sıklığının nasıl olduğu sorulmuştur. Sonuç olarak, cevaplayıcıların tamamı 
zaman zaman Finansal başarısızlık durumuna düştüklerini, 4 cevaplayıcı bu yetersizliğin çok seyrek 
yinelendiğini, 7 cevaplayıcı seyrek bir şekilde finansal yetersizliğe düştüğünü, 42 cevaplayıcı orta 
şekilde yinelendiğini ve 10 cevaplayıcı ise finansal yetersizlik durumunun sık yinelendiğini belirtmiş-
tir.  

 
5.8.Finansal başarısızlıktan dolayı yaşadığınız sıkıntıları öncelik sırasına göre sıralayınız 
 

EVET HAYIR  Frekans % Frekans % 
Gerekli yatırımları yapamama 42 66,7 21 33,3 
Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanamama 42 66,7 21 33,3 
İstenilen kaliteye ulaşamama 22 34,9 41 65,1 
İstenilen kârlılığa ulaşamama 33 52,4 30 47,6 

 
Bu tabloda yukarıda sorulan Finansal başarısızlık kavramına cevap veren kullanıcıların bu kav-

ramla anladıklarının ne olduğunu öğrenmek amacıyla “Size göre finansal başarısılık, aşağıdakilerden 
hangisine uymaktadır” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Cevaplayıcılardan 42’şer kişi,  “Gerekli yatı-
rımları yapamama” ve “Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanamama” durumlarını finansal başarısılık 
olarak nitelendirmektedir. 33 kişi “İstenilen kârlılığa ulaşamama”, 22 kişi ise İstenilen kaliteye ulaşa-
mama” durumlarının finansal başarısızlık olduğunu belirttikleri gözlenmiştir.  
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5.9. Finansal yetersizlikten dolayı yaşadığınız sıkıntıları öncelik sırasına göre sıralayınız 
1 2 3 4 5  

Fr
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Çalışanların Ücretini ödeyememe, 8 12,7 5 7,9 22 34,9 11 17,5 17 27 
Vadesi gelen borçları ödeyememe, 8 12,7 26 41,3 7 11,1 13 20,6 9 14,3
Yeterli hammaddeyi zamanında satın alamama, 22 34,9 3 4,8 14 22,2 18 28,6 6 9,5 
İşletme ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılayamama, 12 19 16 25,4 15 23,8 9 14,3 11 17,5
İflas etme durumu ile yüz yüze gelme 13 20,6 14 22,2 5 7,9 11 17,5 20 31,7

 
Cevaplayıcıların finansal başarısızlıktan dolayı yaşadıkları sıkıntıları öncelik sırasına göre sıra-

lamaları istenmiştir. Kullanıcıların en çok yaşadıkları sıkıntı, “Yeterli hammaddeyi zamanında satın 
alamama” olarak sıralanmıştır (22 kişi;%34,9), ikinci olarak yaşanılan sıkıntı ise, finansal başarısızlık 
nedeniyle “Vadesi gelen borçları ödeyememe” şeklinde oluşmuştur (26 Kişi;41,3). 3. yaşanılan sıkıntı 
ise “çalışanların ücretini ödeyememe” şeklindedir.(22 Kişi;34,9).  

 
5.10. Size göre finansal başarısızlıkla karşılaşılan durumlarda alınabilecek önlemleri belir-

tiniz. 
Ankette kullanıcılara finansal başarısızlıkla baş etmek için alınabilecek önlemlerin neler olabile-

ceği sorulmuştur. Konuyla ilgili olarak 14 yargı belirtilmiş ve kullanıcılardan 1 – Evet, 2 – Hayır şek-
linde alınabilecek önlemler ile ilgili fikirlerini belirtmeleri istenmiştir.  

 
 Ortalama Standart 

Sapma 
Gider ve gelir kontrolünün yapılması 1,2381 ,42934 
KOBİ kredisi kullanımı 1,2381 ,42934 
İşletme ortaklarının sermaye artırımına gitmesi 1,2698 ,44744 
Yeni borçlanma ile vadesi gelen eski borçların ödenmesi 1,3810 ,48952 
Alacaklılarla anlaşmaya giderek borçların vadelerinin uzatılması 1,3968 ,49317 
Alacakların bir tahsilât kurumuna devredilmesi 1,4921 ,50395 
Varlıkların ipotek ettirilerek finansman sağlanması 1,4921 ,50395 
İşletme varlıklarından satış yapılması 1,6190 ,48952 
Alacaklıları işletmeye ortak etmek 1,7619 ,42934 
Alacakların tahsil edilmesi için ıskonto yapılması yoluyla erken tahsilat 1,8254 ,38268 
Küçülme 1,8254 ,38268 
Hammadde tedarikçileri ile kredili hammadde satın alım politikalarının geliştirilmesi 1,8254 ,38268 
Kampanyalı ve ıskontolu satış politikalarının geliştirilmesi 1,8413 ,36836 
Yeni bir işletmeyle birleşme 2,0000 ,00000 

 
Bu tabloya göre finansal başarısızlıkla karşılaşıldığında ilk başta alınabilecek önlemler olarak, 

“Gider ve gelir kontrolünün yapılması” ve “KOBİ kredisi kullanımı” sıralanmıştır. “İşletme ortakları-
nın sermaye artırımına gitmesi” alınabilecek bir başka önlem olarak gelmektedir. Cevaplayıcıların 
büyük çoğunluğu  “İşletme varlıklarından satış yapılması”, “Alacaklıları işletmeye ortak etmek”, 
“Alacakların tahsil edilmesi için ıskonto yapılması yoluyla erken tahsilat”, “Küçülme”, “Hammadde 
tedarikçileri ile kredili hammadde satın alım politikalarının geliştirilmesi”, “Kampanyalı ve ıskontolu 
satış politikalarının geliştirilmesi” yargılarını finansal başarısızlıkla mücadelede bir önlem olarak 
görmemektedir. “Yeni bir işletmeyle birleşme” ise kullanıcıların hiçbiri tarafından finansal başarısız-
lıkla mücadelede önlem olarak kabul edilmemektedir.  
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SONUÇ 
Girişimcilerin başarıları iç ve dış olmak üzere birçok faktörün etkisi altındadır. Olası bir başarı-

sızlığın sonucunun finansal yetersizlikten başlayan ve iflasa varan bir sürecin başlangıcı olacağı için 
sağlam bir finansman yapısı içerden ve dışarıdan gelen risklere karşı önlem alma ve fırsata dönüş-
türme aşamasında büyük önem arz etmektedir. 

Girişimcilerin en büyük sıkıntılarından birisi sermaye kaynaklarının kıt olmasıdır. Yetersiz ser-
maye kaynakları ile işe başlanması girişimin her aşamasında istenilen verimliliğin ve kârdan yoksun 
kalınmasına ve fırsatlardan mahrum kalınmasına  yol açmaktadır. Kıt ve yetersiz olan kaynakların 
rantabl kullanılamaması ise kaynak ihtiyacını artırmaktadır. Bu durum sermaye maliyetini artırıcı bir 
özellik arz etmektedir.  

Finansal yetersizliğin aşılması aşamasında KOBİ niteliğinde ki bu girişimlere gelir ve giderlerin 
kontrolünü sağlayacak dışarıdan bilgi desteğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca para 
ve sermaye piyasalarında yasal düzenlemeler yapılarak kısa ve uzun süreli fon kaynaklarına kolayca 
ve düşük maliyetle ulaşmaları girişimin başarısı ve büyümesi için büyük önem arz etmektedir. 
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KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE MİKROFİNANS: TÜRKİYE DENEYİMİ 
Münevver SOYAK* 

 

GİRİŞ 
Dünyadaki örneklerine bakıldığında, gelişmekte olan bazı ülkelerin kalkınmasında mikro giri-

şimcilik ve küçük işletmelerin önemli rolü olduğu görülmektedir. İlk defa Bangladeş’te mikro-kredi 
sorunun gündeme getiren ve Grameen Bank kanalıyla yoksul kadınlara kredi sağlanmasının yolunu 
açarak onların da kendi imkânları ölçüsünde iş sahibi olmalarını sağlayan Muhammed Yunus’a göre; 
“eğer ekonomik kalkınma hedefleri, gelişmiş yaşam standartlarını, yoksulluğun kaldırılmasını, onurlu 
bir iş bulmayı ve eşitsizliğin azaltılmasını içeriyorsa o halde bu işe kadınlarla başlamak çok doğal-
dır”. Türkiye gibi kadının ekonomik faaliyetlere katılımının (özellikle belirli bölgelerde) çok düşük 
düzeyde kaldığı ülkelerde, kadın girişimciliği ve mikro-finans konuları daha da önem kazanmaktadır. 
Özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan yoksul kadınların eğitim-
den mahrum ve ekonomik açıdan eşlerine bağımlı olmaları, geleneksel yapı içinde dışarıda çalışmala-
rına izin verilmemesi, bu insanların geleceğe yönelik güvenlerinin ve beklentilerinin kırılmasına yol 
açmakta, daha da önemlisi bölgesel gelişmişlik farklılıklarının derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. 
Bu bildiride, düşük gelirli insanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri, kendi işletme ortamlarını ya-
ratmaları ya da geliştirebilmeleri için verilmekte olan krediler ve diğer finansal hizmetler olarak ta-
nımlanan mikro-finans kavramının dünyadaki gelişimi ve Türkiye’ye yönelik yansımaları çerçeve-
sinde, yoksul ve mağdur kadınların girişimciliği üzerine odaklanılacaktır. Bu çerçevede bazı sivil 
toplum kuruluşlarının etkinlikleri ve bu etkinliklerin sosyoekonomik sonuçları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Mikro-finans, Türkiye Deneyimi 

GİRİŞİMCİLİK, KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE FİNANSMAN SORUNU 
Klasik iktisatçılar girişimciyi temelde risk ve kârla ilişkili olarak değerlendirmektedir. Bu yakla-

şımda girişimciler üretim sürecindeki risk unsuruna karşılık kâr elde etmek amacıyla üretim faktörle-
rini kullanırlar (Ramanunny, 2003:2). Genel olarak üretimin riskini ve satış sürecindeki belirsizlikle-
rini yüklenerek, işgücü, toprak ve sermaye faktörlerini bir araya getiren ve üretim sürecine dâhil eden 
kişilere girişimci denir. Girişimcilik ise, bu kişilerin risk alma, fırsat peşinde koşma ve bunları hayata 
geçirme ile yenilik yapma süreçlerinin bütününe verilen isimdir.  

Girişimciliğe yüklenen sosyoekonomik roller doğrultusunda, kadın girişimciliğinin desteklenme-
sinin altındaki gerekçeleri 3 farklı yaklaşım doğrultusunda incelemek mümkündür: Büyüme yaklaşımı, 
iş yaratma yaklaşımı ve yoksulluğu azaltma yaklaşımı (UNECE, 2004 ve OECD, 2000). Büyüme yak-
laşımı, kadın girişimciliğini bir bütün olarak ekonominin büyümenin bir kaynağı olarak ele alır. İş 
yaratma yaklaşımının temelinde ise işsizlikle mücadelede daha geniş stratejiler adına kadın girişimci-
liğinin desteklenmesine yönelik bir bakış açısı söz konusudur. Yoksulluğu azaltmaya yönelik yaklaşım, 
yoksul kadınların ve ailelerinin hayatlarını idame ettirebilmesinin bir aracı olarak, onların kendi işle-
rine sahip olması gereğine öncelik verir. Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin altında yatan farklı 
gerekçeler, aynı zamanda politika önceliklerine de yansımakta ve politika uzanımlarında farklı yakla-
şımlara yol açabilmektedir. Örneğin AB’deki faal işgücü piyasası politikaları büyük ölçüde iş yaratma 
gerekçesine dayalı olarak kendi işinde çalışmalarını (self-employment) teşvik etmekte ve kadınların 
faydalanması için bu amaca yönelik programlar işletilmektedir. ABD ve Kanada’da ise ekonomik bü-
yüme gerekçesine dayalı yaklaşımlar, düşük gelirli mikro-girişimcilerden ziyade daha büyük işletme-

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O. 



 

 

170

170

lerin formel sektör girişimcilerine yönelik risklere odaklanmaktadır. Buna karşılık özellikle geliş-
mekte olan ülkelerde ve Doğu Avrupa ülkelerindeki kadınların kendi işinde çalışmalarını destekleyen 
sivil toplum örgütlerine dayalı birçok program, yoksul ve savunmasız kadınları hedefleyerek; tipik bir 
yoksulluğu azaltma gerekçesine dayalı bir yaklaşımı ortaya koyarlar. Bu noktada karşımıza çıkan en 
önemli sorun, bu programların iktisat politikalarını belirleyen hükümetlerin programlarıyla bağlantılı 
olarak tasarlanması gereğidir. Bu konuda bir eksiklik olursa, bahsi geçen programlar kadınları ekono-
mik sisteme entegre etme yoluyla onlara yardımcı olmak yerine, onları marjinalize ederek, toplumdan 
izole olma riskiyle karşı karşıya bırakabilirler. 

Dünyada varlığını sürdüren erkek egemen nitelikteki sosyoekonomik ve politik yapıların tipik 
uzantısını, genel olarak girişimcilik konusunda da görmek mümkündür. Yalnızca Türkiye’deki giri-
şimciliğin yapısı incelendiğinde, konumuz açısından en ilgi çekecek tespit kadın girişimciliğinin du-
rumuyla ilişkili olanıdır. Girişimci erkek ve kadınların oranlarına bakıldığında, bazı iniş ve çıkışlara 
rağmen kendi işinde çalışan kadınların, kendi işinde çalışanların toplamı içersindeki payının % 10'u 
civarında olduğu görülür. Kadınların tüm işverenler içindeki oranı % 3,3 gibi çok düşük bir oran iken, 
hem işverenleri hem de kendi işinde çalışanları girişimci olarak kabul ettiğimizde, Türkiye'de erkek 
girişimcilerin, kadın girişimcilerin yaklaşık 7 katı düzeyinde olduğu görülür. Girişimciyi sadece işve-
ren olarak tanımlayan uluslararası bir çalışmada ise Türkiye'deki erkek girişimcilerin kadın girişimci-
lerin 29 katı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Aktoprak, 2003: 1). Aslında bu oran yalnızca Türkiye’ye 
özgü değildir. Bahsi geçen çalışmada 29 ülke verilerine göre erkek girişimci sayısının, kadın girişim-
cilerin yaklaşık iki misli olduğu tespiti yapılmıştır. Ancak Türkiye’de durum daha da dramatiktir. 

Dünyada ve Türkiye’de kadın girişimcilerin erkek girişimcilere oranla ne kadar geride kaldıkları 
açıkça ortada olmasına karşın, ABD’de faaliyet gösteren Centre for Women’s Business Research 
isimli kuruluşun yapmış olduğu bir araştırmada dünya çapında kadın girişimciliği konusundaki ortak 
deneyimler ve ihtiyaçlar, bu konuda kadınların hangi rekabet avantajlarına sahip olabileceğine dikkat 
çekmektedir. Buna göre kadın girişimciliği konusunda 5 kritik alan öne çıkmaktadır (UNECE, 
2004:2):  

• Bilgiye Erişmek: Kadınlar eğitime ve mesleki eğitime ve danışmanlığa erişme konusunda 
daha isteklidirler. 

• Sermayeye Erişmek: Sermayeye erişmek, finansman konusunda cinsiyet temeli engellerle 
karşı karşıya olan ve finans konusunda formel eğitim eksikliği olan birçok iş sahibi kadın için 
çok önemli bir konudur. 

• Piyasalara Erişmek: Uluslararası ticarete yönelik fırsatların yanı sıra diğer birçok iş fırsatını 
yönelik program ve hizmetler hakkındaki bilginin mevcut paylaşılma yollarına erişmede ka-
dınlar daha isteklidir. 

• Şebekelere Erişmek: Kadınlar sektöre yönelik ve genel işbirlikleri gibi iş şebekelerine eriş-
mede daha isteklidirler. 

• Onaylama: Kadınlar, işletme sahibi gibi ciddi bir biçimde davranmak isterler. 
 
Erkeklerle olan açığı kapatma adına yukarıda sayılan rekabetçi üstünlüklere sahip olmalarına 

rağmen kadınların girişimciliğe yönelme konusunda finansal bir takım sorunlarla karşı karşıya olduğu 
açık bir gerçektir. OECD ülkelerindeki deneyimleri ele alan bir çalışmada, kadınların gerekli finans-
mana erişme konusunda karşılaştıkları zorlukların yanı sıra, bunları aşmak için uygulanan program ve 
politikalara da değinilmiştir. Çalışmaya göre: (Ionescu, 2003: 7–12)  

• Kadınlar aslında başlangıçta kişi başına daha düşük bir sermayeye ihtiyaç duyarlar. 
• Kadınlar dışsal fonlara daha büyük ihtiyaç duymakla beraber, bu gibi fonları elde etme konu-

sunda zorluklarla karşı karşıyadırlar. 
• Kadınların bahsi geçen fonlara ilişkin bilgiyi elde etme maliyetleri ve mevcut seçenekler hak-

kında bilgi eksikliği söz konusudur. 
• Kadınlar açık ve zımni olarak yapısal bir cinsiyet ayrımcılığıyla karşı karşıya olabilirler. 
• Bankalar kadınların borç alma ve girişimcilik faaliyetleri konusunda yanlış bir intibaha sahip 

olabilirler.  
• Bankalar ve kredi başvurularının değerlendirilmesinde çoğu zaman kişisel profilleri ve geç-

miş kayıtları esas alır. 
• Kadınlara banka kredisi karşılığında daha yüksek faiz ödemeleri ve daha fazla teminat göster-

meleri istenebilir.  
Aynı çalışmada girişimciliğin finansmanı konusunda bu gibi sorunlarla karşı karşıya olan kadın-
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lar için bazı stratejiler de geliştirilmiştir: (Ionescu, 2003: 9) 
• Özel kredi fonları 
• Kılavuzluk ya da danışmanlık hizmetleri 
• Kamu otoriteleri, iş toplulukları ve şebekelerle bağlantıların geliştirilmesi 
• Esnek zaman çizelgeleri 
• Geçmişteki kayıtlardan ziyade iş potansiyeline dayalı bir kredi başvuru değerlendirmesi  
• Pozitif bir kadın girişimciliği imajını teşvik etmeye yönelik stratejiler.  
Birçok aktör kadın girişimciliğinin finansmanı konusunda kritik bir rol oynayabilir. Bu aktörler 

(Ionescu, 2003: 11): 
• Uluslararası finansal kuruluşlar (IADB, WWB) 
• İstenilen oranlarda kredi sağlayan kamu fonları (Kera ltd. Loans, Finlandiya) 
• Garanti fonları (Fonds de Garantie pour la Création, la reprise, ou le développement 

d’enterprises à l’Initiative des Femmes, Fransa) 
• Mikro-kredi Kurumları (Network Credit, Norveç; Business Loans for Women, İsveç) 
• Özel bankalar (West Pack Bank, Avustralya; Bank of Ireland) 
• Risk Sermayesi Fonları (Women Growth Equity Fund, ABD) 
• Sivil toplum örgütleri (Springboard) 
• İş Melekleri (WomenAngels.net, Seraph Capital Forum) 
• Kooperatifler (Coopératives de credit de Saskatoon, Kanada) 
• Şartlı Bağışlar (Trickle Up) 
 
Sıralanan bu aktörlerden mikro-kredi kurumları ve bunlarla ilişkili ya da bağımsız hareket eden 

bazı sivil toplum örgütlerinin mikrofinans konusundaki deneyimlerini Türkiye özelinde ele almadan 
önce, genel olarak mikrofinansın tanımı, ilkeleri ve Grameen Bank örneği üzerinde durulacaktır. 

MİKROFİNANS, KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GRAMEEN BANK ÖRNEĞİ 

Mikrofinans ve Kadın Girişimciliği 
1976 yılında Bangladeş Grameen Bank deneyiminden sonra mikro-kredi bankaları ve projeleri 

hızla çoğalmış ve küresel ölçekte uygulama imkânı bulmuştur. Mikro-kredi özellikle dünyanın yoksul 
bölgelerinde faaliyette bulunan sivil toplum örgütlerinin yanı sıra iki yanlı ve çok yanlı yardım ajans-
larının ekonomik kalkınmada kullandığı en başarılı programlardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu 
programların büyük bir kısmı da doğrudan kadın yoksulluğunu azaltmaya yönelik olarak işletilmiştir 
(Ghodsee, 2003).  

Mikro-kredi uygulaması hususunda Bangladeş, Brezilya ve diğer bazı ülkelerdeki ilk deneyim-
leri 30 yıl öncesine kadar götürmek mümkünse de dünyada uygulamanın yaygınlaştığı yıllar 
1980’lerdir.  Mikro-kredinin diğer finansman biçimlerinden en önemli farkı; kredinin geri ödenmesine 
yönelik ısrar mekanizması, kredi masraflarını karşılayabilecek faiz oranlarının uygulanması ve alter-
natif kredi kaynağı tefecilik gibi illegal sektörler olan müşteri gruplarına odaklaşarak daha önceki be-
lirli hedeflere yönelik kalkındırma amaçlı borç verme işlerinin yarattığı handikaplardan insanları kur-
tarmasıdır. Bunun sonucunda, faaliyetin odak noktası, yoksullara hizmet etmek amacına yönelik sür-
dürülebilir yerel finans kuruluşlarının kurulmasına kaymıştır. Mikro-kredi siyasi kaygılardan uzak 
görünen, kâr amacı gütmeyen bir özel sektör inisiyatifi olarak gelişmiş ve dolayısıyla, kalkındırma 
amaçlı borç verme faaliyetlerinin diğer şekillerine kıyasla çok daha iyi bir performans sergilemiştir 
(www.microfinancegateway.org ). 

Mikro-kredi Zirvesi Kampanyası (Microcredit Summit Campaign) Şubat 1997’de 137 ülkeden 2900 
kişinin Washington’da bir araya gelmesiyle, 2005 yılına kadar dünyanın en yoksul 100 milyon aile-
sine ve özellikle bu ailelerdeki kadınlara kendi işlerini kurmaları ve işe yönelik diğer faaliyetleri ger-
çekleştirebilmeleri için kredi sağlayacak hareketi başlatan bir kampanyadır.  

Bahsi geçen zirvede, mikro-kredi çok yoksul insanlara, ailelerinin ve kendilerinin varlığını sür-
dürebilmesi için gereken geliri yaratmada kendi işinin kurulmasında finansman kaynağı olacak küçük 
krediler olarak tanımlanmaktadır (www.microcreditsummit.org/involve/page1.htm). Bu bağlamda 
daha genel olarak mikrofinans, yoksul insanlara özellikle de kadınlara kredi, tasarruf ve diğer temel 
finansal hizmetlerin sağlanması anlamına gelmektedir. Bu kampanya ile birlikte dünyada yoksullukla 
mücadelede kadınlara yönelik en kapsalı küresel platform oluşturulmuştur. Mikro-kredi Zirvesi Kampan-
yası yoksullukla mücadelede gerçekleştirilen çabaların yalnızca bir kısmını içermektedir. Bu kampan-
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yanın başarılı olabilmesi için yoksulluğu sona erdirme yönündeki tüm faaliyetlerin geniş bir strateji 
yelpazesi içinde uygulanması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Bahsi geçen en yoksul 100 milyon 
aileye ve özellikle de bu ailelerdeki kadınlara yönelik kredi sağlamanın da aralarında olduğu mikro-
kredi hizmeti sağlayabilecek kurumların oluşturulması bu stratejilerden sadece birisidir25. Bu kam-
panya aynı zamanda 2015 yılına kadar yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik Milenyum 
Kalkınma Hedefleri’ne (MKH) ulaşmayı da amaçlamaktadır26. 2004 yılı Aralık ayı itibariyle dünyada 
3164 mikro-kredi kurumunun yaklaşık 92,3 milyon müşteriye ulaştığı ve bunların 66,7 milyonun ilk defa 
kredi kullanan çok yoksul insanlardan oluştuğu rapor edilmiştir. Bu yoksul insanların yaklaşık %83’ü 
kadınlardan oluşmaktadır. Her ailenin ortalama 5 üyeden oluştuğu varsayımı altında 2004 yılı sonu itiba-
riyle yaklaşık 333 milyon aile üyesinin bu kredilerden etkileneceği tahmin edilmektedir. (Sam Daley 
Harris, 2005: 1).  

Mikrofinansın temel ilkelerini şu şekilde özetlemek mümkündür (www.mikrofinansturkiye.org/ 
trMfKey.htm):  

—Yoksulların yalnızca krediye değil çeşitli finansal hizmetlere ihtiyaçları vardır.  
—Mikrofinans yoksullukla mücadelede önemli bir araçtır  
—Mikrofinans sistemi, yoksul insanlara hizmet eden bir finansal sistemdir 
—Mikrofinansın geniş kitlelere ulaşabilmesi, sürdürülebilir yapıda olmasını gerektirir.  
—Mikrofinans sistemi aynı zamanda kalıcı yerel finansal kuruluşları gerektirir.  
—Mikro-krediyi her sorunun çözümünü sağlayan bir sihirli değnek olarak görmemek gerekir.  
— Yüksek faiz oranları yoksulların kredi almasını daha da güçleştirerek, onları olumsuz etkilemekte-

dir. 
—Hükümetlere düşen rol finansal hizmetleri doğrudan sağlamak yerine, buna uygun makroekonomik 

ve kurumsal ortamı yaratmaktır.  
—Sistemin bağışa dayalı olan fonları özel sermayeyi tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.  
—Sistemin sürekliliği adına güçlü ve güvenilir kuruluşların ve yöneticilerin eksikliği kritik bir engel-

dir.  
—Mikrofinans sisteminin etkin çalışması, performans kriterleri ve açıklık ilkesiyle doğru orantılıdır. 
Mikrofinans kurumlarının çoğu geleneksel olarak bir sivil toplum örgütü şeklinde organize ol-

malarına karşın, bu örgütler en önemli gelir kaynağı olan bağışlardaki azalma nedeniyle bir dönüşüm 
içine girmişlerdir. Mikrofinans kurumlarını örgütlenme biçimlerine göre “formel”, “yarı formel” ve 
“enformel” kurumlar olarak üçe ayırmak mümkündür. Formel kurumlar; genellikle tarım ve küçük 
sanayi gibi stratejik sektörlere sübvansiyonlu krediler veren kamu bankalarından oluşur. Yarı-formel 
kurumlar, daha çok sivil toplum örgütleri ve kooperatiflerdir. Enformel kurumların ise bir kurum ola-
rak nitelendirilmesi güç olan yardımlaşma sandıkları, tefeciler, aile bireyleri ve arkadaş gruplarından 
oluşmaktadır. (www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/ rapor/bddk/mikrogirisimci.doc).  

 
Bu aşamada mikrofinansın yaratıcısı olan Muhammed Yunus’un enformel nitelikli bireysel ça-

balarıyla hayat bulan, daha sonra yarı-formel nitelikte faaliyetlerini sürdüren ve nihayet formel bir 
kurum haline gelen Grameen Bank deneyimini ele almak gerekir. 

Grameen Bank Örneği27 
Bangladeş’te bambu üretimi yapan küçük üreticileri tefecilerin nasıl sömürdüğüne şahit olan 

Muhammed Yunus tarafından geliştirilen ilk mikro-finansman biçimi, daha sonraları Grameen Bank 
örneğine dönüşmüştür. Kredi karşılığında gösterilecek hiçbir teminatı olmayan, okuma-yazma bilme-
diğinden bankacılık bürokrasisiyle baş edemeyen, içinde yaşadığı toplumun geleneksel yapısı nede-
niyle kadının ekonomi dışında kaldığı bir ülkede,  çok yoksul kadınlara yönelik olarak tasarlanmış bir 
sistem niteliği taşımaktadır. Kadınların özellikle seçilmesinin nedeni, çaresiz kadınların kendi kendile-
rine yardım sürecine erkeklerden daha çabuk uyum sağlayabilmeleridir. Çünkü kadınlar ileriyi göre-
bilmekte, yoksulluktan kurtulmak ve çocuklarını daha iyi bir yaşama hazırlamak için daha çok çaba 
harcamak durumundadırlar. Bu sistemde kadın müşteriler bankaya gelip kredi talep etmemekte, kre-
                                                 
25 Türkiye’deki ilk mikrofinans kuruluşu olan KEDV de bu hareketten etkilenmiştir. KEDV, Kampanyanın Uygulayıcılar 
Konseyi Üyesi olan bir sivil toplum örgütü niteliğini taşımaktadır. 
26 2005 yılı Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Mikrofinans Yılı” olarak ilan edilmiştir. Milenyum Kalkınma 
Hedeflerini ele alan bir çalışma için bkz; UNCDF, Microfinance and the Millennium Development Goals: A reader’s guide to 
the Millennium Project Reports and other UN Documents, October 2005 
27 Grameen Bank deneyimi için bkz;  Muhammed Yunus, Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru, Çev: G. Şen, Doğan 
Kitapçılık, İstanbul, 1999. 
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diler gönüllüler aracılığıyla yoksul insanların yaşadığı bölge ve köyler dolaşılmak suretiyle gerçekleş-
tirilen ikna çabaları sonucunda verilmektedir.  

Bu finansman türünün öncüsü olan Grameen Bank’ta krediler bireye değil bir gruba verilir. Bu-
nun nedeni, yoksul bir insanın tek başına kendisini her türlü tehlikeye açık görmesi, bir gruba ait olma 
duygusunun ona koruma hissi vermesidir. Ayrıca Banka açısından da grup desteği ve baskısı, kredi 
müşterisini daha güvenilir bir hale getirir. Müşterilerden aynı aileye üye olmayan, ancak benzer düşü-
nen, benzer sosyoekonomik statüye sahip bireylerden 5’er kişilik bir grup oluşturulması koşulu getiri-
lir. Daha sonra oluşturulan bu grup belirli bir eğitimden geçirilerek, kurumun kuralları öğretilir ve 
sınava tabi tutulurlar. Grup kendisini hazır hissettiğinde kredi için başvuruda bulunur. Öncelikle gru-
bun 2 üyesine kredi verilir. Bunlar altı hafta süresince geri ödemelerini düzenli bir şekilde yaparlarsa 2 
üye daha kredi alır.  En son kredi ise grup başkanına verilir. Grup üyelerinden birinin ödemeyi aksat-
ması halinde grubun geri kalan hiçbir üyesi kredi alamamaktadır. Bundan dolayı üyelerin birisi krediyi 
geri ödeme konusunda bir sorunla karşılaştığında, diğerleri bu ödemeyi güvence altına almak için bir 
çözüm üretmek durumundadırlar. Acil ihtiyaçlar durumunda borçluları korumak için Grameen Bank 
tarafından, her kredinin %5’inden oluşan ve üyelerin her hafta 2 Taka yatırdıkları bir Grup Fonu 
oluşturulmuştur. Bu sistemde geri ödeme mekanizması ise şu şekilde işlemektedir: Krediler 1 yıl sü-
reliğine verilmekte, geri ödemeler eşit haftalık taksitler halinde yapılmakta ve yıllık %20 faiz oranı 
uygulanmaktadır. Bu sistemde kredi alan ve veren arasında hiçbir hukuki sözleşme olmadığı gibi, her-
hangi bir teminat gösterilmemekte, kredi ilişkisi bütünüyle güven ilişkisine dayandırılmaktadır. Bu 
doğrultuda alınan kredilerin %98’i geri dönmektedir.  

Sonuç olarak, 1976 yılında Yunus'un cebinden verdiği 6 dolarlık krediyle başlayıp, 2004 Kasım 
ayı itibariyle dünyada 111 ülkeye yayılan, 80 milyon fakir insana kredi sağlayıp, aile bireyleriyle bir-
likte yaklaşık 400 milyon kişiyi etkileyen bu sistem, kendi kendini yenileyen ve büyüten bir küresel 
sistem haline dönüşmüştür (Aysan, 2004). 

TÜRKİYE’DE MİKROFİNANS UYGULAMALARI VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 
Türkiye’deki kredi sistemine bakıldığında, mikrofinans benzeri bazı uygulamaların öteden beri 

sürdürülmekte olduğu görülür. Halk Bankası’nın küçük esnaf ve sanatkârlar ile düşük gelir gruplarına 
yönelik verdiği düşük faizli destekleme kredileri bunlardan bazılarıdır. Yine Ziraat Bankası’nın düşük 
gelirli çiftçilere süt sığırcılığı, su ürünleri avcılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık gibi alanlarda 
mikro girişimcilere sübvansiyonlu krediler sağladığı bilinmektedir. Bu gibi formel kurumların yanı 
sıra, bazı yarı formel organizasyonlar da mikro-finansman hizmeti vermektedir. Meslek odalarının 
yardımlaşma sandıkları, esnaf ve sanatkâr kooperatifleri, küçük çiftçi kooperatifleri bu çerçevede de-
ğerlendirilebilecek kurumlardandır. Bu uygulamaların yanı sıra Türkiye’de gerçek anlamda mikro-
kredi çalışmalarını ilk defa başlatan sivil toplum örgütü Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’dır 
(KEDV). 1995–1997 döneminde İstanbul’un yoksul bölgelerinde yaklaşık 100 kadına iş yapmaları için 
küçük miktarlarda krediler veren bu kurumun, verdiği kredilerin geri dönüş oranı %98 olmuş ve aldığı 
borç para ile birçok kadın faal ekonominin içine girmiştir. Kurum 1999 depreminden sonra öncelikle-
rini değiştirmiş, bu projenin sürdürülmesi için fon arayışları ertelenmiştir. Mikro-kredi projesi için 
gereken fonun 2002 yılında bulunması sonucunda Maya (Mikro Ekonomik Destek İşletmesi) kurularak 
mikro-kredi programlarının uygulanmasına başlanmıştır. (http://www.kedv.org.tr) 

KEDV Maya-Mikro Ekonomik Destek İşletmesi 
Amacı küçük çaplı bir iş yapan ve bu işini geliştirmek isteyen ya da yeni bir iş kurmayı hedefle-

yen dar gelirli kadınlara sermaye desteği sağlamak olan Maya işletmesi, bugün itibariyle İstanbul, 
Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de kredi vermektedir. Türkiye’de bir yandan toplusal misyonunu gerçek-
leştirirken bir yandan da sürdürülebilirliği hedefleyen ilk mikro-kredi kurumu niteliği taşımaktadır 
(Güzaltan, 2005). Maya’nın 1995–2005 döneminde geçirmiş olduğu gelişmeyi Tablo 1’den izlemek 
mümkündür: 

Tablo- 1 
KEDV’nin Mikro Ekonomik Destek İşletmesi Maya’nın Gelişimi 

1995–1997    Pilot Proje 
Aralık 2000    İlk pazar araştırması ve iş planı 
Ocak 2002  İkinci pazar araştırması 
Şubat-Mart 2002   Finansal ve operasyonel sistemlerin oluşturulması 
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Nisan-Mayıs 2002  Personel seçimi ve eğitimleri 
Mayıs 2002  Kocaeli ofisin kurulması 
Haziran 2002  İş planının güncellenmesi 
Ağustos 2002  Kocaeli’nde ilk kredilerin verilmesi 
Nisan 2003   İstanbul’da personel seçimi ve eğitimi 
Haziran 2003  İstanbul’da ilk kredilerin verilmesi 
Ağustos-Ekim 2003 Micro Save Africa yöntemleri ile pazar araştırması  
Kasım 2003  İlk bireysel kredinin verilmesi 
Ağustos 2004  Düzce’de ilk kredilerin verilmesi 
Kasım 2005   Sakarya’da ilk kredilerin verilmesi 
Kaynak: www.un.org.tr/undp/docs/ conference%20presentations/2%20MAYA%20UNDP%202005.ppt 

 
Tablo: 2 Maya’nın Hedefleri 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Aktif Üye 900 1500 2299 3300 4300 

Kredi Portföyü ($) 407,473 707,612 1,208,586 1,753,942 2,355,549 

Operasyonel Sürdürülebilirlik (%) 60 97 112 132 141 

Finansal Sürdürülebilirlik (%) 58 91 106 125 135 
Kaynak:www.un.org.tr/undp/docs/conference%20presentations/2%20MAYA%20UNDP%202005.pp
t 

 
Tablo 3: Sayılarla MAYA ((30/09/2005) 

Aktif Üye Sayısı 1288
Kadın Oranı  %100 
Verilen Kredi Sayısı  2,693 
Bugüne Kadar Verilen Kredi Meblağı  $1,531,074 
Ortalama Kredi Meblağı  $687 
Kredi Bakiyesi  $421,663 
Gecikme Oranı %5 
Saha Sorumlusu Adedi 5 
Saha Sorumlusu Başına Üye Adedi 258 
Şube Adedi:  2 
SEKTÖR  
Ticaret %63,9 
Üretim %27,7 
Hizmet %7,6 
Hayvancılık+tarım %0.5 
İhtiyaç %0,3 
İŞYERİ  
Ev %73,4 
Dükkan %19,4 
Tezgah %3,84 
Pazar %3,36 
İŞKOLU  
El İşi / Dantel %25 
Tuhafiye Malzemesi üretim ve Satışı %23 
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Kozmetik ve Temizlik Malzemeleri  %20 
Terzilik %10 
Takı ve Hediyelik Eşya üretim ve Satışı %5 
EĞİTİM  
İlkokul               %44,1 
Ortaokul               %11,2 
Lise+Meslek Lisesi               %31,5 
Üniversite+ y.okul               % 8,2 
Okumamış                %5 

Kaynak: www.un.org.tr/undp/docs/conference%20presentations/2%20MAYA% 
20UNDP%202005.ppt 

 
Aktif üye sayısını 2008 itibariyle 4300’e çıkarmayı hedefleyen işletme, 2005 itibariyle yaklaşık 

70 milyon $ olan kredi portföyünü de aynı yıl için 2,3 milyar $’a yükseltmeyi hedeflemektedir (Bkz; 
Tablo 2) 

Maya’nın kredi verme yöntemi ve finansmanı konusunda ise şu tespitleri yapmak mümkündür: 
2005 yılı sonu itibariyle 2693 kredi veren kuruluş, aynı tarih itibariyle toplam 1,5 milyar $ kredi ver-
miş, bu kredilerin %100’ü kadınlara sağlanmıştır. Gecikme oranının %5 olarak gerçekleştiği kredi 
sisteminde, verilen kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında ticaret kesimi % 63,9 ile öne çıkmakta-
dır. Kredi verilenlerin eğitim durumuna bakıldığında ise yaklaşık %44,1 ile ilkokul mezunları başı 
çekmektedir (Bkz; Tablo 3) 

Finansal kesime ulaşamayan kişilere kredi vermeyi hedefleyen mikro-kredi sisteminde olduğu 
gibi, Maya işletmesinin verdiği kredilerde de geleneksel bankacılık sisteminde istenen teminatlar 
aranmamaktadır. Bunun yerine Grameen Bank örneğinde olduğu gibi kadınlar arasındaki dayanışmayı 
harekete geçiren ve teminat sistemini de buna dayalı olarak oluşturan, dayanışma grupları sistemi 
benimsenmektedir. Kadınların en az 3 kişiden oluşan gruplar kurduğu bu sistemde, her bir grup üyesi 
kendi işi için kredi alırken, diğer grup üyelerine de kefil olmaktadır. Gelen talep üzerine zaman zaman 
bireysel kredi uygulaması da yapılmaktadır. Bu sistemle kadınlar ilk defa borçlanmakta, ilk defa vergi 
numarasına sahip olmakta ve hatta kimisinin ilk defa kimliği çıkarılmaktadır. Mikro-kredi faiz oran-
ları banka kredisiyle paralellik gösterirken, kredi verilmesinde saha sorumluluğu sistemi işletilmekte-
dir. İşletmenin bu konuda görevlendirilmiş 5’er kişilik gruplardan oluşan 2 ekibi vardır. Bu saha so-
rumluları mahalle çalışmaları ile iş yapan ya da yapmak isteyen kişilere ulaşmakta, kredi isteyenlere 
sistemi detaylı olarak anlatmaktadır. Kredi almaya karar verenlerle kredi öncesi toplantılar yapıl-
makta, başvuru formu doldurulup, nakit akışı hesapları ve geri ödeme kapasitesi değerlendirilmekte-
dir. Nihayet onaylanan kredilerin tahsisi aynı gün veya ertesi gün yapılmakta; kredi verme süresi ise 3 
ile 7 gün arasında değişmektedir. Kredilerin geri ödemelerin gerçekleştiği gün, %25 fazlasıyla yeni 
kredi verilmesi imkânı sağlanmaktadır. İşletmenin finansmanı vakfa gelen Amerikan bağış ve fon ku-
ruluşlarından sağlanmakta, bunlar mikro-kredi uygulamasına verilmek kaydıyla sağlanan şartlı bağış-
lar niteliğini taşımaktadır. İşletmenin faaliyet masraflarını karşılamak adına çok fazla fona ihtiyacı 
olamamakla birlikte, sistemi büyütmek ve daha fazla mağdur kadına ulaşabilmek için ulusal fonlara 
ihtiyaçtan söz edilmektedir (Güzaltan, 2005) 

İşletmede 3 tür kredi verilmektedir: Dayanışma grupları, bireysel kredi ve ihtiyaç kredisi. Bu 
kredilerin özellikleri Tablo 4’de toplu olarak verilmiştir. 

 
Tablo 4: Maya’nın Kredi Ürünleri Ve Özellikleri 

 Dayanışma Grupları Bireysel Kredi İhtiyaç Kredisi 
(Mevcut Üyelere) 

Amaç İş kurma veya geliştirme İş kurma veya geliştirme Eğitim, sağlık, fatura 
ödemeleri v.b 

Miktar 100-900YTL 100–2,000YTL 100-500YTL 
Vade 3 – 12 ay 3 – 12 ay 2 – 6 ay 
Ödeme Sıklığı Aylık Aylık Aylık 
Teminat • En az 3–10 kadının birbirine • Kefil, makine rehini, dö- Grup teminatı, kefil, 
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kefaleti 
• Kredinin son taksitinin 

ödendiği günde tekrar kredi 
imkânı 

• Her yeni kredi alımında 
%25 artış imkânı 

viz/altın... 
• Kredinin son taksitinin 

ödendiği günde tekrar kredi 
imkânı 

• Her yeni kredi alımında 
%25 artış imkânı 

döviz/altın 

Faiz Oranı Piyasa ortalamasında faiz 
oranı; 3 ayda bir faiz gün-
cellemesi 

Piyasa ortalamasında faiz 
oranı; 3 ayda bir faiz gün-
cellemesi 

Piyasa ortalamasında 
faiz oranı; 3 ayda bir 
faiz güncellemesi 

Kaynak:www.un.org.tr/undp/docs/conference%20presentations/2%20MAYA%20UNDP 
%202005.ppt 

Türkiye Grameen Mikro-kredi Projesi 
Uygulamada mikro-kredinin öncüsü KEDV olmasına rağmen, bu konunun Türkiye’nin günde-

mine girmesinde Diyarbakır Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül öncülüğünde, 2003 yılında yapılan bir 
uluslararası toplantı etkili olmuştur. Akgül bu konuda yola çıkarken George Soros'un Türkiye'deki 
vakfı Açık Toplum Enstitüsü'nden, Finansbank ve Vakıfbank gibi kurumlar ve bazı kişilerden destek 
almıştır. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Diyarbakır Valiliği ve Grameen Trust'ın işbirliğiyle, Temmuz 
2003'te ilk mikro-kredinin verilmesiyle Türkiye Grameen Mikro-kredi Projesi hayat bulmuştur (Öz-
kan, 2004). Merkezi Bangladeş’te bulunan Grameen Bankası yöntemlerinin uygulandığı ve özellikle 
yoksulun yoksuluna ulaşmayı hedefleyen bu mikro-kredi programı, pilot bölge olarak belirlenen Di-
yarbakır ve ilçesi Bismil'de başlatılmıştır. Mikro-krediler, üç yıldır yoksullara verilmekte, proje Tür-
kiye İsrafı Önleme Vakfı, Grameen Bank ve Diyarbakır Valiliği ile ortaklaşa yürütülmektedir. 2006 
yılı Nisan ayı itibariyle proje kapsamında 3150 kadına, toplam 3,1 Milyon YTL kredi dağıtılmıştır. 
Projenin kısa süre içerisinde diğer illerde de faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Uygulamada mikro-
kredi tutarı 100 YTL ile 2000 YTL arasında değişmekte; geri ödemeler krediyi aldıktan bir hafta sonra 
başlamakta ve 46 haftaya bölünerek ödenmektedir. Bangladeş’teki sistemde olduğu gibi kredilerin 
geri ödenmemesine karşı bir yaptırım söz konusu değildir. Kredi alan kadınlar gruplar oluşturup, her 
hafta bir evde toplanmakta; proje görevlileri bu toplantılarda geri ödemeleri toplamaktadır. Projenin 
Diyarbakır'daki Bangladeşli yöneticisi, verilen kredilerin % 100 oranında geri döndüğünü belirtmek-
tedir (Soykan, 2006). 

 
Son olarak Türkiye Kalkınma Vakfı’nın da Güneydoğu’da sınırlı sayıda ayni iş kurma kredileri 

verdiğinin altını çizelim. Bu kredilerin tutarı 300 ile 3000 $ arasında olup,  uzun vadeli kredi niteliğini 
taşımaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
• Mikrofinans sayesinde kendi işinin sahibi olan kadınlar bir yandan hane halkı içinde kendi konu-

munu güçlendirmekte, diğer yandan aile bireylerinin eğitim gibi temel insani ihtiyaçlarını karşı-
lama konusunda olumlu dışsallıklar sağlamaktadır. Sosyoekonomik açıdan güçlenen kadınlar 
yalnızca kendileri ve aileleri açısından değil, içinde yaşadıkları bölgenin de gelişmişlik farklı-
lıklarını azaltma konusunda ciddi sosyoekonomik roller üstlenmektedirler.  

• Ancak yapılan araştırmalar sonucunda mikrofinans ile ilgili programlardan en fazla yararlananlar 
kadınlar gibi görünmesine karşın, krediyi kullananların genellikle erkekler olduğu belirlenmiştir. 
Bu durum önlenemediği takdirde, yukarıda bahsi geçen sosyoekonomik etkilerin oluşması bek-
lenmemelidir. 

• Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kadın girişimciliğinin desteklenmesinin altındaki gerekçe 
yoksulluğu azaltmak ve kadının sosyoekonomik hayattaki etkisini/rolünü güçlendirmektir. Tür-
kiye’de var olan ve kadınların kendi işinde çalışmalarını destekleyen sivil toplum örgütlerine da-
yalı az sayıdaki bu programların, yoksulun yoksulu ve güçsüz kadınları hedeflemesi gerekir. Ay-
rıca bu programların iktisat politikalarını belirleyen hükümetlerin programlarıyla bağlantılı ola-
rak tasarlanması gereği açıktır. 

• Bahsi geçen mikrofinans kurumlarının, kadınların bilgiye, sermayeye, piyasalara ve şebekelere 
ulaşabilme konusunda karşılaştıkları sorunların giderilebilmesi için günümüz enformasyon-ko-
münikasyon teknolojilerinden en üst düzeyde yaralanabilmelerine yönelik programları da uygu-
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lamaları gereklidir. 
• Mikrofinans sisteminin en önemli sorunlarından birisi kaynak sorunudur. Mikrofinans kurumları 

küresel bir sistemin parçaları olarak hareket etmektedirler. Maya örneğinde olduğu gibi özellikle fi-
nansman sorununun dış kaynak ayağını sürdürebilme adına küresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun 
faaliyette bulunulması kaçınılmazdır. 

• Mevcut kurumları ve sisteme yeni girecekleri şeffaf ve hesap-verebilir bir yapıya yönlendirecek ve bu 
kurumları ciddi bir biçimde denetleyecek yasal düzenlemelerin ve kurumsal oluşumların tesisine ihti-
yaç vardır. Ayrıca bu yasal düzenlemeler, yoksullukla mücadele ve kadın girişimciliğini desteklemede 
doğrudan ya da dolaylı olarak görevli merkezi ve yerel kamu kurumlarıyla etkileşimin en üst düzeye 
taşınmasına yönelik açılımları da içermelidir 
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ÖZET 
Girişimcinin faaliyet göstereceği alanların seçiminde işletmelerin rekabetçi avantajları üzerinde 

önemli ve geniş bir etkisi vardır. Bu nedenle kuruluş yeri seçimi önemli bir karar verme olayıdır. Bu 
kararın verilmesiyle işletmelerin hayat alanı belirlenmiş olmaktadır. İşletmelerin kuruluş yeri seçimini 
etkileyen ve dolayısıyla böyle bir kararda göz önüne alınması gereken bazı faktörler vardır. Bu fak-
törleri ekonomik-sert ( pazarın büyüklüğü ve yakınlığı, hammadde kaynakları v.s.) ve ekonomik ol-
mayan faktörler (yumuşak) faktörler olarak ayırabiliriz. Ekonomik faktörler, genel olarak işletmelerin 
kontrol alanı içine giren ve işletme yönetimince alınacak kararlarla etkilenebilen faktörlerdir. Girişim-
ciler için işletme yeri seçimi her zaman sert faktörlere dayalı bir seçim değildir. Çünkü küresel yapı 
hemen hemen her yerde ekonomik şartları sağlayacak imkanlar sunarken bu yöndeki politikaları da 
zorunlu kılmaktadır. Ancak sert faktörler tek başına küreselleşmenin çok yönlülüğü nedeniyle kuruluş 
yeri seçiminde yeterli olmamaktadır. Küreselleşen dünya hemen hemen her yerde bu imkânları sun-
maktadır. Bu nedenle kuruluş yeri seçiminde sert faktörleri destekleyecek iklim, çevre ilişkileri, eği-
tim, sağlık ve haberleşme hizmetlerinin yeterliliği, yaşam kalitesi, nitelikli işgücünün varlığı ve sosyal 
sermaye gibi ekonomik olmayan faktörler de önem kazanmaktadır. Değişik bir ifadeyle yumuşak 
faktörler olarak adlandırdığımız kavramlar sert faktörlerin tamamlayıcısı yani tutkalı olmaktadır. Ku-
ruluş yeri seçiminde yumuşak bir faktör olarak karşımıza çıkan sosyal sermaye Putnam'a göre "top-
lumsal yaşamın- kişilerin ortak amaçlarını gerçekleştirmek konusunda daha etkin bir biçimde hareket 
etmelerini sağlayan- ağlar, normlar ve güven gibi özelliklerine işaret etmektedir..." Ancak, daha çok 
bilimsel araştırmalarda kullanılan anlamıyla sosyal sermaye, kişiler arasındaki güveni ifade etmekte-
dir. Sosyal sermaye; ekonomik, sosyolojik ve politik bir kavramdır. Sosyal Bilimlere ait olan “sosyal” 
kavramı ve politik ekonomi disiplinine ait “kapital-sermaye” kavramı gibi iki anahtar sözcüğün bir 
araya gelmesiyle oluşmuştur.  

 

SOSYAL SERMAYENİN ANLAMI VE ÖNEMİ 
Girişimcilik üzerine yapılan çalışmaların çoğunda farklı tanımlamalar rağmen genellikle giri-

şimci kişide aranan özellikler; yaratıcılık, rekabetçilik, başarı yönelimli olma, risk alma olarak sayıl-
maktadır. Girişimcinin yukarıdaki özelliklerine ek olarak girişimciyi faaliyette bulanacağı mekânın ya 
da bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri ile birlikte değerlendiren çalışmalar da yoğunluk 
kazanmıştır. Söz konusu çalışmalarda girişimcilik bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültü-
rel yapının bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Aile, toplumsal davranış örüntüleri, eğitimin kalite ve 
düzeyi ile genel ekonomik koşullar, insanlar arsındaki ilişkilerdeki güven derecesi bireyin girişimcilik 
ruhunu geliştirmesini ve sahip olduğu girişimci niteliklerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilmekte-
dir(Yetim, 2002) 
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Bu süreçte karşımıza sosyal sermaye kavramı çıkmaktadır. Sosyal sermaye, güncel sosyal bilim 
araştırmasında en güçlü ve en popüler metaforlardan birini temsil etmektedir. Kişisel etkileşimleri 
etkileyen toplumsal ilişkilere gönderme yapılarak geniş bir şekilde anlaşılan sosyal sermaye, oy verme 
modellerinden sağlığa, ülkelerin ekonomik başarılarına kadar giden fenomenin uçsuz bucaksız alanını 
açıklamakta kullanılmaktadır. Gerçekten de sosyal bilimler literatürü boyunca, bireysel ve grup farkla-
rını anlamayla ilgili sosyal sermaye meselelerinin ve daha ileri düzeyde kamu politikası dizaynının 
sosyal sermaye oluşumu üzerindeki etkileri açıklaması gerektiğini tartışan yüzlerce tebliğ görülmekte-
dir (Durlauf, Fafchamps, 2004).  

Sosyal sermaye kavramının sosyal bilimler içinde uzun bir entelektüel tarihi vardır, yazılı litera-
türde ilk kez 1916’da, okul topluluklarının merkezleri konusundaki bir tartışmada (Cohen ve Prusak, 
2001: 21) Batı Virjinya’daki okulların şefi olan Lydan J. Hanifan’ın yazılarında yer almıştır. Hanifan, 
okul performansını artırmada topluluk katılımını önemini açıklamak suretiyle sosyal sermaye kavra-
mına başvurmuştur; bu kavramı insanların günlük yaşamındaki birçok olayı; yani, iyi niyeti, arka-
daşlığı,  cana yakınlığı, toplumsal bir birim oluşturan bireyler ve aileler arasındaki sosyal ilişkiyi 
açıklayan somut bir madde olarak tanımlamaktadır. Eğer bir birey komşusuyla temas kurarsa, onlar da 
kendi komşularıyla temas kurarlarsa, o bireyin kişisel sosyal ihtiyaçlarını hemen tatmin edebilen ve 
tüm topluluk içindeki yaşama koşullarının maddi gelişimine yeten bir sosyal imkân taşıyabilen sosyal 
sermaye birikimi olacaktır. Hanifan’dan sonra sosyal sermeye fikri birkaç on yıl boyunca ortadan 
kayboldu. Daha sonra bu kavram, 1930’da Alfred Marshall, 1950’de John Seeling (Trentman, 2003 ve 
Woolcıck, Narayan, 2001), “Amerikan Kentlerinin Yükselişi ve Çöküşü” adlı eseri ile aralarında ya-
kın bağlar bulunan mahallelerde görülen şebekelere özgü değerleri anlatan Jane Jacobs tarafından 
1960’da ve Glenn Loury 1977’de belirli gelir farklılıkları türlerini tarif etmek için kullanmıştır (Cohen 
ve Prusak, 2001: 21). Bu yazarlardan hiç biri, ilginçtir ki,  konuyla ilgili daha önceki çalışmalardan hiç 
alıntı yapmamışlardır. Fakat onlar tüm yaşamsallığı ve topluluk bağlarının önemini özetlemek için 
aynı terimi kullanmışlardır(Trentman, 21003 ve Woolcıck, Narayan, 2001). Sosyal sermaye kavramı 
son on yıllarda Jane Jacob (1961), Pierre Bourdieu (1983),  James C. Coleman (1998) ve Robert D. 
Putnam (1993,2000)’ın (http://www.landcareresearch.co.nz), Fracis Fukuyama ve Dünya bankası uz-
manlarının çalışmaları olmuştur çalışmalarıyla üne kavuşan bir kavramdır.  

Fransız sosyolog Pierre Bourdieu sosyal sermayeyi bireysel başarımları açıklamaya yardımcı 
olan çeşitli sermaye biçimlerinden biri olarak tanımlar( Cohen ve Prusak, 2001: 21 ). Bourdieu’nün 
kavramı, onun sınıfla ilgili teorik fikirliyle bağlantılıdır. Bourdieu’nün sosyal sermaye kavramı, anlaş-
mazlıklar ve güç işlevi (aktörün kendi çıkarlarını ileri götürme yeteneğini artıran ilişkiler) üzerine 
vurgu yapmaktadır. Toplumsal konum, ekonomik, kültürel ve toplumsal kaynakların bölünmesi, genel 
olarak, sembolik sermaye yardımıyla meşru hale getirilmektedir. Bourdieuan perspektiften bakıldı-
ğında, sosyal sermaye, farklı toplumsal arenalarda yürütülen toplumsal mücadeledeki bir kaynak olur 
(Siisâinen, 2000).    

 Chicagolu Sosyolog James Coleman “İnsan Sermayesinin Yaratılmasında Sosyal Sermaye” 
isimli makalesinde ve “Sosyal Teorinin Temelleri” adlı eserinde bireycilik ön kabulüne karşı çıkarak 
bireylerin işgal ettikleri mevki ya da mensup oldukları şebekeler ne olursa olsun insanlara yapılan 
yatırımların tek başın önemli getiriler sağlayacağı anlayışına karşı çıkar(Cohen ve Prusak 2001: 22 ). 
Coleman’a sosyal sermayeyi “toplumsal organizasyon yokluğunda ulaşılamayan veya sadece yüksek 
maliyetlerde ulaşılabilen hedeflere ulaşmayı sağlayan değerler olarak tanımlar (Mercan ve Halıcı, 
2005).  

Robert Putnam’ın 1993 tarihli “Demokrasiyi Çalıştırmak” adlı eseri sosyal sermayenin politik, 
kurumsal ve ekonomik değerini inandırıcı bir şekilde ortaya koymaktadır(Cohen ve Prusak 2001: 22 ). 
Fiziksel sermaye fiziksel nesnelere, insan sermayesi bireylerin özelliklerine karşılık gelirken,  sosyal 
sermaye;  bireyler-toplumsal ağlar ve onlardan çıkan karşılıklılık normları ve güvene değer bulma 
arasındaki bağlantılara karşılık gelmektedir.  Bu bağlamda, sosyal sermaye bazılarının  “civic virtue 
(kentsel erdem/kentli erdemi)” adını verdiği şeyle yakından ilişkilidir.  Fark, karşılıklı sosyal ilişkiler-
den oluşan bir mantık ağına iliştirildiği zaman, sosyal sermayenin kentsel erdemin en güçlü olduğunu 
öne çıkarmasıdır.  Yalnızlaşmış bireyleri olan birçok erdemli toplum, toplumsal sermeye yönünden 
gerektiği şekilde zengin değildir(http://www.landcareresearch.co.nz). Putnam sosyal sermayeyi 
açıklarken, güven, normlar ve toplumun verimliliğini iyileştirebilen ağlar gibi toplumsal örgüt özel-
liklerini referans alır. Putnam’ın sosyal sermaye kavramının üç bileşeni vardır: Ahlâki zorunluluklar 
ve normlar, toplumsal değerler (özellikle güven) ve toplumsal ağlar (özellikle gönüllü dernekler.) 
Putnam’ın esas tezi, bir bölgenin işlevlerini iyi bir şekilde yerine getiren ekonomik sistemi ve yüksek 
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düzeyde politik entegrasyonunu olması halinde, bunların; bölgenin toplam sermayesinin başarılı bir 
şekilde biriktirilmesinin bir sonucu olduğudur(Mercan ve Halıcı, 2005). 

Kuzey ve Güney İtalya’yı karşılaştıran araştırmasında, Putman (1993), toplumsal sermayeyi, 
oylamaya katılanılar, gazete okuma, konu ile ilgili cemiyetlere ve futbol kulüplerine üyelik ve kamu 
kurumlarına güvenle ölçülmüş şekilde, kentsel katılım derecesi açısından inceler (http://www1. 
worldbank.org/). Putnam ‘a göre Kuzey’in başarısını mümkün kılan şey insanlar arasındaki güvenin 
yaratılmasına ve ilişkilerinin kurulmasına ve bir bütün olarak topluluğun refahına gösterilen ortak 
kaygıya katkıda bulunan yüzlerce yıllık toplumsal kurumlardı. Benzer kurumların eksikliği ya da 
yokluğu Güney’in bölgesel ekonomik başarısını engellemiştir. Dünya Bankası’ndaki ve diğer küresel 
kurumlardaki siyaset bilimcilerin yürüttükleri kıyaslamalı çalışmalardaki sonuçlar Putnam’ın düşün-
celerini teyit eder niteliktedirler. Bazı ülkeler doğal kaynaklar bakımından diğerlerinden daha zengin 
olmalarına rağmen kurumsal gelenekler, güven ve karşılıklı bağımlılık, hukukun egemenliği ve top-
luluk ruhu gibi bir ulusun gelişmesi açısından en az hammadde kadar önemli olduğu Eski Sovyetler 
Birliğinin dağılma sürecinde daha iyi anlaşılmıştır. Arjantin yüzyılın başında dünyanın en büyük ve en 
güçlü ekonomisi olmasına rağmen bugün her ne kadar doğal kaynaklara ve eğitilmiş nüfusa sahip olsa 
da dünya sıralamasında gerilere düşmüştür. Bunun nedeni olarak uzmanlar güvenilmez kurumlar, 
siyasi istikrarsızlıklar ve topluk yapılarının maruz kaldığı saldırılara işaret etmektedirler (Cohen ve 
Prusak 2001: 21–23 ). Sosyal sermaye konusundaki en önemli makroekonomik kanıt,  Dünya Değer-
leri Anketi’ni başlangıç noktası olarak alır. 1990-1991 anketi 28 piyasa ekonomisini kapsarken,  1981 
anketi, 21 piyasa ekonomisindeki binlerce bireyden alınan cevapları esas almaktadır.   Genel olarak, 
29 piyasa ekonomisi en az bir kere ankete dâhil edilmiştir. Deneysel verilerin çoğu,  çok az sayıda 
daha az gelişmiş ülke içeren örneklere, bunu yanında OECD ülkelerine dayanmaktadır; sonuç olarak, 
GÜVEN değişkenindeki tanıtıcı değişkenlerin çoğundan daha yoksul ülkelerin sorumlu olduğu hususu 
ile ilgilenilebilir(www.oecd.org). 

Fukuyama’ya göre, “Sosyal sermaye bir toplumda veya onun bazı bölümlerinde güven duygusu-
nun hâkim olmasından ileri gelen bir yetidir(Fukuyama, 2000: 42). Bu, ulus gibi büyük gruplar içende 
gömülü olduğu gibi aile gibi küçük gruplar içinde ve bu iki grup arasındaki tüm gruplar içindede gö-
mülüdür. Tarihsel alışkanlıklar, gelenek ve ya din gibi kültürel mekanizmalar aracılığıyla yaratıldığı 
ve iletildiği için insan sermayesinin diğer türlerinden farklıdır. Yani insan sermayesini diğer alanları 
gibi rasyonel yatırım kararıyla oluşturulamaz. Örneğin birey herhangi bir meslek sahibi olmak için 
mesleki eğitim görme veya kolej eğitimi görme gibi daha geleneksel bir alna yatırım kararı verebilir. 
Sosyal sermaye edinme ise bir topluluğun ahlaki normlarının alışkanlık haline gelmesini ve sadakat, 
dürüstlük gibi erdemlerin kazanılmasını ve bireylerin birbirlerine bağımlılığını gerektirir. Daha doğ-
rusu sosyal sermaye bireylerin sadece kendi başlarına hareket etmeleri ile kazanılmaz. Bireysel de-
ğerlerden çok sosyal değerlerin hâkim olmasına dayanır( Fukuyama, 2000: 42). 

Coleman sosyal sermayeyi ”Toplumsal organizasyon,  yokluğunda ulaşılamayan veya yüksek 
maliyette ulaşılabilen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak suretiyle toplumsal sermayeyi oluşturur” 
derken Putnam benzer bir karekterizasyon sağlar:“...toplumsal sermaye, güven, normlar ve toplumun 
(sosyete) verimini iyileştirebilen ağlar gibi toplumsal organizasyonun nitelikleri anlamına gelir. ”Her 
iki tanımlama, toplumsal sermayenin toplum üzerinde sahip olduğu varsayılan yararlı etkileri vurgu-
lar. Bu tanımlamalara göre, toplumsal sermaye olumlu bir grup ayrımcılığı tipidir. Coleman’ın tanımı, 
ayrımcılığın (externality) toplumsal organizasyondan çıktığını ortaya koyar. Putnam’ın tanımı,  güven,  
norm ve ağlar gibi spesifik gayrı resmi organizasyon biçimlerini vurgular. Fukuyama, toplumsal ser-
maye tanımında, tek belli paylaşılan normların ve değerlerin toplumsal sermaye olarak dikkate alın-
ması gerektiğini iddia eder: Toplumsal sermaye,  basitçe,  bir grubun üyeleri arasında,  aralarında iş-
birliği sağalmaya izin veren belli gayrı resmi kurallar dizisinin veya paylaşılan normların var olması 
şeklinde tanımlanabilir. Değerlerin ve normların paylaşılması kendi başına toplumsal sermaye 
üretmez, çünkü değerlerden yanlış olanlar olabilir. Toplumsal sermayeyi üreten normlar,  özellikle, 
doğru söyleme, zorunlulukları yerine getirme ve karşılıklılık gibi erdemleri bünyesinde barındırmalı-
dır. Diğer tanımlamalar, toplumsal sermayeyi,  sonuç açısından değil,  ilişkiler açısından veya bireyler 
arasındaki karşılıklı bağımlılık açısından karakterize eder. Daha sonraki araştırmada, Putnam toplum-
sal sermayeyi; bireyler-toplumsal ağlar ve onlardan çıkan karşılıklılık ve güvene değer bulma normları 
arasındaki bağlantılar. Ostrom ise: Toplumsal sermaye, birey gruplarının tekrarlanan bir faaliyete ge-
tirdiği etkileşim modelleri konusunda paylaşılan bilgi, anlayışlar, normlar,  kurallar ve beklentilerdir 
Benzer şekilde, Bowles ve Gintis Toplumsal sermayenin, “genel olarak güvene, birisinin iş arkadaşı 
ile ilgilenmeye,  birisinin topluluğunun normlarıyla yaşama arzusuna ve bunu yapmayanları cezalan-
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dırma” anlamına geldiğini belirtir. Nihayet, Lin’in toplumsal sermayeyi,   toplumsal ağlara iliştirilen 
ve faaliyetler için faaliyeti yapanlar (aktörler) tarafından girilen ve kullanılan kaynaklar şeklinde,  
işlemlerle ilgili olarak tanımladığı günümüzün kitap uzunluğundaki işlemi bulunur.  Dolayısıyla, kav-
ramın iki önemli bileşeni vardır: (1) Bireylerden daha ziyade toplumsal ilişkilere iliştirilen kaynakları 
temsil eder ve (2) bu tür kaynakların girişi ve kullanımı faaliyeti yapanlara aittir. Bu tanımlardan,  
temelde olan üç ana fikri ayırabiliriz: (1) Toplumsal sermaye bir grubun üyeleri için pozitif ayrımcı-
lıklar (externalities)  yaratır.  (2)  Bu ayrımcılıklara, paylaşılan güven, normlar ve değerler ve beklen-
tiler ve davranışlar üzerindeki onların ardından gelen etkiler aracılığıyla ulaşılır. (3) Paylaşılan güven, 
normlar ve gayrı resmi organizasyon biçimlerinden çıkan değerler, toplumsal ağları ve birlikleri esas 
almıştır. Toplumsal sermaye çalışması, normlar ve güven aracılığıyla faydalı sonuçlar üreten sürece 
dayanan ağlarla ilgili bir çalışmadır. Bu tanıma göre, toplumsal sermaye,  onun varlığı yararlı sonuç-
larla eşitlendiği için her zaman arzu edilebilir bir şeydir. (Durlauf, Fafchamps, 2004). 

ETKİ VE ORTAYA ÇIKIŞ BAKIMINDAN SOSYAL SERMAYE 
Sosyal sermaye kavramı üzerinde yapılan çalışmaların gün geçtikçe artması kavramın içeriğini 

doldurucu yönünde birçok yeni kavramı da beraberinde getirmiştir. Ancak kavram kargaşasına yol 
açmamak için aşağıdaki şekildeki gibi öncelikli bir ayrıma gitmek gerekmektedir.   Sosyal sermaye ve 
güven, taraflara daha fazla bilgiye erişme olanağı vermek suretiyle, onlara karşılıklı fayda için faali-
yetler sağlayacak ve tekrarlanan işlemler aracılığıyla fırsatçı davranışları azaltacak şekilde, ekonomik 
işlemleri daha verimli hale getirebilir. Sosyal sermaye, hem mikro hem makro düzeyde ekonomik fa-
aliyetin sonuçlarını biçimlendirmede önemli bir rol oynar (http://www1.worldbank.org/). 

Mikro düzlemden makro düzleme giden süreçte sosyal sermaye mikro düzeyde makro düzey ta-
rafından kapsayan unsurları içine alır değerler, normlar, liderlerin hesap verebilirliği, kolektif eylem 
ve sorumluluk pratikleri bunlar arasındadır(Köse, 2004). Özellikle,  yerel toplumsal yapı, ekonomik 
kararları ve sonuçları üç temel mekanizma aracılığı ile etkiler; bilgi paylaşımı,  işlem maliyetleri üze-
rindeki etki ve ortak faaliyet ikileminin azaltılması. (Isham, 2001) 

Mikro düzey (birey/aile/arkadaşlar, firma); bu düzlemde aile toplumsal, sermaye,  yoksullar 
arasında;  kendilerini,  sağlığın bozulması, kötü hava koşulları veya hükümet krizleri gibi şoklara karşı 
güvenceye almak amacıyla ve yiyecek, kredi ve çocuk bakımı gibi kaynaklarını bir havuzda toplama-
ları amacıyla kullanılır. Yoksul kişilerin küçük işletmeleri çalıştırmasını ve gelirlerinde artış sağla-
maya ek olarak, gayrı resmi ilişkiler çoğunlukla günü kurtarma ve umutsuzluk arasındaki fark anla-
mına gelmektedir. 

 
Şekil 1: Oluşum ve etki düzleminde sosyal sermaye 
 

Makro düzlem 

Devlet kurumaları Hukuksal yapı Yönetişim 

Yapısal sosyal 
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maye 

Yerel kurumlar, Ağlar Güven, yerel norm ve değerler 

Mikro düzlem 
 
Kaynak: Mareike Göhler- Robus, sozialkapital als Analysekonzept für Osteuropa?, 
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Firma, yoğun ve birbirinin üzerine binen toplumsal ağlar güven oluşturarak ve paylaşılan norm-
ları besleyerek ekonomik işbirliği ihtimalini artırırlar.  Firmalar arasında ve firmalar içinde yaratılan 
sosyal sermaye, özelilikle yerel düzeydeki riski ve belirsizliği azaltmak için önemlidir. Sosyal ser-
maye, ürünler ve piyasalar konusundaki karşılıklı değerli bilgi değişimini kolaylaştı-
rır(http://lnweb18.worldbank.org,). Bu anlamda dışarıda var olan ve kazanılan sosyal sermaye 
informal işbirliği ilişkisinin yükselmesine ve işlem maliyetlerinin azalmasına neden olur(Arbeitsfeld 
Privatwirtscahftsförderung, 2001). Örgüt içinde ve örgüt dışı ilişkilerde işten çıkarma, işe alma ve 
eğitim giderlerini azaltan sık personel değişikliklerinin neden olduğu kopuklukları engelleyerek çok 
kıymetli örgütsel bilgiyi koruyan düşük iş gücü devir oranları sağlar(Cohen ve Prusak,2001: 28 ).Ara 
düzey komşuluk, kimlik topluluğudur. 

Makro düzeyde (yerel otorite alanı/ulusal/uluslararası ); rejim tipi, yasalar, devletin yetkile-
rini yerele dağıtması anlamında merkezileşme ve politik sürece katılma düzeyini içeren siyasi bir dü-
zenleme çerçevesini içermektedir. Bu açıdan sosyal sermaye kavramını aslında politik rasyonelitede 
meydana gelen ve siyaset düzeyini hedefleyen bütüncül bir dönüşüm sonucu ortaya çıkması beklenen; 
verimliliğe, güvene ve dayanışmaya giden toplumsal ilişkiler bütünü olarak görülebilir(Köse, 2004).  
Sosyal sermaye,  hükümet işlevlerinin nasıl belirleneceği konusunda ve ekonomide ne tip bir özel 
sektör geliştirileceği konusunda önemlidir. bu süreçte devlet yeni toplumsal sermaye biçimleri oluş-
turmak için çok fazla bilinen kaldıraçları yoktur. Toplumsal sermaye, sıklıkla, dinin, geleneğin payla-
şılan tarihsel deneyimin ve herhangi bir hükümetin kontrolünü dışarıya bağlayan diğer faktörlerin bir 
yan ürünüdür. Hükümetlerin toplumsal sermaye yaratmada en büyük yeteneğe sahip oldukları alan 
eğitimdir. Eğitim kurumları sadece insan sermayesini aktarmakla kalmazlar, aynı zamanda toplumsal 
kurallar ve normlar biçiminde toplumsal sermaye üzerine geçerler. Devletler gerekli kamu mallarını, 
özellikle mülkiyet haklarını ve kamu güvenliğini verimli bir şekilde sağlamak suretiyle,  toplumsal 
sermayenin oluşturulmasını dolaylı olarak beslerler. Bireyler sokakta yürüdükleri zaman yaşam kor-
kuları varsa,  bir araya gelemezler,  gönüllü olamazlar,  oy kullanmazlar veya bir başkasıyla ilgilene-
mezler.  Halk etkileşimi ve mülkiyet hakları için istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlanması halinde, 
rasyonel bireylerin tekrarlanan etkileşimlerinin bir sonucu olarak, güven büyük olasılıkla kendiliğin-
den ortaya çıkacaktır. Özel sektöre veya sivil topluma bırakılması gereken faaliyetleri üslenmesi ha-
linde, devletin toplumsal sermaye üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi vardır.  İşbirliği yapma yeteneği 
alışkanlığa ve pratiğe dayanır. Eğer devlet, her şeyi organize etmek için işin içine girerse, insanlar ona 
bağımlı olacak ve bir başkasıyla kendiliğinden iş yapma yeteneklerini yitireceklerdir. Devletin rolü-
nün ötesine baktığımız zaman,  en azından iki ek toplumsal sermaye kaynağı kalır. Birincisi dindir. 
Dinden ilham alan kültürel değişim dünyanın birçok kısmında canlı bir seçenek olarak kalır; son on 
yılda, İslâm dünyası ve Latin Amerika’nın her ikisi de dinselliğin yeni biçimlerinin geliştiğini gör-
müşlerdir. Açıkçası, toplumsal sermaye açısından bakıldığında,  dinin bütün biçimleri olumlu değildir; 
mezhepçilik hoşgörüsüzlüğe, nefrete ve şiddete yol açar.  Fakat din, tarihsel olarak en önemli kültür 
kaynaklarından biri olmuştur ve muhtemelen gelecekte de öyle kalacaktır.  

Gelişmekte olan ülkelerde, toplumsal sermayenin ikinci kaynağı kürselleşmedir. Küreselleşme,  
sadece sermayenin değil,  fikirlerin ve kültürün de taşıyıcısı olmuştur.  Herkes, küreselleşmenin yerli 
kültüre zarar verdiğinin ve uzun zamandır ayakta kalan gelenekleri tehdit etliğinin farkındadır.  Fakat 
küreselleşme, muhasebe standartlarından sivil toplum faaliyetlerine yönelik yönetim uygulamalarına 
uzanan yeni fikirler, alışkanlıklar ve ona uygun uygulamalar da getirir. O sadece küresel iletişimlerin 
ve bilgi devriminin avantajlarına alabilen banker değildir;  çevrecilerden iş organizatörlerine kadar 
tüm eylemci türleri, öncekinden çok daha büyük bir sınıra kadar şimdi ulusları aşan bir şekilde çalışa-
bilirler (Fukuyama:2000a) 

Ekonomik gelişmede yapıcı devlet katılımı, dışsal sosyal bağlar ve içsel uyum sağlama arasında-
ki hassas dengeye dayanmaktadır. İdeal olarak, yüksek becerili ve iyi bağdaştırılmış devlet bürokra-
sisi, özel ve kamu sektörü işletmelerinin piyasa performansını artırmak amacıyla, iş liderleriyle daha 
yakın çalışma ilişkisini kullanır. Hükümet verimliliği, hesaplayabilirlik ve kuralları uygulama yete-
neği, yerli firmaların ve piyasaların büyümesini, sağlayan veya sağlamayan, yabancı yatırımları teşvik 
eden veya etmeyen ekonomik büyümeyi oldukça direkt biçimde etkiler (http://lnweb18.worldbank. 
org). Sosyal sermaye kavramı sosyalleşeme süreci devletin geriye çekilerek kendiliğinden ortaya çık-
maz. Sosyal olarak işbirliği yapma yeteneği daha önceki alışkanlıklara, geleneklere ve normlara daya-
nır ki bu süreç pazarın yapılanmasına hizmet eder. Eğer sosyal sermaye birikimi yüksekse o zaman 
hem pazar hem de demokratik politikalar serpilir ve pazar demokratik kuruluşları takviye eder. Öze-
likle otoriter hükümetler ve yeni sanayileşen ülkelerde insanlar sosyalleşmenin yeni biçimlerini politik 
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süreçte deneyim kazanmadan önce iş yerlerinde öğrenebileceklerinden daha önemlidir. Aslında sosyal 
sermaye kavramı kapitalizm ile demokrasinin ilişkisini netleştirir. Sağlıklı bir kapitalist ekonomi top-
lumun temelinde iş dünyasına, kurumsal şirketlere, ağ yapılarına ve bunun gibi kendi kendine orga-
nize olabilen örgütlere izin veren sosyal sermayenin yeterli ölçüde oluğu bir yapıdır (Fukuyama, 2000: 
372). 

SOSYAL SERMAYENİN KAPSADIĞI BELLİ BAŞLI KAVRAMLAR 

Ağa Katılanlar 
Tarih boyunca dünyanın her yerinde insanlar kent meydanlarında, köy odalarında, kahvehane-

lerde, birahanelerde, lokantalarda, parklarda, pazaryerlerinde v.s. bir araya gelmişlerdir. Söz konusu 
yerlerde insanlar dedikodu dâhil her türlü bilgi alış verişlerinde bulunmuşlar, acılarını ve Sevinçlerini 
paylaşmışlar, birbirleri ile bağlarını tazelemişlerdir. Kısaca buralar bir sosyal mekân olarak sosyal 
ilişkilerini geliştirdikleri yerler olmuşlardır(Cohen ve Prusak,  2001: 117) 

Kavramın tüm kullanımlarına temel,  bireyler ve gruplar arasındaki ilişkiler ağını daha fazla veya 
daha az yoğun şekilde kilitleme nosyonudur. Kişiler çeşitli yanal/yanılmasına birlikler aracılığıyla, 
diğerlerine angaje olurlar.  Bu birliklerin hem gönüllü hem de eşit olması gerekir. Sosyal sermaye 
kendi başına hareket eden bireyler tarafından oluşturulamaz.  Bu, yeni birlik ve ağ oluşturma kapasi-
tesi olan, toplumsallaşabilirliğe yönelik bir eğilimdir (http://www.mapl.com.au/A2.htm).  

Bir bölgedeki şebeke ve topluluklar sosyal sermayenin kaynağı ve biçimi aynı zamanda insanlar 
arasında işbirliği bağlarının temel göstergesidir. Şebeke ve toplulukların desteklenmesi sosyal serma-
yenin büyümesini teşvik eder. Bu tür yerler aidiyet ve bağlılık duygusunun kaynağıdır. İnsanlar bu tür 
yerlerde kendilerini kendi evlerinde ve birbirlerine karşı sorumlu hissederler. Şebekeler ve toplular 
ortak çıkarların deneyimlerin hedeflerin ya da görevlerin bir araya getirdiği insan grupları olarak as-
gari düzeyde güven ve diğerkâmlık çağrıştırırlar (Cohen ve Prusak, 2001: 88). 

Karşılıklılık 
Sosyal sermaye şimdiki ve resmi olarak açıklanmış yasal değişim veya iş sözleşmesi anla-

mına gelmez, fakat kısa dönemli fedakârlık ve uzun dönemli kişisel çıkarın (self interst) bağlantısı 
anlamına gelir. Birey, başkalarına bir hizmet verir veya kişisel bir maliyet üslenerek, fakat bu kibarlı-
ğın ihtiyaç olduğunda belirsiz bir zamanda kendisine geri döneceği şeklindeki genel bir beklentiyle, 
başkalarının yararına hareket eder (http://www.mapl.com.au/A2.htm).  Bir toplulukta karşılıklılık 
güçlüdür, kişiler birbirlerinin çıkarlarına bakarlar. Sosyal sermaye sanayi şebekelerinde, kümelerinde, 
ekolojilerinde ve firma içindede büyük önen taşımaktadır.  Örgütler iş partnerleri ile sosyal ve kültürel 
ortamlarından derin bir şekilde etkilenirler. Birbirleri ile gömülü (derin-zimmî) bağlarla bağlanan ör-
gütlerin özel fırsatlar elde etmeleri o derecede kolay olacaktır. İnsanlar kendilerine iş arkadaşları, or-
taklar ya da tedarikçiler aradıklarında her zaman en karlı ekonomik değiş tokuşa, en iyi bilgiye ya da 
en yüksek ustalığa bakmazlar. Kendi geçmiş deneyimleri ile örgütlerin ya da grupların deneyim ve 
normları karar ve davranışlarını biçimlendirir. Yerleşik bağların verdiği güven ve rahatlık alınacak 
kararları etkiler. Diğer yandan dostlarla bağ kurmanın vereceği hoşluklarda işin cabasıdır (Cohen ve 
Prusak, 2001: 83).  

Güven 
Güven bilgi içermesine rağmen yalnızca bilgiye indirgenemez. Günümüz sanal firmaları tedarik-

çileri ve dışarıya iş yaptırdığı şirketler hakkında ağlar arcılığıyla kendisine akan birçok bilgiye sahip-
tir. Ancak güven entegre devreler veya fiber optik kablolar içinde değildir. Dışarıdaki şirketlere du-
yulan güven eksikliği nedeniyle katlanılması gereken maliyet yükseltici işlemler firmalara yük ol-
makta geniş hiyerarşik yapıdan vazgeçememektedirler. Dolaysısıyla işletmeler firmalar geniş 
hiyerarşik yapıdan küçük şirketlerin oluşturduğu esnek ağ yapılarına geçiş yeteneği sahip olan top-
lumlardaki sosyal sermaye ve güvenin ne olduğuna bağlıdır. Örneğin Japonya gibi güven düzeyi yük-
sek toplumlarda bilgi devrimi ağ yapıları ile kendini hissettirirken, düşük güvenli toplumlar belki bilgi 
teknolojilerinin kendilerine sundukları verimliliklerden hiçbir zaman yaralanamayacaklardır. Bu bağ-
lamda teknoloji ve Pazar koşulları değiştikçe sosyal sermaye ile donanmış topluların bu sermayeden 
yosun olan toplumlara göre daha istekli bir şekilde yeni organizasyon biçimlerine benimseyecekleri 
bir gerçektir. Birbirlerine güvenmeyen insanlar kendilerini yalnızca müzakereye, anlaşmaya ve dava 
etmeye iten bir formel kurallar çerçevesinde işbirlikleri yapabildikleri bir toplumda bulacaklardır. 
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Toplumdaki yaygın güvensizlik “işlem maliyetlerini” artıracağından dolayı bu durum bütün ekonomik 
aktivitelere bir tür vergi olarak yansıyacaktır (Fukuyama 2000: 41–46).Güven toplumsal sitemin 
önemli bir akışkanı olarak etkin bir değerdir. Sistem içinde güven ve benzeri değerler, sadakat veya 
doğruyu söyleme “dışsallıklar” yaratırlar. Onlar tıpkı bir mal gibi gerçek, pratik ekonomik değerleri 
vardır ve sitemin etkinliğini artırırlar, daha fazla mal üretmeye veya yüksek düzeyde itibar edilen de-
ğerleri üretmeye imkân tanırlar Fukuyama, 2000: 167). 

Toplumsal normlar 
Hasidic Yahudilerinden oluşan birbirine sıkıca bağlı bir cemaat, her bir tanenin saf olup olmadı-

ğını test etmeksizin elmas ticareti yapar,  bu da hayata geçmiş bir sosyal sermayedir. Sosyal sermaye, 
arkadaşlık ağları içinde, komşuluklarda, okullarda, kulüplerde, derneklerde, şehircilik ilişkilerinde ve 
kahvehanelerde(kafelede) bulunabilmektedir. Neşe içinde söylenen bir söz olan “herkesin senin ismini 
bildiği yer” sosyal sermayenin önemli bir yönünü yakalamaktadır (www.bowlingalone.com) 
.Toplumsal normlar, daha resmi, kurumsallaşmış yasal yaptırımların gereğini yerine getiren gayrı 
resmi bir toplumsal kontrol biçimi sağlar.  Toplumsal normlar, genel olarak yazılı olmayan, fakat beli 
bir toplumsal kontekst içinde hem hangi davranış kalıplarının beklendiğini belirlemek, hem de hangi 
davranış biçimlerinin toplumsal olarak değerli veya onay görür olduğunu tanımlamak için herkes tara-
fından anlaşılan formüllerdir. Bazı kişiler, sosyal sermayenin yüksek olduğu yerde suçun az olduğunu 
ve resmi politika oluşturmaya çok az gerek duyulduğunu ileri sürerler. Güvenin düşük düzeyde ve 
toplumsal normların çok az sayıda olduğu yerlerde, kişiler sadece resmi kurallara ve yönetmeliklere 
bağlı olan faaliyetlerde işbirliği yapacaklardır.  Bunların, pahalı yasal işlem maliyetlerine yol açacak 
şekilde,   üzerinde görüşülmesi,  anlaşmaya varılması,  dava açılması, bazen de baskıcı araçlarla zorla 
yaptırılması gerekmektedir (Fukuyama, 1995). 

Ortak değerler (Commons) 
Kişisel çıkar ve sözleşme toplumsal kurumların önemli bir kaynağı olmasına rağmen etkin ku-

rumlar ortak etik değerlere sahip topluluklar üzerinde yükseliler. Daha önce den yerleşmiş ahlaki uz-
laşma grubun üyelerinin birbirlerine karşılıklı olarak güvenmelerine zemin hazırlamış olduğundan 
dolayı bu tür topluluklar kendi ilişkilerinin kapsamlı yasal düzenlemeler ve sözleşmelerle çevrelenme-
sine ihtiyaç duymazlar (Fukuyama, 2000: 42) . 

Güven, ağlar, normlar ve karşılıklılığın birbiriyle bağlanmasının etkisi, ortak değerler olarak bi-
linen kaynaklar üzerindeki sahipliğin paylaşıldığı güçlü bir topluluk oluşturur. Ortak değerler, herkes 
tarafından kullanılan fakat hiç kimseye ait olmayan bir havuzda toplanmış topluluk kaynakları oluştu-
rulması anlamına gelmektedir.  Her birinin kısa vadeli kişisel çıkarı, eğer kontrol edilmezse, ortak 
kaynağı aşırı kullanılır hale getirecek ve uzun vadede yok edecektir. Sadece güvenin oluşturduğu 
güçlü bir değerler sisteminin olduğu yerde,  kural dışı hareket edenlere (free-riders)  karşı yapılacak 
iki taraflı ve etkili gayrı resmi sosyal yaptırımlar, tanımlanmamış ve bütün tarafların avantajına olacak 
şekilde ortak değerleri koruyabilir( http://www.mapl.com.au/A2.htm) 

Proaktivite 
Yukarıda anlatılan birkaç kategori içinde saklı olan şey,  kişisel ve kolektif fayda duygusudur. 

Toplumsal sermeyenin gelişmesi, vatandaşların katılımcı bir topluluk içinde aktif ve istekli bir şekilde 
mücadele etmesini gerektirir. Bunlar sorgulanmayacak kadar önemli olmalarına rağmen,  bu hizmet-
lerin karşılığının (makbuzunun) alınmasından veya hizmet karşılığındaki insan haklarından oldukça 
farklıdır. Sosyal sermaye, insanlara kurban olarak değil, yaratıcı olarak bakar 
(http://www.mapl.com.au/A2.htm) 

SOSYAL SERMAYE, GELİŞME VE BÖLGEYE YÖNELME 
Fukuyama’ya göre ailesel toplumlarda aralarında bir ilişki bulunmayan insanların birbirlerine 

güven duymalarına bir gerekçe olmadığı için genellikle etkinlik kazanmış gönüllü birleşmeler zayıftır. 
Bu tür toplumlara örnek olarak Tayvan, Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti gösterilebilir. Bunların 
karşıtı olarak sosyal güvenin yüksek olduğu topluluklar güçlü bir kendiliğinden sosyalleşme eğilimi 
gösterirler. Bu gruba en iyi örnek olarak Japonya ve Almanya verilebilir. Sosyal sermaye ve kendili-
ğinden sosyalleşme süreci önemli ekonomik sonuçlara yol açmaktadır. Mülkiyeti devlete ait olan ya 
da devlet desteğinin önemli olduğu ya da yabancı çokuluslu şirketlerin kapsam dışında tutulduğu bir 
analiz sonucunda Avrupa ve Kuzey Amerika’da Alman ve Amerikan özel şirketlerinin İtalya ve 
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Fransa’dakilere kıyasla daha büyük olduğu görülmektedir. Asya’da ise Japon ve Kore şirketleri Tay-
van ve Hong Kong’daki şirketlerden daha büyüktür. Aslında bir ulusun büyük ölçekte firmalar oluş-
turma yeteneğinde ulusun mutlak ekonomik gücü, ülkenin konumu, vergi politikaları anti tröst ve di-
ğer düzenleyici faktörlerde önemlidir ve de göz önüne alınması gerekir. Fakat Almanya, Japonya ve 
ABD gibi ülkeler göz önüne alındığında söz konusu ülkelerdeki sosyal sermaye ve yüksek güven duy-
gusu gerçeği ile dev boyutlu özel işletmeler yaratma yeteneği arasında bir ilişki olduğu görülür. Buna 
karşılık Tayvan, Hong Kong, Fransa ve İtalya gibi görece düşük güvene sahip ülkelerde ise aksine aile 
şirketleri popüler olmuştur. Güven duygusu sadece büyük ölçekteki işletmelerin çoğalmasına yardımcı 
olmaz. Gelişen enformasyon teknolojileri sayesinde küçük şirketler ağına geçişi de kolaylaştırır. Şir-
ket boyutu ve ölçek büyüklüğü ekonomik gelişmenin ilk aşamalarında toplumun büyüme ve zengin-
leşme yeteneğini belirleyici olmadığı söylenebilir. Hatta küçük işletmeler güven eksikliğinin bir so-
nucu olarak ortaya çıkması, ekonomik faaliyetlere vergi olarak yansımasına rağmen büyüklere kıyasla 
kurmalarının kolay olması, esnek yapıları, pazar uyum süreçleri bir üstünlük olarak görülerek deza-
vantajlar avantaja çevrilebilir.  Bu avantajlarla İtalya, Tayvan ve Hong Kong gibi küçük şirketlere 
sahip ülkeler son yıllarda büyük atılımlar yapmışlardır. Ancak şirket hacmi küresel ekonomi içinde 
ulusun uzun dönemli rekabet gücünü etkileyeceği bir gerçektir. Küçük şirketler daha çok tekstil, plas-
tik, elektronik malzeme, mobilya gibi sahalarda bölümlenmiş pazarlara sahip göreli olarak yoğun 
emek gerektiren ürünlerle özdeştirler. Buna karşın büyük şirketler havacılık- uzay sektörü, otomobil 
ve yarı iletkenler gibi çok büyük sermaye gerektiren ve karmaşık üretim süreçlerinde uzmanlaşmayı 
ve kendi markalarını oluşturmayı zorunlu kılan organizasyonlardır. Yüksek güven duygusuna sahip 
toplumlar organizasyonlar içinde aşağı seviyelere daha fazla sorumluluk veriler ve ekip çalışmasına 
dayalı, esnek iş ortamlarını düzenleme kapasitelerine sahiptirler. Aksi durumda olan toplularda ise 
işçiler bir dizi bürokratik kurallarla tecrit edilmiştirler(2000: 46-47)  

 
Şekil 2 Sosyal Sermaye ve Ekonomik Gelişim Arasındaki Etkileşim 

 
Kaynak: Jörg Meyer - Stamer, Strategien und Instrumente lokaler Wirtschafts- und 
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yaşam biçimi ve kalitesi ve de yönetim gibi faktörler yumuşak faktörler arasında sayılabilir. Bunlar 
bölgenin dinamiklerini belirler. Sert yerel faktörler dolaysız maliyet avantajları arsa fiyatları, taşıma 
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ve ücret maliyetleri reflekslerdir (Gerling ve Schmidt, 2000). Teoride daha açık pazarlar ve daha hızlı 
ulaşım ve iletişim rekabette yerin rolünü azaltacağı söylenir. Ancak küresel pazarlar ve şirketler, ağlar 
vasıtasıyla uzak mesafelerden ulaşılabilen her şeyi, her şirket elde edebilir ve dolayısıyla bir rekabet 
kaynağı avantajı olarak geçerliliğini yitirir. Bir bölgenin sosya - kültürel karakteristiği ekonomik deği-
şimi üzerinde etkilidir. Bölgedeki işbirliği ve güven unsuru ana belirleyicidir. Bunların işaretleri ise 
aktörler arasındaki iletişim ve ilişkiler ağıdır. Güven çeşitli gelişim teorilerinde çevredeki durumlara 
bir reaksiyon durumu olarak ele alınmış ve önemsenmiştir. Özelikle güvenin gelişimi ve beraberlik 
karşılıklı ilişkilerin belirleyicisi olarak görülmüştür (Mercan, 20004:122) 

Bölgede sosyal sermayeyi artırarak girişimci çekme sürecinde yerel bazda işbirlikçi kültürün 
kuvvetlendirilmesi, tutucu kültürün önüne geçilmesi bir gereklilik iken imaj ve vizyon oluşturulması 
zorunluluktur. Ayrıca küresel bakışla bölgede kaliteli eğitim, bilgi temelli ar-ge, yaşam stili için öz-
gürce seçim/fırsat eşitliği ve çevre/yaşam kalitesi gereklidir. Aynı zamanda bu süreçlerde yatay ve 
dikey ağlar geliştirilmelidir. Bu tür bir bölge ülkedeki makro politikalar ile mikro politikaların uyum 
sürecinde yatırımcı çekmede daha şanslı durumda olacaktır(Lo ve Rentmeister,1998).  

SONUÇ 
Sosyal sermaye kavramı bireysel ilişkilerden toplumsal ilişkilere kadar uzanan bir süreç oldu-

ğundan dolayı çok geniş bir literatüre sahiptir. Etkileri makro, meso ve mikro düzeyde incelenebilir. 
Bu düzeyler bireyler arası ilişkilerden ülkeler arası ilişkilere kadar uzanan bir gelişme çizgisini göste-
rir. Sosyal sermaye, yapılan çalışmalarda ülke gelişmesinde(haliyle bölgesel gelişmede de) tek başına 
fiziksel sermayenin yeterli olmayacağına dair deliller sunmaktadır. Bireyler arasında tarihi geçmişi 
olan derin bağların olmaması ya da bu bağların geliştirilememesi durumunda ülkedeki ekonomik geli-
şim sekteye uğramaktadır. Yüksek sosyal sermayenin olduğu ülkelerde büyüme sağlıklı olmakta, ka-
liteli eğitim, sağlam kurumsal yapı ve sosyal sermayenin motorunu oluşturan güven sayesinde suç 
oranlarında düşüş olmakta firmalar arsında işlem maliyetleri azalmaktadır. Girişimci ister yeni bir iş 
için isterse uluslararası bir yatırım için olsun küresel ortamda günümüzde her yere gidebilme şansı 
vardır. Daha doğrusu klasik anlamda işletme kuruluş yeri seçiminde rol oynayan hammaddeye yakın-
lık, pazara yakınlık gibi kavramlar küreselleşme ile birlikte önemi yitirmektedir. Ancak sayılan artı 
avantajları nedeniyle yüksek sosyal sermayeye sahip yerler girişimci çekmede yarışan bölgelerde bir 
adım öne çıkmaktadır. Çünkü buralar insan için en önemli şeyi güveni sunmaktadırlar. 
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ÖZET 
Günümüzde bir işletmenin başarısı fiziksel varlıklarından ziyade bilgi ve yeniliği yönetebilme 

kapasitesine bağlı görülmektedir. Yenilik ve bilgi birçok işletme ve ülke için ekonomik büyüme ve 
sosyal gelişmenin temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Öte yandan yeniliğin başarısı, bilgi süreçlerini 
ürünlere dönüştürebilme kapasitesine ve işletmelerin en iyi yaptığıyla, müşterilerin en çok değer ver-
diklerinin bir noktada buluşmasına bağlıdır. 

Bu çalışma yenilik faaliyetlerinin başarısını artırmada bilginin önemini ve bilgi teknolojilerinin 
sağlayabileceği katkıları incelemektedir. İki ana bölümden meydana gelen çalışmada öncelikle, yeni 
ürün ve süreçlerin ortaya çıkarılmasına yönelik örgütlerin yenilikçi yeteneklerinin geliştirilmesinde 
bilginin önemine değinilmektedir. İkinci bölümde ise, bilginin toplanması, saklanması ve iletilme-
sinde sunduğu olanaklarla bilgi teknolojilerinin yenilik faaliyetlerine verebileceği destek örneklerle 
açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Bilgi, Bilgi Teknolojileri  

GİRİŞ 
Artan küresel rekabetle giderek daha da dinamikleşen pazarlarda değişim örgütsel yaşamın 

önemli bir özelliği durumuna gelmiştir. Değişimlerin hızla gerçekleştiği ve yayıldığı günümüzde be-
lirsizlik ve karmaşıklık firmalar açısından ciddi zorluklara neden olmaktadır. Bu noktada, iç ve dış 
çevreyi net görebilmek, değişimleri anında izleyebilmek, bunlara karşı gerekli önlemleri alabilmek ve 
ilerisi için ihtiyaç duyulacak temel stratejileri geliştirebilmek için bilgi, temel belirleyici olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu anlamda da günümüzde bir firmanın başarısı fiziksel varlıklarından çok bilgiyi 
yönetebilme kapasitesine bağlı görülmektedir. Firmaların eşsiz değerler oluşturmasını ve rakiplerin-
den farklılaşmasını sağlayan, bu kapasitelerini kullanabilme yetenekleri olmaktadır. 

Günümüz rekabet ortamında bilgi yönetimi kadar öne çıkan diğer bir önemli unsur da yenilikçi-
liktir. Yeni ürünler, süreçler ve örgütsel yapılar işletmelerin müşterilerini tatmin etmek ve birbirleri ile 
rekabet etmek için kullandıkları araçların başında gelmektedir. Özellikle yükselen rekabetle birlikte 
hem işletmelerin hem de ülkelerin yeniliğe giderek artan düzeyde önem vermeye başladıkları gözlen-
mektedir. Bu anlamda işletmelerin yenilik yönetimi sürecini de başarıyla uygulamaları gerekir. Bir 
pazar fırsatının belirlenmesi ya da müşteri araştırmasının başarılı bir ürünle sonuçlanması verimli ve 
etkin olarak yönetilen geliştirme sürecini gerektirir. Yeni fikirler oluşturmak, geliştirmek ve uygun 
biçimde pazarlamak zor, riskli ve maliyetli bir görevdir. Nitekim, örnekler yenilik çalışmalarının ol-
dukça riskli bir süreç olduğunu ve başarılı yenilik çalışmaları oranının oldukça düşük olduğunu gös-
termektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar yenilik projelerinin %70-80’inin ya kısmen ya da tama-
men başarısız olduğu ortaya koymaktadır (Cozijnsen, 2000: 150). 

Bu noktada başarılı yenilik şansını artırmak amacıyla çok sayıda uygulama ve araştırma gerçek-
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leştirilerek yenilik sürecinin yapısı ve fonksiyonu geliştirilmiştir. Geçmişte, teknolojinin itme ve paza-
rın çekme gücüne dayanan sıralı doğrusal model uygulanırken günümüzde, örgüt içinden ve dışından 
yüksek düzeyde entegrasyonu gerektiren çapraz fonksiyonel takımlar ile paralel geliştirmeye dayanan 
mevcut modele gelinmiştir (Maylor, 2001: 87). Mevcut modeldeki vurgulardan biri yenilik sürecine 
örgütteki ilgili tüm birey ve fonksiyonların yanında örgüt dışından müşteri ve tedarikçi gibi unsurların 
katılımıdır. Başka bir ifade ile, yenilik sürecine farklı bakış açılarından insanların entegrasyonu, yeni 
ürün ve süreç geliştirme sürecine değişik bilgi kaynaklarının katılımının sağlanmasıdır. Bu ise yenilik 
faaliyetlerinde bilginin önemine işaret etmektedir. 

Firmalar bilgiden yüksek düzeyde fayda elde etmek amacıyla, bilgi oluşturma, elde etme, ta-
mamlama ve bireyler, takımlar ve örgütler arasında dağıtma becerilerini sürekli geliştirme çabası içe-
risine girmişlerdir. Bilgiye karşı artan odaklanma, bilgi teknolojilerine olan dikkati de artırmış ve iş-
letmelerin bu teknolojilere önemli yatırımlar yapmalarına neden olmuştur. Bilgi teknolojileri, bilgi 
yönetimini işletme çapında yaymada, sistematik hale getirmede ve hızlandırmada önemli potansiyele 
sahiptir. Bilgi teknolojilerinin kritik rolü bilgiyi araştırma ve iletmeye verdiği destekten ve birlikte 
öğrenmeyi sağlama kapasitesinden gelmektedir. 

Bu çalışma yenilik faaliyetlerinin başarısını artırmada bilginin önemini ve bilgi teknolojilerinin 
sağlayabileceği katkıları araştırmaktadır. İki ana bölümden meydana gelen çalışmada öncelikle yeni-
likte bilginin yeri ve önemi incelenmektedir. İkinci bölümde ise, bilginin toplanması, saklanması ve 
iletilmesinde sunduğu olanaklarla bilgi teknolojilerinin yenilik faaliyetlerine verebileceği destek ör-
nekle açıklanmaktadır. 

YENİLİKTE BİLGİNİN ÖNEMİ 
Sanayi devriminden sonraki yıllarda sermaye, firmaların en kritik ve kıt kaynağını oluşturmak-

taydı. Bu nedenle firmalar tesis ve teçhizata yaptıkları yatırımların geri dönüşünü sağlamak için çalı-
şanlarının sahip oldukları yeteneklerle birlikte olabildiğince çaba harcarlardı. Günümüzde ise firmalar, 
müşterilerin değer kriterleri ve rekabetçi gerekler üzerine kurulmuş yeni bir piyasa yapısını anlama ve 
uygulama çabası içerisindedir. Mevcut piyasa koşulları içinde, yeni ürünler ve süreçler üzerinde uz-
manlaşma, değerli bilgiye sahip olma ve bunu kullanma üstünlüklerin en güçlü kaynakları arasında 
yer almaktadır. 

1980’lerin başlarından itibaren firmalar yükselen rekabetçi çevrede bilginin rolünü anlamaya ve 
teknolojik bilgi, yenilik gibi bilgi temelli aktiflerin geliştirilmesine ve yönetilmesine öncelik vermeye 
başlamıştır. Bilgi merkezli yeni yönetim tekniklerinin ve kaynak temelli rekabet modelinin firmalar 
arasında artan kabulü, bunun önemli göstergeleridir. Bilginin ekonomik değeri, oluşturduğu sürekli 
yüksek performanstan gelmektedir. Bilgiye verilen değerin göstergesi, gün geçtikçe cazibesine kapılan 
kitlelerin çoğalmasının dışında, onu kullanarak elde edilen kârlılıktır. Bilgi, bu cazibesini kazançlı 
yenilikler, işlemsel mükemmellikler ve gelecekle ilgili fırsatlar oluşturarak sağlamaktadır (Nasseri, 
1998: 1).  

Soo ve diğerlerine (2002: 133-145) göre bilgi yönetim sistemlerinin performans üzerine etkisi 
öncelikle örgütün yenilik yapabilme kabiliyetiyle ilgilidir. Bu nedenle bilgi en iyi yenilik perspekti-
finden anlaşılabilir ve yönetilebilir. Yenilik bir dizi yatırım gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu yatı-
rım perspektifi içinde bilgi, bir tür sermayedir. Çünkü yeniliğin başarısında, araştırma faaliyetleri ve 
değişim eğilimi önemli bir yer tutar. Bu iki unsur ise, firmada bilgi düzeyinin gelişimine ve bilgi çalı-
şanlarının yenilikçi çabalarına göre şekillenir (Carneiro, 2000: 92-93).  

Rekabet yoğun endüstrilerde ve küresel pazarlarda yenilikçi olmak için bilgi yönetiminin örgüt-
lerde başarıyla uygulanması gerekir. Başarılı yenilikler geliştirmek, etkin bilgi yönetimiyle mümkün 
olur. Yenilikçiliğin işletmeye yerleşmesi için, paylaşmaya gönüllü ve fikirleri uygulamaya yönelik 
şekilde mamul ve hizmetlere dönüştürme yeteneğine sahip titiz ve yenilikçi çalışanlara ihtiyaç duyar. 
Örneğin, bir orta kademe yöneticisinin piyasanın eğilimleri konusundaki bilgisi, yeni bir ürün kavra-
mına ya da üründeki küçük bir içerik değişimine katalizörlük edebilir. Ya da bir çalışan, yılların dene-
yimiyle oluşan bilgiden yararlanarak yeni bir teknik ortaya koyabilir. Bu arada titiz ve yenilikçi çalı-
şanlar kendiliğinden ortaya çıkmaz. İçinde yeniliklerin yeşerebileceği güvenli, özgür ve cömert bir 
atmosfer sayesinde ancak bu mümkün olur. Aynı atmosfer bilginin başarıyla yönetilmesi için de ge-
reklidir. Örneğin, yenilikçililiği ile ün kazanmış 3M’de, “%15 kuralı” şeklinde ifade edilen ve çalı-
şanların zamanlarının yüzde on beşini kendi seçmiş oldukları yenilikçi fikirler üzerine ayırmaları gibi 
(Brand, 1998: 17-21). 

Yeni bilginin başlangıç noktası bireysel bilgidir. Bir örgütte kullanılan bütün bilgiler ilk olarak 
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bireyler tarafından oluşturulur ve örgütün hafızasına yerleşmesi ve kurumlaşması şeklinde bütün bir 
örgüte transfer oluncaya kadar örgütsel bilgi haline gelmez. Bireysel bilgi, bilgi yönetimi sayesinde 
zamanla örgütsel bilgi haline gelir. Bilgi yönetimi, örgütün öğrenme yeteneklerini geliştirmek için 
bireylerin entelektüel ve sosyal sermayesinden yararlanılmasıyla ilgilidir. Bilgi yönetiminin amacı, 
mevcut bilginin elde edilmesi, transfer edilmesi ve konumlandırılması yanında bilginin paylaşılması, 
sentez edilmesi ve yeni bilgilerin oluşturulmasıdır. Bu anlamda bilgiden yararlanmanın temelinde 
mevcut bilginin daha etkin kullanılması başka bir ifade ile “tekerleğin yeniden keşfi” gibi sorunları en 
aza indirmek vardır. Yenilik süreçleri, firma içinden ve dışından geniş çapta yayılmış bilgiye bağımlı 
olduğundan bu durum yenilik açısından oldukça önemlidir (Swan ve diğerleri, 1999: 262-265). 

Yenilikçilikte örgütsel bilginin kullanılması, Japon firmalarını diğerlerinden ayıran önemli bir 
özelliktir. Japon firmaları yeniliği sürekli, artımsal ve spiral bir şekilde gerçekleştirirler. Japon firma-
ları örgüt içi ile dışı arasındaki bağlantıyı iyi kurduklarından yeniliği sürekli hale getirmeyi başarmış-
lardır. Firma dışından toplanan bilgi örgüt içinde geniş bir yelpazede paylaşılır, örgütün bilgi temeli-
nin bir parçası olarak depolanır, daha sonra ise gerektiğinde yeni ürünler ve süreçler geliştirmek için 
kullanılır. Yeni ürün, süreç ve sistemler şeklinde dışardan içeriye, içerden tekrar dışarıya sürekli bilgi 
akışı, Japon firmalarının yenilikteki başarılarının önemli kaynaklarındandır. Çift taraflı iletişim, yeni-
liğin sürekli hale gelmesine de önemli katkı sağlamaktadır (Nonaka, 1999).  

Bilgi, yenilikler için temel kaynak oluşturmakta ve firmanın sunduğu ürünlere değer katmakta-
dır. Bu değer, rekabette temel üstünlüğü sağlayacak şekilde çıktıları farklılaştırmaktadır (Davenport 
ve Prusak, 2001: 216). Yenilikçi çabalar bilgiye ve bilgi çalışanlarına yapılan yatırımın isabetli sonucu 
olarak ifade edilebilir. Bir ürünün değerini ve rekabet gücünü, içerdiği bilgi yoğunluğu belirler. Bu 
bilgi kümesi işletmenin teknik bilgi yapısına, teknolojisine, diğer bir deyişle işletmedeki bilgi yöneti-
mine göre ürünün içinde yerini alır. İşletmeler rekabet üstünlüğü elde etmek ve korumak için ürünle-
rine kattıkları bilginin yönetimine artan bir şekilde ağırlık vermelidirler (Dinçmen, 2001: 92). 

YENİLİKÇİLİĞİ GELİŞTİRMEDE YARDIMCI BİR ARAÇ OLARAK BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ 

Yenilik bağlamında bilgi yönetimi konusunda iki farklı görüşten söz edilebilir. Topluluk modeli 
olarak isimlendirilen ilk görüş; topluluklar içinde sosyal etkileşimle oluşan bilgi yönetimine işaret 
eder. Bu modelde ifade edilen topluluklar, işbirliği içinde olan ve birbirleriyle görüşen bireylerden 
meydana gelir. Günlük çalışmalarda derinlemesine gerçekleşen sosyal faaliyetler, bilgiyi anlamlı hale 
getiren süreçlerdir. Topluluk modeli içinde bilgi teknolojileri, kritik bir faktör olarak görülmemekle 
birlikte yine de bir rol oynayabilir. Sosyal etkileşim ve görüşme üzerine odaklanan topluluk modeli, 
bilgiyi yönetmek için destekleyici etkileşim ve işbirliği fikrini savunur (Sorensen ve Snis, 2001: 85-86).  

Kavramsal model olarak isimlendirilen ikinci görüş ise; bilgi teknolojilerinin kullanımıyla işle-
nen, iletilen, bireyler tarafından kodlanan ve elde edilen değerli bilginin kavranması şeklindeki bir 
bakış açısını ifade eder. Bu doğrultuda bilgi yeni bir içerikle başka bireyler tarafından kullanılır ve 
yaygınlaştırılır. Bu görüş açısı içinde, bilişsel ağlarda bireyler tarafından tecrübe edilen ve sahipleni-
len mevcut bilginin yeniden değerlendirilmesiyle bilgiden yararlanılabilir. Bu noktada, bilgi teknolo-
jileri kritik başarı faktörü olarak görülür. Kavramsal modelde başarı faktörü teknolojiyken, topluluk 
modelinde güven ve işbirliğidir (Sorensen ve Snis, 2001: 85-86). 

Esasında örgütlerde bilginin kodlanması ve iletilmesi yeni değildir. Çalışan geliştirme program-
ları ve eğitimi, örgütsel politikalar, rutinler, politikalar ve el kitapları yıllardan beri bu fonksiyona 
hizmet etmiştir. Bu noktada belirtilmelidir ki bilgi yönetimi alanında esasen yeni olan firma çapında 
bilgi yönetimini sistematize etmek, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bilgi teknolojilerinin (internet, 
intranet, extranet, veri ambarı gibi) potansiyelidir. Bilgi teknolojilerinin kritik rolü iletişim ve işbirli-
ğini destekleme, bilgiyi araştırma ve birlikte öğrenmeyi sağlama yeteneğinden gelmektedir 
(Gottschalk ve Khandelwal, 2002: 50-51). 

Bilgi teknolojileri, bilgi ekonomisinin ve yönetiminin kalbi ve bilgi çağının görünen yüzüdür. Bu 
teknolojiler, imalat ve hizmetlerde verimliliği yükselten, maliyetleri düşüren ve yeni iş yapma yön-
temleri geliştiren dönüşüm teknolojileridir (Barutçugil, 2002: 26). Bilgi teknolojileri, işletmeleri artan 
küresel rekabet gibi hızla değişen çevre koşullarına karşı daha hızlı karşılık vermelerini mümkün hale 
getirmektedir. Günümüzde çoğu işletme karmaşık teknolojilerin değer yaratan faydalarını elde etmek 
için, yenilikçi yöntemlerle bilgi teknolojilerini kullanmaya çalışmaktadırlar (Jones ve George, 2003: 
292). 
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Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerini Desteklemede Bilgi Teknolojileri 
Bilgi teknolojilerinin etkileri iş hayatının tüm alanlarında kendini hissettirmektedir. Günümüz 

rekabet ortamında işletmeler için hayati öneme sahip olarak görülen ürün yeniliği faaliyetlerinin ger-
çekleştirilmesinde de bilgi teknolojileri işletmelere büyük fırsatlar ve kolaylıklar sunmaktadır.  

Günümüzde birçok işletme rakiplerinden farklılaşmak için yeni ürün geliştirmeye odaklanmak-
tadır. İşletmelerin ürün yenilikleri sayesinde rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü elde etmesi, belirli 
bir kalite ve fiyat düzeyine sahip yeni ürünleri hızlı bir şekilde pazara sunmalarına bağlıdır. Örgütlerin 
hız, kalite ve maliyet gibi pazar açısından önemli unsurları kontrol altında tutmaları dolayısıyla, yeni-
lik sürecinin her aşamasında etkin ve verimli çalışmaları gereklidir. Yeni ürün geliştirme ön araştırma, 
ayrıntılı inceleme, geliştirme, test etme ve onaylama, üretime geçiş ve pazara sunum gibi birçok faali-
yetten meydana gelen bir süreçtir. Bu faaliyetler çapraz fonksiyonel ve çapraz bölgesel takımların 
koordinasyonunu, iletişimini ve işbirliğini gerektirir. Ayrıca, bilgi yaratma, paylaşma ve güç kararla-
rın alınmasını içerir. Yeni bir ürünün başarısı bu faaliyetlerin başarı ile uygulanmasına bağlıdır. Bu 
faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştırmanın bir yolu bilgi teknolojilerinden faydalanılmasıdır (Özer, 
2000: 387-388). 

Bilgisayarlar ve iletişim ağlarının yanı sıra tasarım, üretim ve ticarîleştirmeye ilişkin yazılımlar 
yeni ürün geliştirme sürecini kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Örneğin, günümüzde mimarlar 
bilgi teknolojisi temelli uygulamalar sayesinde bir binanın su, elektrik ve havalandırma tesisatını, 
ısınma ve asansör gereksinimlerini daha hızlı ve daha düşük maliyette tasarlayabilmektedir. Aşağıdaki 
bölümde ürün yeniliği sürecine bilgi teknolojilerinin rolü, yeni ürün geliştirme faaliyetleri ile yeni 
ürün başarısında büyük önem taşıyan takım yaklaşımı, maliyet ve hız bağlamında incelenmektedir. 

Yenilik faaliyetleri, yeni ürün fikirlerinin araştırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Müşteri ihtiyaç 
ve istekleri, yenilik fikirlerini aramaya başlamak için en uygun yerdir. İyi fikirlerin çoğu müşterilerin 
mevcut ürünlerle karşılaştıkları sorunları belirtmesiyle ortaya çıkar (Kotler, 2000: 335). Araştırmalara 
göre yeniliklerin yaklaşık %70’ine yeni bir kavram ya da tekniğin ortaya atılmasıyla değil, pazarın 
ihtiyaçlarından hareketle ulaşılmıştır. Yine başka bir çalışmaya göre bir endüstrideki yeniliklerin yarı-
sından çoğu, müşterilerin önderliğinde gerçekleştirilmektedir (Billington, 1998: 7).  

Bilgi teknolojileri müşterilerin bu sürece katılmasında farklı şekillerde kullanılabilir. Bilgi tek-
nolojisi sayesinde geniş bir müşteri kitlesinden ihtiyaç ve alışkanlıkları hakkında veriler toplanabilir. 
Bu, bir işletmenin müşterileri ile yaptığı her türlü işlemin bir veri ambarında saklanmasıyla olabileceği 
gibi, müşterilerle doğrudan bağlantıya geçilmesi suretiyle de gerçekleştirilebilir. Örneğin, Japonya’nın 
önde gelen kozmetik ve sabun şirketi Kao, tüm müşteri şikayetlerini ve önerilerini bir veri tabanında 
toplamaktadır. Bu veri tabanında toplanan bilgiler yeni ürün geliştirme takımında bulunan mühendis-
ler için yeni fikirlerin temel kaynağını oluşturmaktadır (Bensaou, 1998: 124).  

Yeni ürün fikirlerinin önemli bir kaynağı da çalışanlardır. Ancak, birçok çalışan kendi fikirleri-
nin beğenilmeyeceği ya da olası eleştirilerin kendisine olumsuz yansıyacağı görüşünden hareketle 
düşüncelerini ifade etmekten çekinebilmektedir. İşletmeler çalışanlardan yeni fikirlerin ve görüşlerin 
akışını sağlamada bilgi teknolojisinden yardım alabilir. Örneğin, yönetim çalışanların görüşlerini ilet-
mesi amacıyla bir elektronik posta adresi oluşturabilir. Çalışanlar kimlikleri belli olmayacağından 
elektronik posta vasıtasıyla düşüncelerini yöneticilere kolaylıkla iletebilir. Elektronik iletişim vasıta-
sıyla çalışanlar özgürce fikirlerini ifade edebilirken yüz yüze iletişimle karşılaşılan baskıların da 
önüne geçilebilir. 

Öte yandan genellikle bir işletmede yeni fikirler oluşturma ya da mevcut fikirlere yeni bakış 
açıları getirme, bu amaçla yetkilendirilmiş yaratıcı düşünceye sahip kişilerin görevidir. Ancak, genel-
likle bu tür kişiler bürokratik bir ortamda çalışmayı sevmezler (Gilbert, 1994). Bu kişilerin örgütte 
tutulmasında ve bunlardan etkin olarak faydalanılmasında bilgi teknolojileri kullanılabilir. Yaratıcı 
kişiler bilgi ağları sayesinde evlerinden ya da daha uzak yerlerden bağlantılarla görevlerini yürütebi-
lirler. Uzaktan çalışılması suretiyle bu kişilere hem özgür, hem de yaratıcılığını geliştirici bir çalışma 
ortamı sunabilir. Bu sayede işletmedeki rutin işlerden uzak tutulurken, işe gelip gitmeyle harcanan 
zamanın ortadan kalkmasıyla da daha fazla zaman kullanımına sahip olabilirler. Ayrıca, daha serbest 
bir çalışma ortamı ile bu kişilerden daha fazla verim alınabilir. Böyle bir çalışma sistemi örgüt açısın-
dan da faydalı olabilir. Bu sistem sayesinde mesafelerin sorun olmaktan kalkmasıyla örgüt yetenekli 
işgücü havuzunu geliştirebilir. 

Ayrıca yeni ürün fikirlerinin potansiyelinin değerlendirilmesinde ve uygun olmayan fikirlerin 
baştan elimine edilmesinde de bilgi teknolojileri kullanılabilir. İnternet sayesinde ürün fikri, sözlü 
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veya resimli olarak müşterilere tanıtılabilir, ürün hakkındaki görüşleri ve satın alma niyetleri sorulabi-
lir. Yine, pazar boyutu ve potansiyelinin tahmin edilmesinde yararlı demografik bilgi sağlayan birçok 
web sitesinden faydalanılabilir (Howe ve diğerleri, 2000: 279). Kurum içi ağlar sayesinde de çalışan-
ların yeni fikirler hakkındaki görüşleri alınarak geniş bir çerçeveden ürün fikirleri değerlendirilebilir. 
Örneğin, FedEx gelecek nesil hizmetlerini belirlemek için bilgi teknolojisi temelli anonim grup müza-
kere yazılımını kullanmaktadır (Özer, 2000: 393). 

Ürünlerin geliştirilme aşamasında ise bilgisayar destekli tasarım teknolojisi mühendislerin ve ta-
sarımcıların temel yardımcılarından biridir. Bilgisayar destekli tasarım, uzay araçlarının tasarımından 
gıdaya her türlü objenin tasarımında kullanılmaktadır. Tasarımcılar bilgisayar destekli tasarım saye-
sinde ürünü daha kısa sürede tasarlarken, üç boyutlu olarak görebilmekte ve kolaylıkla değişiklik ya-
pabilmektedir. Ayrıca tasarımları ağ üzerinden diğer departmanlara gönderebilmekte veya müşterile-
rine sunarak görüşlerini alabilmektedir. Daha da önemlisi işletmenin tasarım terminali ile tedarikçiler 
ve/veya müşterilerin terminalleri bir ağ oluşturabilmekte ve işbirliği içinde tasarımları gerçekleştire-
bilmektedir. Bu anlamda bilgisayar destekli tasarım, bir tasarım aracı olmanın yanında ürün bilgisinin 
coğrafî bölgeler ve fonksiyonel alanlar arasında aktarılmasına olanak sağlayan bir iletişim aracı vazi-
fesi görmektedir.  

Örneğin, bu teknoloji sayesinde Boeing, 777 modelinin tasarımında görev alan 200’ün üzerin-
deki tasarım ekibinin faaliyetlerini koordine etmiş ve müşterilerin, tedarikçilerin ve üretim mühendis-
lerinin düşüncelerini ve deneyimlerini birbirlerine aktarmasına olanak sağlamıştır. Böylelikle, Boeing 
geleneksel tasarım tekniklerine göre müşteri için daha çekici özelliklere sahip bir uçağı daha kısa sü-
rede geliştirilmiştir (Matta ve diğerleri, 1998: 448). 

Etkin bir ürün geliştirme ve tasarım süreci işletme içinde farklı bölümlerin yanı sıra işletme dı-
şından bilgiyi gerektirir. Elektronik veri değişim ve İnternet temelli sistemler işletme dışıyla ürün 
özellikleri ve tasarım ayrıntılarına ilişkin bilginin etkin ve hızlı değişimini mümkün kılmaktadır. Ör-
neğin, uluslararası reklâmcılık şirketi Saatchi & Saatchi, reklâm süreciyle ilgili tüm adımları içeren bir 
Extranet kullanmaktadır. Site geliştirme sürecinde Saatchi çalışanlarına ve müşterilerine fikirlerini 
paylaşma ve malzemeleri görme olanağı tanımaktadır. Ayrıca Extranet, Saatchi çalışanlarına fikirlerin 
bulunduğu sesli, hareketli ve grafik görüntüleri içeren dijital bir arşiv sağlamaktadır (Vlosky ve di-
ğerleri, 2000: 440).  

Yeni ürünün geliştirilmesinde başarılı bir prototipin üretilmesi uzun zaman alan ve maliyetli ça-
lışmaları gerektirir. Alternatif tasarım seçeneklerini test etmenin maliyetlerini azaltmak ve süreci hız-
landırmak amacıyla işletmeler bilgi teknolojilerinden faydalanabilirler. Örneğin, simülasyon vasıta-
sıyla işletmeler ürün tasarımları geliştirilip test ederlerken, ürün geliştirme sürecinde belirsizlikleri 
gidermede ve yeni bilgileri tasarıma katmada esnek bir yapıya kavuşabilirler. Ayrıca, işletmeler yeni 
tasarımların içsel ve dışsal değerlendirilmesinde bilgi teknolojilerinden yararlanabilirler. Örneğin, 
Netscape ve Microsoft web üzerinden ve kurumsal ağları üzerinden müşterileri ve çalışanlarıyla yeni 
ürünlerini etkin olarak test etmektedir (Iansiti ve MacCormack, 1997: 115). 

İşletmeler geliştirdikleri yeni ürünlerin üretimine tam olarak geçmeden önce, İnternet üzerinden 
ürünlerinin özelliklerini açıklayarak veya İnternet vasıtasıyla ürünlerini sunarak müşterilerinin tepkile-
rini öğrenebilirler. Örneğin, temizlik, gıda, kimya gibi birçok sektördeki yeni ürün, tek kullanımlık 
paketler halinde hazırlanıp, müşterilerin İnternet sayfasına yapacakları başvuru karşılığında onlara 
dağıtılabilir. Bu sayede yeni ürün test edilirken, müşterilere yeni ürünü benzerleriyle karşılaştırma 
fırsatı tanınır. Daha sonra aynı yolla (e-posta) müşterilerin ürün hakkındaki düşünceleri alınabilir. 

İşletmeler geleneksel olarak yeniliklere gelecek tepkileri ölçmek ve riski azaltmak için pazar 
araştırmaları yapmaktadır. Bununla birlikte genellikle çoğu pazar araştırma tekniği pahalı ve rakiple-
rin müdahalesine maruz kalmaktadır. Bilgi teknolojileri pazar araştırmasında işletmelere yeni kapılar 
açmaktadır. Örneğin, birçok sektörde ve uygulama alanında üç boyutlu bilgisayar grafikleri sayesinde 
pazarlama testlerini sanal ortamda yapmak mümkün hale gelmiştir. Bu tür sanal alış veriş simülas-
yonları yöneticilere ürünleri hakkında kararlarını gözden geçirme olanağı sunmaktadır (Burke, 1996: 
121). 

Sunum aşamasının en önemli çalışmalarından biri olan tutundurma çabalarında da bilgi teknolo-
jisi önemli avantajlar sunar. Örneğin, reklam için on-line hizmetlerin kullanılmasının üç önemli avan-
tajı vardır. İlki, maliyet düşüklüğüdür. İkincisi, diğer medya araçlarının aksine reklamın kapsamı ko-
nusunda bir sınırlama yoktur. Üçüncüsü bilgiye erişme son derece hızlıdır (Howe, 2000: 282). Ayrıca, 
İnternet yeni ürün hakkında müşterileri eğitmek için kullanılabilir. Nitekim, Motorola kompleks yeni 
ürünleri hakkında insanları eğitmek için İnternet’ten yararlanmaktadır (Özer, 1999: 90). 
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Birçok endüstri için yeni ürünün başarısı, satış sonrası nitelikli hizmetleri de gerektirir. Bilgi tek-
nolojisi bu tür hizmetleri sağlamada bir araç olarak kullanılabilir. Örneğin, uçuş kontrol sistemleri 
tedarikçisi Parker Hannifin Corporation, gelen hizmet isteklerini derlemek için bir elektronik iletişim 
yazılımı kullanmıştır. Şirket sistemde toplanan isteklerden en yaygın problemin yazılımları hakkında 
olduğunu tespit etmiştir. Bu bilgiye bağlı olarak şirket teknik personelini donanım görevlerinden, ya-
zılım eğitim ve aksaklıklarına yönlendirmiştir. Sonuç olarak şirket ürünlerini geliştirirken, gelen hiz-
met isteklerini %20 oranında azaltmayı başarmıştır (Özer, 2000: 390-391). 

Yukarıda yapılan açıklamalarda bilgi teknolojilerinin yeni ürün geliştirme çalışmalarına katkıları 
daha çok bireysel faaliyetler bağlamındadır. Günümüz rekabet ve kısalan ürün yaşam eğrisi yeni ürün 
geliştirme faaliyetlerinin ekip çalışmasıyla daha kısa sürede ve daha düşük maliyette gerçekleştirilme-
sini gerektirmektedir. Aşağıdaki bölümde bilgi teknolojilerinin çapraz fonksiyonel takımların oluşu-
munda ve çalışmasındaki rolü yanı sıra yenilik sürecinin hızını artırmada ve maliyetini düşürmedeki 
katkıları örneklerle incelenmektedir. 

Yeni Ürün Performansını Geliştirmede Bilgi Teknolojilerinin Rolü  
Yenilik süreci bilgi yoğun faaliyetler zinciridir. Başarılı yeni ürün geliştirme Ar-Ge, mühendis-

lik, pazarlama, üretim ve finansman gibi farklı fonksiyonel departmanlardan insanlar ile işletme dışın-
dan müşterilerin ve iş ortaklarının bilgisine ihtiyaç duyar. Günümüz küresel işletmelerinin yeni ürün 
geliştirme takımları farklı ulus, ülke ve kıtalardan bireyleri içermektedir. Bu anlamda ilaç ve elektro-
nik benzeri endüstrilerdeki sayıları gittikçe artan birçok şirket geleneksel yaklaşımları terk etmekte ve 
küresel Ar-Ge ağları kurmaktadır. Örneğin, Canon 5 ülkedeki 8, Motorola 7 ülkedeki 14, Bristol-
Myers Squibb 6 ülkedeki 12 laboratuarda Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bunun iki temel 
sebebi, küresel ölçekte bilgi kaynaklarından yararlanma ve pazara daha hızlı girme zorunluluğudur 
(Kuemmerle, 1997: 61).  

Ford şirketi dünya çapında en iyi mühendislik, tasarım ve pazarlama yeteneklerini bir araya geti-
rerek yeni bir araba geliştirmeyi ve tek bir araba tasarımını başlıca pazarlarda çekici kılmayı hedef 
seçmiştir. Bu hedef doğrultusunda Ford, bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanarak dünya çapında 
mühendislik, tasarım ve pazarlama yeteneklerini bir araya getirmeyi başarmıştır. Ulusal ürün takımları 
ya da kapsamlı tasarım toplantıları düzenlemek yerine Ford, araba geliştirmek üzere sanal bir çalışma 
takımı oluşturmuştur. Bu sayede mümkün olan en iyi yetenekleri bir araya getirmeyi başarmıştır. Sa-
nal ortamda kurulan tasarım ekibi, bilgi teknolojileri sayesinde zaman ve uzaklık engellerinin üstesin-
den gelmeyi başarmıştır. Takım, bilgisayar ortamında prototipleri oluşturup test ederken, bilgisayar 
ağı üzerinden dünya çapındaki takım üyeleriyle veri ve tasarımları günün her anında paylaşabilmiştir 
(Rayport ve Sviokla, 1996: 27). 

İşletmeler başarılı bir yeni ürün geliştirme süreci için oluşturdukları takımların etkin olarak ça-
lışmasını sağlamada zaman ve mesafe engellerini mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırmaları ve bu 
takımları etkin olarak yönetmeleri gerekmektedir. Bu amaçla işletmeler yeni ürün geliştirme faaliyet-
lerini koordine etmede artan oranda bilgi teknolojilerini kullanmaktadır. Örneğin, endüstriyel 
multimedya geliştiricisi Rage Systems’in yeni ürün geliştirme takımında yer alan bireylerin çok az 
kısmı aynı yerde bulunan uzman ve teknisyenlerden oluşmaktadır. Geçmişte işletme, tasarımlarının 
güncellenmiş kopyalarının değişimi için gecelik teslimat servislerini kullanmıştır. Ancak, bilgi tekno-
lojilerindeki gelişmelerle birlikte günümüzde yeni ürün geliştirme takımının faaliyetlerini koordine 
etmede İnternet temelli yazılım kullanmaktadır. Benzer şekilde, Amerika’daki yazılım şirketlerinden 
biri Amerika, İngiltere, Avustralya ve Avrupa’daki destek sitelerini ve farklı departmanlarındaki yazı-
lım geliştirme faaliyetlerini entegre etme ve koordine etmede grup destek teknolojisini kullanmaktadır 
(Özer, 2000: 389-390).  

Başarılı yeni ürün geliştirme kurum içindeki farklı bölümlerin yanı sıra yeni ürün geliştirme sü-
recine müşteriler ve iş ortaklarının katılımını gerektirir. Bilgi teknolojileri yeni ürün tasarımlarına 
müşteri ve iş ortaklarının görüşlerini etkin olarak katmada da işletmelere yardımcı olmaktadır. Örne-
ğin, IBM yeni bilgisayar tasarımlarına hem Amerika hem de Avrupa’daki müşterilerinin görüşlerini 
katmak için elektronik toplantı sistemlerini kullanmaktadır. Yine, Lotus ürünlerini tasarlamada ve 
müşteriye uygun hale getirmede 12000 iş ortağından yardım almak için bilgi teknolojilerini kullan-
maktadır (Özer, 2000: 390).  

İnternet temelli uygulamalar da kurum içinden ve dışından seçilmiş ortaklarla yeni ürün bilgile-
rine hızlı erişim ve karşılıklı değişim kapıları açmaktadır. Örneğin, Netscape, NetDynamics ve Micro-
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soft projelerin ilerlemesi sırasında müşteri bilgisi elde etmek, tasarım değişikliklerini eş zamanlı ger-
çekleştirmek ve görevleri entegre etmek için İntranet’i kullanmaktadır. Böylelikle, proje takımları 
dinamik bir şekilde görevler, programlar ve tasarım değişiklikleri arasında gelişen ilişkileri sürekli 
olarak izleyebilmektedir (Iansiti ve MacCormack, 1997: 116). Ayrıca, bilgi teknolojileri müşterileri 
yeni ürün geliştirme sürecine katmanın ötesine götürerek, müşterilerin kendi ürünlerini tasarlamasını 
mümkün kılmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde işletmeler kullanıcılarla sanal iş-
birliğine girebilmektedir. Sanal işbirliği içerisinde kullanıcılar, tasarımcılarla konuşabildikleri gibi 
yeniliklerin elektronik görüntülerini görebilmekte ve eleştirebilmektedir (Billington, 1998: 8).  

Günümüzde başarılı bir yeni ürünün temel belirleyicilerinden biri pazara hızlı getirilmesidir. 
Yeni ürünlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesi daha büyük kârlılığa ve rekabet üstünlüğüne neden ol-
maktadır. Court ve diğerlerine (1997: 360) göre mühendisler ve tasarımcılar zamanlarının yaklaşık 
%20 ile %30’unu bilgi aramaya ve işlemeye harcamaktadır. Bu noktada bilgi teknolojileri yenilik sü-
recine katılan bireyler ve gruplar arasında bilgi akışını etkinleştirerek yeni ürün geliştirme süresini 
kısaltabilir. Örneğin, Coopers & Lybrand ve Price Waterhouse danışmanlık şirketleri yeni web sitele-
rini tasarlamak için coğrafî olarak yayılmış 50 çalışanından bir grup oluşturmuştur. Takım iletişim için 
bir grup müzakere yazılımı kullanmıştır. Yazılım takım üyelerinin birbirlerine ulaşmalarını ve web 
sitesine ilişkin yapılacak değişikliklere birlikte karar vermelerini sağlamıştır. Sonuç olarak tasarım 
süresi %75 oranında azalmıştır (Özer, 2000: 388). 

Farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler de yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmada 
bilgi teknolojilerinden yararlanabilir. Örneğin, yeni bir tıp ilacı geliştirmek ortalama olarak 250 mil-
yon dolar ve yedi yılı gerektirmektedir. Bu süreci aşağıya çekmek amacıyla İngiliz ilaç geliştirme şir-
keti Protadigmn, bilgi teknolojilerinden yararlanarak bir “sanal” ürün geliştirme şirketi kurmuştur. 
Şirket İnternet’in yeteneklerinden faydalanarak tüm dünyada yayılmış iki düzine işletme ve danış-
mandan oluşan yeni ilaç geliştirme ekibini koordine etmeyi başarmıştır. Şirket bu girişimiyle yeni 
ürün geliştirme zamanını dört yıldan daha aza, maliyetlerini de %30-40 indirmeyi hedeflemektedir. 
Yine Novell şirketi inceleme ve onaylama süreci için geliştirme, belgeleme, test etme ve pazarlama 
bölümündeki çalışanlar arasındaki toplantıları plânlamada bir grup destek sistemi kullanmıştır. Yeni 
ürün özellikleri ve fonksiyonları hakkında fikirleri paylaşmada bu sistemi kullanmışlardır. Sonuç ola-
rak yeni ürün geliştirme çevrim süresi 48 aydan 18 aya inmiştir (Özer, 2000: 388-389). Diğer bir ör-
nek olarak Ford verilebilir. Ford yeni ürün geliştirme süreci için geliştirdiği bilgi teknolojileri temelli 
sistemin kullanımı sayesinde ortalama araba tasarım zamanını 36 aydan 24 aya indirmiştir (Chan, 
2000: 231). 

Bilgi teknolojileri yenilik sürecini hızlandırırken, yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin verimlili-
ğini artırmada da önemli bir rol oynayabilir. Bilgi teknolojisi uygulamaları birkaç şekilde işletmenin 
yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırabilir. Örneğin, çoğu yeni ürün geliştirme faali-
yeti çok sayıdaki birey ve/veya takım tarafından yürütülmektedir. Bireyler ya da takımlar arasındaki 
iletişimin etkin olmaması durumunda bu aşırılığa neden olmaktadır. Örneğin, yazılım geliştirme şir-
keti Odesta, yazılım sorunlarını izlemek için elektronik bir sistem kullanmaktadır. Sistem işletmenin 
yazılım geliştiricilerine bir veri tabanına yazılım problemlerini kaydetme ve bunları işletmedeki diğer 
geliştiriciler ile paylaşma olanağı sunmaktadır. Bu süreç gereksiz bilgileri önemli ölçüde azaltmakta 
ve %30-50’ye varan verimlilik artışı sağlamaktadır. Ayrıca, yeni ürün geliştirme sürecinde bilgi tek-
nolojilerinin kullanılması seyahat ve iletişim maliyetlerini azaltmaktadır. Örneğin, British Petroleum 
dünya çapındaki faaliyetleri için “digital nervous system” olarak adlandırılan iletişim sistemi geliş-
miştir. Bu sistem sayesinde işletmedeki herkes yeni projeler için uzaktan ve rutin olarak iletişim, iş-
birliği ve bilgi paylaşma yeteneğine sahip olmuştur. Şirket yıllık seyahat harcamalarından 25 milyon 
dolardan fazla tasarruf etmeyi beklemektedir. Benzer şekilde, bilgi teknolojileri Texas Instrument ve 
Creative Networks’un iletişim maliyetlerini üçte bir oranında azaltmıştır (Özer, 2000: 389).  

Yeni ürün geliştirme süresince bir ürünün karşılamayı hedeflediği ihtiyaçlar çeşitli nedenlerden 
dolayı kaçınılmaz olarak değişebilmektedir. Değişiklikler ise yeni ürün maliyetlerini artıran gelişme-
lerdir. Yeni ürün geliştirme sürecinin hızlandırılması, geliştirme süresince katlanılacak değişikliklerin 
azaltılmasında önemli bir yoldur. Diğer bir yol ise yeni ürün geliştirme sürecinin esnek bir yapıya ka-
vuşturulmasıdır. Ürün geliştirme sürecinin esnek bir yapıya kavuşturulmasında bilgi teknolojileri 
önemli bir rol oynar. Örneğin, hızlı prototipleme teknolojisiyle entegre edilmiş bilgisayar destekli ta-
sarım ve mühendislik araçları, ürün değişikliklerinin maliyet ve zamanını önemli ölçüde azaltmaktadır 
(Thomke ve Reinertsen, 1998: 8-20). Yine müşteri ihtiyaçlarının sürekli denetlenerek ileride karşı-
lanması güç maliyetlerden kaçınılmasında bilgi teknolojilerinden yararlanılabilir. Örneğin, Marshall 
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Industries’in tasarımcıları ürün tasarımına girdi sağlamak ve sorunlarını gidermek amacıyla müşterile-
riyle gerçek zamanlı, kesintisiz 24 saat sohbet ederek müşterinin sesini sürekli geliştirme sürecine 
taşımaktadır (Howe ve diğerleri, 2000: 281). 

Bilgi teknolojileri mevcut yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesi yanında işletmelere gelecekteki çalışmalarında faydalı olacak öğrenme olanağı sunar. Yenilik 
süreci bilgi yoğun bir süreçtir. Çoğu zaman müşterilerin geri bildirimlerinden (şikayet, öneri gibi) 
başlayan ve yeni ürün pazara sunulduktan sonra da bir süre devam eden faaliyetler zinciridir. Farklı 
bölümlerden ve örgütlerden çok sayıda insanın katıldığı ve bilgilerini paylaştığı bir süreçtir. Bilgi tek-
nolojileri sayesinde tüm bu bilgiler bir veri tabanında depolanarak, sonraki yeni ürün geliştirme faali-
yetlerinde kullanılabilir. Bir kişiye yüklenebilecek bilgiden çok daha fazlası bir bilgisayara yüklenebi-
lir ve daha da önemlisi bu bilgiler, bilgisayar hafızasında kaybolmaz. İşletmeler bilgisayar hafızasında 
toplanan bu bilgiyi bir takımdan diğerine ve bir projeden başka birine transfer edebilir. Bu sayede yeni 
ürün geliştirme çalışmalarında geçmişte yapılan hataların veya önce yapılan uygulamaların yeni ça-
lışmada kullanılmasıyla tekrarların, dolayısıyla zaman ve para kayıplarının önüne geçebilir. Başka bir 
ifadeyle geçmiş faaliyetlerin anlaşılması sayesinde ilerideki kararların geliştirilmesi yeni ürün geliş-
tirme sürecinin, dolayısıyla yeni ürünün başarısını artırabilir. Nitekim, araştırma sonuçları geçmiş 
ürün tasarımları, prototip testleri ve pazar tepkileri hakkındaki kayıt yapmanın, geri çağırmanın ve 
yeniden incelemenin gelecek yeni ürün başarısıyla ilişkili olduğunu göstermektedir (Lynn ve diğerleri, 
1997: 38). Örneğin, Motorola hücresel telefonları geliştirmede portatif çağrı cihazlarından yararlan-
mıştır. Yine Corning, bilgisayar destekli üretim teknolojisindeki uzmanlığını fiber optikleri geliştir-
mede kullanmıştır (Özer, 2000: 391). 

Bu konuda diğer bir örnek Dell şirketi verilebilir. Dell’in rekabet stratejisi pahalı olmayan bilgi-
sayarları ve parçalarını bir araya getirerek doğrudan sipariş yoluyla müşteriye satmaya dayanmaktadır. 
Dell’in kurduğu sistem sayesinde müşteriler bir menüden istedikleri konfigürasyonları seçebilmekte-
dir. Dell, konfigürasyonları belirlemek ve özelleştirmek amacıyla bilgi teknolojisine önemli yatırımlar 
yaparak, -rakipleri sadece 100 farklı konfigürasyon sunabilirken- konfigürasyon sayısını 40 bine çı-
karmayı başarmıştır. Bu sayede şirket 1997 yılında 11 milyon bilgisayar satmıştır. Dell bunu, bilginin 
yeniden kullanımı sayesinde başarabilmiştir (Hansen ve diğerleri, 1999: 112). 

SONUÇ 
Yenilik birçok işletme ve ülke için ekonomik büyüme ve sosyal gelişmenin temel kaynakların-

dan birini oluşturmaktadır. Günümüzün kalkınmış ülkeleri yeniliklerden büyük ölçüde yararlanmıştır. 
İşletmeler açısından ise rekabet üstünlüğü elde etmede yeniliğin önemli bir rolü vardır.  

Rekabet avantajı elde etmenin en önemli araçlarından biri olan yeni ürünlerin geliştirilmesinde 
temel kaynaklardan biri bilgidir. İşletmeler bilgi potansiyellerinden faydalanarak ürünlerine değer 
katıp ciddi kazançlar elde edebilirler. Yeniliğin başarısı, bilgi süreçlerini ürünlere dönüştürebilme ka-
pasitesine ve işletmelerin en iyi yaptığıyla, müşterilerin en çok değer verdiklerinin bir noktada buluş-
masına bağlıdır. 

Tüketici tercihleri, rakiplerin stratejileri, toplumsal duyarlılıklar gibi sürekli olarak değişen pek 
çok etmen, işletmelerin bilgi üretim ve paylaşım süreçlerini sürekli güncellemelerine neden olmakta-
dır. Ortaya çıkan yeni bir bilgi, yenilik için bir başlangıç veya bir sürecin devam ettirilmesini sağlaya-
bilir. Bu anlamda nerede bulunursa bulunsun bilgi, ya doğrudan yeniliğe neden olarak ya da yenilikler 
için uygun bir ortam meydana gelmesine katkıda bulunarak yenilik için bir potansiyel oluşturabilir. 

Öte yandan yeniliğe kaynaklık eden bilgi, içeriğinde bilinenden farklı, benzersiz ve hatta biraz da 
sıradışılık barındırır ve kimden geleceği ve nasıl ortaya çıkacağı çoğu zaman belirsizdir. Bu yüzden, 
bir işletmede yenilik yönünde bilgi üretme faaliyetlerine kademe ya da unvan farkı gözetmeksizin 
bütün birey ya da birimler katkıda bulunmalıdır. Yenilikçi işletmeler örgütü bütün çalışanlarının de-
neyim, fikir ve önerinden yararlanılması gereken bilgi hazineleri olarak görürler. Bu tür işletmelerde 
çalışanlar, ihtiyaç duyduklarında örgütün bilgi ağından istedikleri gibi yararlanır, yeni fikirlerini uy-
gulamaları için gereken ortamı rahatlıkla bulur ve örgüte kullanabileceği yeni bilgi birikimi kazandı-
rırlar. 

Bilgi sermayesini geliştirerek yenilikçi faaliyetlere katkıda bulunmak isteyen işletmeler, örgütte 
bilgi akışını etkin olarak sağlamalıdırlar. Bu anlamda örgütte özveri, cesaret, açıklık, özgüven, ileti-
şim, paylaşım ve güven gibi değerlere önem vermenin yanı sıra teknolojik olanaklardan da yararlan-
malıdırlar. Bilgi teknolojileri sayesinde bilgi, etkin biçimde iletilmekte, toplanmakta, işlenmekte, is-
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tendiği kadar saklanıp depolanmakta ve organizasyon gereksinimleri doğrultusunda yeni bilgilere dö-
nüştürülerek tekrar kullanılabilmektedir. 

Bu özellikleri ile bilgi teknolojileri işletmelerde yenilikçiliğin geliştirilmesine önemli katkılar 
sağlamaktadır. Ön araştırma, ayrıntılı inceleme, geliştirme, test etme, üretme ve pazara sunma gibi 
birçok faaliyetten meydana gelen yeni ürün geliştirme sürecinde bilgi teknolojileri, bilginin üretilme-
sinde ve paylaşılmasında, çapraz fonksiyonel takımların oluşturulmasında, iletişim ve işbirliğinin 
sağlanmasında etkin bir rol üstlenerek yenilik faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. Bilgi teknolojileri, 
yenilik sürecine müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanların etkin olarak katılmasını, çapraz fonksiyonel 
takımların koordinasyonunu, süreç faaliyetlerinin hızlandırılmasını ve maliyetlerinin düşürülmesine 
olanak tanımaktadır. 
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ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ФАКТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УСПЕХА 

С.А. Асаналиева∗ 
А. Осмоналиев**  

 
Предпринимательство, как подтверждает мировой опыт, является важным элементом 

рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться государство.  
В Кыргызской Республике принята стратегия экономического роста беднейших слоев 

населения через развития малых и средних предприятий (МСП) как инструмент повышения 
занятости населения и соответственно, сокращения бедности. Проблемы сокращения бедности 
и развития малого и среднего предпринимательства решаются в рамках одной стратегической 
программы, связанной с решением вопросов от искоренения бедности до устойчивого чело-
веческого развития. Защита уязвимых слоев общества связано с процессом массового развития 
малого бизнеса, при этом полученная выгода должна будет служить интересом всего общества. 

Государство провозгласило то, что основой экономики становится развитие предприни-
мательства, и будущее благосостояние народа базируется на двух основополагающих вещах: 
на инициативе самих граждан (предпринимательстве) и партнерстве власти.  

Кто же такие предприниматели? Это люди, обладающие особыми качествами, которые в 
стремлении самовыражения организуют и осуществляют рискованную, самостоятельную, но-
ваторскую деятельность, которые наиболее пригодны для самого эффективного способа удов-
летворения высокого потребительского спроса. Следовательно, предприниматели становятся 
главными проводниками изменений и реформ в процессе перехода к рыночной экономике, 
которые, рискуя своими собственными ресурсами, организовывают новые производства, 
улучшают инфраструктуру, создают рабочие места, снижают социальную напряженность, 
способствуют снижению уровня бедности, устанавливают новые контакты с зарубежными 
партнерами и вносят свою лепту в создание валового продукта. 

В силу этих причин предприниматели играют особую роль: 
Политическая роль – они являются источником формирования среднего класса, как 

основы стабильности сообщества; 
Экономическая роль – они формируют конкурентную среду, которая улучшает качество и 

разнообразие предлагаемых товаров и услуг населению; повышают динамичность 
инновационных процессов и формируют доходную часть бюджета; 

Социальная роль – они снижают напряженность путем создания новых рабочих мест, 
содействуют занятости и самозанятости населения; сокращает безработицу, и оказывают 
благотворительную помощь уязвимым слоям общества. 

Учитывая вышеуказанные роли у государства и общества сложились определенные 
ожидания и потребности от развития предпринимательства. Но ожидания имеются и у бизнеса. 
Ему необходимы благоприятные условия и поддержка со стороны органов управления и 
населения. 

Существуют две модели предпринимательства: классическое и инновационное. 
Классическое предпринимательство – это традиционное, консервативное предпринима-

тельство, направленное на максимальную отдачу ресурсов, управление объемами производ-
ства, где используются внешние и внутренние факторы по выявлению резервов предприятия 
для повышения рентабельности, обновления номенклатуры продукции. 

Инновационное предпринимательство – модель предпринимательской деятельности, 
                                                 
∗ БГУЭП 
** к. э. н., профессор, БГУЭП 
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связанной с новаторством. Роль предпринимателя сводится к созданию новшеств, продуктов, 
ранее неизвестных, посредством использования традиционных факторов производства, нового 
их сочетаний. В данной статье мы рассматриваем инновационное предпринимательство как 
фактор экономического развития республики. 

Экономическая история конца XX, начало XXI века теснейшим образом соединена с 
инновационными процессами, с которыми неразрывно связано предпринимательство. 

Создателем теории предпринимателя – новатора был выдающийся немецкий и амери-
канский экономист Й.Шумпетер. Предприятие и предприниматели, утверждал Шумпетер, яв-
ляются основными двигателями механизмов производства, обмена и распределения в условиях 
рыночной экономики. Шумпетер считал предпринимательство особым экономическим 
фактором в добавлении к трем общеизвестным – капиталу, труду и земле. 

Понятие инновации имеет весьма широкое значение. Применительно к экономике – это 
новая продукция, новые технологии, новые рынки, новые методы управления, новые органи-
зационные структуры. Кроме того, объектом инновации могут быть новые процессы, причем 
не только производственные, но и управленческие. Не случайно многие быстро растущие 
предпринимательские фирмы возникли в сфере управленческой инфраструктуры (консалтинг, 
инжиниринг). Согласно одной из существующих классификаций, инновации охватывают:  

а) новую продукцию; 
б) новые технологические процессы и формы организации производства; 
в) новые рынки; 
г) новые финансовые институты и инструменты финансирования; 
д) новые организационные структуры и процессы управления. 
Понятие «инновационность» тесно связано с предприимчивостью. Она как никогда рань-

ше зависит от качества профессионализма и решимости управленческих кадров. Именно в этом 
мы видим причину затянувшего выхода из кризисного состояния предприятий и в целом 
экономики нашей республики. Существуют разные точки зрения на степень инновационности, 
способности к предпринимательству мелких и новых фирм, крупных корпораций и 
государственных предприятий. 

Предприниматель, занимаясь инновационной деятельностью, стремится идти в ногу со 
временем. При этом он должен знать виды инноваций. Различают три основных инноваций: 
продуктовые, технико-технологические (процессные) и организационно-управленческие. 
Технико-технологическая (или процессная) инновация – это освоение новых или значительно 
усовершенствованных способов производства и технологий, изменения в оборудовании или 
организации производства.  

Поскольку устоявшиеся классификации инноваций пока не существуют, нами 
предлагается классификация, приведенная в рис.1. 

В законе Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» №128 от 26 ноября 
1999г. предусматривалось создание инновационной сети, своего рода прообраза национальной 
инновационной системы. Практической  реализацией положений указанного закона явилось 
создание при АН КР Национальной инновационной системы (НИС) в начале 2006г., которая 
должна опираться на вузовскую науку и некоторые промышленные предприятия. 

Ориентация государственной политики на резкое повышение статуса науки и 
образования, стимулирование предприятий, занятых наукоемким производством позволит 
создать основы принципиально новой модели экономического развития республики, т.е. 
инновационной экономики. 

В настоящее время у нас в республике инновационная деятельность в технологической 
сфере осуществляются преимущественно на промышленных предприятиях, а также в 
организациях малого бизнеса. Основными разработчиками нововведений являются отраслевые 
научно-исследовательские и конструкторские организации, академические научные 
организации и вузы, а также сами промышленные и малые предприятия. 
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Рис.1. Классификация инноваций. 
 
Согласно данным Национального статистического комитета КР в 2004г. из 7198 

1) по типу инноваций 

Продуктовые Технико-технологические Организационно- 
управленческие Продуктовые инновации 

представляют собой производ-ство 
новой продукции, способ-ной 
удовлетворить запросы рынка, 
являются самым рас-пространенным 
типам иннова-ций и представлены 
прак-тических на всех предприятиях. 
При этом их характер разли-чается 
от предприятия к пред-приятию.  
Для одних – это полная смена 
ассортимента или существенное 
расширение но-менклатуры, 
выходящие за пре-делы 
традиционного профиля, для других 
– повышение потребительских 
качеств в продукции традиционного 
про-филя с учетом запросов 
потребителя. 

Технические ин-
новации – это 
введение в 
эксплуатацию нового 
оборудо-вания или 
замена морально-
уста-ревшего и 
изношенного 
оборудования и 
расширения мате-
риально-техни-
ческой базы в 
следствие исчер-
пания резервов роста 
за счет ста-рого 
оборудова-ния  

Технологические 
инновации прояв-
ляются в виде: 
совершенствован-ия 
технологичес-кого 
процесса, экономии 
ресур-сов, 
выполнение 
экологических 
требований, в 
результате чего 
достигается кон-
курентоспособность 
продукции, 
расширение но-
менклатуры и 
ассортимента 
выпускаемых 
изделий  

Освоение новой продукции 
сопровождается организа-
ционно-управленческими 
инновациями, что характе-
ризуется организацией нов-
ых отделов, подразделений и 
служб на всех уровнях 
руководства предприятием. 
Например, внедрение мар-
кетинговых методов управ-
ления сбытом, инноваций в 
социально-трудовой сфере 
(применение новых форм 
найма и контрактов, новых 
систем оплаты труда и т.д.). 

2) по степени новизны 

Относительной новизны Принципиально новые – обладают 
приоритетностью, абсолютной 
новизной и являются оригин-
альными образцами, на основании 
которых тиражирования получают 
принципиально новые товары.  

Новшества – имитации (копии)  

Инновации-имитации: техника, 
технология, продукция рыночной 
новизны, новые сферы применения. 

Нововведения сравнительной новизны, 
имеющие аналоги на отечественных и 
зарубежных предприятиях. 

Нововведения – усовершенствования. 

3) по предметно-содержательной структуре 
подразделяются 

Вытесняющие  Улучшающие  Дополняющие Замещающие 
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действующих предприятий обрабатывающей промышленности 53 имели инновации (0,7%). Из 
53 предприятий, имеющих инновации, 27  (50,9%) занимаются производством пищевых 
продуктов, включая напитки и табак. Из общего количества предприятий 38 выпускали 
продукции подвергавшуюся значительным технологическим изменениям или вновь 
внедренную, 12- усовершенствованную, 3 – с прочей инновацией. 

Если рассмотреть количество предприятий имеющие инновационную направленность, то, 
они распределились следующим образом: заменой снятой с производства устаревшей 
продукции – 35; улучшением качества продукции – 14; расширением ассортимента продукции 
– 11; сохранением и расширением традиционных рынков сбыта – 14; созданием новых рынков 
сбыта в Кыргызстане – 15; обеспечением  соответствия современным правилам и стандартам – 
14 и повышением гибкости производства внутреннего коммерческого процесса – 17 
предприятий. 

Анализ факторов, препятствующих инновационной деятельности предприятий по оценкам 
самих предприятий (таблица 1.) показал, что экономические и производственные факторы 
занимают значительную долю. Однако, в 2004г. по сравнению с данными 2002г. влияние 
указанных факторов проявились значительно, иначе говоря, усилились отрицательные  
влияния перечисленных факторов на инновационную деятельность. Как видно из данных 
таблицы 1., в республике имеется и практически действует весь спектр приведенных факторов, 
препятствующих инновациям. Здесь каждый фактор имеет определенное воздействие на 
инновационную деятельность, и эти  данные должны быть направлены на разработку и 
реализацию конкретных мероприятий со стороны выше стоящих органов управления. 
Например, из 17873  руководителей МП около 20% имеют высшее образование; 13% среднее 
специальное образование; окончили ПТУ 9% и 58 % имеют основное общее образование. Как 
следствие на малых предприятиях отмечается низкий уровень производительности труда и 
неэффективное управление, что подтверждается долей убыточных предприятий (около 40%), 
также известно, что из 10 созданных предприятий выживают единицы. 

 
Таблица 1 

Факторы, препятствовавшие инновационной деятельности 
по Кыргызской Республике1 

 
Число предприятий, оценивших 
отдельные факторы, препятствующие 
инновациям, как: 

основные 
или 
решающие 

значительны
е  

незначитель
ные или 
малосуществ
енные 

 

2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Экономические факторы:       
Недостаток собственных денежных средств 116 95 55 79 15 36 
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 50 59 47 76 28 36 
Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 26 41 53 67 35 62 
Высокая стоимость нововведений 35 66 51 60 34 31 
Высокий экономический риск 23 36 40 77 49 51 
Длительные сроки окупаемости нововведений 23 31 47 62 37 61 
Производственные факторы:       
Низкий инновационный потенциал предприятия 13 22 38 47 60 58 
Недостаток квалифицированного персонала 3 13 38 47 73 99 
Недостаток информации о новых технологиях  7 10 36 74 65 77 
Недостаток информации о рынках сбыта 10 22 46 58 60 78 
Невосприимчивость предприятия к нововведениям 2 8 19 30 74 91 
Недостаток возможностей для кооперирования с другими 
предприятиями и научными организациями  13 11 19 51 52 72 
Другие причины:       

                                                 
1 По данным НСК КР 
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Низкий спрос потребителей на инновационную продукцию 18 28 50 54 45 57 
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых 
документов, регулирующих и стимулирующих 
инновационную деятельность 

15 25 41 65 47 49 

Неопределенность сроков инновационного процесса 7 13 31 42 54 68 
Неразвитость инновационной инфраструктуры 15 17 34 47 53 72 
Неразвитость рынка технологии 19 40 36 58 45 56 

 
Главными факторами, препятствующими инновационной деятельности, были и остаются 

финансовые – недостаток собственных денежных средств, а также финансовой поддержки со 
стороны государства.  

 
Таблица 2 

Затраты на технологические инновации по источникам финансирования 
по Кыргызской Республике1 

 
 Всего тыс.сомов В процентах к итогу 
 2002 2004 2002 2004 

Всего 820838,1 709036,2 100,0 100,0 
в том числе: собственные 
средства предприятия 407074,1 244833,2 49,6 34,5 

государственный бюджет 151118,4 1405,8 1,9 0,2 
иностранные инвестиции 291625,3 444560,0 35,5 62,7 

прочие 107020,3 18237,2 13,0 2,6 
 
Согласно данных Нацстаткомитета КР (таблица 2) в 2004г. затраты на технологические  

инновации составили 709036,2 тыс.сом, что на 13,6% меньше чем затраты предусмотренные на 
эти цели 2002 года. В структуре затрат значительные доли приходится на иностранные  
инвестиции (62,7% в 2004г.). 

Специалисты указывают, что руководителям предприятий следует постоянно заботиться 
об интенсификации инновационного процесса, расширении научных исследований, создании 
соответствующей системы стимулов и творческой атмосферы, поощрении внутреннего 
предпринимательства. 

Новые предприятия в наукоемких отраслях (информатики, биотехнологии, микроэлектро-
ники и т.д.) привлекают  не только талантливых инженеров, но и специалистов в области 
управления, сбыта. Как считают сами работающие в них специалисты, здесь имеются большие 
возможности для творческой деятельности и работать в целом проще, трудовые отношения 
представляют меньшую проблему, чем на крупных зрелых фирмах, меньше иерархических 
наслоений, больше возможности для быстрого принятия решений, связанных с производством, 
ценообразованием, внедрением новой продукции. В то же время, как свидетельствует мировой 
опыт, инновационное предпринимательство требует развитой комплексной инфраструктуры, 
как правило, отсутствующий в менее развитых странах. 

Что касается нерешенных проблем малых предприятий, то они у нас в республике 
предостаточны: это трудности получения банковских кредитов из-за отсутствия у них 
достаточного залога, отсутствия необходимых инфраструктур, поддержка предпринимательств 
со стороны государства по принципу «одного окна» с полным набором  услуг и т.д. Проблема 
нехватки у МП высокотехнологичных основных фондов может быть решена на основе лизинга 
оборудования. Актуальным остается вопрос о создании региональных центров поддержки 
предпринимательства (РЦПП) и бизнес-инкубаторов как комплексных объектов инфра-
структуры в сфере поддержки и развития малого предпринимательства на базе уже созданных 
и действующих региональных объектов с добавлением недостающих структур. 

Интересной организационно-территориальной формой инновационного предприни-
мательства являются научно-технологические парки. 

Научно-технологический парк (технопарк) – это самостоятельная организационная 

                                                 
1 По данным  НСК КР 
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структура, создаваемая в сфере науки и научного обслуживания в целях поддержания малого 
предпринимательства и формирования среды для освоения производства и реализации на 
рынке инновационной продукции.  

Основные задачи технопарков: 
• превращение открытий и изобретений в технологии; 
• превращение технологии в коммерческий продукт; 
• передача в массовое производство технологий изготовления продукта через малое 

предпринимательство; 
• формирование и рыночное становление наукоемких фирм; 
• поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса. 
Технопарки в развитых странах финансируются и поддерживаются  государством. 
Другой организационной формой инновационного предпринимательства является бизнес-

инкубатор. 
Бизнес-инкубатор – это структура специализирующаяся на создании благоприятных 

условий для возникновения эффективной деятельности малых инновационных фирм, 
реализующих оригинальные научно-технические идеи. 

Бизнес-инкубатор выполняет ряд функций: 
- обеспечивает поддержку фирм, предоставляя им на льготных условиях оборудование 

для опытного производства, оказывая консультационные услуги, вводя неизвестные 
фирмы в круг бизнеса, оказывая правовую информационную помощь; 

- способствует успешной стратегии коммерциализации рисковой технологии; 
- выполняет образовательную функцию. 
Подводя итоги изложенных фактов и осуществленный на их основе анализа можно 

сделать вывод о том, что предпринимательство как форма инновационной деятельности 
включающей в себя творчество, инициативу, новаторство позволяющей находить наилучшие 
формы и способы распределения и использования ограниченных материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов и получить благодаря этому наивысший эффект, играет решающую роль 
в обеспечении предпринимательского успеха, а также в становлении эффективной рыночной 
экономики. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Закон Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999г. 

№128. 
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития – М.:1982. 
3. Форма №4 «Инновация» НСК КР за 2004г. 
4. Асаналиева С.А., Аджиева Г.У. Формирование новой архитехтоники наукоемкого 

производства в книге «Экономика Кыргызстана в последнее десятилетие   XX 
века. – Б.: ЦЭиСР при МФ КР, 2000, стр.54-68. 

5. Асаналиева С.А. Национальной экономике нужна инновационная активность.  Реформа, 
№4, 1999. 



 

 
 
 
 
 
 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Тилек кызы Аида∗ 
 
Нестабильность современной кыргызской экономической системы во многом связана с 

недостаточным развитием сектора малого и среднего бизнеса, составляющего фундамент 
здоровой экономики. 

Опыт показывает, что в условиях экономического кризиса политика, ориентированная на 
оказание помощи и содействие развитию малого предпринимательства дает ощутимый 
сбалансированный экономический рост. Наряду с формированием благоприятной для малого 
бизнеса инвестиционно-кредитной среды и осуществления взвешенной фискальной политики, 
необходимо развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. важным элементом 
такой инфраструктуры являются инкубаторы малого бизнеса, эффективность которых 
неоднократно подтверждена успешным зарубежным опытом, в том числе со сходными с 
нашими экономическими и политическими условиями. 

Несмотря на многие трудности общесистемного характера, первые бизнес-инкубаторы, 
созданные в разных регионах Кыргызстана, продемонстрировали достаточную эффективность 
и значительный потенциал использования данного инструмента рыночной экономики и 
поддержки малого предпринимательства. однако, попытки переноса неадаптированного 
западного опыта в кыргызскую действительность и практику, отсутствие системного подхода, 
недостаток информации, слабая изученность проблем инкубирования серьезно препятствуют 
дальнейшему распространению и использованию бизнес-инкубаторов как одного из главных 
механизмов развития малого бизнеса и становления рыночной экономики. К тому  же 
государство не уделяет достаточного внимания по созданию материально-финансовой основы, 
решению организационных проблем. 

По существу и по своему содержанию бизнес-инкубаторы – одна из ранних фаз стартово-
го развития малого предпринимательства. и поэтому, одной из наиболее привлекательных черт 
инкубаторов современного Кыргызстана является то, что они могут не только содействовать 
развитию предпринимательства в республике, особенно в регионах, но также быть использо-
ваны как инструмент развития региональных, отраслевых, производственных комплексов, 
трудовых, интеллектуальных и других ресурсов. И поэтому, в отличии от многих других 
организаций подобного рода, при грамотном планировании и управлении инкубаторы могут 
стать не только самоокупаемыми, но и коммерчески выгодными предприятиями благодаря 
частной инициативе населения, особенно в регионах республики. 

Учитывая апробированную в зарубежных странах возможность и роль бизнес-инкубатора 
в становлении малого предпринимательства и в целях оказания государственной поддержки 
этому проекту еще в 1997году было принято типовое положение «О бизнес-инкубаторах в 
Кыргызской Республике». В нем четко было определено, что бизнес-инкубатор создается в 
целях смягчения последствий массовой безработицы, усиления активной политики на рынке 
труда, социальной поддержки незанятых граждан, а также активного участия в реализации 
государственных программ развития малого и среднего бизнеса, мелких производителей и т.д. 
практически оно являлось первым и основным правовым актом, призванным регулировать и 
координировать деятельность бизнес-инкубаторов в республике, а также создавать условия по 
его развитию и совершенствованию.  

По своему организационно-правовому статусу бизнес-инкубаторы являются составным 
звеном организационной структуры Министерства труда и Социальной защиты Кыргызской 
Республики и призваны заниматься выявлением и отбором безработных, желающих заниматься 
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предпринимательством, организовывать их обучение и переобучение, оказывать техническую 
и финансовую поддержку при открытии ими своего дела и создавать работодателям допол-
нительные рабочие места. Соответственно претендовать на размещение в бизнес-инкубаторе 
могут быть безработные граждане, получившие микрокредит из различных источников и 
заниматься предпринимательской деятельностью. 

Возросшее число бизнес-инкубаторов в кыргызстане и необходимость обмена опытом 
обусловили тенденцию к их консолидации. Одним из результатов данной тенденции стало 
создание Ассоциации бизнес-инкубаторов Кыргызстана (АБИК), в которую сегодня вошли 
шесть бизнес-инкубаторов. Основной целью данного объединения является формирование 
благоприятных условий для развития этого важного института и оказание учебно-мето-
дической, организационной и правовой поддержки вновь создающим и функционирующим 
бизнес-инкубаторам. Поэтому в рамках своей деятельности Ассоциация бизнес-инкубаторов 
Кыргызстана активно взаимодействует с органами исполнительной власти всех уровней, 
международными и общественными организациями, является членом рабочей группы 
Центрально-Азиатской Ассоциации бизнес-инкубаторов и Инновационных парков.  

Союз бизнес-инкубаторов и инновационных центров Кыргызской Республики стал еще 
одним объединением, деятельность которого связана с развитием бизнес-инкубаторов в 
республике. Оно было учреждено Конгрессом женщин Кыргызстана и Государственным 
центром инновационных технологий «Инновация» при Государственном агентстве по науке и 
интеллектуальной собственности, деятельность которого направлена содействию развития 
малого и среднего бизнеса путем поддержки становления бизнес-инкубаторов. 

Первый бизнес-инкубатор в Кыргызстане был создан в 2000году в рамках кыргызско-
германского проекта «Политика рынка труда и занятость» в г.Бишкек как Центр поддержки 
малого бизнеса и содействия занятости безработных граждан и получил официальное название 
как Бишкекский бизнес-инкубатор. И уже за первые годы его функционирования в данном 
инкубаторе были созданы 14 малых производств, из которых 8 стали самостоятельными 
субъектами малого бизнеса. 

В настоящее время в Кыргызстане с той или иной эффективностью функционирует 48 
бизнес-инкубаторов, в которых заняты более 700 человек. 

 



 

 
 
 
 
 
 

GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN 
ARAŞTIRILMASI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ 

Türkay DERELİ* 
Dilek KALENDER** 

Alptekin DURMUŞOĞLU*** 
 

ÖZET 
Küreselleşme akımının etkisiyle, geleneksel rekabet stratejileriyle rekabet edebilmek zorlaş-

maktadır. Maliyetleri düşürmek ve kaliteyi artırmak artık yeterli rekabet gücünü sağlamayabilmekte-
dir (Taşkın ve Adalı, 2003). İşletmeler rekabet avantajı sağlayabilmek için arayışlar içerisine girmiştir. 
Günümüzde, rekabet üstünlüğü sağlamak için “marka”, “inovasyon” ve “teknoloji” konusunda yatırım 
yapmanın akılcı ve sağlıklı olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle, girişimcilerin bu anahtar kelimeler üze-
rine odaklanması gerekmektedir. Teknoloji üreten girişimci tipi (Eyuboğlu, 2005), bir başka deyişle 
“Teknogirişimcilik” ön plana çıkmış durumdadır. Sanayisi, nüfusu ve ekonomik yapısıyla Türkiye’nin 
önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep, öteden beri “girişimcileri ve girişimcilik ruhu” ile tanın-
maktadır. Özellikle, 2000 yılından sonra,  Gaziantep Sanayi Odası; kalite, marka ve inovasyon odaklı, 
kalkınma projelerinin yürütücülüğünü üstlenmiştir.  2006 yılının Ocak ayında, yenilikçi girişim fikir-
lerinin ve uygulamalarının harekete geçirilmesi ve yenilikçi girişimcilere uygun ortamların hazırlana-
bilmesi amacıyla “Gaziantep İnovasyon Vadisi” projesi başlatılmıştır. Ayrıca, Gaziantep Üniversitesi 
bünyesinde bir “Teknokent” kurulması için yürütülen çalışmalar sürmektedir (Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi kurulmasına ilişkin karar 9 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir). Gaziantep, geleneksel girişimcilikten tekno-girimciliğe doğru hızla hareket etmekte ve bu 
yöndeki çalışmalarına devam etmektedir. Bu bildiride, Gaziantep’te, geleneksel girişimcilikten tekno-
girimciliğe doğru giden süreç tanıtılacaktır. Girişimcilik açısından Türkiye’nin diğer illeri ile kıyas-
landığında Gaziantep’i ön plana çıkaran faktörleri ortaya konulacaktır. Gaziantep ne’yi farklı yap-
maktadır? Gaziantep’teki “girişimcilik ruhunu” ortaya çıkaran etmenler nelerdir? Bu bildiride, bu ve 
buna benzer soruların cevabı verilmeye çalışılacaktır.  

 

GİRİŞ 
Girişimcilik kelimesi ilk kez Fransızca olarak “işi yapan” anlamına gelen “entreprendre” 

(http://www.vicebusiness.com/makaleler.php) olarak kullanılmıştır. Bu tanım, zaman içinde farklıla-
şarak, 20. Yüzyılda daha çok “yenilik yapabilme, fırsatları değerlendirebilme ve ticari anlamda uy-
gulanabilir hale getirme” anlamında kullanılmıştır.  

Girişimci, en basit şekliyle girişimi gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir. Ancak, girişimciyi 
sadece “yeni bir yatırım yapan kişi” olarak tanımlamak doğru olmayacaktır. Schumpeter (1961: 27-
28), girişimciliği iş dünyasına ilişkin kararlar alma düzeyinde beliren bir zihniyet biçimi olarak gör-
müştür. Bu zihniyetin en önemli özelliği, yenilik peşinde koşma ve yenilikler getirebilmedir. Giri-
şimci, var olan olanakları harmanlayarak yeni bileşimler oluşturabilen kişidir. Ortaya atılan yenilikler 
ilgili sanayi dallarında var olan dengeleri ve durgunluğu kırarak, kıpırdamalar ve sıçramalar oluşturur. 
Ekonomik gelişmenin kaynağında işte bu sıçramalar yatar. Bu sıçramalar, ancak girişimcilerin hare-
                                                 
* Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Böl. 
** Vezir Halı, Gaziantep, Türkiye. 
*** Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Böl. 
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ketleri sonucu devreye sokulabilir. Bu durumda, her yatırımın bir girişim olduğunu söylemek doğru 
olmayabilir. Girişimcilikten söz edebilmek için, girişime konu olan ürün veya hizmetin pazarlanabilir 
olması, yani ticari anlamda değerli bir ürün ortaya çıkarılması ve bu ürünün pazarda benzerinin ol-
maması veya benzerlerinden ayırt edici bir özelliğinin olması gerekmektedir.  

Tanım gereği, girişimciyi yatırımcıdan ayıran, yaptığı ticari faaliyetle bir farklılaştırma oluştura-
bilmesidir. Girişimciler iş fırsatlarını görüp değerlendirme, gerekli kaynakları derleyerek onlardan 
yararlanma ve başarıya ulaşmak için etkinlikte bulunabilme becerisine sahip kişilerdir (Meredith ve 
diğerleri, 1984:3). ‘insankaynaklari.com’un “Platin Dergisi” ile beraber gerçekleştirdiği anket çalış-
masında, katılımcılara bir girişimcinin sahip olması gereken özellikler sorulmuştur 
(http://www.insankaynaklari.com/CN/ContentBody.asp?BodyID=2939). Anket sonuçları incelendi-
ğinde, bir girişimcide bulunması gereken en önemli özellik olarak; risk alabilme, özgüven ve yaratıcı-
lık ön plana çıkmakta iken, yatırım yapabilmek için gerekli olan sermaye yapısı ve ürün bilgisi en son 
sıralarda yer almaktadır.  

Ankette ön plana çıkan “risk alma” özelliğiyle ilgili olarak, araştırmacılar farklı yaklaşımlarda 
bulunmuştur. Yapılan çalışmaların bir kısmında, girişimcilerin diğerlerine göre daha fazla risk aldık-
ları savunulurken, diğer birçok çalışmada da girişimcinin aşırı risk üstlenmesinin bir mit olduğu, bu-
nun yerine; girişimcinin aslında riski yönettiği vurgulanmaktadır (Erdem, 2001: 43-44). 

Katılımcıların ağırlıklı olarak (%9,3), “yaratıcılık” yanıtını vermeleri, girişimci ile yatırımcı ara-
sındaki farkın doğru şekilde algılandığının bir göstergesidir. “Yaratıcılık” özelliği daha bilimsel bir 
deyişle, “inovatif” olma durumudur. İnovasyon, yatırımcıyı girişimciye dönüştüren süreçtir.   

Teknolojik değişimin hızlanması tüm dünyada bir paradigma değişimine neden olmaktadır. Tek-
noloji ve bilgiye dayalı avantaj üstünlükleri rekabeti şekillendirmekte; yeni sektörler ortaya çıkarken, 
mevcut olanlar derin bir yenilenme sürecinden geçmekte; şirketler çok daha esnek organizasyon ya-
pılarına doğru kaymakta; sanayiye yaklaşım değişmekte; yoğunlaşan rekabet çok daha aktif politika-
ları icap ettirmektedir. Bu değişim altında şekillenen yeni sanayileşme paradigması, küresel rekabette 
ayakta kalabilmek için esnekliği, hızlı yanıt verebilme yeteneğini ve yeni teknolojileri kullanabilme 
becerisini gerektirmektedir. Değişen koşullar altında, sanayileşmede vurgu, nicelikten niteliğe kay-
makta; beceri geliştirme, kapasite oluşturmaktan daha önemli hale gelmektedir (Türkiye İktisat Kong-
resi Çalışma Grubu Raporları II, 2004). Bu değişimin girişimcilik üzerinde de önemli etkileri olduğu 
bir gerçektir. Girişimcinin, “değişimi” etkin olarak yönetebilen kişi olarak tanımlana geldiği düşünü-
lürse, bütün bu rekabet unsurlarının bir bütün olarak, özünde “girişimcilik” bulunan bir “Değişim Yö-
netimi” felsefesi içerisinde uygulanması gerekecektir (Dereli, 2006). Değişimin yönetilmesiyle başla-
yan ve tekno-girişimciliğe yönelen akış Şekil 1’de gösterilmiştir. Akış, işletmelerin hızla değişen ko-
şullara uyum sağlamak için değişimi yönetmeleri ve farklılaşmayı sağlayacak inovasyonlar yapmala-
rının ardından, bu inovasyonları bir ürüne dönüştürmeleri ve son basamak olarak da, ürününü üretecek 
ve pazarlayabilecek sistemlere yatırım yapmaları (tekno-girişim) ile sonlanmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Tekno-Girişimcilik Yaklaşımı 
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Teknolojik inovasyonun sağladığı yüksek katma değerin sonucu olarak, Tekno-girişimcilik 
adıyla bilinen özel girişimcilik yaklaşımı dünyanın gelişmiş ülkelerinin kalkınmalarında önemli bir 
pay sahibi olmuştur.  ABD, bu konuda örnek gösterilebilecek ülkelerden biridir. ABD’nin en önemli 
265 sanayi kuruluşunun ortak bir organizasyonu olan “Industrial Research Institute”, 1996 yılık Baş-
kanlık seçimi öncesinde Birleşik Devletlerin ekonomi ve teknoloji politikası ile ilgili olarak Başkan ve 
Kongre adaylarına hitaben yayımladığı bildiri: “Geçen 50 yılda ABD’de kaydedilen ekonomik büyü-
menin en az yarısını teknolojik inovasyona borçluyuz…” cümlesiyle başlamaktadır (Sabancı, 2004). 

İnovasyona ve teknoloji geliştirmeye dayalı ve yüksek katma değer oluşturan bu yeni girişimci-
lik biçiminin ülkemizdeki ilk uygulamaları bölgesel kalkınma projeleri ile gündeme gelmiştir. Öteden 
beri “girişimcileri ve girişimcilik ruhu” ile tanınmakta ve bilinmekte olan Gaziantep şehri de, başlat-
tığı “marka şehir” ve  “inovasyon vadisi” vb gibi projeler ile bu eğilimin öncülerinden olmuştur.   

GAZİANTEP’TE GİRİŞİMCİLİK 
Gaziantep, geleneksel zanaat ve küçük sanayi tecrübesini yeni bir sanayi ivmesine dönüştürmeyi 

başararak, sanayi odağı olmaya başarmış bir kenttir. Bu tecrübenin oluşmasında, Gaziantep’in; Roma, 
Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmasının önemli katkısı vardır.  

Bugünkü gelişmiş sanayisinin sermayesi büyük ölçüde geçmişteki ticari faaliyetlere dayanmak-
tadır. Sanayi kökenli kuruluşların önemli bir bölümünün başlangıçta veya bir kuşak öncesinde tica-
retle ilgili faaliyetleri yürüttükleri bilinmektedir. Mevcut büyük çaplı şirketlerin, kuruluş sermayesi 
olarak kullandıkları birikimlerini elde ettikleri faaliyet alanı olarak %37’si ticareti ve %51’i sanayiyi 
göstermiştir (Ayata, 2004). Gaziantepli sanayicilerin %95’i iş kurarken daha çok öz kaynaklarını kul-
lanmakta, ihtiyaç duydukları sermayeyi banka kredisi yerine genellikle kişisel ve aile tasarruflarından 
faydalanarak karşılamaktadır (Ayata, 2004: 569). Aynı şekilde, işletme içinde karşılaşılan likidite so-
runlarında da, öncelikli olarak aile ve yakın akrabalardan, ticari ilişki içinde bulundukları firmalardan 
destek alınmakta, banka kredilerinden uzak durulmaktadır. Gaziantep, doğrudan devlet yatırımların-
dan az pay alan kentlerden biri olup, bu durum Gaziantep girişimciliğinin tetiklenmesinde önemli rol 
oynamıştır. Benzer şekilde, yabancı sermayenin Gaziantep’te önemli bir yatırımı olmamış, bu da yerel 
girişimciliğin dış finansman bağımlılığını önlemiştir.  

Gaziantep sanayicisini, yerli sanayici ve doğu illerinden göç ederek gelen sanayiciler olarak 
guruplandırmak mümkündür. Teknoloji yoğun, yenilikçi, kaliteye önem veren, iş ve pazarlama orga-
nizasyonu nispeten gelişmiş, ürettiklerini Batı illerine satan, pazarda rekabet gücü olan, köklü ve be-
lirli bir büyüklüğe ulaşmış firmaları yöneten girişimciler çoğunlukla Gaziantep kökenlidir. Bunun 
aksine emek yoğun, teknolojik yenilikler üretmekte durağan kalan, genellikle ürettiklerini Doğu ille-
rine satan küçük ve orta çaplı işletmeler kırsal yörelerden Gaziantep’e yakın zamanda göç etmiş yatı-
rımcılar tarafından kurulmuştur (Ayata, 2004). Bununla birlikte, Gaziantep’in özellikle kendisinden 
daha doğuda bulunan yerleşim yerlerinden “yatırımcı” çekebilmesi, bir cazibe ve ticaret merkezi ha-
line gelmesi bile tek başına bir başarı öyküsüdür. Bu yatımcı akışı, kısa sürede organize sanayi bölge-
lerinin sayısının dörde çıkmasını sağlamıştır. Şunu da belirtmekte fayda var ki, Gaziantep yalnızca 
kendi doğusunda değil, bütün Türkiye’de ve Dünya’da dikkat çekmektedir. Örneğin, Gaziantep’te 
yerleşik olup, şu an çikolatalı mamuller üreten ve Türkiye piyasasında önemli bir yere gelen ve ürün-
leri birçok ülkeye ihraç edilen firma, Gaziantep’e yaklaşık 20 yıl önce yerleşen bir aile şirketidir. Ay-
rıca, Irak savaşı ve yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle oluşan lojistik avantaj, Gaziantep’in yıl-
dızını bir kat daha artırmıştır. Savaş nedeniyle uzun yıllardır yapılamayan Irak (Bağdat) Uluslararası 
Fuarı, bu yıl, 7-11 Haziran 2006 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacaktır. 

Yakın zamana kadar, Gaziantep’in sanayideki en büyük avantajlarından biri de, düşük ücret ve iş 
gücü kullanarak maliyete yönelik bir rekabet stratejisi uygulaması olmuştur. Son zamanlarda, Gazi-
antep gibi girişimciliğiyle ön plana çıkan Anadolu kentlerinin, Batı Avrupa’nın tekno-girişimlerinden 
olumsuz etkilendiği ve rekabet gücünün azaldığı gözlemlenmektedir (Özcan ve Çokgezen, 2003: 
2073). Benzer biçimde, Uzakdoğu ülkelerine uygulanan tekstil kotalarının kaldırılması da, maliyet 
avantajının yitirilmesi tehlikesini doğurmuştur. Gaziantep’teki sivil inisiyatifler bu rekabet gücü den-
gelerini kendi lehlerine çevirmek üzere ve katma değeri yüksek ürünler üretmeyi ve pazarlamayı teş-
vik etmek amacıyla; “markalaşma” ve “inovasyon” alanında ilerleme kaydetmeyi hedefleyen projeler 
başlatmışlardır.  
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“MARKA ŞEHİR GAZİANTEP” PROJESİ 
Sanayileşmenin temellerinin 1970'lerin başında atıldığı Gaziantep'te ilk organize sanayi bölgesi 

de o dönemlerde açılmıştır. Gaziantep'in bugünkü sanayileşmesi kanunlar, kararnameler şeklinde de-
ğil, tarihi bir süreç içerisinde kendiliğinden oluşmuştur. Girişimci bir yapıya sahip olan şehirde, ticaret 
ve sanayi hızla gelişmiş ve ticareti yapılan ürünlerin aynı zamanda üretimine başlanmıştır. Gaziantep 
bugün, yüzde 50'yi aşan oranda ve en az 7-8 kalemde Türkiye üretiminde söz sahibi durumdadır. Do-
layısıyla bugüne kadar dış pazarda çok fazla arayışa gidilmemiştir. Gaziantep Sanayi Odası'nın viz-
yonu da, bu doğrultuda Türkiye'nin sanayi, teknoloji gelişimine paralel olarak daha fazla katma değeri 
yaratarak dövizi yurtiçine getirmek, rekabetçi ortam içerisinde kalıcılığı sağlamak olmuştur 
(http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/evrim/marka.mspx). Gaziantep Sanayi Odası (GSO) bu 
fikirden yola çıkarak “Marka Şehir Gaziantep” projesini başlatmıştır. GSO proje hedeflerini şu şekilde 
belirtmiştir: 

“Bu projenin amacı bugüne kadar ara mal üreten Gaziantep sanayi-
sini, daha çok “katma değer yaratacak“ ve hem ulusal, hem de 
uluslararası pazarlarda “rekabet gücünü artıracak” bir yapıya 
kavuşturmaktır. Bu konuda yürütülen markalaşma çalışmalarıyla 
nihai hedef; marka şehir Gaziantep'i yakın bir gelecekte “marka 
zengini bir kent” haline getirmektir. Projenin dışa dönük hedefi 
ise Gaziantep'i Marmara ve Ege bölgelerine alternatif bir yatı-
rım üssü haline getirmektir” (http://www.markasehir.com) 
 
Proje çalışmaları dahilinde, “Tescilli Marka” sayılarının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri 

düzenlenmiş, şehrin simgesi haline gelen “Gaziantep Baklavası” ve “Antep Fıstığı”nın marka olarak 
(coğrafi işaret) tescil edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda yıllar itibariyle Gaziantep 
ilinden başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş olan marka sayılarını gösteren grafik Şekil 2’de verilmiş-
tir. 

 

 
 

Şekil 2. Gaziantep Marka Tescil Sayıları 
 
Şekil 2 incelendiğinde, 2004 yıllında gerçekleşen marka tescil miktarının ciddi anlamda artış 

göstermesinde,  “Marka Şehir Gaziantep” projesinin önemli etkisinin olduğu söylenebilir. “Marka 
Şehir Gaziantep” projesinin bir başka hedefi, marka tescil sayısını artırmanın yanı sıra, şehrin kendi-
sini bir marka haline getirmek, şehirde “marka kültürü”nün oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında 
ön ayak olmak ve girişimcilerin dikkatini markalaşmaya çekmek olmuştur. Şehrin markalaşmasında 
ön plana çıkan tarihi ve kültürel simgeler şu şekilde sıralanabilir (http://www.markasehir.com/): 

• Kurtuluş Savaşı'ndan gelen “milli mücadele gücü” 
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• Yesemek , Tilmen,, Rumkale ve Zeugma gibi eşsiz “tarihi mirası”  
• Mutfak Kültürü  
• Anadolu sanayileşmesine örnek gösterilen“sanayileşme modeli”  
• “Girişimci insan profili”  
Proje için hazırlanmış olan sitede (http://www.markasehir.com/):, ziyaretçiler için düzenlenen 

anket çalışmasında, katılımcılardan “Gaziantep'in en önemli markası sizce nedir?” sorusuna beş seçe-
nek arasından (Sanayi, Fıstık, Baklava, Zeugma, Girişimcileri) yanıt vermeleri istenmiştir. 20.05.2006 
tarihi itibariyle 2289 katılımcının oy dağılımını gösteren grafik Şekil 3 ‘de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 3. Gaziantep’in En Önemli Markası 

 
Katılımcıların “girişimci” seçeneğini ağırlıklı olarak tercih etmeyip, “sanayi” seçeneğini tercih 

etmişlerdir. Bununla birlikte, girişimciler için verilen %7’lik oy azımsanmamalıdır. Yatırımcı/ sanayi-
ci/girişimci kavramları arasındaki farkların henüz tam olarak algılanamamış olması da, böyle bir so-
nucu doğurmuştur. Sanayi için oy veren kullanıcıların bir kısmının aslında girişimciliği, “girişimci 
sanayici” olarak da algılamış olabilecekleri düşünülmektedir.  

“İNOVASYON VADİSİ” PROJESİ 
GSO ve paydaşları 2006 yılında “İnovasyon Vadisi” projesini başlatarak, şehirdeki sanayi kuru-

luşlarında sistematik inovasyon faaliyetlerini artırmayı hedeflemişlerdir. GSO, bu doğrultuda, 2006 
yılını “inovasyon yılı” ilan etmiş ve yıl boyunca inovasyonla ilgili çeşitli eğitim faaliyetlerini organize 
etmiştir/etmektedir.  

Projeyle ilgili olarak belirlenen stratejik hedefler (http://www.inovasyonvadisi.com): 
• Girişim, inovasyon faaliyetleri yoluyla üretim ve ihracatı artırmak.  
• Gaziantep odaklı bir “inovasyon politikası” oluşturmak.  
• İnovasyon yoluyla bilim, teknoloji ve mühendislik faaliyetlerini artırmak; işbirlikçi paydaş-

ları çeşitlendirmek.  
• Rekabet edebilen, güçlü, kurallara ve teknik standartlara uyabilen, adil, sürekli pazarlar 

oluşturmak; pazar odaklı bir ticari anlayışı benimsetmek.  
• İnovasyon bilinci oluşturmak ve devamlılığını sağlamak; devamlılık esasını proje paydaşları 

ve Gaziantep Sanayi Odası kaynaklarıyla gerçekleştirmek.  
• İnovasyon sürecine farklı alanlardan paydaşların katkıda bulunmasını sağlamak; proje uygu-

lama safhasını bu paydaşların ve projeye katkı sağlayan herkesin yer aldığı bir tabana yay-
mak.  

• Gaziantepli firmaların inovasyon sürecinde kendilerine gerekli olan her türlü ihtiyaçlarının 
sağlanması şeklinde belirtilmiştir. İlk maddeden de anlaşılacağı üzere, girişimcilik projenin 
çekirdeğinde yer almaktadır. 

Projenin henüz yeni başlatıldığı düşünülürse, projenin performansını şimdiden ölçmek doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır. Ancak, mevcut durumun analiz edilmesi, projenin başlangıç noktasındaki du-
rumunu belirlemek için yol gösterici olacaktır. İnovasyon alanında performansın ölçülmesinde en 
önemli belirleyicilerden birisi, alınan patent ve faydalı model sayısıdır (Chen ve diğerleri, 2000). Pa-
tent sayıları ticaretin ne kadarının inovasyona dayandığı hakkında fikir veren göstergelerdir. Tablo 
1’de 1998-2005 yılları arasında Patent başvuru sayılarına göre Türkiye’deki 81 il arasındaki sıralama 
verilmiştir. Marka sayısı sıralamasında 8. durumda bulunan Gaziantep, patent sıralamasında 14. sıra-
dır.  



 

 

211

 
Tablo 1. İllere Göre Patent Başvuru Sayıları 

 
Şehir Patent Toplam Patent Sırası 
İstanbul 4006 1 
Ankara 1121 2 
İzmir 821 3 
Bursa 717 4 
Konya 350 5 

Gaziantep 74 14 
Kayseri 349 6 
Adana 102 9 

Antalya 97 10 
Kocaeli 184 7 
Denizli 83 12 

Eskişehir 142 8 
İçel 68 15 
Rize 7 48 

Balıkesir 76 13 
 
Bu sıralama farkı sektörlerin dağılımıyla açıklanabilir. Şekil 4’de Gaziantep’te 2005 yılında alı-

nan teşviklerin sektörel dağılımı verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4.  Gaziantep İli Yatırım Teşviklerinin Sektörel Dağılımı 
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Şekil 5. 2005 Yılı Patentlerinin IPC Sınıflarına Göre Dağılımı 
 
Şekil 5’de ise Türkiye’de 2005 yılında alınan patentlerin sektörel dağılımı (IPC* sistemine uygun 

olarak) gösterilmiştir. Gaziantep’te 2005 yılında teşvikli yatırımların %49’unu tekstil sektörü oluştu-
rurken, Türkiye genelinde alınan patentlerde tekstil-kağıt sektörünün (IPC sınıflandırılmasında D 
grubu) payı %2’dir. Bu durum, tekno-girişimciliğe yöneltilmeye çalışan insanların, aynı zamanda 
doğru sektörlere de yönlendirilmeleri gerektiğini işaret etmektedir. Bu da, yatırımcı ile girişimcinin 
umut vaat eden ve yenilikçi noktalara odaklandırılmasının önemini açıklamaktadır. “İnovasyon Va-
disi” projesinin en büyük hedeflerinden birisi de, girişimcileri doğru sektörlere (katma değeri yüksek, 
teknoloji yoğun sektörler vb gibi) yönlendirmek ve böylelikle yenilikçi (inovatif) fikir ve ürünlerin 
ortaya çıkmasını sağlamaktır. 

GAZİANTEP’TE EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ 
Gaziantep’in girişimci ruhunun altında çok eskiye dayanan köklü bir ticaret geleneğinin yattığı 

bilinmektedir. Buna karşın, eğitimin girişimcilik üzerinde etkin bir faktör olup olmadığı da tartışma 
konusudur. Gaziantep’teki firma yapılanmalarında aile ilişkilerinin eğitimden daha önemli olduğuna 
dair yaygın bir izlenim vardır. Aile üyeleri küçük yaşlarda kendi işletmelerinde çalışmaya alıştırıl-
makta, işletme içinde öncelikle alt kademelerde görevlendirilerek iş öğretilmekte, daha sonra yönetim 
                                                 
* International Patent Classification, http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ 
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kademesinde görevler verilmektedir. Bu durum, profesyonel yöneticiler yerine, çekirdekten yetişmiş 
aile bireylerinin yönetici olması anlamına gelmektedir. Gaziantep’teki büyük girişimcilerin %46,1’i, 
küçük girişimcilerin %76,5’ğu ilkokul ve altı düzeyinde eğitim görmüş durumundadır (Ayata, 2004). 
Ülkemizde girişimcilik ve eğitim arasındaki ilişkilerin illere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) 2003 yılında yayınladığı “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” raporunda, eğitim ve gelişmişlik sıralaması bakımından iller iki 
ayrı kategoride incelenmiştir. Birinci kategoride, gelişmişlik sıralamasında üst sıralarda yer alan ama 
eğitim sektörü sıralamasında alt sıralarda bulunan iller, ikinci kategoride ise eğitim sektörü sıralama-
sında üst sıralarda yer alan fakat gelişmişlik sıralamasında alt sıralarda bulunan iller belirlenmiştir. 
Gaziantep birinci kategoride yer almış ve sanayideki gelişmişliğin eğitim sektörüne yansımadığı be-
lirtilmiştir (DPT, 2003). 

Benzer bir çalışma, “web madenciliği” yöntemi kullanılarak yapılmıştır. “Google arama mo-
toru” aracılığıyla yapılan çalışmada illerin “eğitim” ve “girişimcilik” kelimeleriyle ayrı ayrı çağrıl-
ması sonucu elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablonun “kategori” sütununda illerin, 
DPT’nın yukarı da bahsedilen sınıflandırmasına  göre hangi kategoride yer aldığı gösterilmiştir. Giri-
şimcilikte 2. sıradaki yer alan Gaziantep ili, eğitim alanında 6. sırada bulunmaktadır. Tablo 2 ve 
DPT’nın“İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” raporu; girişim-
cilik seviyesiyle eğitim seviyesi arasındaki ilişkileri iller bazında kısmen ortaya koymaktadır. 

 
Tablo 2. Web Madenciliği Yöntemiyle Girişimcilik-Eğitim İlişkisi 

 
İller Girişimcilik Girişimcilik Sıra Eğitim Eğitim Sıra Kategori 
Adana 21.100 4 2.790.000 2 1 
Afyon 13.300 8 1.840.000 7 1 
Amasya 11.200 9 1.560.000 12 2 
Aydın 29.900 1 2.850.000 1 1 
Bayburt 600 15 1.410.000 15 2 
Burdur 759 13 1.550.000 13 2 
Çanakkale 21.100 5 2.270.000 4 2 
Denizli 18.700 6 2.590.000 3 1 
Erzincan 904 11 1.700.000 10 2 
Gaziantep 23.700 2 2.010.000 6 1 
Kastamonu 876 12 1.590.000 11 1 
Konya 21.300 3 2.130.000 5 1 
Mersin 14.900 7 1.790.000 8 1 
Muğla 9730 10 1.780.000 9 2 
Nevşehir 724 14 1.430.000 14 1 

 
Girişimcilik ve sanayi alanındaki başarılarıyla ününü dünyanın her köşesine ulaştırmayı başaran 

Gaziantep’in, eğitim konusunda endüstriyel kalkınmışlıkta kendisinden sonra gelen illerin gerisinde 
kaldığı konusunda tartışmalar yaşanmakta ve çözüm önerileri üretilmektedir. Kimileri, Gaziantep’in 
girişimciliğe yönelmiş ve ekonomize olmuş toplumsal hayatı nedeniyle, bireylerin eğitime yeterince 
odaklandırılamadığı tezini ortaya koymakta, bazıları da Gaziantep’in bir çekim merkezi olması nede-
niyle aldığı göçün etkisiyle eğitimde göreceli olarak başarısız gibi göründüğünü savunmaktadır. Bu-
nunla birlikte, eldeki kaynaklar ve veriler ile; eğitim düzeyi artışının girişimciliği azalttığı ya da artan 
girişimciliğin eğitimden kaçışı hızlandırdığı gibi bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Uzun yıllar birbirinden çok farklı medeniyetlerin yaşadığı Gaziantep, bu çok kültürlülüğü bir 

avantaja dönüştürerek (farklı kültürlerden farklı işler öğrenerek) ticaretin merkezi olmuştur. Gazian-
tepliler, ticaret hayatlarında edindikleri bilgi ve ekonomik birikimi “Endüstri Devrimi”nin sonucunda 
sanayileşme hamleleri yaparak değerlendirmişlerdir. Sanayileşme sürecinde devlet veya yabancı yatı-
rımların doğrudan bir katkısı olmamıştır. Bu aslında, Gaziantep’te girişimciliğin tetiklenmesine neden 
olan en önemli etmenlerden bir tanesidir. Önünde “hazır” ve “garanti iş” hedefi olmayan Gaziantepli-
ler kendi işlerini kurma yönünde adımlar atmışlar ve girişimcilikte ön plana çıkmışlardır. Gaziantep-
liler, ticaret hayatındaki, “babadan oğla meslek aktarımı” geleneğini, sanayileşmeyle birlikte de de-
vam ettirmiştir. Bu geleneksel yaklaşım bugün dahi işletmelerdeki profesyonel çalışan sayılarının dü-
şük kalmasının sebebi olmuştur.  

Sanayi ve ticarette bir “marka” olan Gaziantep’in Lise ve Orta Öğretim düzeyinde Türkiye ge-
nelinde yapılan sınavlarda alt sıralarda yer almasını, Gaziantep’in eğitime önem vermediği biçiminde 
yorumlamak doğru olmayacaktır. Öyle ki, girişimcilerin önemli bir bölümü, çekirdekten yetiştirdikleri 
çocuklarının yüksek öğrenim görmesine büyük önem vermektedir. Gaziantep, 2003 yılında Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından başlatılan “Eğitime %100 Destek” eğitim seferberliği kampanyasına 
(http://www.egitimedestek.meb.gov.tr/haber.php?id=77) en çok katılımın sağlandığı illerden birisi 
olmuştur. Önceleri, okul yaptırıp devlete bağışlayan girişimciler ve iş adamları, şimdi kendi isimlerini 
taşıyan çok modern ve kaliteli özel eğitim kurumları kurup, profesyonel olarak işletmekte ve böyle-
likle kentin eğitimdeki kalkınma hamlesine doğrudan destek sunmaktadır. 

Gaziantepliler, sanayileşmedeki büyük hamlelerini, değişen ve ağırlaşan günümüz rekabet ko-
şulları altında da sürdürmek istemektedir. Tekstil sektörünün önemli bir pay sahibi olduğu Gaziantep,  
Uzak Doğu ülkelerinin ucuz iş gücüyle piyasalara girmesi sonucu bugüne değin en önemli avantajı 
olarak gözüken “maliyet avantajını” kısmen yitirmiştir. Buna karşın, bugüne kadar ki performansıyla 
dünya çapında tanınmaya başlanan kent, yeni stratejiler geliştirme gereği duymuştur. Gaziantepliler, 
dünyada gelişen akımlara paralel olarak, maliyette kaybedilen avantajları marka, kalite ve inovasyon 
odaklı projelerle kazanmaya hatta daha ileriye götürmeye çalışmaktadır. Bu projelerden ilki olan 
“Marka Şehir Gaziantep” projesinin kısa sürede önemli kazanımlara yol açtığı görülmüştür. Marka 
tescil miktarlarının artması, dünya çapında markalar oluşturabilme hedefinin başlangıç noktasıdır. 
Türkiye genelinde ulusal yayın yapan televizyonlarda reklam veren ve tanınırlığı artan marka sayısı da 
radikal bir biçimde artmıştır. 

 
Tekno-girişimcilik kültürünün oluşturabilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan bir diğer 

proje de: “İnovasyon Vadisi” projesi olmuştur. Türkiye’deki herkes Gaziantep’i girişimciliği ve giri-
şimcileri ile tanımaktadır. Kısaca “GGR”, yani “Gaziantep Girişimcilik Ruhu” olarak adlandırabilecek 
bir “imajı” vardır Gaziantep’in zihinlerde. Ancak, bu ruhun yaşatılabilmesi için ivedilikle girişimcile-
rin sonucunda “patent ya da faydalı model” olan bir sürece ve doğru sektörlere doğru zamanda yön-
lendirilmeleri gerekmektedir. Girişimcilik ruhu, markalaşma, teknoloji ve inovasyon alanında siste-
matik ve profesyonel düşünce ile süslenmeli ve zenginleştirilmelidir. Nitekim, son yıllarda Gazian-
tep’te yerleşik birçok firmanın marka ve teknoloji alanında verilen birçok ödüle aday gösterildiği ve 
bu ödülleri kazandığı görülmektedir. Kurumsallaşma yolundaki sıkıntılarını aştığı takdirde, dünyadaki 
yeni girişimcilik eğilimlerini ülkemizde ilk kez organize şekilde projelendiren bir şehir olarak Gazi-
antep, bu farkındalığının meyvelerini ileride mutlaka toplayacaktır.  
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SUCCESS AND FAILURE PREDICTION OF SMALL AND MEDIUM SIZED 
BUSINESSES THROUGH THE ALTMAN’S Z SCORE MODEL∗ 

Nedim YÜZBAŞIOĞLU** 
Muhammet BEZİRCİ*** 

 

ÖZET 
Küçük, orta ve hatta büyük Türk işletmelerinin karşılaştıkları önde gelen sorun hayatta kalmak-

tır. Türkiye gibi ülkelerde kapısını dünyaya açan yeni bir işletmenin yaşama şansı %10 dan daha az-
dır. Sürekli ve beklenemedik bir şekilde değişen ekonomik şartlar bu tür işletmeleri korumasız bir 
pozisyona itmektedir. İşe başlayan firmaların 1/3 daha faaliyetinin ilk yıllarında faaliyetlerine son 
vermektedirler. Çalışmaların çoğu niçin bu işletmelerin yaşamlarının sona erdiği ile ilgilidir. Konuyla 
ilgili yazın bu konulara ait arka planı sunmaktadır. Fakat işletmeleri bu durumlara düşmeden önce 
uyaracak ve gerekli tedbirleri almaya itecek çalışmalar ise oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden bu çalışmanın 
amacı işletmelerin yaşamlarının son aşamasına gelmeden önce Altman’nın Z modeli yardımıyla hangi 
kritik pozisyonda olabilecekleri konusunda bilgilendirmek ve ölüm oranının hiç değilse azaltmaktır. 
Çalışma işletmelerin faaliyetlerine son vermelerinin ortak nedenleri konusunda bazı yaklaşımları in-
celeyecektir. Bu faktörlerin birçoğu işletme büyüklüğü, girişimcinin özellikleri ile ilişkili olmayabilir. 
Çalışma teknolojik gelişmelerin ve sonuçlarının bütün Türk işletmelerinin paylaşılan bir geniş görüş-
lülük etrafından yeteneklerini birleştirmeye zorladığına işaret etmektedir. 

ABSTRACT 
One of the leading problem facing Turkish small and medium or even the large businesses is 

survival. In our time, a small business which opens its doors has less than a 10 percent chance of 
surviving in such a country of Turkey. Economic conditions put such firms in a vulnerable position 
due to the very close relationship between political and economic conditions which changes have 
always been changes unexpectedly. More than one- third of the small businesses fail during the first 
three years of their operation. The numbers of studies investigate why so many small businesses fail. 
And, a historical perspective of the literature provides a background to the problem of failure. 
However, there is no or little studies have made to predict the future conditions which would cause the 
failure of business before complete their economic life cycle. The goal of this study is, therefore, to 
contribute the prevention of or at least the degrease in failure among small and medium sized or any 
sized of businesses by showing the Altman’s Z score prediction model and critical stage of businesses. 
In order to achieve its objective the study uses a combination of approaches to assess the causes of 
business failure. An attempt is made to discern a pattern or at least some common factors which 
contribute to small business failure fairly consistently, with or without regard to type of business or 
personal characteristics of entrepreneur. Research indicate that technological development and its 
results will force to Turkish firms determine a shared vision and combine all the sikills and resources 
to achive this vision.  

Keywords: Business failure and success, financial ratio, Altman’s studies 
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INTRODUCTION 
Becoming one’s own boss persists. Too many people make decision on setting up without a 

corresponding commitment or full knowledge of the business life and management. For the majority 
of these entrepreneurs, the results are devastating. Family  

intent on making a go of their businesses have credit on their properties, houses, borrowed funds 
from family and friends and worked long hours, only go deeper and deeper into debt. Finally when it 
is too late, many of them admit defeat and spend a decade to regain their lost. Then why so many 
people continue to plunge into their own businesses, if the financial and personal risks are so great.  

One reason, of course, might be that the tremendous freedom that is promised with becoming 
one’s own boss often overshadows any hints of risk. Some people rarely hear about business failure 
meant to be failure of family. Altman and any other prediction methods can prevent businesses getting 
into trouble. It may give them a chance to get preventive action before they fall into failure process. 

BUSINESS FAILURE 
Survival of small business presented no problem in centuries preceding the industrial revolution. 

With a few exceptions, all business was small business in the relatively static economies of the pre-
industrial era. Big businesses emerged and small business began to encounter problems relating to 
smallness as the increasing application of scientific research generated modern technology and, with it 
a highly dynamic society. To this add the government’s efforts to protect the free competitive system 
and to achieve ate the same time a state of economy characterized by growth, stability and affluence. 
As by a product of such efforts, small business was indirectly affected. 

Despite the survival problems, small business is an important part of the any economy and the 
life style. Small firms hold prospects for increasing competition, moderating inflationary pressures, 
opening employment opportunities and stimulating advances in technology.  

On the other hand, management functions and thinking are changing as a result of new 
technologies and the new global competition as result of new technologies and the new global 
competition, proving that Turkish management can alter its vision, its style, and its ability to compete 
with foreign large companies. On this way it must create its own management style and vision shared 
by all Turkish worlds. Creative and innovative managers can be found in the universities, research 
labs, in large establish companies, and new emerging firms. The traditional styles of managing, which 
often reflect the traditional thinking in business schools, are just beginning to give way to fresh 
approaches in marketing, finance, organizational behaviour, and organizational design. 

Entrepreneurial management pulls together capital, intellectual resources, legal affairs, organiza-
tional behaviour, and technology to create new ventures and revitalize existing enterprises. The task or 
entrepreneur is to take these components and add value to them, thereby providing new or better pro-
ducts and services. Entrepreneurship starts with ideas and transforms them into realities. Entrepreneurs 
are forces of energy, change, creativity, and dynamism. They are driven to do new things or to do old 
things in better ways. Entrepreneurial management is concerned with new ideas, directions, and 
relationships, concepts methods, and modes of operation. Special attention is given to strategies that 
create competitive advantages. Entrepreneurship is the single most important factors in stimulating a 
vital private sector, creating jobs, and encouraging competitiveness and economic growth. Entre-
preneurial management is, therefore, very important in changing and directing economy towards to new 
vision. We are leaving behind the stable period in which it was often sufficient for organizations to 
perform routine task and serve stable markets. The entrepreneurial managers of tomorrow must be able 
to understand and manage in a far more dynamic, complex and fast- paced environment. Emerging high-
tech industries tend to evolve entrepreneurial approaches to management as new challenges are faced 
successfully and unsuccessfully. Just to survive, high-tech managers face special pressures to respond to 
and cope with rapid change in technology and in markets. They are not usually given much time in 
which to do so. Managers must know the economic and political cause and consequences of global flows 
of technology and capital. To do so they got to know their own position before anything else.  

DESCRIPTION OF ALTMAN’S PREDICTION METHOD IN THEORY 
Theoretically businesses, which have been in existence for different periods from two to ten 

years, should have faced most of the major difficulties and obstacles usually encountered by any small 
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business in its infancy. In addition, after this period of time, owner/manager performance under a 
variety of circumstances should be observable, and the survey can be designed to elicit this 
performance. It was expected that some of these small businesses might not want to disclosure how 
well or (how poorly) they are faring, so to overcome this problem, surveying was carried out in a 
manner that assured anonymity to the business firms. 

For instance the hypotheses borrowed from SBA’s documents (Small Business Administration, 
1990) might need to be tested here it suggest that business performance depends on specific 
managerial actions. Experience, education and SBA recommended actions summarise the 12 
explanatory variables. The significance and contributions of each of these variables in explaining the 
variations in business performance, is tested with the analysis of variance test ANOVA. The typical 
.05 level of significance is chosen, reflecting a 5 percent risk of accepting a false hypothesis. 

The sample also can be broken into two groups, potential successes and failures, with the Z 
critical value of 2.675 as the cut- off. A comparison is carried between the two groups as to difference 
in managerial actions adopted. 

Explanatory variables: 
X1 = managerial experience measured by composite score from personal profile for owner-

manager value ranging from 0 to 8. 
X2 = education with value up to 12. 
X3= records with maximum score of 27. 
X4= credit techniques with maximum score of 15. 
X5=collection practices with maximum score of 15 
X6= sales practices with maximum score of 15 
X7= sales promotion with maximum score of 15 
X8= cost reduction with maximum score of 15 
X9= personnel management with maximum score of 18 
X10= communications and management with maximum score of18. 
X11= outside advisor used with maximum score of 25 
X12= advisor contributions used with maximum score of 15. 
 
These 12 variables were important features of the questionnaire, which were designed ultimately 

to provide us with a computed Z- score to use an indicator of potential success and failure. In order to 
make the Z score meaningful for comparison purposes, personal data regarding the owner-manager as 
well as information as specific practices and /or techniques of management were requested in the 
questionnaire as well as financial data. The purpose of the questionnaire based on SBA enables us to 
carry out a rating test to separate potentially successful small businesses from their potentially less 
successful counterparts. One way to do this is simply to use the techniques of traditional financial 
analysis (Weston and Brigham, 1975). 

A classic study of financial ratios using discriminant analysis1 to aid in the prediction of 
corporate bankruptcy was presented by Altman in 1968. In his study twenty-two financial ratios were 
selected as potentially useful for discriminating between bankrupt and no bankrupt firms. These 
variables were classified into five ratio categories often used financial analysis: liquidity, profitability, 
leverage, solvency and activity ratios. Altman (1968) then tried numerous combinations of ratio 
profiles to find those combinations that would best separate or discriminate between bankrupt and 
solvent firms. The discriminate function that did the best job contained only five variables: one each 
of liquidity, leverage, and activity ratios, and profitability measures. The model was then tested on 
samples of firms not used in the construction of the discriminant function. The model classified these 
variables into bankrupt and non bankrupt status in remarkably correct fashion; 96 percent of the 
bankrupt firms and 79 percent of the non bankrupt firms were classified properly. Two aspect of 

                                                 
1 Discriminant analysis is a statistical tool where it is assumed that two separate populations exist and that a sample of 
observations is available from each.  The problem is to construct a rule (/i.e., discriminating functions) from the samples of 
observations that will enable the researcher to assign new observations to one of the populations. For the problem of analysing 
the performance of a business, one population can be thought of as potential business failures and the other population as 
potential business successes. Observations can be gathered on a number of financial ratios of businesses that are known to have 
failed and other observations that are known to be successful. It is these observations that are used to estimate a discriminant 
functions (i.e., construct a rule) that can be used to classify new businesses as being more likely to belong to populations of 
successful businesses or the populations of failing businesses. 
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Altman’s (1968) study are important for the present research (1) it illustrates that a relatively small 
subset of all potentially interesting variables can have considerable explanatory power, and (2) it is 
clearly a multivariate analysis in that it accounts for the simultaneous effects of variables under 
consideration. 

Altman’s (1968) study focused on firms that ranged in size from less than one million dollars in 
assets to almost 26 million dollars, and had mean assets of over six million dollars. Although these are 
not large corporate entities, they do greatly exceed the size of most small businesses, so it is necessary 
to ask whether a similar analysis is possible for small firms. 

This study adopts Altman’s formulation of the discriminant function, the Z-score, in carrying out 
ratio rating test of how well a firm is doing. Data collected in this third part of the questionnaire were 
used in calculating the Z- score of each firm. The formula is: 
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Where:  
CA is current assets 
CL is current liability 
RE is retained earnings 
TA is total assets 
Ip is pre-tax income 
I is interest charges 
CS is market value of stock 
PS is preferred stock at liquidation value 
TD is total debt 
 
Minnaught (2006) stated explained two additional models developed by Altman in 1983 for 

private and non manufacturing companies:  
Public Companies = A (3.3) + B (.99)+ C (. 6)+ D (1.2) + E (1.4) 
Private companies = A (3.107) + B (.998) + C (.42) + D (.717) + E (.847) 
Non-manufacturing Companies = A (6. 72) + C (1.05) +D (6.56) + E (3.26) 

The ratios of the private models weight differently than public model. Shareholders equity is 
being used instead of market value of equity in the equity to the debt ratio. On the other hand non 
manufacturing equation also weights the ratios differently than the public model. This model ignores 
the sales to total assets ratio. There are three different models therefore there are also three different 
interpretations. 

The questionnaire can be asked for either the value of the five ratios of the individual items 
separately, so as to give the interviewed firm the choice in case it had any misgivings about providing 
figures for such items as pre-tax earnings, total debt, etc., which it may consider to be strictly 
confidential. According to Altman’s (1968) study, a Z score that falls below 1.81 indicates a high 
probability of failure within two years, while a score greater than 2.99 indicates that the firms has a 
low probability of bankruptcy. As for the companies falling in the “grey zone” or the interval between 
1.81 and 2.99, Altman proceeded to calculate a critical value, and he came up with 2.675 as the value 
discriminating between bankrupt and non bankrupt firms. Interpretations for each sectors clarified by 
Caouette .J (2006 ) as follows: 

Original Z-SCORE For Public Manufacturer: If the score is 3.0 or above - bankruptcy is not 
likely. If the Score is 1.8 or less - bankruptcy is likely. A score between 1.8 and 3.0 is the grey area. 
Probabilities of bankruptcy within the above ranges are 95% for one year and 70% within two years. 
Obviously, a higher score is desirable.  

 Model A Z'-Score For Private Manufacturer: Model A of Altman's Z-Score is appropriate for a 
private manufacturing firm. Model A should not be applied to other companies. A score of 2.90 or 
above indicates that bankruptcy is not likely, but a score of 1.23 or below is a strong indicator that 
bankruptcy is likely. Probabilities of bankruptcy in the above ranges are 95% for one year and 70% 
within two years. Obviously, a higher score is desirable.  

Model B Z'-Score For Private General Firm: Edward Altman developed this version of the 
Altman Z-Score to predict the likelihood of a privately owned non-manufacturing company going 
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bankrupt within one or two years. Model B is appropriate for a private general (non-manufacturing) 
firm. Model B should not be applied to other companies. A score of 1.10 or lower indicates that 
bankruptcy is likely, while a score of 2.60 or above can be an indicator that bankruptcy is not likely. A 
score between the two is the grey area. Probabilities of bankruptcy in the above ranges are 95% for 
one year and 70% within two years. Again, obviously, a higher score is desirable.  

 
The composition of the score was based on financial indicators that failed companies typically 

score low on, and which were the ones reflecting a company’s ability to generate money internally or 
externally. The three indicators may be counted as signal trouble here are inadequate working capital 
(current assets minus current liabilities as a percentage of assets); debts greater than the market value 
of the company’s stock; and low or negative retained earnings in relation to assets (which indicates a 
company’s profitability over a number of years as the strength of its balance sheet). The weights 
assigned to each ratio in the score reflect the relative contribution of each score. The profitability ratio 
contributes the most,” which is not surprising if one considers that the incidence of bankruptcy in a 
firm that is earning a profit is almost nil”(Altman,1968:597). In fact, this particular ratio of 
management efficiency appeared to work most consistently and hence the greater weight. 

RESULTS 
Individual and inherent factors can be related to any type of businesses, these factors can also be 

managerial, financial and operational. Government regulations may restrict operations of the 
businesses. Competition can be counted as another factor for survival of businesses. 

Likely a combinations of factors is always responsible when a small business succeeds or fails. 
Managers must plan ahead and be aware of the circumstances surrounding the future of their particu-
lar market if they hope to be successful entrepreneurs. One thrust of the study was making such plan-
ning more focused. Due to the large number of complex situation affecting the businesses, this study 
limits the area of inquiry to the major elements and attempt to test which can be regarded as specific 
element contributes most significantly out of a total of 12 identified variables determined by Altman. 

By using such method in preventing business from fail, in order to achieve dynamic and 
sustainable economic development one has to bear in mind that three groups of people – those who 
create technology, those who create markets, and those who use technology must pool their efforts to 
achieve more rapid commercialization of the nations of Turk’s scientific, technological and human 
resources. Determining the shared vision of our nations new link between organizations exploit new 
opportunities and create synergies, so also do new ties between specialist and departments within 
organisations in all relatives countries. Entrepreneurial skills, managerial skills and technological 
skills must be combined at an early stage to accelerate commercialization of new technology. Scientist 
and engineers in established companies, who have traditionally prided themselves on doing 
specialized research in relative isolation, are more closely coordinating their efforts with other experts 
in the organizations of all countries. In order to put all our countries in a good competitive positions 
information industry and availability of knowledge can accelerate reshaping our mind towards a new 
vision that covers all Turkish nations in the world.  

We do need a consensus of all Turkish man that industrial competitiveness is essential to the key 
role each can play in the step by step process of regaining Turks’ position of leadership in the earth. 
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ÖZET 
Girişimci ve girişimcilik günümüzün gözde araştırma alanlarından biri olmaya devam etmekte-

dir. Girişimciliğin yaygınlaşması ve her geçen gün daha çok sayıda insanın kendi işini kurmasına 
rağmen, birçok girişim henüz çok genç yaştayken varlığını kaybetmektedir. Bu nedenle girişimcilerin 
özelliklerini ve girişimcilik sürecini araştıran çalışmaların yanında, girişimlerin sürekliliğini sağlama-
nın yollarını da araştıran çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir. Kurduğu girişimlerin sürekliliğini 
sağlamak isteyen girişimciler ne yapmalıdır?  Bu çalışmada girişimlerin sürekliliğini sağlamanın bir 
yolu olarak sorgulayıcı bir yaklaşım önerilmektedir. Girişimci stratejilerini, stratejilerinin kar ve bü-
yüme gibi sonuçları sağlayıp sağlamadığını, rasyonel olup olmadığını ve örgüt kültürünce desteklenip 
desteklenmediğini sorgulamalıdır. Araştırma alanı olarak Afyonkarahisar doğal taş sektörü seçilmiştir. 
Bu sektördeki girişimcilerin belirtilen alanlardaki sorgulayıcı tutumlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. 

GİRİŞ 
Girişimci cesur, atak, yenilikçi, fırsatları gören ve değerlendirebilen ve risk üstlenebilen bir kişi 

olarak görülür. Girişimcilik konusundaki araştırmaların önemli bir bölümü de girişimcilerin bu özel-
likleri taşıyıp taşımadığı konusuna odaklanır. Bu türdeki araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, 
kimlerin girişimci olabileceği, insanları girişimci olmaya yönlendiren güdüler hakkında bir fikir edin-
mek mümkündür. Ancak, girişimcinin bir girişimi başlatabilmesi için gerekli görülen bu özellikler, 
girişimin varlığını sürdürebilmesi için yeterli midir? Bu soru girişimcilik araştırmalarında giderek 
daha fazla önem kazanan bir araştırma alanı olmak durumundadır. Çünkü yeni doğan bir canlının 
uzun yıllar yaşamını sürdürebilmesi ilk yıllardaki sağlığına, bakımına ve beslenmesine bağlı olduğu 
gibi, bir girişimin de uzun yıllar varlığını sürdürebilmesi sağlıklı bir temelde büyümesine, gelişmesine 
ve değişen koşullara uyarlanma yeteneğine sahip olabilmesine de bağlıdır.  

Pazardaki fırsatları araştırarak uygun üretim faktörlerini bir araya getirme ve bir işletmeyi 
kurma, büyüme ve gelişme için uygun fırsatlar sürdüğü ve girişimcinin de bu fırsatları görerek değer-
lendirdiği ölçüde girişimin sürekliliğini sağlayabilir. Tahmin edilebilir, belirli ve durağan koşullarda 
bir girişimin kurulabilmesi için uygun koşullar varsa, sürdürülebilirliği için de uygun koşulların ola-
cağı beklenebilir. Ancak son yıllarda girişimcilik literatüründe girişimcinin üretim faktörlerini bir 
araya getirerek bir girişimi başlatma işlevi yerine, yüksek risk üstlenerek yenilik yapabilme işlevi vur-
gulanmaktadır.  

Girişimcinin yenilik yapma işlevinin giderek daha fazla öne çıkması girişimin ortaya çıktığı ko-
şulların daha belirsiz ve değişken olmasıyla ilgilidir. Bu koşullarda hem koşulların belirsizliği, hem de 
yeniliğin benimsenip benimsenmeyeceğinin bilinmemesi nedeniyle girişimin varlığını sürdürebilmesi 
daha yüksek bir risk taşımaktadır. Dolayısıyla girişimcinin girişimi başlatması için gerekli özellikler 
yanında, sürdürebilmesi için de gerekli özellikler önem kazanmaktadır. 
                                                 
* Doç.Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
** Öğr.Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
*** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 



 

 

222

Girişimin sürekliliğini sağlamak için girişimcinin gereksinim duyduğu özelliklerden birisi sor-
gulama yeteneğidir. Girişimci mevcut durumu sorgulayarak, işletmesini değişen koşullara uyarlaya-
bilmelidir. Bu da doğru sorular sormaya ve bu sorulara doğru yanıtlar alabilmeye bağlıdır. Bu çalış-
mada girişimcinin hangi temel alanlarda hangi soruları sorarak mevcut durumu sorgulayabileceği be-
lirlenmiş ve Afyon’daki doğal taş sektöründeki girişimcilerin sorgulama becerileri açığa çıkartan bir 
araştırma yapılmıştır. 

GİRİŞİMİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN GEREKLİ SORGULAMA BECERİLERİ 
Girişimci belirli bir projeyi kendi girişimcilik anlayışına uygun biçimde geliştiren (Wickham, 

2001), ekonomik değişimlerin öncüsü olan, risk alan, fırsatları değerlendiren (Zimmerer ve Norman, 
1998), girişimin performansını artıran (Lumpkin ve Dess, 1996) bir kişi olarak tanımlamaktadır. 
Bhide ise (1996) girişimciyi çeşitli durumları analiz eden, fırsat ve sorunlar arasında öncelikleri belir-
leyen ve geleceğe ilişkin ussal kararlar verebilen bir kişi olarak tanımlamaktadır. Girişimcilik girişim-
cilerin risk alma, fırsatları kollama ve hayata geçirme yanında yenilik yapma süreçlerini de içeren bir 
kavramdır (Baron, 1998: 277). Bu nedenle girişimciler insanların bildikleri ve gereksinme duydukları 
ürün ya da hizmetlerin yarattığı fırsatlar kadar, henüz insanların henüz farkında olmadıkları gereksi-
nimlerini karşılayacak ürün ya da hizmetlerin yarattığı fırsatları da algılamalıdırlar.  

Bu yönüyle girişimci var olan fırsatları değerlendirmenin yanında, yenilik yaparak fırsatlar da 
yaratır. Risk alarak yenilik yapma özelliğini kullanarak yeni bir değer yaratır, esnek ve dinamik dav-
ranarak yaratıcılığı ve risk almayı içselleştirir ve bunu bir yaşam tarzına dönüştürür (Nakdiyok, 2004: 
3). Girişimci değişimi normal ve sağlıklı bir durum olarak görür; Shumpeter’in belirttiği gibi, yaratıcı 
yıkım (creative destruction) görevini üstlenir. Bu görevin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için, giri-
şimci hem üretim, hem de tüketim aşamasında karşılaşabileceği dirençleri göz önüne almak zorunda-
dır (Çetindamar, 2002: 37). Bu nedenle mevcut durumu çok iyi tanımak ve yeni durumla bütünleştir-
mek zorundadır. Bu da çok yönlü düşünmeyi, sorgulayabilmeyi, yeniliklerin kabul görmesini sağlaya-
cak ikna gücüne sahip olmayı gerektirir. Dolayısıyla girişimci bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, 
kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı olabilmelidir. 

Bu özellikler girişimin başlatılması kadar sürdürülmesi açısından da önemlidir. Girişimci kıt 
kaynakları birçok engel ve zorluğu aşarak bir araya getirerek girişimde bulunduğu için, girişimin var-
lığını sürdürmesi hem bireysel olarak girişimci açısından, hem de toplumsal olarak ekonomik ve sos-
yal açıdan önem taşımaktadır. Piyasa ekonomisinin vazgeçilmez unsuru (Brenkert, 2002: 7) olan giri-
şimciler ekonomik refahın yaratılmasında ve yayılmasında da önemli bir rol oynamaktadırlar 
(Busenitz, 2003: 285). Bununla birlikte, birçok geleneksel ekonomik modellerde pazarlar denge için-
deki sistemler olarak görülürler. Gerçekte ise, koşullar sürekli olarak değişir. Bu süreçte ekonomik 
güdüler kaynakların yeniden tahsis edilmesini gerektirir (Minniti ve Bygrave, 1999: 41). Minniti ve 
Bygrave (1999) girişimcilerin değişimlere ve belirsizliklere duyarlı olduğu takdirde fırsatları değer-
lendirebileceğini ve ekonomik karlılığı sağlayabileceklerini belirtirler. Sürekli değişim durumunda, 
girişimin çevresi belirsizdir ve belirsizlikle başa çıkma girişimcinin temel yeteneğidir. 

Bununla birlikte, her yıl kurulan binlerce işletmeden yüzlercesi yok olma tehlikesi içindedir. 
Bhide (1996) bazı girişimlerin büyük bir yükselişle başladıktan sonra hızla düştüklerini ileri sürer. 
Birçok yeni girişimci bu yükseliş döneminde girişimin büyümesini finanse edebilmek için karlarının 
çoğunu yeniden yatırım için kullanır. Bu dönemde rakiplerin saldırıları hemen öngörülüp önlem alın-
madığında şirketin varlığı tehlikeye girebilir. Bhide’ye göre (1996) bu dönemlerde girişimciler birbi-
riyle çelişen birçok öğütle karşı karşıya kalırlar: Ürün hatlarını çeşitlendir, bağlantıları sıkılaştır, öz 
kaynakları satarak sermayeyi yükselt, profesyonel yönetici işe al, yetki devret, sabit maliyetleri göz-
den geçir vb. 

Buradaki temel sorun belirsizlik ortamında, girişimcinin önüne çıkan çok sayıda farklı seçenek-
ten en uygun olanını seçebilmesidir. Bu da doğru sorular sorarak etkili bir sorgulama tavrı geliştir-
mekle sağlanabilir. Ackoff (1999) soru sormayı sosyal sistemlerin anlaşılması (gerçeğe ulaşma) ve 
yararlı sonuçlar üreten bir sistemin tasarlanması için gerekli olan temel sorunsal olarak ele almaktadır. 
Doğru sorular sorarak gerçeğe ulaşma konusundaki ilk çaba tarihte Sokrat’a aittir. Sokrat bir köleye 
Pisagor teoremini öğretebilmek için gerekli olan şeyin doğru soruları sorma yeterliliği ve yanıtların 
ardındaki anlamları anlama yetisi olduğundan bahsetmiştir. Sokrat gelişimin ve değişimin arkasındaki 
sırrın etkili sorgulama olduğunu görmüştür. Etkili sorgulama bilinçlenmeyi ve arkasından sırayla me-
rakı ve bilgeliği yaratmaktadır (Bell, 1998: 93). Böylece insanlar içinde bilinçli bir merakın yarattığı 
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bilgelikle yaşadıkları sistemleri anlayabilecekler ve daha etkili sistemler geliştirebileceklerdir.  
Bhide (1996) girişimcilerin her gün karşılaştıkları örgütsel zayıflık ve yetersizliklerin girişimin 

varlığını tehdit ettiğini ve yalnızca yeni girişimlerin değil, olgun girişimlerin yöneticilerinin de paniğe 
kapılmasına yol açtığını belirtir. Özellikle genç girişimcilerin çoğu tutarlı stratejilerden, rekabetçi üs-
tünlüklerden, nitelikli çalışanlardan, yeterli raporlama ve kontrol sistemlerinden yoksundurlar. Bu 
sorunlarla başa çıkabilmek için girişimlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için girişimciler sürekli ola-
rak kendilerine hangi işin içinde olmak istediklerini, geliştirmek istedikleri yeterliliklerin neler oldu-
ğunu sormalıdırlar. Bhide (1996) her girişimcinin, bu sorgulama sürecinde yanıtlaması gereken soru-
ları tanımlayarak, sorulabilecek doğru sorular için genel ilkeler ortaya koymaya çalışmıştır. Buna göre 
belli başlı sorgulama alanları şöyledir: 

• Stratejiyi sorgulama 
• Stratejinin yeterli karı ve büyümeyi finanse edip etmediğini sorgulama 
• Stratejinin vadesini sorgulama 
• Stratejinin rasyonelliğini sorgulama 
• Stratejinin örgüt kültürünce desteklenip desteklenmediğini sorgulama 

Stratejiyi Sorgulama Becerisi 
Bhide (1996) aslında sorgulamanın odak noktasına stratejiyi koymuştur. Çünkü girişimci amaç-

ları ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için seçtiği bir strateji çerçevesinde kaynakları tahsis eder. Bu 
eylemi belirli koşullarda sonuca ulaştıracaktır. Ancak zamanla koşullar değiştikçe seçilen stratejilerin 
belirli bir hedefe ulaşmak için yeterli olup olmadığı sorgulanmadığında başarısızlık girişimin varlığını 
tehlikeye düşürecektir.  

Farkas ve Wetlaufer de (1996) girişimcilerin sorgulamaya stratejiden başlamaları gerektiğini ileri 
sürerler. Girişimcinin en önemli görevi uzun vadeli bir strateji üretmek, bu stratejiyi test etmek, stra-
tejiyi gerçekleştirecek uygulamaları tasarlamak ve bu uygulamaları değişen koşullara uyarlayabil-
mektir. Girişimciler girişimin içine dönük alanlar yerine müşteriler, rakipler, teknolojik gelişmeler 
pazarın yönelimleri gibi dışsal alanları araştırmaya yönelmelidir.  

Strateji, işletmeyi ve onun faaliyetlerini açıklayan, kaynakları, üst yönetimi, pazara ait verileri ve 
sosyal sorumlulukları bütünleştiren, örgütsel yapıyı belirleyen amaç ve politika modelidir. Girişimci-
lerin stratejik bir yönetim tarzı geliştirebilmeleri için öncelikle klasik yönetim tarzlarını değiştirmeleri 
gerektirmektedir (Porter, 1994: 47). Literatürde strateji, girişimci tanımlarında en az tekrarlanan kav-
ramlardan birisidir (Ağca, 2005: 25). Oysa stratejisi olmayan bir girişim açık denizde sürüklenen bir 
gemi gibidir. Girişimin stratejisi açık ve net bir şekilde formüle edilmeli, şirketin durduğu noktayı 
değil varmak istediği noktayı göstermelidir. 

Strateji açık hedefler içermelidir; muğlak ifadeler içeren vizyon ve misyon beyanları, stratejik 
niyetler havada kalan temenniler olarak değerlendirilmektedir. Girişimci paydaşları olan müşteriler, 
çalışanlar ve tedarikçilerine net hedefler vermelidirler. Stratejinin ise çalışanlar, yatırımcılar ve müşte-
riler tarafından kolaylıkla anlaşılması gerekir. Girişimci stratejik bakış açısıyla olaylara yaklaşmalıdır. 
Stratejiyi sorgularken girişimin kalkış noktasını anlamaya, varacağı noktayı belirlemeye odaklanmalı-
dırlar. Bu, hedeflerin girişimin var olma nedenini tanımlayan amaçları içerdiği söylenebilir. Bir amaç 
ne kadar sorgulanmış, yoğunlaşmış ve ayrıntılı olursa şirketin başarılı bir strateji geliştirme şansı o 
kadar fazla olacaktır. Bu amaçla misyonun seçiminin yapılması, girişimi misyonuna götürecek hedef-
lerin tanımlanması gerekir.Bundan sonra hedeflere ulaşmak amacıyla kısa vadeli kararlar veya taktik-
ler kullanılarak strateji geliştirilebilir.Karar ve taktikler konusundaki belirsizlik stratejiyi geçersiz kılar 
(Campbell, 1997: 55-71). 

Sorgulama becerisi girişimcinin stratejiyi kavrayışını ve bu kavrayışın nasıl keşfedileceği üzerine 
yoğunlaştırır. Sorgulama taktiklere anlam kazandırır, taktikler de misyonu ve stratejileri güçlendirir. 
Stratejinin hedeflere uygun koşullarda ulaşabileceği bilinciyle oluşturulması gerekmektedir. Bir giri-
şimci gerçek sorgulamaları yapabilirse bu sorgulama sonuçlarından bir strateji oluşturabilir. Sorgula-
malar olmadan strateji geliştirmek tehlikelidir; çünkü stratejiyi gerçekçi olmayan sonuçlara götürür. 
Hedefi belirlemek, sorgulamalar yapmak ve bunları bütünleştirerek strateji oluşturmak zor ama doğru 
olandır. 
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Kar ve Büyüme 
Girişimci tanımladığı stratejinin kar ve büyüme beklentilerini yerine getirip getirmediğini test 

etmelidir. Bu test süreci girişimcinin kar dağıtım politikasını, rakiplerin ürettikleri mal ve hizmetlerin, 
kendi ürettiği mal ve hizmetler ile kıyaslanması gibi analizleri yapması gerekmektedir. Bu kıyaslama, 
sektör ortalamalarının yakalanması ve maliyetlerin aşağı çekilmesi gibi uygulamaları içermektedir. 

Kar 
Girişimci, stratejisini tanımladıktan sonra elde ettiği kara ve elde ettiği bu karın büyümesi için 

yeterli olup olmadığını değerlendirmelidir. Kar “işletmenin genel amaçlarından birisi”dir, teknik ola-
rak “kar belirli bir dönemdeki toplam gelirinin toplam giderinden fazla olması”dır (Öz-alp, 2000: 14). 
Karlılığı etkileyen koşullar, genel ekonomik koşullar, endüstrinin özellikleri ve işletmenin özellikleri 
olarak değerlendirilebilir (Aydın, 2003: 285). Karlılığın strateji ile ilişkisini açıklarken Hyundai Fir-
masının ABD pazarına girerken seçtiği ucuz araba stratejisi örnek verilebilir. Firma İlk yıl dört yüz 
bin adetlik satış rakamına ulaşmıştır, ancak elde edilen satış geliri düşük kar marjı nedeniyle satış son-
rası hizmetleri oluşturan servis, yedek parça gibi kalemleri karşılayamadığı için Hyundai firmasının 
ABD pazarına girdiği ilk yıl büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştır (Drucker, 1998: 140). Hyundai fir-
ması Güney Kore’nin en önemli holding tipi şirketlerinden birisidir ve onlarca sektörde faaliyette bu-
lunmaktadır. Stratejik tercihlerinde karlılığı arka plana iten uygulamaları nedeniyle 2000’li yıllarda 
iflas etmiş ve devlet tarafından kurtarılmıştır. 

Bir başka açıdan girişimcinin karlılığa bakış açısı kuş metaforu ile açıklanabilir, girişimci “eldeki 
kuşu mu” yoksa “daldaki kuşu mu ” tercih edecektir? “Kuşun ellerinde olmasını tercih eden” girişim-
cilerin risk alma eğilimlerinin düşük olduğu ya da daha risksiz oynamayı ve tercih ettikleri söylenebi-
lir. “Kuşun dalda olmasını tercih eden” girişimciler, uzun vadeli düşünen ve işletmenin değerinin var-
lıklar üzerinden yaratılan kazançların artırılması ile yükseltilebileceğine inanan girişimciler olarak 
nitelendirilebilir (Aydın, 2003: 293). Kuşun dalda olmasını tercih eden girişimciler büyümeyi finanse 
edebilecek karlılığı yakaladığında bu karı dağıtmayarak yeni yatırımların finansmanında kullanabilir-
ken kuşun elde olmasını tercih edenler ise, girişimin karlılığını nakde çevirmekte acele edecek ve kısa 
vadeli karların peşinde koşacaklardır. 

Sonuç olarak yeterli karlılık oranlarını yakalayamayan girişimciler yok olmaya mahkum olacak-
lardır. Küreselleşme işletmeler için korunaklı limanları çok azalmıştır ve rekabeti artırarak kar oranla-
rını azaltmıştır. Kar genel amaçtır, ancak işletmenin paydaşları için iyi niyetli hedeflerin gerçekleş-
mesi karlılığa bağlıdır.  

Büyüme 
Büyüme hedefleri, girişimci stratejisini tanımlayıp, girişimin devamlılığını sağlar ve sonra bü-

yüme planlarının uygunluğunu denetlemek için karlılık, pazarın genişliği gibi büyüme için temel ve-
rileri sorgular. Her girişimin farklı büyüme hızları vardır girişimci bu konuda varsa sektör ortalamala-
rını ve trendleri takip etmelidir. Girişimciler karlılık dışında başka konularda da dikkatli olmaları ge-
rekmektedir. Bunlar işgücü piyasalarındaki değişimler, piyasaya giren yeni rakipler, yeni üretim yön-
temleri ve diğer işletmelerin izledikleri stratejilerdir. 

Değişim ekonomik yaşamın temel yasalarından birisidir. İşletmenin yaşamını sürdürebilmesi bu 
değişime ayak uydurmasına bağlıdır. Büyüyen bir ekonomide işletmelerde büyümek zorundadır. 
Çevre şartları, sermayedarların ve yöneticilerin özellikleri vb. büyümede etkili olur. Yavaş ve hızlı 
büyümenin taşıdığı farklı riskler vardır. Stratejisi uzun soluklu olan girişimciler teknolojinin, ekono-
minin, sosyal hayatın yeniliklerini anında algılar ve işletmesiyle ilgili gerekli önlemleri alır (Öz-Alp, 
2000:10-14). Büyüme ülke ve/veya firma düzeyinde gelişmeyi gösteren asıl önemli olan olgudur, giri-
şimci için büyüme, kâr getirici faaliyette bulunmak ile ilişkili bir kavramdır. Büyüme, üretim faali-
yetleri sonucunda katma değer (kâr + ücret) üretebilme becerisidir.  

Girişimler kuruluş döneminden sonra bir büyüme eğilimine girerler. Girişimci ürün gamına yeni 
tasarımlar ve ürünler eklediğinde, girişimin büyüme sürecinde kullandığı kaynakları da genişletmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu beraberinde büyüme ve çeşitlenme ile kaynakların yetersizleşme ris-
kini ortaya çıkarmaktadır. Büyüme oranı fazla gerçekleşirse ürünlerin istenen kalite düzeyinde ger-
çekleşmemesi, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörleri olan ücretlerin ödenememesi, tedarikçi-
lere gereken ödemelerin yapılmaması ve finansörlerin kar maksimizasyonu çabaları girişimciyi darbo-
ğaza sürüklenebilecektir (Sage,1993: 66-67). 

Bunun tersi de yaşanabilir. Yetersiz büyüme ve nedenleri araştırılmalı, pazar büyüklükleri ölçek 
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ekonomisi imkanları değerlendirilmelidir. Kar ve büyüklük beklentileri gerçekleşmeyen girişimci sa-
hip olduğu girişimleri elden çıkarma konusunda radikal kararlar verebilmeli ve sektör değiştirmekten 
çekinmemelidir. Girişimciler finansman kaynaklarını çeşitlendirme konusunda çeşitli stratejiler be-
nimsemelidirler (Starr ve diğerleri, 1990: 79–92). 

Stratejinin Vadesi 
Bir girişimde stratejik düşünceden ve stratejik yönetimden söz edebilmek için öncelikle girişim-

cinin stratejik düşünce perspektifine sahip olması ve stratejik yönetimin gerekliliğine inanması ge-
rekmektedir (Thomas, 1994: 9-10). Stratejik düşünce uzun vadeli bakış açısını gerektirmektedir. Giri-
şimciler işletme içerisinde ve çevresindeki olayların davranışsal ve yapısal çözümlemelerini yaptıkları 
zaman stratejik düşünmüş olacaklardır. Örgüt içerisindeki ve çevresindeki trendleri ve yapıları göre-
meyen işletmeler tepkici olmaya mahkum olacaklardır ve buna bağlı olarak da uzun vadeli rekabet 
avantajı yaratmaya yönelmek yerine günü kurtarmaya çabalayacaklardır. Ancak uzun vadeli trendleri 
keşfeden ve yapısal çözümlemelerde bulunan kurumlar geleceklerini inşa etmede başarılı olacaklardır 
(Barca,2002:14). 

Girişimcinin faaliyette bulunduğu endüstrinin yapısı, stratejinin vadesi konusunda sınırlamalar 
getirebilmektedir. Özellikle hızlı büyüyün sektörlerde uzun vadeli hedefler ve stratejiler oluşturmak, 
gelecekteki koşulların öngörülememesi nedeniyle zordur. Hızlı büyüyen sektörlerde girişimci yakala-
yabildiği farklılıkları bir fırsat olarak avantaja dönüştürecek ve girişimin tüm alanlarda güçlü olmasını 
sağlayacak kaynakları (nitelikli işgücü ve kısa vadeli kaynak maliyetleri gibi) bulma konusunda yeter-
sizliklere sahiptirler (Baumol, 1990: 893–921). Buna karşılık, yavaş büyüyen ve sabit sermayesi yo-
ğun endüstrilerde (çimento, doğal taş ve petrokimya vb) ise, uzun vadeli beklentiler ve hedefler ağırlık 
kazanırken, girişimci geri dönülmesi zor ve ağır kayıplara neden olacak kararlar verebilmektedirler. 

Girişimcinin stratejisinin vadesini belirleyen iki unsur vardır: Başarma isteği ve çevresinde de 
benzer karakterde olan çalışanlar. Bu iki unsura sahip girişimciler çetin ve zor hedeflere ulaşmada 
daha çok çaba göstermektedirler. Hiç riski olmayan ya da aksine çok riskli hedeflerin seçimi örgütte 
atalete neden olurken, özgüvensiz girişimciler ve işgörenler ise hedeflere ulaşmayı güçleştirmektedir. 
Bir amacın belirlenmesi sürecine ne kadar çok işgören katılırsa, o amaca ulaşmak için gösterilecek 
çaba o kadar yüksek olur. Yukarıdan dayatılan hedefler insanları motive etmez. Yukarıdan nedeni 
açıklanarak dayatılan hedeflerin yalnızca bir bölümü insanları motive edebilir. Oysa çalışanların ken-
dileri tarafından geliştirilen hedefler, bugüne kadar keşfedilmiş en iyi motivasyon unsurudur. 

Rasyonellik 
Girişimciler hedeflerini gerçekçi tutmalıdırlar. Girişimci öncelikle geçmiş performansını, rakip-

lerin performansını analiz edecek, yakın sektörleri ve genel ekonomik değişimleri analiz ederek he-
deflerini belirleyecek ve karar alacaktır. Bir hedefle karşılaştırılamayacak herhangi bir ölçüt aslında 
değersizdir, anlamlı bir hedefle mukayese etmeyeceğiniz herhangi bir ölçüt de aynı şekilde değersiz-
dir.  

Stratejik karar alma rasyonel bir süreç olmalıdır. Oysa belirsizlik karmaşıklık ve çatışma içerir. 
Belirsizliğin sebebi gelecekte ne tür ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin oluşacağı ve çıktıları 
ne gibi faktörlerin nasıl etkileyeceği konularındaki bilgilerin eksikliğidir (Rindova, 1999: 959-960). 
Karmaşıklık, karışık, birçok parçaya ve iç bağlantıya sahip bir durumdur ve girişimci bu karmaşıklığı 
etkin olmaya dönüştürmeye çalışır (Battram, 1999: 32). Çatışma ise karaları alan ve uygulayan yöne-
ticilerin farklı tercihlere sahip olmalarının sonucudur. Karmaşıklığı azaltmak için ise girişimciler 
mevcut bilgi yapıları ve algısal filtreleri yoluyla verileri basitleştirmeye ve yapılandırmaya çalışırlar. 
Belirsizlikle baş edebilmek için girişimciler daha fazla bilgi toplarlar ve elde ettikleri bilgileri daha iyi 
yorumlamaya çalışırlar (Rindova, 1999: 959-960). 

Rasyonellik, gerçekleşebilir olanı seçmektir. Bu nedenle girişimcinin hedefleri gerçekleştirilebi-
lir olmalıdır. Ayakları yere basmayan örgütü motive etmeyen, gerçek dünya ile ilişkilendirilmeyen 
hedefler yerine gerçekleştirilebilir hedefler oluşturulmalıdır (Campbell, 1997: 55-71). Strateji bakış 
açısına sahip girişimci, girişimini ve çevreyi bir bütün olarak görme, müşteri açısından değer yarat-
mak için işletmeyi organize etme, çevresel fırsat ve tehditler yanında güçlü ve zayıf yönleri öngörerek 
bunları sorgulamaktadır. 

Örgüt Kültürü 
Kültür, genetik olarak aktarılan bir şey olmayıp sonradan öğrenilir ve kazanılır (Şişman, 2002: 

6). Örgüt kültürü bir organizasyonun içindeki kişilerin ve grupların davranışını yönlendiren, normlar, 
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davranışlar, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanabilir. Örgüt kültürüne sahip olan şirket-
lerde, işgörenlerin nasıl davranmaları gerektiğini belirten davranışsal kalıplar sayesinde organizasyon 
içerisindeki tüm faaliyetlerde bir uyum söz konusu olmaktadır. İşgören, içinde yaşadığı iş çevresiyle 
etkileşerek örgüt kültürünü öğrenir ve kazanır.  

Girişimci örgüt kültürünü, net bir şeklide ifade edilen bir misyon bildirgesine dayandırmalı, ör-
güt içinde etkili iletişimin ayırt edici bir özellik olarak geliştirildiğini vurgulamalı, iş görenlerin işe 
gelmek isteyecekleri bir ortamı oluşturmalı, içerde işbirliğini öne çıkararak gereksiz işgörenler arası 
rekabetin yaşanmadığı ve her şeyin paraya endekslenmediği güvene dayalı bir kültürel ortam yaratıl-
masına katkıda bulunmalıdırlar (Smith, 1998: 35-50). 

Örgüt kültürünün oluşmasında çalışanların birbirleri ve yapı ile olan etkileşimleri kadar müşteri-
lerle, tedarikçilerle, sendikalarla, sosyal-ekonomik-politik gelişmelerle etkileşimlerinde payı olmakta-
dır. Örgüt kültürü sinerjik bir etki yaratır ve örgütsel bağlılığı artırır. Bu nedenle, işgörenlerin ortak 
inanç ve değerlerini temsil etmesi ve onları yaşamaya fırsat vermesi, girişimcinin liderlik yaklaşımla-
rıyla desteklenmesi ve liderliğin bir fonksiyon olarak kurumsallaştırılması, başarı öykülerinin sıkça 
vurgulanması, örgütsel ve kişisel hedefleri kaynaştırıcı özelliğinin olması, çalışanların paylaşılan bir 
vizyona sahip olmalarının sağlanması, örgütün farklı seviyeleri arasında, ortak sorumluluğu destekle-
yen bir anlayışın bulunması, kariyer geliştirme, ilerleme ve kişisel gelişim için fırsatların bulunması 
gibi özelliklere sahip olması stratejinin uygulanabilmesi için gereklidir (Şişman, 2002: 145). 

Stratejinin uygulanmasındaki başarı örgütlenme çabalarının kalitesiyle ilgili olmaktadır. Giri-
şimci ilk yıllarda nitelikli eleman bulmakta zorlandığı için, basit ya da çapraşık, birçok işi kendisinin 
yapması gerekir. Seçilen stratejinin uygulanması için gerekli olan kaynakların tahsisi yeterli olmaya-
bilir ya da örgüt kültürü stratejiyi desteklemeyebilir. Örgüt yapısı seçilen yoldan (strateji) hedeflenen 
yere (vizyon, misyon ve stratejik amaçlar) ulaşmanın bir aracı olarak görülebilir. Bu nedenle üst yö-
netim örgüt yapısının ve kültürünün stratejiyle uyumunu sağlamak için örgütün yapısını ve süreçlerini 
gözden geçirerek yeniden tasarlamalıdır (Eren, 2000: 354-355). Girişimcinin stratejinin uygulanması 
ile ilgili görevi tüm çalışanları amaçlar etrafında bütünleştirmek, stratejileri onlara benimsetmek ve 
uygulama aşamasında ortaya çıkan problemleri çözmektir. 

Yaratıcılık her alanda yeni ve yararlı fikirlerin üretilmesi olarak tanımlanır. Yaratıcılığın örgüt-
lerde geliştirilebilmesi için örgütsel ortam ve koşullar olduğu ölçüde orijinal ve değişime açık tutul-
malı, işgörenlerin sorgulayıcı ve meraklı çabaları desteklenmelidir. Katı hiyerarşik disiplin ve kesin 
sınırlarla çizilmiş görev tanımlarının bulunduğu örgütsel ortamlarda yaratıcılık oluşturulamaz, hatta 
bu tip örgütsel nitelikler yaratıcılığın düşmanlarıdır. Aksine yaratıcı örgütler gevşek bir hiyerarşik 
yapı, görev tanımlamalarının katı ve kesin olmayıp, iç içe geçip kesiştiği müşterek çalışmaların özen-
dirildiği ve takım çalışmalarının yapıldığı ortamlardır (Amabile ve diğerleri, 1996: 1169)  

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Girişimcilik bir toplumun kalkınması için başat ekonomik faktör olmuştur, dünyada işgücü piya-

sasındaki arz fazlasının giderilmesi amacıyla başta devlet olmak üzere tüm ekonomik aktörler girişim-
ciliğin geliştirilmesi için global düzeyde çalışmalar yürütmekte ve girişimciliği öğrenilebilir bir faali-
yet ve disiplin olarak incelemektedirler. Bir olgu olarak girişimci, bir bilim kalıbının içine sokulması 
zor olan bir kavram olarak disiplinler arası özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri girişimcinin olaylara 
farklı bakabilmesini ve farklı sorgulama biçimleri geliştirmesini gerektirmektedir.  

Araştırmanın konusu, ülke ekonomisinde her gün önemi artan ve üretimde yerli kaynakları kul-
lanmada öncü sektörlerden biri olarak karşımıza çıkan doğal taş sektöründe faaliyet gösteren girişim-
cilerin stratejilerini sorgulama becerilerini açığa çıkarmaktır. Araştırmanın amacı Afyonkarahisar or-
ganize sanayi bölgesinde doğal taş sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerin stratejik kararlarını 
hangi konularda yoğun olarak sorguladıklarını belirlemektir. Bu sayede sektörün ağırlıklı stratejik 
problem noktaları tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Araştırmanın kapsamını Afyonkarahisar ilinde çalışan doğal taş işletmelerinin sahipleri ve sa-
hip/yöneticileri oluşmaktadır.  

Veri Kaynakları ve Yöntem 
Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır, ampirik bir çalışma yöntemi izlenmesi nedeniyle anket 

yönteminin yanında bizzat araştırmacılar tarafından gözlem ve mülakat yapılmış bazı sorularda giri-
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şimcilerin daha fazla bir şeyler söyleme istekleri engellenmemiş aksine desteklenmiş ve notlar alın-
mıştır.  Anket yapılan firmalar sektörde ağırlığı olan ve entegre tesis olan işletmelere gidilmiş ve an-
keti cevaplamayı kabul eden 38 işletme sahibi ve sahip yöneticisi ile görüşülmüştür. Burada mal sa-
hipliği temel ölçüt alınmıştır. Stratejiyi sorgulama becerisi olarak adlandırılan ölçek beşli likert ölçeği 
göre derecelendirilmiştir 

Elde edilen veriler SPSS programıyla değerlendirilmiş, analiz sonuçları tablolaştırılarak, karşı-
laştırmalı olarak yorumlanmıştır. 
Araştırmanın Varsayımları  

Stratejik düşünme düzeyinde girişimcinin sorgulaması gereken fonksiyonların neler olması ge-
rektiği doğrultusunda genel olarak çalışmanın varsayımları sıralanmış ve ifade edilmiştir. 
Hipotez 1: Girişimci sahip olduğu kaynakları, ekonomik ve endüstriyel koşulları ve rakiplerini analiz 
ederek stratejileri oluşturmalıdır. 
Hipotez 2: Girişimci paydaşları tatmin edecek radikal kararları alabilmek için karlılığı, ve büyüme 
imkanlarını sorgulamalıdır.  
Hipotez 3: Girişimci stratejisinin uzun soluklu olmasını, özel hedefler içerip içermediğini ve girişimin 
kalıcılığını artırıcı uygulamaları sorgulamalıdır.  
Hipotez 4: Girişimci hayal kurmanın sınırlarını sorgulamalı, bunun ne kadarının inanılır ve ardına 
düşülür bir hedef olduğunu iyi öngörmelidir. 
Hipotez 5: Örgüt kültürü tarafından desteklenmeyen stratejilerin gerçekleşmesi güçtür. Bu nedenle 
girişimci kültürü girişimin sürekliliğini ve gelişmesini sağlayan, birleştirici bir öğe olarak görmelidir. 

ANALİZLER 
Anket çalışmaları statik bir analiz niteliği taşıdıkları için Nisan 2006 itibariyle Afyon-

karahisar’da doğal taş sektöründeki girişimcilerin stratejik sorgulama becerilerini yansıtmaktadır. 

Demografik Özellikler 
Bu grupta girişimcilerin demografik özellikleri olarak yaş, eğitim durumu, işletmedeki unvanları 

ve kıdemleri gibi demografik özellikleri ile, girişimcilerin yatırım yaptıkları sektörler ve işletmenin bir 
büyüklük ölçütü olarak çalışan sayısına ilişkin durumu gösterilmektedir. 

 
Tablo 1. Girişimcilerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

 
Yaş 

Durum Frekans % Kumülatif 
1 5 13,2 13,2 
2 11 28,9 42,1 
3 9 23,7 65,8 
4 3 7,9 73,7 
5 5 13,2 86,8 
6 5 13,2 100 

Toplam 38 100  
 
Bu anlayışla Afyonkarahisarda faaliyette bulunan işletme sahip ve sahip yöneticilerinin yaş da-

ğılımları ele alınmıştır.Bu dağılımda ankete katılanların %52,6’sı 2ve 3 yaş grubu aittir. Bu gruptaki 
yöneticilerin ikinci kuşak yöneticiler olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 2. Girişimcilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 
Eğitim 

Durum Frekans % Kumülatif 
Lise 14 36,8 36,8 
Ön Lisans 9 23,7 60,5 
Lisans 11 28,9 89,5 
Yüksek Lisans 4 10,5 100 
Toplam 38 100  
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Tablo 2’de yer alan eğitim durumlarına ait dağılımda girişimcilerin %36,8’i lise ve denge okul 
mezunudur, %23,7’si ön lisans, %28,9 lisans ve %10,5 yüksek lisans mezunudur. Girişimcilerin % 
63,1’ünün yüksek eğitim sürecinden geçmiş olması nedeniyle, işin yapılışı ve yürütülüşüne ait teorik 
bilgilerle donanmış oldukları söylenebilir. 

 
Tablo 3. Girişimcilerin Unvanlarına Göre Dağılımı 

 
Ünvan 

Durum Frekans % Kumülatif 
Genel Müdür 15 39,5 39,5 
Yönetim Kurulu Başkanı 23 60,5 100 
Toplam 38 100  

 
Anketi yanıtlayan girişimcilerin %39,5 genel müdür ve %60,5 yönetim kurulu başkanı olarak gö-

revlerine devam etmektedirler. Burada bilinçli bir tercih ile ankete katılanların özellikle mal sahipliği 
ilişkisine önem verilmiştir. Ulaşılabilen yönetim kurulu başkanları veya sahiplik ilişkisi bulunan genel 
müdürlerle görüşülmüştür. 

 
Tablo 4. Girişimcilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı 

 
Kıdem 

Durum Frekans % Kumülatif 
1-5 yıl 6 15,8 15,8 
5-15 yıl 16 42,1 57,9 
16-25 yıl 5 13,2 71,1 
26-40 yıl 5 13,2 84,2 
41 ve üzeri 6 15,8 100 
Toplam 38 100  

 
Bu dağılım ankete katılan girişimcilerin bu sektörde kaç yıldır faaliyette olduklarını göstermek-

tedir. Dağılımda göze çarpan %42,1 ile 5-15 yıl arasında kıdemi olanlardır. Bu grup özellikle 2 ve 3 
kuşak girişimcilerdir ve işe sahip çıkma ve geliştirme imkanlarını arayan girişimci grubu oluşturmak-
tadır. Anket sırasındaki gözlemlerde 40 yıl ve daha fazla süredir bu sektörde yer alan girişimciler do-
ğal taş işiyle iç içe oldukları ve bu iş alanında yoğunlaştıkları görülmüştür. Bu gruptakiler kıdemlerini 
yaşları ile birlikte ifade etmektedirler. 50 yaşındaki bir girişimci “kaç yıldır doğal taş sektöründe çalı-
şıyorsunuz” sorusuna, hiç düşünmeden 50 yıl cevabını vermiştir. 

 
Tablo 5. Girişimcilerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı 

 
Faaliyet Alanı 

Durum Frekans % Kumülatif 
Yalnızca tek bir sektörde 11 28,9 28,9 
İki sektörde 15 39,5 68,4 
Üç sektörde 8 21,1 89,5 
Dört ve daha fazla sektörde 4 10,5 100 
Toplam 38 100  

 
Girişimcilerin başka sektörlerde de yatırımları olup olmadığına ilişkin soruya verilen yanıtların 

dağılımına bakıldığında, girişimcilerin %28,9 sadece bir sektörde faaliyetlerine devam etmektedir. 
%39,5’i iki sektörde, %21,1’i üç sektörde ve % 10,5’i dört ve daha fazla sektörde faaliyet göstermek-
tedirler.  
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Araştırma sırasında girişimcilerle yapılan görüşmelerde neden temel bir yeteneğe dayanarak bir 
sektörde odaklanmadıkları sorusuna verilen yanıtlar ilginçtir. Bu konuda girişimcilerin yaklaşımı daha 
pratiktir ve “tüm yumurtaları aynı sepete koymama” şeklindedir. Bu yaklaşımda sektör sayısını çeşit-
lendirenler hem yeni fırsatları değerlendirdiklerini, hem de bazı sektörlerde zarar etseler bile diğer 
sektörlerin bu zararı telafi etmede yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir.  

 
Tablo 6. İşletmelerde Çalışan Sayısı 

 
Çalışan Sayısı 

Durum Frekans % Kumülatif 
1-10 10 26,3 26,3 

11-25 15 39,5 65,8 
26-50 7 18,4 84,2 
51-100 6 15,8 100 
Toplam 38 100  

 
İşletmelerde çalışan işgücü sayısına bakıldığında 1-50 işgören çalıştıran işletme oranının 

kümülatif olarak %65,8 oranında olması sektörde atölye ile entegre tesis arasında sayılabilecek işlet-
melerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. 100’den fazla işgören çalıştıran işletmenin olmayışı, sektö-
rün daha çok teknolojiye dayalı çalışması ile açıklanabilir. 

 
Tablo 7. Tüm Değişkenlere Ait Korelasyonlar 
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1 Stratejimiz tanımlanmıştır 38 4,0263 0,99964 0,16216 21 Stratejimiz uzun vade-
lidir 38 4,1579 1,24176 0,20144

2 Durduğu noktayı kapsa-
maktadır. 38 3,4737 1,13273 0,18375 22 Her yıl  yeni ürünler 

üretiriz 38 4,4737 1,05873 0,17175

3 Savunma oyuncusu ko-
numundayız. 38 4,1316 1,18939 0,19294 23 Müşterilerin %50 si her 

yıl değişir 38 3,8947 1,24747 0,20237

4 Alt yapıya daha fazla 
yatırım yaparız 38 4,0263 1,19655 0,19411 24 Sektörde spesifik he-

deflerimiz var 38 3,9474 1,33452 0,21649

5 Toleranslı müşterilerimiz 
vardır 38 3,4474 1,3695 0,22216 25 Patenti bize ait ürünle-

rimiz vardır 38 2,8684 1,75793 0,28517

6 Bizim için doğru yanıt 
önemlidir 38 3,0263 1,63553 0,26532 Stratejinin Vadesi Ara Toplam 19,342 6,64041 1,07722

7 Bizim için doğru soru 
önemlidir 38 4,0263 1,2409 0,2013 26 Büyüme hedefimiz 

oldukça şiddetlidir. 38 4,4737 1,37028 0,22229

8 Pazarın genişliği önemli-
dir 38 3,8158 1,15911 0,18803 27 Başarabileceğimizi her 

zaman inanırız. 38 3,0789 1,76117 0,2857 

9 Rakip gördüğünüz fir-
malar vardır 38 3,5526 1,32945 0,21566 28 Şirket normlarını ihmal 

edebiliriz 38 3,8947 1,26895 0,20585

10 Yatırım geri dönüş süresi 
önemlidir 38 4,3684 1,07606 0,17456 29 Günlük iş planını ben 

onaylarım 38 3,3947 1,36638 0,22166

Strateji Ara Toplam  37,894 12,3288 1,99999 30 Hedeflerimiz hayal 
gücünü okşar 38 3,0789 1,49561 0,24262

11 Yeterli kar ve büyümeyi 
sağlamaktadır. 38 4,2632 1,15511 0,18738 Rasyonellik Ara Toplam 17,920 7,26239 1,17812

12 Yüksek fiyata mal satmak 
önemlidir 38 3,9737 1,21892 0,19774 31 Değişmek ve öğrenmek  

sorgulanır 38 3,9474 1,11373 0,18067
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13 Öz kaynaklarımızla ça-
lışmaktayız 38 3,5526 1,65541 0,26854 32 Kararlar çoğunluk kara-

rıyla alınır. 38 2,8684 1,50981 0,24492

14 Büyümemiz yatırımları 
karşılamaktadır 38 3,4737 1,63966 0,26599 33 Kendini geliştirmeyen-

ler işten çıkar 38 4,5263 0,72548 0,11769

15 Krizde ekonomik göster-
geleri sorgularız 38 3,5789 1,50012 0,24335 34 Yeni fikirler üretebil-

mek yeterlidir. 38 4,2368 0,78617 0,12753

16 Bu işletme her zaman 
satılıktır 38 4,3158 1,04248 0,16911 35 Kültürümüz stratejimizi

destekler 38 3,7368 1,44604 0,23458

17 Eldeki kuş değerlidir 38 2,9737 1,63553 0,26532 36 İşgücü piyasası bizi 
etkiler 38 3,4211 1,3483 0,21872

18 Daldaki kuş değerlidir 38 4 1,29448 0,20999 37 Başarısızlıklar hoş gö-
rülebilir 38 4,3947 0,85549 0,13878

19 Daha karlı iş alanları 
gündemimizdedir 38 4,2632 1,05739 0,17153 38 Stratejimiz paydaşları-

mızca anlaşılabilir 38 4,0526 1,25089 0,20292

20 Benim için yaptıklarım 
önemlidir 38 4,0263 1,21892 0,19774 39 Bizimle çalışmak ayrı-

calıktır 38 3,1842 1,67421 0,27159

Kar ve Büyüme Ara Toplam 38,421 13,4180 2,17669 40 Bizi farklı kılan özel-
likler vardır 38 3,8158 1,31221 0,21287

 Kültür Ara Toplam 38,184 12,0223 1,95027
Genel Toplam 75,4471 51,67201 8,38229

 
Katılımcıların stratejik sorgulama becerileri konusundaki tutumlarının değerlendirilmesi netice-

sinde ölçeğe göre 75,4471 ortalama değeri tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam değeri 100 olduğu için 
75,4471 ortalamasını değerlendirdiğimizde yaklaşık %75 oranında bunun gerçekleştiği görülmektedir.   

 
Tablo 8 : Hipotezlerin Varyans Analizinin Tablosu 

 
Hipotez Grup N Ortalama Standart 

Sapma f p(p<0,05) 

25- 29 5 153,2000 15,5949 
30- 34 11 159,4545 12,1767 
35- 39 9 149,0000 22,1020 
40- 44 3 144,0000 19,3132 
45- 49 5 151,6000 14,7241 
50 ve ↑ 5 143,2000 15,4013 

Hipotez 1 Girişimci sahip olduğu 
kaynakları, ekonomik ve endüstriyel 
koşulları ve rakiplerini analiz ederek 
stratejileri oluşturmalıdır. 

Toplam 38 151,7632 16,6058 

0,916 0,483 

2 14 148,5000 19,4451 
3 9 166,4444 10,2483 
4 11 144,8182 10,5812 
5 4 149,2500 15,0858 

Hipotez 2 Girişimci paydaşları tatmin 
edecek radikal kararları alabilmek 
için karlılığı, ve büyüme imkanlarını 
sorgulamalıdır. Toplam 38 151,7632 16,6058 

3,966 0,016 

0- 5 6 154,6667 14,2642 
6- 10 16 155,3750 18,9838 
11- 15 5 159,4000 10,8995 
16- 20 5 139,0000 12,0208 

21 ve  ↑ 6 143,5000 13,7949 

Hipotez 3 Girişimci stratejisinin uzun 
vadeli olmasını, özel hedefler içerip 
içermediğini ve girişimin kalıcılığını 
artırıcı uygulamaları sorgulamalıdır.  

Toplam 38 151,7632 16,6058 

1,738 0,165 

1 11 148,6364 15,0882 
2 15 152,2000 15,2700 
3 8 149,1250 22,2995 
4 4 164,0000 11,7757 

Hipotez 4 Girişimci hayal kurmanın 
sınırlarını sorgulamalı, bunun ne ka-
darının inanılır ve ardına düşülür bir 
hedef olduğunu iyi öngörmelidir. Toplam 38 151,7632 16,6058 

0,520 0,721 

2 10 156,3000 14,4687 
3 15 152,8667 18,7726 
4 7 152,0000 19,6299 
5 6 141,1667 5,9133 

Hipotez 5 Örgüt kültürü tarafından 
desteklenmeyen stratejilerin gerçek-
leşmesi güçtür. Bu nedenle girişimci 
kültürü girişimin sürekliliğini ve ge-
lişmesini sağlayan birleştirici bir öğe 
olarak görmelidir. Total 38 151,7632 16,6058 

1,094 0,365 
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Tablo 7’de ortalamalarda öne çıkan değerlere tablo 8’de yer alan hipotezlerimizin demografik 
faktörlerle ilişkisini ortaya koyan varyans analizi sonuçlarına bakılarak varsayımların geçerliliği test 
edilmiştir.  

Stratejik sorgulama becerisinin karşılaştırılması için yapılan varyans analizinin sonuçları da aşa-
ğıda verilmiştir. Bu tabloya göre, p<0,05 anlamlılık düzeyinde Hipotez 2 kabul edilmiştir. Hipotez 1, 
Hipotez 3, Hipotez 4 ve Hipotez 5 reddedilmiştir. Ancak Hipotez 2’ de 0,016<0,05 olduğu için ya-
pılan karşılaştırmalar arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı farkın hangi gruplar 
arasında farktan kaynaklandığını bulmak amacıyla Tukey’ s- b testi yapılmıştır. Bu testin sonucuna 
göre de eğitim durumlarına bakıldığında lise mezunlarını oluşturan 2 numaralı grup ile 3 ile ifade 
edilen ön lisans mezunları arasında ve 3 ile ifade edilen ön lisans mezunları ile 4 ile ifade edilen fa-
külte mezunları arasında önemli bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Tablo 7’de yer alan korelasyon katsayıları, hipotezlerimizde ileri sürülen ilişkilerin test edilmesi 
görevini görür. Tablo 8’de yer alan değerlere (p<0,01 yada p<0,05 anlamlılık seviyelerine ) bakılarak 
değişkenler arasında ilişkiler analiz edilmiştir. 

Stratejiyi sorgulama becerisi: Bu kapsamda tanımlanan ilk on soruya ait ortalamalar göz önünde 
tutulduğunda en yüksek ortalama 10. sorudaki “Yaptığımız yatırım geri dönüş süresi önemlidir” yar-
gısındadır. Bu sonuç girişimcilerin hesaplı hareket ettiklerini ve yatırdıkları paranın geri dönüşünü 
takip ettiklerini göstermektedir.1. sorudaki ”Stratejimiz tanımlanmış durumdadır” yargısının ortala-
ması girişimcilerin stratejilerini tanımlamaya önem verdiklerini, sabit sermaye yatırımı ağırlıklı çalış-
tıkları için alt yapıya önem verdiklerini göstermektedir. 

Doğal taş sektöründe sabit sermaye yatırımları önemli tutarlardadır. 4. sorudaki “Basit ve dar 
alanlı şirket olarak kalmamak adına örgütsel alt yapıya daha fazla yatırım yaparız” yargısını ortala-
ması 4,0263’tür. Bu ortalama bu sektörde özellikle makinelerin ithal edilmesi veya yurt içindeki üreti-
cilere sipariş yoluyla yaptırılması gerekmektedir. İyi bir makine parkına sahip olmanın önemi ise fire 
ve ıskarta oranlarının düşmesine ve doğal bir ürünün işlenmesi nedeniyle kalitesi düşük makinelerin 
yapacakları hatalar üreticiyi ihracat yapmakta zorlamaktadır. Bu nedenle ihracat ağırlıklı çalışan fir-
malar ithal makine kullanımına yönelmektedirler. Buda finansman maliyetini artırıcı bir unsur ol-
maktadır. Girişimciler bu konuyu şöyle ifade etmişlerdir: “Özellikle iç piyasada kullanılan mermerin 
kalitesini düşüktür. Kalite milimetrik kesimler nedeniyle değişmektedir. Yoksa evlerde ve küçük inşa-
atlarda kullanılan ve üreticilerin taş dediği, bizim ise mermer dediğimiz emtia aynı ocaktan çıkabilir. 
Fiyatları işçilik değiştirir ve işçilik maliyetlerinde de önemli olan makine parkının teknolojisidir”. Bu 
sözler maliyetlerin ve pazar ortalamalarının devamlı sorgulandığı ve izlendiğini göstermektedir. 

Girişimcilerin mevcut durumu sorgulayabilmek için doğru sorular sorabilme yeteneğini gösteren 
“Bizim için doğru soru önemlidir” yargısının ortalamasının 4,0263 olması, girişimcilerin girişimin 
sürekliliğini sağlamak için soru sorma konusuna önem verdiklerini göstermektedir. 6. sorudaki “Bizim 
için doğru yanıt önemlidir” yargısının ortalaması stratejiyi sorgulatan sorular arasında en düşük orta-
lamaya sahiptir. Bu da girişimcilerin doğru sorunun peşinde olduklarını göstermektedir. Ancak bu 
soruların genel ortalamayı desteklememesi hipotezin reddedilmesine neden olmuştur. 

Karlılık ve büyümeyi sorgulama becerisi: Bu beceriyi tanımlayan ikinci on sorudaki ortalama-
lara bakıldığında, en yüksek ortalama 16.soru olan “İstediğim parayı verene bu işletme her zaman 
satılıktır” yargısının ortalamasının 4,3158 olması girişimcilerin kar maksimizasyonunu işaret etmekte-
dir. Bunu destekleyen bir diğer ortalama da soru 19 “Daha karlı bir iş alanı hep gündemimizdedir” 
yargısıdır. Bu yargı 4,2632 gibi yüksek bir ortalamaya sahiptir. Soru 11’de “Stratejimiz yeteri kar ve 
büyümeyi sağlamaktadır” yargısının ortalaması da 4,2632’dir. Bu genel bir yargıdır ve ankete cevap 
verenlerin buna yüksek oranda katıldıkları görülmektedir. Bu ortalamalar girişimcilerin körü körüne 
işletmeye bağlı olmadıklarını ve zararda ısrar etmek yerine başka alanlara yönelmede cesur oldukla-
rını göstermektedir. Girişimcilerin karlılığa bakış açılarını gösteren kuş metaforundan hareketle, “dal-
daki kuş değerlidir” yargısına ortalama olarak 4 düzeyinde katılım varken, “eldeki kuşu” tercih eden-
lerin karlılık ve büyüme konusundaki hipoteze katılımları en düşük ortalama olan 2,979 düzeyindedir. 
Bu ortalama tüm sorular içindeki en düşük ortalamayı göstermektedir. Hipotez 2’nin de kabul edil-
mesi girişimcilerin karlılık ve büyüme odaklı çalıştıklarını göstermektedir. 

Stratejinin vadesi: Bu konuda girişimcilere yöneltilen sorularda en yüksek ortalama 22.soru olan 
“Her yıl ürettiğimiz ürünlere yeni ürünler katarız” yargısında; en düşük ortalama ise 25.soru olan “ 
Patenti bize ait ürünlerimiz vardır” yargısındadır. Türkiye Dünya mermer üretiminin yaklaşık %8 ine 
yapan bir ülkedir. Her yıl yeni ocaklar açılmakta ve yeni taşlar bulunmaktadır ve mermer modası olan 
bir üründür. Bu nedenle yalnızca eldeki ürünü sunmak yeterli değildir. Moda taşlar takip edilip üretim 
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ona endekslenmiş durumdadır (http://www.tummer.org.). Patent konusuna üreticilerle daha derinleme-
sine yapılan görüşmelerde, tasarım konusunda yapılabileceklerin doğal taşla sınırlı olduğunu ve bir 
ocaktan onlarca fabrikanın taş aldığını üretim hatlarının da yapabileceklerinin sınırlı olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. 

Rasyonel olma: Bu konuda girişimcilere yöneltilen sorularda en yüksek ortalama 22. soru olan 
“Büyüme hedeflerimiz oldukça şiddetlidir” yargısındadır. En düşük ortalamalar ise 26. “Stratejimizi 
başarabileceğimizi her zaman inanırız” ve 30. “Ulaşabileceğimiz hedeflerin biraz üstünde hayal gü-
cümüzü okşayacak hedefler koyarız” sorularındadır. Bu sonuçlara bakarak, girişimcilerin rasyonel 
hareket ve davranışlar içinde olduğunu hayal gücünü sınırda tuttukları söylenebilir. 

Örgüt Kültürü: Bu konuda girişimcilere yöneltilen sorularda en yüksek ortalama 33. sorudaki 
“Şirketimizle birlikte büyümeyi başaramayan çalışanlarımızı işten çıkartırız” yargısındadır. Diğer 
yüksek ortalama da 37. sorudaki “Başarısızlıklar hoşgörülebilir” yargısındadır. 36 “İşgücü piyasasın-
daki değişimler bizi etkiler”, 32. soru “Önemli kararlar çoğunluk kararıyla alınır” yargılarının ortala-
maları girişimcilerin çalışanlarına karşı çok da vefalı olmadığını göstermektedir. Düşük ortalamaların 
olduğu sorulara bakıldığında örgütlerde karar vermenin tek elde toplandığı ve işgücü piyasasındaki 
değişimlerine karşı örgütün dirençli olmadığı görülmektedir. 

SONUÇ 
Girişimcilerin bir girişimi başlatma becerileri kadar, onu sürdürülebilir kılma becerileri de aynı 

derecede önemlidir. Özellikle yeni kurulan işletmelerin birçoğu değişen koşullara uyarlanamama, re-
kabet üstünlüğü sağlayamama ve üstünlüğünü koruyamama ya da büyüme döneminde yeterli kay-
nakları bulamama gibi nedenlerle varlığını sürdürememektedir. Bu nedenle girişimcilerin riski göze 
alarak büyük zorluklarla bir araya getirdikleri varlıklarını kaybetmemeleri için amaçlarını, stratejile-
rini ve faaliyetlerini sürekli gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu da girişimcinin sorgulama becerile-
rine sahip olmasını gerektirir.  

Yapılan araştırmada girişimcilerin sorgulama becerisi tüm hipotezlerde kanıtlanamamıştır. An-
cak sorgulama becerisinin kar ve büyüme ilişkisi üzerine kurgulanan hipotez 2 “girişimci paydaşları 
tatmin edecek radikal kararları alabilmek için karlılığı, ve büyüme imkanlarını sorgulamalıdır” kabul 
edilmiştir. Bu hipotezi oluşturan sorulara bakıldığında girişimcilerin para ile ölçülebilen boyutları sor-
gulama becerisi gösterdikleri görülmüştür. Bu Türkiye gibi sermaye sıkıntısı çeken bir ülkedeki giri-
şimciler için hiç şaşırtıcı değildir. Girişimci üretim kaynaklarını bir araya getiren kişi olarak tanımla-
nır. Sermaye de üretim faktörlerinden birisi olduğuna göre, bu çalışmada girişimcinin en önemli sı-
kıntılarından birisinin sermaye olduğu görülmektedir. Ekonomik veriler ülkedeki sermaye kullanım 
oranlarının %95 düzeyinde istihdamın % 5’ini sağlayan büyük firmalarca kullanıldığını, istihdamın 
%95’ini sağlayan küçük ve orta ölçekli firmaların kullanılan kredilerin % 5’ine ulaşabildikleri kayıt-
lara geçmiştir. Bu açıdan da bakıldığında sermayenin en kıt kaynak olarak değer bulduğu ülkemizde 
girişimci sermayeyi yönetme konusundaki stratejilerini daha fazla sorgulayacaktır.  

Gelişmekte olan ekonomilerde finansal faktörler daha önemli olmaktadır. Ancak, stratejiyi sor-
gulamada finansal boyutun öne çıkması elbette diğer boyutların önemsiz olduğunu göstermemektedir. 
İşsizlik oranlarının yüksek olduğu bir ülkede girişimciler hala nitelikli eleman bulamamaktan yakın-
maktadırlar. İş gücü arzının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede işgücünün değeri asgari ücretle eş tu-
tulmaktadır. Her açıdan kazandıklarını söylemek çok zordur.  Stratejilerini doğru sorgulama becerile-
rini kazanmak ve stratejik tercihleri yaparken bunu kullanabilmek her girişimcinin temel özelliklerin-
den olmaktadır.  

Sonuç olarak, girişimciler kurdukları işletmelerin sürekliliğini sağlamak için sorgulayıcı bir tavrı 
benimsemelidirler. Mevcut durumdan hoşnut olmamak ve sürekli daha iyiyi aramak hem mevcut du-
rumun analizi, hem de yeniliklerin geliştirilmesi için gereklidir. Girişimin sürekliliği açısından karlılık 
ve büyüme önemlidir; ancak stratejilerin karlılığı sağlayıp sağlamayacağını, vadesini, örgüt yapısı ve 
kültürü ile uyumunu da gözden geçirmek gereklidir. 
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GİRİŞİMCİ FİRMALARIN GELİŞİMİNİ VE YÖNETİM TARZLARINI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VAKA ANALİZİ METODU YARDIMIYLA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nedim YÜZBAŞIOĞLU* 
 

ÖZET 
Avrupa birliği giriş sürecinin başında olunmasına rağmen süreç Türk firmaları ve girişimcileri 

açsından birçok fırsat ve tehdit oluşturmaktadır. Birlikle, telafi edici hiçbir madde konulmadan yapılan 
gümrük birliği anlaşması her türden Türk firmalarını hem dış hem de iç pazarda çok acımasız rekabet 
şartlarıyla baş başa bırakmıştır.  Bu yüzden de bu şartlar altında nasıl rekabet edilecek, nasıl ayakta 
kalınacak ve işleyişin nasıl sürdürüleceği en acil sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmaların ge-
nişlemesinin önünde AB katılım süreciyle ilgili problemler olmasına rağmen, girişimcinin karakteris-
tikleri ve yönetim tarzı gibi engellerin birçoğu da kendisinden kaynaklanmaktadır. Firmaların nasıl 
genişledikler veya faaliyetlerinin uluslar arası boyutlara nasıl taşıdıkları birçok girişimci ve akademis-
yenin ilgisi çekmektedir. Bu yüzden de bu makale firmaların büyük bir işletme olmalarına sürekli en-
gel olan sorunların köklerine inmeyi amaçlamaktadır. Araştırma amacına ulaşabilmek için sekiz farklı 
firmada vakıa analizi metodu kullanmıştır. Çalışmanın sonuçları her Türk girişimcisinin dayanacağı 
kendi kültürel değerlerinden kaynaklanan ilerlemeci Türk girişimci davranışı ve liderlik tarzının inşası 
çözülmesi gereken en önemli problem olarak önümüzde durmaktadır. 

GİRİŞ 
Girişimcilik kalkınmanın olmazsa olmaz şartlarından sayılmaktadır. Kültürden kültüre değişen 

ve bazen de kültürleri oluşturan davranış örgülerine etki eden bir faktör olarak ta göze çarpar. Potansi-
yel kaynakları kaynak haline getiren ve kullanıma açan dinamik bir kaynak olarak ta tanımlanabilir.  
Fakat girişimcileri hareke geçiren, onları iş kurmaya iten, mevcut işlerini büyütmelerine yol açan gü-
dülerin neler olduğu ve aynı şartlarda işleseler de niçin bazı işletmeler daha başarılı ve diğerleri değil 
gibi sorulara cevap aranması bu türden çalışmaların hep ana soruları olagelmiştir. Öte yandan sanki 
bütün girişimciler aynı şartlarda ve aynı kültürden gelmişler gibi küresel çözümler üretilmekte ve on-
lara her problem için bir çözüm verilmekte ve ondan başka çözüm olamayacağı vurgulanmaktadır. 
Elbette toplumun diğer katmanlarının da bu türden, dünyayı köyleştirme, kaynaklarını sömürme amacı 
güden, ikiyüzlü anlam taşıyan kavramları ve bu kavramlarla beraber işleyen çözümlerin benimsen-
meleri sağlanmaktadır. Girişimciler her ne kadar da kendi patronları olduklarını daha doğrusu bu 
amaçla işlerini kuruduklarını söyleseler de en sonunun da küresel işçiler durumuna düşürülmüşlerdir. 
Bu süreçte kendilerinin bütün yaratıcılıkları söndürülmüş kendi yönetme biçimleri ve problem çözme 
yetenekleri ellerinden alınmıştır. İçinde yaşanılan durum Japonya’nın işgali ve işletmelerine el konul-
ması ve ele geçirilmesi zamanlarla çok benzeşmekle beraber ülkemizde süregelen zihin haritalarını 
yok etme süreci nedeniyle toplumun oldukça büyük bir kesimi çıkmazı algılayamamaktadır. İçinde 
bulunulan şartlar İngilizlerin “yirmi iki kavşağında olma” (being at the wenty two junction) deyimiyle 
tam örtüşmektedir. Japonya’dan farklı olarak Türkiye de içine düşülen bu durumdan çıkılması, duru-
mun aydınılar tarafından bile algılanamamışken bir hayli zor görülmektedir. Küçük girişimcilerin önü 
sürekli ABD’li ve Avrupalı büyük şirketlerin taşeronluğu yapan büyük şirketler tarafından kesilmek-
tedir. Çok küçük miktarda birçok şarta bağlanmış, torpil gerektiren, AB’nin ve birleşmiş milletlerin 
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Afrika ülkelerine yaptığı yardımlara benzeyen bazı fonlarla gerçek durum örtülmeye çalışılsa da, AB 
üyelik sürecinin ve şimdiki anlayışın sürdürülmesi halinde Türk girişimciler bayi olmaktan başka bir 
çıkış yolu bulamayacaklar ya da kapanacaklardır. Maalesef Japonya da olduğu gibi adeta işgal yılla-
rını anımsatan bu şartlara düşmekten elem duyan ve çıkış yolları arayan Türk ufkuna sahip büyük iş-
letmeler ise görülmemektedir. Büyük çoğunluğu dışarıdaki işbirlikçilerine bayilik yapmayı devletin 
bağımsızlığından daha önemli olarak görmektedirler. Zaten zihniyet olarak bayi oldukları için AB 
sürecine en hazırlıklı kesimini bu kesim oluşturmuştur. Dolaysıyla da küçük ve orta boy işletmelerin 
ve ülkenin önünü açacak bir ufuktan yoksundurlar. Öte yandan gene Japonya örneği ile karşılaştırırsak 
orada olduğu gibi ülkemizde vatansever, halkına ve onun değerlerine bağlı, halkını yüksek ufuklara 
taşıyacak önder girişimci yani hem ülkesini hem kendi ürünlerini Japonya örneğinde olduğu gibi 
marka yapan; Masashuta, Akia Morita, Mitsubishi ve Sumitoma yoktur. Mevcutlar ise kendi stratejile-
rinden ziyade yabancı şirketlerin dolaysıyla da onların bağlı oldukları devletlerin vizyonlarına hizmet 
eden bağımlı ve aksak işadamı profili çizmekten öteye bir tavır sergileyememektedirler. Topluma su-
nabildikleri girişimci ve en övündükleri meziyetleri devlet kaynaklarını kullanma becerisine dayalı 
ilişkiler ağı yardımıyla elde ettikleri gücü Batılı ortaklarına servis etmektir. Küçüklerin önünde duran 
sanayici tipi kendi milletine ve insanlığa hizmet edecek yeni teknolojiler üretme düşüncesinden ol-
dukça uzak hiçbir vizyonu olmayan sürekli devlet kaynaklarından beslenen sözüm ona Türkiye işa-
damlarıdır. Bu türleri diğer gerçek Türk işadamlarından ayırt edebilmek için Türkiye işadamları diye 
tanımlamak daha yerinde olacaktır.  

Bu yüzden de ülkenin içine düşürülmekte olduğu bu sarmaldan kurtulmak, kendi kültüründen 
yeşeren, Türk ufkuna sahip, inançlı, çağın bilgilerine ve onun uzantısı yeni teknoloji üreten sürekli 
buluşlara imza atan, mevcut teknolojiye ulaşan ve onları arıtarak Türkleştiren ve Türk milletinin her 
ferdi tarafından paylaşılan bir vizyon geliştiren yeni bir girişimci sınıfa ihtiyaç olduğu açıktır. Bu 
bağlamda Mustafa Kemal ATATÜRK’ün İzmir ekonomi kongresinde başlattığı sürecin başlangıç fel-
sefesine uygun olarak, diğer kardeş Türk devletlerini de sürükleyici yeni bir ufuk, yeni bir zihniyetle 
tekrar harekete geçirilmesi gerekmektedir. Böyle bir hedef, dünyaya bize takıştıral eğreti gözlüklerle 
değil, kendi ülkesinden kendi bakış açısı ve kendi zihniyetiyle bakarak gerçekleşebilir. 

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ TANIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ 
Girişimcik ülkelerin potansiyellerini faaliyete geçirerek kalkınması ve gelişmesini sağlayan en 

dinamik insan kaynağı potansiyeli olarak görülmektedir. Bir bakıma ülkelerin kalkınmalarında gerekli 
olan kaynakların hareketlenmesini sağlayan dinamik güç kaynağı olarak da tanımlanabilir. Girişimci-
lik konusunun bu kadar önemli olmasına rağmen konuyla ilgili yazında henüz üzerinde anlaşılan, her-
kes tarafından genel kabul gören herhangi bir girişimci tanımı da yoktur. Bununla beraber, herkesin 
kendine göre bir tanımı olduğu yargısı genel olarak konu üzerinde çalışanlar tarafından kabul görür. 
Üzerinde anlaşılan bir tanıma ulaşılamamış olunmasına rağmen girişimcilik belki de en çok tartışılan 
konulardan birisidir. Konunun kültürden kültüre değişen göreceli konumu sebebiyle yapılan tanımlar 
nesnellikten bir hayli uzak öznel nitelikli olmak zorunda kalmıştır. Kilby’ nin (1971) yaptığı 
Heflaman benzetmesi bu durumu açıklar. 

Heflaman birçok insan tarafından dehaca tuzaklar kullanılarak avlanıla gelen, genişçe ve 
önemli bir hayvandır… Onu gördüğünü iddia edenler onun büyük olduğunun rapor ederler fakat 
özellikleri konusunda bir türlü analaşamazlar. Onun yaşama ortamını dikkatlice incelemeden bazı 
avcılar yem olarak onların en sevdiği yiyeceği kullandıklarını iddia ederler ve yakaladıkları şeyin 
Heflaman oldukları konusunda insanları ikna etmeye çalışırlar. Maalesef, ancak birkaç insan ikna 
olur ve araştırmalar devam eder gider (Kilby, 1971). 

Kilby’nin benimsediği benzetme girişimcilik konusunun gerçekten de içinden çıkılması zor bir 
konu olduğunu göstermektedir. Bu sebeple girişimcilik tanımı ve yönetim anlayışları girişimcilerin 
kendileri hakkındaki düşüncelerinden veya onların en yakınlarındakilerin kendileri hakkındaki fikirle-
rinden çıkarılabilir. Fakat gene de ulaşılan tanımın üzerinde anlaşılması pek kolay olmayacaktır. 
Çünkü tanım sosyal bilimlerin yapısına uygun olarak özgünlük temeline doğru kaymaktadır. Dolay-
sıyla da konuya olan yaklaşımlar ister istemez göreceli zeminden hareket etmek zorundadır. Fakat 
Hisrich ve Peter, (1989)’e göre en azından bazı ortak noktalar olabileceği konusunda anlaşma vardır. 
Bunlar; insiyatif alınması, kaynakları ve durumları pratiğe dökebilmek için sosyal ve ekonomik me-
kanizmaları kaynağa dönüştürmek onları organize ve yeniden organize etmek, risk ve başarısızlığın 
kabul edilmesidir. Ekonomistlere göre kaynakları bir araya getiren ve önceki durumlarına göre onlara 
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değer katan, değişim ve yenilik yaratan kişidir. Psikolojislere göre ise girişimci bazı güçler tarafından 
itilen ve bazı şeyler alma ve başarma ihtiyacı olan ve bunları başarmak için başkalarının otoritesinden 
kaçmayı yeğleyen kişilerdir. Bir işletme yöneticisi veya girişimci için, girişimci bir tehdit, sıkı bir ra-
kip, bununla beraber aynı kişi bir müttefik, kaynak temincisi, bir müşteri veya yatırım yapılabilinecek 
bir yatırım aracı veya yatırımın kendisi. Gene aynı kişi bir kapitalist için, başkaları lehine refah üreten 
kaynakları birleştiren ve israfı en aza indiren ve başkalarına iş olanağı sağlayan kişidir (Hisrich and 
Peter,1989). Kapitalisti sömürge aracı olarak gören biri içinse, sürekli “kazan kazan” fikriyle harekete 
eden, diğer kurumlara, insanlara ve hatta toplumlara kendi menfaatleri için sadece kullanılması gere-
ken birer araç olarak bakan gerekirse onları yok eden, bütün insanlığın ortak sermayesi olan doğayı 
kirleten kişiler olarak tanımlanabilir.  

Daha da ötesi ülkesinde olup bitenler üzerinde sürekli düşünen ve insanları uyarmaya çalışan, 
sömürgeleşmeye karşı direnen bir ulusalcı bir bilim adamı içinse tanım biraz daha çok boyutlu olarak 
incelenir. Bu bağlamda Erol Manisalı (2003) kapitalizmin ve kapitalist bir girişimcinin en sonunda 
sistem içinde kendi tercihlerinin değil sistemin tercihlerinin manivelası durumuna geldiğini sistemle 
beraber nasıl canavarlaştığını açıklamaktadır. Kapitalizm tarihsel süreci içinde ele alındığında salt 
iktisadi ve ticari bir olgu değildir. Kiliseler Avrupa’da güçlenirken kapitalizme ortak olmuşlar, hatta 
onu en baştan meydan getirenlerden birisi durumuna gelmişlerdir. 

Amerika’nın Afrika’nın ve Asya’nın fethinde ordu ve donanmanın yanında din adamları da bu-
lunmuşlardır. Orduların işgal ettikleri yerlere tüccarla ve iş adamlarıyla birlikte gidip, halkı Hıristi-
yanlaştırma faaliyetlerini kesintisiz sürdürmüşler, misyoner okulları kurmuşlar, Bu misyoner okulları 
yalnız “ruhani işlerle değil, dünyevi işlerle de” yoğun bir şekilde ilgilenmişlerdir. Tüccar, misyoner, 
ordu beraberliği Avrupa devletlerinin sömürgelerinde vazgeçilmez üçlüyü meydana getirirler. 

Kapitalizm, sömürgeciliğin bir vasıtası olarak sömürünün içinde oldu. Kapitalizm ve sömürgeci-
lik bütünleşti. Bu bütünleşmenin en tipik örneği ise Cumhuriyetin kuruluşunun öncesindeki yıllarda 
Osmanlı devletinde görmek mümkündür. Yabancı şirketler ve yabancı sermaye, Avrupa devletleri ve 
ABD’nin Osmanlı topraklarında yürüttükleri misyonerlik ve eğitim faaliyetleri, Avrupa ve Amerika 
kapitalizminin Osmanlı içindeki kolları olmuşlardır (Manisalı2003:20-24).  

Aynen günümüzde de şahit olmaya başladığımız gibi bir ahtapotun kolları gibi hareket ederek 
nasıl Osmanlıyı sarmışlar ve sonunda çökertmişlerse günümüzde de daha farklı davranmamaktadırlar. 
Yazar diğer bir tanımında ise “ bireyin sermaye gücü aracılığıyla üstünlüğünü sağlayan düzendir” di-
yenlerin tanımlamalarının basit olduğunu ileri sürer. Kapitalizmde birey öne çıkar; bireyin üstünlü ve 
egemenliği esastır. Sistemi, bireyin sermaye ve iktisadi gücü aracılığıyla sağladığı üstünlüğün öngörü-
leri belirler. Ancak sonuçta sistem (kapitalizm) bireyi kendi denetimi altına alır (İbid.23) Bu bağlamda 
girişimci tanımlarının varsayımları ve sonuçları arasında derin bir fark olması kaçınılmazdır. 

Bununla beraber Akgüç (2006) ise kapitalist sistemle bütünleşmeyen veya onun aracı haline 
gelmeyen girişimciliğin ve KOBİ’lerin ülkelerin kalkınmalarında üstleneceği rolü sütununa taşıyarak 
onların hem ülkelerin kalkınmalarında hem de sosyal adaletin sağlanmasında hala bir umut olabilece-
ğini düşünmektedir. Yazısında girişimcilik tanımının yanısıra onlardan beklentileri de oldukça açık bir 
biçimde vermektedir. Sınaîleşmede, yeni mal ve hizmetler üretmede yeni teknolojileri uygulamada, 
toplumsal kalkınmada, yeni teknolojiler uygulamada, toplumsal kalkınmada KOBİ desteği bir yakla-
şım olabilir. Günümüzde bilim üretmek, bilgi yaymak, yenilikçi ve yaratıcı olmak, önem taşıyor. Bilgi 
üretmek, yenilikçi ve yaratıcı olmak için, büyük işletmeler kurmaya ihtiyaç yok. Büyük ölçekte üre-
timde bulunmanın yarattığı tasarruflar, ekonomiler bilgi üretilmesinde söz konusu değildir. Bilgi 
üretmek yaratıcılık bireysel bir yetenektir. Var olan bir potansiyeli hareke geçirmek yalnızca kişisel 
çabayla olur. Bu nedenle kişisel işletmeler KOBİ’ler kişisel yaratıcığın ortaya çıkıp serpilmesine dahi, 
iyi bir ortam yaratırlar. Einstein’ın vurguladığı gibi yaratıcılıkta bazen hayal gücü bilgiden daha 
önemlidir. Hayal gücü ile desteklenen bilgi birikimi, kişisel işletmelerde, KOBİ’ler de yaratıcılık ye-
nilik olarak yaşama geçirilebilir. 

Bilgi üretme, yaratıcılık, yenilicilik dışında KOBİ’ler lehine şu üstünlükler ileri sürülebilir. 
Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşidi sağlayabilirler. 
Yatırım /işçi sayısı oranları göreli olarak düşük olduğundan, belirli bir yatırım hacmi daha fazla 

istihdam olanağı yaratırlar. 
Finansal borçları genelde daha az olduğundan finansal krizlere karşı daha dayanıklıdırlar. 
Talep değişikliklerine daha kolay uyum sağlayabilirler. 
Üretim yapıları daha esnek olduğundan, aşırı stok birikimine gitmeden üretimlerini ayarlayabi-

lirler.  
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İşletme içinde oluşsan parasal birikimleri, yaratan özkaynağı yatırıma yöneltirler 
Karar alma ve uygulama süreci büyük işletmelere göre daha hızlıdır. 
İşletme içi iletişsim, kişisel ve yüz yüze olduğundan başarının ödüllendirilmesini, başarısızlığın 

belirlenmesini kolaylaştırır. 
Gelir dağılımını olumlu yönde etkiler. KOBİ’ler ayrıcı bölgesel kalkınmada bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılmasında önemli rol oynayabilirler. 
Sosyal yapıda denge ve istikrar unsurudurlar. KOBİ’ler ulusal kalkınma planının uygulanmasına 

kamu teşebbüsleriyle birlikte katkıda bulunurlar. 
Gerçek bir demokratik düzen ve dünyanın politik ve ekonomik istikrarı için bir tehlike oluşturan 

ÇUŞ’ların (çok uluslu şirketler) etki alanının daraltarak hakça bir düzenin kurulmasında yapı taşı 
oluşturabilirler(Akgüç,2006).  

Sonuç olarak yazar yeni bir düzen isteniyorsa, bu yeni düzene ilişkin ekonomik yapıyı, insan 
davranış biçimi ve değer yargılarını da birlikte düşünmek, ele almak zorunda olduğumuzu ve 
KOBİ’lerin yeni ekonomik yapının ana öğeleri olabileceğini bildirmektedir. Öyleyse ülkenin geleceği 
açısından yabancı girişimcilerden çok kendi girişimcilerinin önünü açarak onların yaşamaları ve bü-
yümelerinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü ülkelerin bağımsızlığının perçinlenmesi ekonomik 
alanda yürütülen savaşın başarısına bağlıdır. Böyle bir savaşın öncüleri ister istemez kültürümüzden 
filizlenen Atatürk’ün ufkuna bağlı girişimcilerimiz olmak zorundadır.  

GİRİŞİMCİLERİ KENDİ İŞYERLERİNİ KURMAYA İTEN FAKTÖRLER 
Birçok insan kendi işlerinin patronu olmayı sadece hayal eder. Onların bu hayallerini tetikleyen 

herhangi bir olay olmadığı müddetçe hayaller birbirini kovalamaya devam eder durur. İşsizlik, iş gü-
vensizliği ve tatminsizlik gibi faktörler olarak sayabileceğimiz tetikleyicileri itici faktörler olarak ta 
tanımlamak mümkündür. Fakat itici faktörler ne kadar etken olurlarsa olsunlar onların kendi iş yerle-
rini kurmalarında kendilerine göre geçerli saydıkları temel bir takım fikirler olabilir ve bu fikirleri 
daha geliştirmek için kendilerini eğitirler. Bu türden faktörleri ise çekici faktörler olarak tanımlamak 
olanaklıdır. Bazıları, kendilerini aile durumlarının diğerlerine göre kötü olması nedeniyle ailelerini 
kurtaracak birer kahraman olarak görmelerinden iş hayatına atılmayı tercih etmekteler. Girişimcilerin 
birçoğu iş hayatı hayallerini küçükken hor görüldüklerine inanmalarının bir sonucu olarak, bazıları öz 
güvenlerinin yüksek olması ve bağımsız olmayı yeğlemeleri, bazıları kendilerinin başka bir iş yerinde 
çalıştığı sıradaki edindiği olumlu veya olumsuz tecrübeler, girişimcilerin gerek iş hayatını seçmelerine 
neden olmuştur. Bu tecrübeler onların daha sonraki yönetim tarzlarının gelişmesinde ve geleceğe yö-
nelik kararlarında etkili olabilmektedir.  

Bütün bu itici faktörlere rağmen iş kurmak isteyen birçok insan başarısız olmakta ve mevcut iş-
yerinde hayalleriyle başbaşa çalışmaya devam etmektedirler. Çünkü tetikleyici faktörlerden başka 
girişimciyi açığa çıkaracak ve inandıracak orijinal bir fikir ve bu fikri hayata geçirecek bilgi, beceri, 
yetenek ve kaynak gerekmektedir. Bazı durumlarda ise işyeri açma düşüncesi orijinal bir fikrin açığa 
çıkmasından önce de kendini açığa vurabilir. Bazen de orijinal bir fikre ulaşılır ve ondan sonra karar 
verilir. Bazen de çalıştığı işyeri tarafından ret edilen bir fikri hayata geçirmek için bir iş yeri açmaya 
yönlenebilinmektedirler. 

Gerekli itici-çekici faktörlerin ve düşündüğünü hayata geçirme fikrinin olması halinde bile giri-
şimciler bunların yeterli olup olmadığı konusunda da emin olmak isterler. Çoğu potansiyel girişimci 
için aşağıdaki engelleyici faktör geçerlidir. Düzenli bir gelir düzeyi ihtiyacı, işler yolunda gitmezse 
elinde olanları da kaybetme riski (dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak), başarılı olabil-
mek için gerekli yetenek, bilgi ve becerilere sahip olup olmadığından şüphe etmek, sermaye azlığı gibi 
başlıca sebepler sayılabilir. Öte yandan bazı girişimcilerden edinilen bilgilere göre, bazı sektörler ve iş 
kolları bir takım ilişkiler ağının hâkim olduğu kişiler tarafından yönlendirilmektedir. Bunlar cemaat-
ler, localar, etnisiteye dayalı yapılanmalar, siyasi görüş birlikteliğinden doğan ilişkiler. Bunular ve 
benzerleri ağlara sahip kişilere ve şirketlere rağmen o sektörlerde faaliyet göstermek intihar etmek 
demektir. Onların alanlarına girdiğiniz anda ne yerel yönetimlerden, ne bankalardan, nede herhangi 
bir kurumdan hiçbir işinizi halledemezsiniz. Nitekim, Çoban’ın (1999) konuyla ilgili görüşleri de bu 
yargıyı destekler niteliktedir. Rüşvet, zimmete para geçirme, haraç ve irtikâp, kayırmacılık, lobicilik 
ve getirim (rant) kollama gibi yozlaştırıcı faktörlerin ülkelerin kalkınmalarında engel teşkil ettiklerini 
bildirmektedir. Bu tür faktörler özellikle küçük girişimcilerin isteklendirmelerinin (motivasyonu) 
önünde engel teşkil etmektedir. Fakat yozlaşmadan şikâyetçi birçok girişimci de etraflarını saran bu 
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olumsuzluklardan korunabilmek veya diğerlerinin faydalandığı avantajlardan yararlanabilmek için 
kendileri benzeri ilişkileri önceleyen ağlara veya lobilere katılmak zorunda kalmaktadırlar. Girişimci-
lerin bir çoğu kendi gayretleriyle bir yere kadar ilerleyebilecekleri ve ilerisi için birçok engelin aşıla-
mayacağını dolaysıyla güç odaklarıyla ilişkili olmak gerektiğini düşünmektedir.  Belki de bu yüzden 
küçük girişimcilerin birçoğu orta büyüklükte yani ailesine yetecek düzeyde bir büyüklüğe eriştikten 
sonra büyümeyi riskli bulmaktadırlar. Bu yüzden kendi büyümelerine katkı sağlayacak dış kaynaklara 
ve krediye uygun bile olsa bulaşmaktan kaçınmaktadırlar. Bazen düştükleri kaynak sorunlarını ise 
“itibar kredisi” diye adlandırabileceğimiz kendi itibarlarından kaynaklanan kredi yoluyla çözmeyi 
tercih etmektedirler. 

ARAŞTIRMANIN METODU 
Araştırmacının bilgiye ulaşmak için kendi belirlediği yerde ve zamanda araştırma 

p,yapabileceğine ilişkin düşüncesi pozitivist yaklaşımın da çıkmazlarından biri olmuştur (Sargut, 
2001:42). Yazara göre en azından toplumsal bilimlerde nesnelik anlayışı yerini giderek göreceliğe 
dolaysıyla da öznelliğe bırakmaktadır.  

Klasik kuramda parçacığın uzay-zaman boyutunda tek bir yol izlediği varsayılırken, yeni kurama 
göre parçacığın A ve B arasında olası her yolu izleyebileceği öngörülmektedir (Sargut, 2001:42). 

Toplumsal bilimlerin doğal bilimlerin nesnellik adına dayattığı sınırlayıcı etkilerinden kurtulması 
ve özgün bilim yapma özgürlüğüne kavuşması gerekmekteydi artık makineye göre değil insan göre 
anlayışı gelişmiş. Nitekim iş ortamının mekanik bir parçacığına indirgenmiş Taylor insanı Mayo ve 
arkadaşlarıyla birlikte doğal yerinin almakta ve nesnellik bir tarafa bırakılarak, öznelliği çağrıştıran 
kavramlar gelişmesine yol açmıştır (İbid, 45). Yazar aynı zamanda öznelliğin bilimsel yöntemin öte-
sine geçtiğini iddia etmekte ve sebebini ise şöyle yorumlamaktadır; 

… mekanik iş kollarına bağlanmış ve yabancılaşmış robot iş göreni ve onun mekanik çevresini 
anlamaya çalışan sanayi psikologlarını ve onların kullandıkları bilimsel yöntemi oldukça geride bıra-
kan bir bakış açısı sağlamış olmasıdır(Sargut, 2001: 45). 

Sargutun düşüncelerinden yola çıkarsak sosyal bilimlerde araştırmanın özelliklerine uygun öznel 
metotların kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yazara göre insancıl psikoloji, pozitivist yaklaşımın 
ürünü olan davranışçı psikolojiden kesin çizgilerle ayrılmaktadır. Ayrılık noktaları ise: 

İnsancıl psikolojiye göre, insan psikolojinin temel öznesidir. Bu nedenle hayvanlardan yola çıka-
rak ulaşılan verilerin insan araştırılmalarında eşit öneme sahipmiş gibi değerlendirilmesi kabul 
edilemez. İnsan parçaların toplamından büyüktür ve bu nedenle bütünleştirilmiş bir organizma gibi 
değerlendirilmesi gerekmektedir. İnsancıl psikoloji bireysel özgürlüğe büyük önem verir. Bireyi kendi 
yaşamı üzerinde kendisinin hak sahibi olduğunu ve davranışlarının sonuçlarını kesitierebildiği öngö-
rüsünden hareket eder. Bu konuda başkalarının geleceğiyle ilgili tahminler yapan ve onları denetim 
altına alan davranışçı psikolojiden ayrılır. İnsancıl psikolojiye göre bir araştırmanın değeri bulguları-
nın insanlardan mı yoksa insan olmayan nesnelerden mi alındığı gerçeğine bağlıdır (Sargut, 2001: 50). 

Bu gerçekler ışığında çalışma girişimcinin kendisinin direk içinde bulunduğu vakıalar ve onlarla 
yapılan yüz yüze mülakat metodunu benimsemiştir. Vakıa araştırmaları işletmelerin içinde bulunduğu 
durumu ve ortaya çıkan durumların betimlenmesini içerir. Çok özellikli problemleri ele alır ve prob-
lemin bütün boyutlarının incelenmesine fırsat verir. Tartışılan problemler bazen açık olabildiği gibi 
bazen de açık olmayabilir.  

Vakıa çalışması okuyucunun hoşlanacağı her probleme değinmez fakat diğerlerine göre daha 
gerçekçidir (Bentley, 1978: 78). Çoğu kere problem diye incelemeye alınan şey aslında başka bir 
problemden kaynaklanan bir problemin uzantısı olabilir. 

Bentley (1978: 78) vakıa analizlerinin en basit amacı süreçlerin gerçeğe yakın bir şekilde can-
landırılmasına yardımcı olması olduğunun savunur. Vakıalar problemin tespit edilmesinde araç görevi 
yüklenir, onları analiz eder, çözümler üretir ve çözümlerin uygulanırlığını, zorlukları ve nasıl uygu-
lanması gerektiği konusunda fikir verir. Vakıa analizinin son iki özelliği çalışmalarının büyük çoğun-
luğunu analiz etmeye ayıran araştırmacılar için önemlidir. Okuyucular için zamanlarının çoğunu ana-
liz etmek kolaydır, fakat çözüme çok az, çözümün problemlere uygulanmasına ise belki de hiç zaman 
ayırmazlar. Bu hastalık yazında analiz felci olarak adlandırılmaktadır.  

Vakıa analizlerinin doğru ve yanlış cevapları olmaz, cevaplar belki iyi veya kötü olabilir. Bu du-
rum genellikle ortaya konulan destekleyici kanıtlara ve uygun bilgilerlin kullanılmasına bağlıdır. Eğer 
doğru ve yanlış cevapların azlığı araştırıcıları genellikle paniklemeye sürükleyebilir, akılda tutulması 
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gereken şey gerçek hayatta tam doğru ve tam yanlış yoktur (Bentley, 1978:78).  
Bently’nin vakıa analiziyle ilgili görüşlerini toparlayarak analiz sürecine de ulaşabiliriz. 
Genel durumun ve problem alanlarının tespit edilmesi, 
Vakıanın detaylı bir incelenmesi, 
Çözümlenmesi için sayısal ve kavramsal bilgilerin kullanılması 
Bilgiler yetersizse akılcı önermelerin konunun deşilerek bir çözüme ulaşılması 
Geliştirilen argümanlar eldeki gerçeklere uygun olmalı. Önermeler savunulabilir ve doğrulana-

bilir olmalıdır (1978) . 
Yazarın tanımlamasına dikkat edilirse sosyal bilimlerde göreceliği merkezileştiren Sargut’un 

(2001) öznellikle ilgili tanımlamalarına ve tartışmalarına paralel görüşler öne sürdüğü göze çarpar. Bu 
bakımdan vakıa analizi yaklaşımının nesnellikten ziyade öznel bir karakter taşıdığını yadsıyamayız. 
Bu gerçekliğin sonucu olarak, araştırmanın sonuçlarının göreceli olması neredeyse kaçınılmaz ola-
caktır. 

Araştırmada konunun bazı boyutları gerçek vakıalar üzerinde çalışılarak çözümlenmeye çalışıl-
mıştır. Çalışma en küçük işletmeden büyük boy işletme haline gelen girişimci firmalar üzerinde yo-
ğunlaşmaktadır. Bu amaçla yerel basında (Oranlı, Ç, Merhaba gazetesi, 2006, Yeni Meram) çıkan 
girişimcilerle ilgili hazırlanan nitelikli hikâyeler ve girişimcilerin çevrelerinden, müşterilerinden ve 
çalışanlarından edinilen bilgiler değerlendirilmiştir. Araştırma niçin bu işletmelerin belli bir büyüme 
seviyesine geldikten sonra daha ötesine geçmek istememe, daha büyük bir işletme olmama veya ola-
mama sorunsalını incelemektedir. Araştırma detaylı yüz yüze diyaloglarla temellendirme yoluna gi-
dilerek, girişimcilerin kullandıkları imgeler, semboller ve kelimeler analiz edilmektedir. Bu sayede 
araştırma, seçilen işletme yöneticilerinin veya sahiplerinin işletme kurma fikri, bu fikrin gerçeğe dö-
nüşümünde rol oynayan güdüler, endüstriyel ortam, diğer girişimcilerle olan ilişkileri ve onların birbi-
rini etkileme süreçleri anlaşılmaya çalışılmıştır. 

ÇALIŞMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Girişimcilerin işlerini kurdukları yıllardaki düşünüş biçimleri, davranışları, güdüleri ve ilişki ağ-

ları işletmenin çalıştığı endüstri içinde bir yer edinmeye başlamasıyla beraber değişmekte. Girişimci-
lerin sade girişimci kimliğinden sıyrılarak yönetici olmaya başladıkları görülmektedir.  

Artık, kendi iş yerini kurmakla kalmamış, onu belli bir düzeye taşımış sade bir girişimden değil 
ilk yıllara, hatta bir önce ki yıla göre sürekli büyüyen ve onu her gün daha da iyi bir yönetici olmaya 
iten bir işletme vardır. İşletme ve girişimciyi daha iyi bir yönetici olmaya sürüklerken girişimci de 
işletmeyi daha verimli ve sürekli büyüyen bir işletme olmaya iter. İşletmenin beli bir büyüklüğe ulaş-
ması girişimcinin iki rolü birlikte oynamasına yola açar, yönetici rolünü de kendisinde birleştirmeye 
zorlar fakat işletme daha da büyüdükçe tekrar birbirinden ayrılacağının bilincindedir. Girişimcilik 
rolüne, işletme içinde çalışanları motive eden onları yeni buluşlar ve metotlar geliştirmeye sevk eden 
bir iç girişimci (intrapeneur) rolü eklenecektir. İşlerin sürekli istenilen düzeyde ve kalitede sürdürül-
mesi ve aksaklıklara meydan verilmemesi genellikle girişimcinin içerde oynadığı bu role bağlıdır. Ne 
var ki gözlediğimiz girişimciler işletmeleri belli bir seviyeye geldikte sonra zamanlarının büyük ço-
ğunluğunu içte geçirmeye ayırmaktalar ve dışarıdaki fırsatlar konusunda pek duyarlı davranmamakta-
dırlar. Yani başlangıçtaki rollerini yeni rollerine terk etmektedirler. 

Vaka: 1 
Tarım makineleri imalat sektöründe faaliyet gösteren ÖZDÖKEN TARIM MAKİNALARI şir-

ketinin yönetim kurulu başkanı Mehmet Duman, 1961 yılında 12 yaşında çırak olarak sanayi atölyele-
rinde çalışmaya başlamış. Babam, her gün ne öğrendiğimizi sorardı” Mehmet Duman, fakir bir çiftçi 
olan babası Mevlüt Duman’ın teşviki ile sanayici olduğunu belirtiyor: “Fakir bir çiftçi ailesi olduğu-
muz için babamız bizi meslek sahibi yapmak amacıyla Konya’ya getirdi ve bizi zanaata verdi”. 

80 m2’lik atölyede imalata başladık“1975’in 11. ayında Eski Sanayi’de 80 m2 alana sahip kendi 
atölyemizde kardeşimle birlikte işe başladık. Zamanla iş hacmimizi artırdık, eleman almaya başladık. 
1980 yılında fabrikalaşarak 1. Organize Sanayi’nde halen faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tesisleri-
mize taşındık. Halen 10 bin m2 kapalı alanda 80 kişi ile yılda 2 bin makine üretiyoruz. Bazen tanı-
dıklarımız geliyor buradan harman veresiye mal alıyor. Harman vakti gelince parayı getiriyor, maki-
nenin işini çok kolaylaştırdığını söyleyerek dua ediyor. Holding olamadıysak ta bir yerlere geldik. 
Çok şükür. İşe başlamamdan üç yıl sonra usta oldum. Mesleğimin dördüncü yılında sermayesi olan bir 
arkadaşımla iş başına tarım makinesi yapmaya başladık. 1-2 yıl da öyle çalıştık. Daha sonra 1972 yı-
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lında Mehmet Tuncel ile ortak olarak Karatay Sanayi’nde 150 m2’lik bir atölye açtık. Ortaklığımız 3 
yıl devam etti.” Ortaklıktan ayrıldıktan sonra kardeşimle el ele vererek Özdöken’i kurduk. Zamanla iş 
hacmimizi artırdık, elemanlar almaya başladık. 1980 yılında fabrikalaşarak 1. Organize Sanayi’nde 
halen faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tesislerimize taşındık. İlk taşındığımızda 5 bin m2 kapalı alan 
üzerinde üretim yapıyorduk, şimdi 10 bin m2 kapalı alanımız var. Burada 40 kişi ile faaliyete başla-
mıştık. Çok şükür zamanla personel sayımızı artırdık, halen 80 kişi istihdam ediyoruz. Yıllık 2 bin 
makine üretiyoruz. Yakaladığımız büyüme trendinde Özal’ın dışa açılma politikaları büyük önem ta-
şıyor. “Eskiden 2 yılda bir yurtdışına çıkabilirdik. Çünkü döviz yoktu, imkânlar sınırlıydı. Özal’dan 
sonra oluşan serbest ortam ile yurtdışına açılmak kolaylaştı. Bu dönemde elektronik aletler ve yeni 
tornalar alarak kendimizi teknolojik açıdan yeniledik. Yaptığımız makineler daha fazla işe yarar hale 
geldi. Şimdi Avrupa ülkelerine fason tarım makineleri üretiyor ve ihraç ediyorum.” Yaptığımız maki-
neler çiftçimizin işlerini kolaylaştırdı. 20 firma üretim alanında bizim arkamızdan geldi. Türk çiftçi-
sine değişken ve kullanışlı makineler imal ettik. AB üyelik süreci tarım makineleri imalatçılarını da 
derinden etkileyecek, Türkiye’de çiftçi kesimin oranı yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşecek. Böyle 
olunca da biz başka bir sektör arayışı içerisine girmek sorundayız. Tarım makineleri imalatı alanında 
30 yıllık birikimimiz var. Fakat anlaşılan o ki ileriki yıllarda başka bir sektöre daha gireceğiz.” Bizden 
sonra çocuklarımızın da 30 yıl bu işi götürebilmesi lazım. Çocuklarımıza tecrübelerini mümkün oldu-
ğunca aktarmaya çalışıyorum Dürüstlüğü kendilerine şiar edinmelerini, sağlam iş yapmalarını, müşteri 
memnuniyetine dikkat etmelerini istiyorum.” 

İlkokuldan sonra çıraklığa başlıyor. Fakir bir aileden geliyor. Bir iş öğrenmek ve meslek sahibi 
olmak ve aile beklentilerine cevap verebilmek en büyük güdüleyci ve baskı aracı olduğu anlaşılıyor. 
Aile de beklentilerini zanaata verdiği çocuklar üzerinde yoğunlaştırıyorlar. Çocukların her gün neler 
öğrendiğini gerek ustalarından gerekse de kendilerin den sorarak takip ediyorlar. Hızlı denecek bir 
büyüme gözlemlenmekte. Bu gelişmelerde tarımın sektörünün makineleşmeye başlaması ve bu sayede 
sağlanan gelişmelerin birbirini tetiklemesinin de payını saymak gerekir. Hizmet edilen sektördeki ge-
lişmeler işletmelere de pozitif yönde yansımaktadır. Bu yüzden de sektördeki gelişmelerle işletme-
lerde ki gelişmeler arasında pozitif bir ilişki olduğu söylenebilir. AB üyelik sürecinin tarım sektöründe 
bir daralma yaratacağı ve bu yüzden de yeni yatırım alanları aradığını belirtmesi ise bu ilişkinin yönü 
ne olursa olsun sıkı olduğu görülmektedir. Sektörde vadeli çalışıldığı göze çarpmakta ve ayrıca kişisel 
güvenin ön planda olduğu anlaşılmaktadır. Aile dışından birisiyle kısa süren bir ortaklık sürecinin 
yaşandığı ve kardeşiyle ortak olarak işe hayatına devam edildiği fakat en sonunda çocukların büyüme-
siyle birlikte kardeşiyle de ayrıldığı görülmektedir. Şirketin dışa açılmaya Özal politikalarıyla birlikte 
başladığı ve yeni başlayan açıklığı fabrikanın teknolojilerini yenilemekle değerlendirildiğini bildir-
mektedir. Girişimci şükretmeyi, dürüst olmayı ve sağlam ürünler üretmeyi öğütlemektedir. Vizyonu 
ise şirketin hangi noktalarda olmasından çok çocukların otuz yıl sonraki durumunu öncelemektedir. 
Bu durumu daha fazla büyümeyi riskli bulması veya yorgunluk sebebiyle olabileceği düşünülebilir. 
AB süreciyle sektörde görüleceği beklenen daralma onları mevcut durumun korunmasına odaklandır-
maktadır. Diğer bir faktör ise belli bir büyüklüğe ulaşıldığında yeni ve herkes tarafından paylaşılan bir 
vizyon üreterek şirketi yeni hedefler taşımak yerine ortaklıktan ayrılmayı tercih etmektedirler. 

Vaka:2 
1944’te Konya’da doğan, mesleğe 11 yaşından itibaren sanayide torna ve kaynak işlerinde çırak 

olarak çalışmaya başlayan. 36 yıldan beri bu işi yapan ve sektöre pek çok yenilik getirmeyi başaran 
Alparslan Erdirençelebi 1969’da bir atölye açarak işe başladı. 1976’da kardeşi ile açtığı atölyelerle iş 
hacmini artırmaya başladı. Onunla 1991 yılına kadar ortaklığı sürdürdü. 1983 yılında 1. Organize Sa-
nayi’ne kurduğu tesisler sayesinde Alparslan Tarım Makinaları’nı fabrikalaştırdı. 45 kişinin çalıştığı 
Alparslan Tarım, 10 bin m2 kapalı alana sahip tesislerinde yıllık bin tarım makinası üretiyor. Girişim-
cimiz, başarılarını üretim sevincine bağlamaktadır. “Biz sacı ve demiri bir araya getirerek bir eser or-
taya çıkartıyoruz”. Beni mutlu eden şey budur diyen girişimci ömrü sürdükçe harman ve diğer 
makinaları üretmeye devam edeceğini söylemekte. Sektöre teknolojik anlamda yenilikler getirerek, 
kalitede çıtayı yükselttiğini ve eski makinaların çoğunu yeni tasarımlarla çiftçilerin kullanımına sunan 
bir girişimci olduğunu vurgulamaktadır. Eski model makinaları kalite ve dizayn açısından yeniledik. 
Biz üretimde kaliteye çok büyük önem veriyoruz. Kesinlikle Ereğli Demir Çelik’in ürünü yerli sac 
kullanıyoruz. Alparslan Bey, oğlunun sözünü tamamlıyor. Biz Van’a da, Kars’a da makina satıyoruz. 
Orada bir makinamız arıza yapsa, ucuz hammaddeden edeceğimiz kâr fazlasıyla zarara dönüşür. Onun 
için kaliteden asla taviz vermeyiz. Alparslan Tarım’ın hedefi ek tesislerde traktör ön kepçesi imalatına 
başlamak. Şimdi benim yetiştirdiğim sanayicilerden bir kısmı bu işi yapmıyor, mecburen farklı sek-
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törlere yöneldiler. Çünkü bizim sektörümüzde yatırım yaptığımız hammaddenin paraya dönmesi çoğu 
kere 365 günü bulabiliyor Alparslan Tarım Makinaları olarak 1980 yılından beri ihracat yapıyoruz. 
Son yıllarda döviz kurundaki düşüklük bizim ihracattaki elimizi zayıflattı. Bu nedenle iç pazara yö-
nelmek zorunda kaldık, ihracatımızı azalttık. Geçmişte yılda 700–750 harman makinası ihraç ederken 
şimdi ihraç ettiğimiz makina sayısı 25’e kadar geriledi. Müşterimizin biri sattığımız makinanın dane 
kırdığını söylemesi üzerine onun köyüne gittim, gerçekten de makina dane kırıyordu. Böyle bir şey 
daha önce olmamıştı. Çok şaşırdım. Sorunun nedenini anlamaya, çare üretmeye çalıştım. Ancak bir 
türlü çare bulamadım. Ben makina ile uğraşırken yanıma dilsiz bir kişi geldi el hareketleri ile bize bir 
şeyler anlatmaya çalışıyordu. Onun lisanından anlayan da yoktu aramızda. Meğerse o yörede bulunan 
farklı bir tür böcek, mahsul daha süt buğdayı iken daneyi emer, içini boşaltırmış. Dolayısıyla makina 
da içi boşaltılan bu daneleri kırarmış. Dilsiz vatandaş bize bunu anlatmaya çalışırmış. Sonunda onun 
dilinden anlayan birisini bulduk da sorunu çözdük. 

Girişimci diğerleri gibi mesleğe çırak olarak başladığı beli bir süre kardeşiyle birlikte ortak oldu-
ğunu ve daha sonra ayrıldığının ifade etmektedir. Üretime bir sanatçı duyarlılığı yaklaştığını ve başa-
rılarını bu yaklaşıma borçlu olduğunu ifade etmektedir. Yeniliğe ve kaliteye önem verdiğini bu amaçla 
eski model makinaları yeniden tasarladıkların ifade etmektedir. Ayrıca müşteri fikirlerine ise gayet 
açık olduğu anlaşılmaktadır. Kalitenin servis maliyetlerini düşürdüğünü düşünmektedir. Girişimci 
traktör ön kepçesi imal etmeyi hedeflemektedir. Yapılan yatırımın ise çok geç nakde dönüşmesini ise 
sektörün dezavantajı olduğunu bildirmektedir. Döviz kurundaki düşüklük yüzünden ihracatın nere-
deyse yok denecek kadar azaldığını ifade etmektedir. 

Vaka:3 
Yine başka bir tarım makinası üretimi yapan Tek yatağanlı şirketi  (Zekeriya Gümüş) 1960 yı-

lında Konya’da doğdu. 1977 yılında Akşam Sanat Okulu Tarım Makineleri Bölümü’nü bitirdi. Babam 
tanınmış harman makinesi üreticisi Özyatağanlı ile süren ortaklıktan ayrılınca Tekyatağanlı’yı kurdu. 
Ben de rahmetli babama yardım etmek amacıyla daha 15 yaşından itibaren atölyede görev almaya 
başladım. Eski sanayide 100 m2’lik bir atölyede üretime başladık. Halen başında bulunduğu 
Tekyatağanlı Tarım Makineleri A.Ş’ yi kardeşlerimle birlikte başarıyla taşıyarak daha da büyütmeye, 
yeni ufuklara taşımaya çalışıyoruz. Konya’nın özelliklerinden birisi Türkiye’nin hububat ambarı’ ol-
masıdır. Bu niteliğinden ötürü Konya’da ilk önce tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Dolayısıyla 
tarım makineleri imalatı, sanayinin gelişmesinde katalizör vazifesi üstlenmiş durumda. 30 yıllık geç-
mişi olan Tekyatağanlı Tarım Makineleri A. Ş. sektöründe öncü firmalardan birisi. Tarım kesimi son 
yıllarda gerçekten sıkıntı içerisinde. Bunun için devletin teşviklerde çiftçiyi değil, ürünü sübvanse 
etmesini, tarım politikalarının birbirini desteklemesini ve  tutarlı olmasını önermektedir.. 

Suudi Arabistan, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Sudan, Etiyopya, Yemen, Güney Afrika, Ukrayna ve 
Bulgaristan başta olmak üzere pek çok ülkeye yıllık 1,5 ila 2 milyon dolar arasında ihracat yapıyor. 
Şirket ihracatı bünyesine kattığı profesyonel yardımıyla gerçekleştirmektedir. Tekyatağanlı, yurtdı-
şında ‘Apollo’ markalı tarım makineleri ile tanınıyor. Yıllık ortalama 500-600 tarım aleti imal ettikle-
rini belirten girişimci, sezona göre bu rakamın 1000 makineye ulaştığını vurguluyor. Yakın bir za-
mana kadar atölyeden çıkmadığını, bu yüzdende. Üretimin de, bu sektördeki gelişimin de her aşama-
sını bildiğini ifade etmekte. Kurumsallaşma gereği idari binamızı yapınca, ‘tak-tuk’ seslerini pek fazla 
duyamaz oldum. Ama yine de sabahleyin işbaşı yaptığımda, odama çıkmadan önce tesisleri şöyle bir 
geziyor, üretimin o kendine özgü sesini duymaya, kokusunu almaya çalışıyorum. Ünlü işadamı Ayhan 
Şahenk’in “Mücadele bir hayattır” sözünü ilke olarak benimsediğini belirten Girişimci. Halen Sudan’a 
mal satmaya devam ettiklerini belirtiyor ve dürüst insanlarla birlikte çalıştıkça, samimiyet oluştuğuna 
inanıyor.  Girişimcimiz 2006 yılına yönelik hedeflerini ise, Tekyatağanlı tesislerinde teknolojiyi ye-
nilemek, üretim ve ihracat atağını sürdürmek olarak ifade etmektedir. Her yıl İtalya-Bologna’da Tarım 
Fuarı’na katıldıklarını vurgulayan Zekeriya Bey, “Avrupa’da üretilen bütün makineleri biz burada 
imal edebiliriz. İtalyan ve Fransız tarım makineleri üreticileri ile işbirliği yapmak istiyoruz. Onların 
teknolojisi ve bizim işgücümüzle Balkanlara, Bağımsız Devletler Topluluğu’na mallarımızı satabili-
riz” değerlendirmesini yapıyor. Zekeriya Gümüş, ihracat işlerine bakan kardeşi Tevfik ve üretim so-
rumlusu küçük kardeşi Atilla ile emin adımlarla yol alıyor. Zekeriya Bey’in AB ile ilgili önemli tes-
pitleri de var. AB üyeliği konusunda içinin pek rahat olmadığını vurguluyor.“AB bizi düşündürüyor. 
Tarımsal hibeleri ülkemize vermiyorlar. Bunun getireceği sıkıntılar var. Eğer biz AB ile bütünleşecek-
sek, bu hibeleri mutlaka almamız lazım. Şahsen AB’ye karşıyım ve bizi aralarına alacaklarını 
zannetmiyorum. İmal ettikleri makineleri çeşitlendirerek sıkıntıları aşmayı başarmış  

Girişimcimiz ikinci nesil bir girişimci ve mesleğiyle uyumluluk gösteren bir liseden mezun ol-
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duğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kendisi de babasının geçtiği yollardan geçtiğini ifade etmekte-
dir. Diğer girişimciler gibi ortaklıktan ayrılma tecrübesi yaşamış olmasına rağmen konuşmalarından 
bunun iyi bir şey olamayacağını düşünmekte ve kardeşleriyle hedefleri doğrultusunda uyumlu bir ça-
lışma yürüttükleri anlaşılmaktadır. Çıraklık yaptığını ve üretimin her sürecinde çalıştığını bu yüzdende 
konuya gayet hâkim olduğunu bildirmektedir. Seyahatlerde pratikten Arapça öğrenerek ihracata bizzat 
kendisinin başladığını ifade ederek gayretli birisi olduğunun vurgulamaktadır. Girişimci her ne kadar 
da bir vizyondan bahsetmese de şirketini yeni ufuklara taşıyacağını ifade etmektedir. Tarım makinesi 
sektörünün gelişmesiyle bölgenin ülkenin tahıl ambarı olması arasında yakın bir ilişki olduğunu do-
laysıyla da tarım sektöründeki gelişmelerin kendilerini doğrudan etkilediğini ifade etmektedir. Kendi 
şirketlerinin kurumsallaşmaya başladığını da ayrıca belirtmekte ve kurumsallaşma ile idari binanın 
ayrıldığını bildirmektedir. Uluslararası tarım fuarlarına katıldıklarını vurgulayan girişimci Avrupa’da 
üretilen bütün makineleri burada imal edebileceklerini ifade etmektedir. Bu yüzdende İtalyan ve Fran-
sız tarım makineleri üreticileri ile işbirliği yapmak istediklerini ifade etmekte. Onların teknolojisi ve 
bizim işgücümüzle bunu gerçekleştirebileceklerine inanmaktadır. AB üyeliğinin ise tarım sektörü açı-
sından riskli olduğunu düşünmekte. Fakat diğer girişimciler gibi bu girişimcimizde teknolojinin ken-
dileri tarafından üretilemeyeceğini, dolaysıyla da ucuz işgücünü kendi şirketinin rekabet avantajı ola-
rak düşünmektedir. 

Vaka:4 
Kemal Korkmaz 1956 yılında doğdu. İlkokuldan mezun olduktan sonra askerlik görevine kadar 

çiftçilik yaptı. Askerliğin ardından nakliyeci olarak çalıştı. 1998’de ağabeyi Ünal, kardeşleri Hacı 
Mustafa ve Aslan ile birlikte Larende’de açtıkları küçük bir dükkân ile ticarete başladı. Konal İn-
şaat’ın başında kardeşleriyle omuz omuza yol alan girişimcimiz, faaliyet gösterdikleri inşaat sektö-
ründe saygın bir yere sahip. Oluşturdukları marka Korkmazlar Beton, Konya’da pazar payını sürekli 
artırırken, Konal İnşaat da sektörünün ünlü markalarını şehrimizde tüketicilerle buluşturuyor. 18 Ka-
sım 1986’da nakliyat işi nedeniyle bulunduğum Irak’tan Türkiye’ye giriş yapıyordum. Gümrük’te Irak 
polisi pasaportumu kontrol ettikten sonra hiçbir kabahatim yokken yüzüme fırlatmıştı. Pasaport yere, 
çamurun içerisine düşmüş, bu hareket benim çok ağrıma gitmişti. O gün, (Allah’ım benim rızkımı 
başka bir yerden ver) diyerek dua ettim ve nakliyecilik işini bırakmaya karar verdim.Korkmaz kar-
deşlerin hedefi Konya veya yakın çevresine çimento fabrikası kurmak. Aslan Korkmaz, Sadece kişisel 
pazarımız, çimento fabrikasının yüzde 25’ini karşılayabilecek düzeyde. Bu amaçla fizibilite çalışmala-
rımız devam ediyor” şeklinde konuşuyor. Aslan Bey, beton tesislerinin bulunduğu arsaya yapı marketi 
inşa edeceklerini, burada A’dan Z’ye bütün inşaat malzemelerinin bulunacağını ifade ediyor. Kemal 
Korkmaz, nakliyecilik yaptığı yılları anlatıyor evvela. 1986 yılında Konya’dan Trakya illerine arpa 
götürürken kurduğu bağlantılar kendisine ticaretin kapılarını açmış. Kemal Bey, Trakya’dan dönüşte 
Konya’ya inşaat malzemeleri satıcıları için beyaz çimento getirmeye başladığını. O yıllarda bu çi-
mentonun sadece Trakya illerinde bulunuyordu, ailemizin ise tamamı kasabada yaşamaktaydı. Ve 
meslekle ilgileri bile yoktu. Potansiyel talebi değerlendirdim ve getirdiğim beyaz çimentoyu doğrudan 
satmaya başladım. Daha sonra kardeşlerimle ele le vererek küçük bir dükkândan bugünkü aile şirketi 
haşine geldik. Girişimci, dürüstlüğün, çalışkanlığın ve kardeşler arası dayanışmanın kendilerini başa-
rıya taşıdığını belirtiyor. “Günde 18 saat çalıştığım zamanlar oldu. Biz 15 yıl boyunca geldiğimiz 
noktanın altyapısını hazırladık. Girişimcimiz, işinin her ayrıntısını bilen ve mesleğine son derece bağlı 
bir insan. Gerektiği zaman pompanın üzerine çıkıp beton dökebilir, mikser operatörlüğü yapabildiğini 
söylerken kendinsin patron havasında olmadığını ima etmekte. “Mesleğimdeki temel prensibim; bu-
günün işini asla yarına bırakmamaktır. Başladığım işi mutlaka bitiririm. Karar verdikten sonra doğru 
veya yanlış sonuna kadar giderim. Ben de şirketlerimizin yıllık büyüme hızının yüzde 15 olduğunu 
ifade ederek, faaliyet dışı gelirlere değil asıl üretimden kaynaklanan gelirlere bakılması gerektiğini 
vurguluyor”. 

Girişimcimiz diğerleri gibi çiftçi kökenli ve daha sonra nakliyecilik işleriyle uğraşırken bir olay 
sebebiyle karar değiştiriyor. Nakliyecilik yaptığı yıllardaki ilişki ağını kullanarak inşaat sektöründe 
çalışmaya başlamıştır. Girişimcimiz çimento fabrikası kurmayı hedeflemektedir. Kardeşleriyle ortak-
laşa kurdukları işlerini uyum içinde devam ettirmektedirler. Başarılarının sırrını kardeşler arası bu 
dayanışmaya bağlamaktadır. Kardeş girişimcilerin yaptıkları işleri fırsata dönüştürmekte bir hayli ye-
tenekli oldukları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan birbirine karşı olan bağlılıkları kadar işe ve mesleğe 
bağlılıkları da son derece yüksektir. Faaliyet dışı gelirlere ise itibar etmemekteler ve büyümenin yolu-
nun üretimden geçmesi gerektiğini vurgulamaktadır.  
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Vaka:5 
Altınekin Unlu Mamulleri’nin kurucusu ve ortaklarından Mehmet Kağnıcı, 1955 yılında 

Konya’da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren üretimin içerisine giren Kağnıcı, 14 yaşında pasta imalat-
hanesinde çalışmaya başladı. 1975 yılında küçük bir imalathane açmayı başaran Mehmet Kağnıcı, 
kardeşleriyle Bonex markası ile unlu mamuller sektöründe birçok yeniliğin mimarı oldu. Aynı za-
manda büyük bir çaba sarf ederek, sürekli araştırma ve geliştirme uğraşları içerisindeydi. “Ne yapabi-
lirim? Nasıl gelişebilirim?” sorularını sürekli kendi kendine cevaplamaya çalışıyordu. Saray pastane-
sini kurarak profesyonelliğe adım attığını ifade etmekte. “Para da kazanıyorduk. Ama kazandığımız 
parayı kesinlikle pastanemize harcıyorduk. Kazandıkça yatırım yaptık, yatırım yaptıkça kazandık. 
Arkamıza hiç bakmadık. Sadece ileriye dönük hedeflerimizi gözümüzde canlandırıyorduk. Kardeşim 
ve ağabeyimle ileriye dönük hayal kurmak çok hoşumuza gidiyordu. Ama hayallerimize ulaşmamız 
yakın görünüyordu.” 

Taşların yerine oturmasıyla birlikte, yeni atılımların imkânının doğduğunu vurguluyor. Bir gün 
Afra’dan bize bir teklif geldi; (Bu işi siz yaparsınız. Bizim unlu mamulleri siz işletin) dediler. Artık 
ikinci bir adresimiz oldu. Afra’nın ekmek üretimini de biz yapmaya başladık. Bu arada diğer market-
lerin tatlı ve pasta ihtiyaçlarını da karşılıyorduk. Aklımızda daha farklı bir fikir yatıyordu. Ama daha 
eksiklerimiz vardı. Ekibimizi sürekli geliştiriyor ustalarımızı eğitimlere gönderiyorduk. Kafamızdaki 
paket ekmek üretimini ‘Bonex’ markası ile gerçekleştirmeyi başardık. Artık markalaşmaya başladıkla-
rının söylüyor.  Hamburger ekmeğiyle, sandviç ekmeğiyle, kepek ekmeğiyle, köy ekmeğiyle, light 
form ekmeğiyle, tost ekmekleriyle sektörde çığır açtığının ifade ederek hayallerinin gerçek olduğunun 
söylemektedir. Konya’da Unlu Mamuller sektöründe bir ilk olan TSE ISO 9001 ve TSE 13001 
(HACCP) Kalite Güvence Sistemlerini uygulayıp, üretimimize kalite yönünden yüksek girdiler 
sağlıyoruz. Girişimcimiz çiftliklerinde tamamen organik gübre kullanarak organik üretim yapacakla-
rını ve elde ettikleri mahsulleri Bonex ekmeklerinde değerlendirerek organik ekmek üretimini İç Ana-
dolu Bölgesi’ne kazandırmayı hedeflemektedir.. 

Girişimcimiz diğerlerine benzer bir geçmişe sahip olsa da sürekli hedefleri olan, kafasının arka-
sında sürekli başka bir fikir yatan birisi olduğu görülmektedir. Fırsatları değerlendirme konusunda çok 
becerikli fakat fırsatları değerlendirebilmenin yolunun hazırlıklı olmaktan geçtiğinin bilincinde bir 
girişimci olduğu görülmektedir. Bu yüzden de yatırım yapma zamanını ve türünü çok iyi tespit et-
mektedir. Kararlılık, başarı azmi, hedef koyma, geleceğe yönelik hayaller ve onları gerçekleştirme 
azmi gibi ayırt edici özellikleri ise başarının dinamikleri olarak tanımlanabilir. Bu arada girişimcimiz 
kalite anlayışı ve sistemlerini diğerlerinden farklı olarak sürekli yinelemektedir. Hedef olarak ise or-
ganik ürünleri üretmeyi düşlemektedir.  

Vaka:6 
Girişimcimiz Bülent Kaşdoğan 1960 yılında Malatya’da doğdu. 4 yaşında iken ailesi Konya’ya 

göç etti. Konya Ticaret Lisesi’ni bitirdi. 1977 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İş-
letme Bölümünden mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren kardeşleri ile birlikte ambalaj üretiminde 
çalışmaya başlayan, 1983 yılında şirketin yönetimine geldi. İşyeri 800 m2’lik kapalı alandan 1987 
yılında 2 bin m2’ye çıkartıldı. Yeni tesislerinde kese kâğıdı ile birlikte naylon torba imalatına da giren 
Rekabet Plastik 1996’ya kadar özkaynaklara dayalı küçük yatırımlarla istikrarlı bir şekilde büyümek-
tedir. Girişimcimiz 1996’da 8 milyon marklık yatırımla şirketini sektöründeki ilk 3 kuruluş arasına 
sokmayı başarır. Konya’da poşet, naylon torba üretimindeki ilk firma olan Rekabet Plastik, 1996 yı-
lında perforeli çöp torbası, buzdolabı poşeti, takviyeli çanta gibi çeşitlerini Anadolu’da üretmeye baş-
layan ilk tesis olmakla övünür. Girişimcimiz amatör futbol oyuncusu olduğu yıllarda başarılı bir sa-
vunma oyuncusu iken, ayağının kırılması sonucu futbolu bırakarak, sanayici olduğunu ifade etmekte-
dir. “Konya’yı yatırım için en elverişli, aile yaşantısı için en uygun il olarak görüyorum. Lokomotif 
sektörlerde Konya’yı çekmek için valiliğe, belediye başkanlığına, meslek kuruluşlarına ve sivil top-
lum örgütlerine görevler düşüyor. Her kesimle barışık ve herkesi kucaklayabilecek bir yöneticinin 
önderliğinde, parti ayrımı yapılmadan, şahsi kin güdülmeden acil bir şekilde mutlaka Konya Plat-
formu oluşturularak, ilimize yatırım çekilmesi için çalışılmalı.” Ayrıca kendisini 3. Organize Sanayi 
Bölgesi’nden 41 bin 300 m2’lik yer aldıklarını belirtmektedir.  Bu yatırımla birlikte yıllık üretimin 
yüzde 50 artıracağını düşünmekte. Girişimcimiz diğer kardeşi ile birlikte Rekabet Plastik’i başarıyla 
yönetiyor. Diğer bir kardeş ise ambalaj makineleri imalatı yapıyor. Girişimcimiz, başka insanlara ya-
rar sağlayacağına inandığı bilgiyi paylaşmaya ise çok önem verdiğini belirtmektedir. “Örneğin bana 
farklı bir sektörle ilgili mal talebi geldi. Tanıdık olup olmadığına bakmadan işine yarayacak bir kişiye 
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ulaştırırım. Her bilginin faydalı olacağı bir yer vardır. Mesleğimde sla hissi düşünmem, insanlara fay-
dalı olmaya çalışırım.” 

Diğer girişimcilerden farklı olarak memurluktan istifa etmiş bir esnaf olması ve ilk girişimcilik 
ruhunu kendilerine aşılaması ve bu sayede girişimcimizin eğitimi hayatı, tercihleri ticari hayatını des-
tekleyen okullar olmuştur. Konya’ya taşınmayı tercih etmelerinin sebebini ise şehrin muhafazakâr 
yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Baba işe kâğıt poşet satıcılığından başlıyor ve çocukların tercihleri aynı 
işi ilerletmek oluyor. Diğer girişimciler içinde hemen hemen aynı şeyin geçerli olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Aile hangi sektörde çalışmışsa ya da hangi sektöre çırak vermişse girişimcileri o sektör 
biçimlendirmektedir. Girişimci öz kaynaklara önem vermekte, sadece kendi şirketini değil şehrin kal-
kınmasına ve markalaşmasına da önem vermektedir. Ayrıca bilgiyi paylaşması ve diğer girişimcilere 
vermesi günümüzdeki toplumlarda az rastlanan bir davranış olması bakımından önemlidir. Girişimci-
lik özelliklerini liderlik özellikleriyle bütünleştirmeyi başaran birisi olduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ 
Girişimciliğin ülkelerin kalkınmalarında ne kadar önemli bir faktör olduğu açıktır. Fakat girişim-

cilik potansiyelinden gerekli yararın sağlanabilinmesi için, gerek milletin gerekse de girişimci sınıf 
gibi toplumun her katmanının önüne her kes tarafından paylaşılabilinecek bir ufuk ve onu tamamlaya-
cak misyon ve hedeflerin konulması gerekmektedir. Böyle bir gelenek veya anlayış olmadığından 
toplumumuzun her kesimi gibi girişimci sınıfta genellikle kendi başına bir şeyler yapmaya çalışan ve 
beli bir noktayı tutturduğunda ise daha yükseğe çıkmayı düşünmeyen kişilerden oluşmaktadır. Mille-
tin gelir düzeyini yükseltmek devletin bağımsızlığında kendi üretiminin veya çalışmalarının da payı 
olması gerektiğine inanan ve çalışanlarını, müşterilerini buna inandıran girişimciye rastlamak bir hayli 
zor görünmektedir. Dolaysıyla da girişimciler kendi hedefleri dışında daha yüksek bir hedefe ulaştıra-
cak bir bakıştan yoksun görünmektedirler. Onların bu durumları, kendilerini büyük bir vizonun par-
çaları olduklarına inandıran bir takım dış destekli cemaatler ve bir takım benzeri oluşumların kullanı-
mına açık hale getirmektedir. Bu yüzden toplumun diğer kesitlerinde de olması gerektiği gibi girişim-
cilerin vizyonuyla devletin vizyonunun biran önce açıkça ifade edilerek bütünleştirilmesi gerekmekte-
dir.  

Gerek devlet yöneticilerinin gerekse de şirket yöneticilerinin ufuksuzlukları, kendi amaçlarının 
gerçekleşmesini başkalarının vizyonlarının gerçekleşmesine bağlama anlayışı kurumsallaşarak herke-
simi kuşatır bir hastalık haline gelmektedir. 

Bazı girişimciler firmalarının ve kendilerinin bekledikleri pozisyona geldiğine inandıklarında 
veya çeşitli engeller yüzünden gelemeyeceklerine inandıklarında geri çekilmekte ve daha fazla koş-
manın kendilerine bir şey getirmeyeceğine inanmaktadırlar. Bu inanç onları yani girişimcilik ve lider-
lik özelliklerini taşıyan girişimcileri günlük rutin işlere odaklanan birer yöneticiye dönüştürmektedir. 
Hâlbuki girişimcilerin bir ülke vizyonu etrafında birleştirilmeleri halinde ülke vizyonu yerine kendi-
sine dayatılan başka bir organizasyonun vizyonuna su taşımaktan kurtulabildikleri gibi kendi çalışan-
ları ve ortaklarıyla da aynı vizyonu paylaşabilecekleri bir kültürde kendiliğinden yayılacaktır. Her kes 
kutsal bir amaç uğruna mücadele ettiğini düşünmeye başladığında hem ülkenin kalkınmasının hem de 
kendilerinin kalkınmalarının önü açılacaktır. 

Çalışma sonuçlarından anlaşılacağı üzere girişimcilerimizin büyük çoğunluğunda böyle bir anla-
yışın henüz olmadığını söylemek mümkündür. İşletme seviyesinde bile ortak bir amaç çoğu kere pay-
laşılmamakta. Çalışanlar karar süreçlerinden uzak durmakta, kararlar aile içinde baba ve erkek ço-
cukların katılımıyla alındığından kaliteli personel geleceğini bu dar görüşlülüğe yatırmaktan kaçın-
maktadır. Bu anlayış aile içinde bile problemlere neden olmakta ve başlanılan ortaklıklar genellikle 
başarısızlıkla sonlanmaktadır. Bu türen ayrılıklar kaynakların da ayrılması ve aynı sektörde birbirini 
tanıyan yeni bir rakip çıkmasına neden olduğundan firmalar gerektiği kadar büyüyememektedirler. 

Girişimcilerimizin en başından beri özgün bir amaç doğrultusunda değil de kendine iş bulmak ve 
ailesine yardımcı olmak gibi amaçlar belirlediği için herkes tarafından benimsenen bir vizyona sahip 
olmadığı anlaşılmaktadır. Belki de bu yüzden birçok işletme para ve gelir paylaşmayı vizyon paylaş-
maya tercih ettiklerinden ortaklıklar, kardeş bile olsa uzun sürmemekte. 
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ÖZET 
Günümüzde girişimcilik alanında sürekli değişimler yaşanmakta ve bu değişimlerin neticesinde 

de yeni bir alanda girişimde bulunacak olan girişimcilere ileriye yönelik kararlarında internet yardımcı 
olabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin internet üzerindeki reklam uygulamalarına karşı geliştirmiş 
oldukları tutumlarının girişimcilik açısından önemini ortaya koymak ve  girişimcilik özellikleriyle 
internet reklamlarına yönelik tutum ve davranışları arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir.  

Bu amaçla, 202 öğrenci üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Saha çalışmalarından toplanan 
veriler SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular,  girişimcilik özellikleriyle internet reklamlarına 
yönelik tutum ve davranışları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

GİRİŞ 
İnternet kullanıcı sayısının astronomik bir hızla artmaya başlaması tüm araştırmacıların ve iş 

dünyasının ilgisini üzerine çekmiştir. Ancak, internetin geleneksel iletişim ve dağıtım kanallarının 
ötesinde çok farklı bir yapıya sahip olması sebebiyle geleneksel yöntemle yaklaşımların internet orta-
mında yetersiz kalmasına yol açmıştır. Dolayısıyla tamamen yeni ve farklı bir mental yaklaşımı ge-
rektiren internet ortamında başarı için bu yeni ortamda tüketici davranışlarının ve firma stratejilerinin,  
bilgi yoğun internet konteksine uygun olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik girişim-
cilik açısından da önem arz etmektedir.  

Günümüzde interneti kullanan işletme ve birey sayısının giderek artması ve bilginin WWW üze-
rinden geniş kitlelere yayılması, interneti bir kitle iletişim aracı haline getirmiştir. Elektronik ticaretin 
gelişmesi ile birlikte, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermek ve onları tanıtmak amacıyla işletmeler 
tutundurma çalışmalarını bu ortamda sürdürmeye başlamışlardır. 

 Reklam veren kuruluşlar ve reklam ajansları ürün ve hizmetlerinin niteliğine göre uyguladık-
ları pazarlama stratejilerinde ve tutundurma kararlarında interneti bir doğrudan yayın aracı ve satış 
kanalı olarak kullanmaktadırlar. Burada reklam ajansının alması gereken en önemli karar ürün ve 
hizmetle ilgili reklam mesajlarını hedef kitlenin özelliklerine uygun olan yayın aracıyla iletmektir. 
İletişim etkisi yüksek olduğundan günümüzde reklam ajanslarının medya planlaması yaparken internet 
reklamlarına bütçeden ayırdıkları pay giderek artmaktadır.  

İnternetin ticari olarak kullanım olanaklarını ortaya koyabilmek ve anlayabilmek amacıyla 
internet üzerinde tüketici davranışını ortaya koyan bir çok internet kullanım araştırması yapılmıştır 
(GVU, 1999; Grupta, 1995; Kalsbeek ve Novak; 1996). İnternetin ticari olarak etkinliğini ve internet 
üzerindeki reklamın değerini değerlendirmek amacıyla çoğu araştırmacı tüketici bakış açısından zi-
yade şirket tarafına odaklanmıştır (Berthon, Pitt ve Wathson, 1996). Bunun sonucunda internet rek-
lamcılığındaki çoğu kararlar, tüketicilerin internet reklamlarına karşı geliştirdikleri tutumlar ve bu 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü. 
** Araş. Gör., Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü. 
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tutumların geleneksel medya reklamlarına karşı geliştirilen tutumlarla karşılaştırılmasına yönelik sı-
nırlı bilgi ile ele alınmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin internet reklam uygulamalarına karşı geliştirmiş oldukları tu-
tumlarının girişimcilik açısından önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla aşağıda verilen sorulara cevap 
aramak araştırmanın genel çerçevesini teşkil etmektedir: 

1. Girişimcilik özellikleriyle internet kullanım davranışları arasında bir ilişki var mıdır? 
2. Girişimcilik özellikleriyle internet reklam uygulamalarına yönelik tutum ve davranışları ara-

sında bir ilişki var mıdır? 
3.Tüketicilerin internet reklam uygulamalarına yönelik tutumları demografik özelliklerine göre 

farklılık göstermekte midir? 
4. İnternet kullanım davranışlarıyla internet reklamlarına yönelik tutum ve davranışlar arasında 

bir ilişki var mıdır? 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Girişimcilik, günümüzde popülerliği ve önemi gittikçe artarak gerek akademik gerekse iş dünya-

sında sıklıkla üzerinde durulan bir kavram haline gelmiştir. 
Girişimci, çevresine bakmasını ve ihtiyaçlarını görmesini bilen, bu ihtiyaçları iş fikrine çevire-

bilen, risk alabilen, yaratıcı düşünebilen iş yapabilmek için gereken kaynaklara sahip olmasa da bun-
ları bir araya getirmesini becerebilen kişidir (Titiz, 1994). Girişimcilik kişiliğe sahip bir kişi çok 
önemsiz bir durumları bile çok önemli durumlara çevirir. Girişimciler içimizdeki vizyon sahibi kişi-
lerdir. Girişimcinin gözünde çoğu insanın değeri hayallerinin önünde duran problem kadardır. Giri-
şimci geçmişte değil, gelecekte yaşar (Gerber, 1994). 

Girişimci ruhuna sahip kişilerin, en belirgin özellikleri, başarı arzularının yüksek olmasıdır (Çe-
lik ve Akgemci, 1998). Bu tip insanlar rutin işlerden hoşlanmazlar, yeni fikirler oluşturmayı tercih 
ederler, uzun süreli çalışabilirler, emekliliği tercih etmezler; sürekli çalışma ve bir şeyler üretme isteği 
içindedirler. Bir çok girişimci genellikle yetki devretmekten hoşlanmadığından dolayı yoğun iş tem-
posu sırasında stratejik önemi bulunan işleri yeterli zaman ayırmakta da zorlanmaktadır.  

Girişimcilik karakteristiklerinin ortaya konulmasına yönelik olarak literatürde yapılan çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Churchill ve Lewis (1986), daha önce yapılmış olan bu alandaki araştırmalar-
dan farklı olarak girişimcilik araştırması alanında girişimcilik karakteristikleri üzerine daha çok ampi-
rik çalışmalar yürütmüşlerdir.  Benzer şekilde Herron ve Robinson (1993), farklı girişimcilik karakte-
ristiklerine yönelik olarak yıllar bazında sıklıkla çalışmalar ortaya koymuşlardır. Buna göre girişimci-
lik karakteristiklerinin araştırılmasında psikolojik karakteristiklerin temel teşkil etmesi sürpriz olarak 
görülmemektedir. Bu temel psikolojik karakteristiklerin literatürdeki girişimcilik karakteristikleriyle 
ilişkili olduğu görülmektedir. Koh (1996)’da girişimcilik karakteristiklerine yönelik olarak yaptığı 
çalışmada altı boyut (başarı ihtiyacı, kontrol odaklılık, risk almadaki eğilim, belirsizlik toleransı ve 
yenilikçilik) ortaya koymuştur.  

Profesyonel ve akademik girişimcilik literatürü ve dünya çapında ortak girişimciliğin (Joint 
venture)  hızlı bir şekilde gelişmenin yanı sıra üniversite eğitiminde girişimliğe yönelik kursların or-
taya çıkması da bu değişimin bir sonucudur (Hood ve Young ,1993). 

Literatürde girişimcilik üzerine yapılmış çalışmalarda sıklıkla girişimcilik özelliklerinin açık-
lanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada girişimcilik özelliklerine göre bireyler çeşitli grup-
lara ayrılarak bu gruplardaki bireylerin demografik ve kişilik özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve 
girişimcilik özellikleriyle internetteki reklamlara yönelik tutum ve davranışlar arasında bir ilişki ku-
rulup kurulamayacağı araştırılmıştır. Bunun yanında internet kullanım davranışlarıyla internet rek-
lamlarına yönelik tutum ve davranışlar arasında bir ilişki olup olmadığı da ortaya konulmaya çalışıl-
mıştır. 

İnternet kullanıcılarının reklamlara yönelik tutumlarının çeşitli yazarlar tarafından araştırıldığı 
pek çok çalışma yapılmıştır (Mittal, 1994; O’Donohoe, 1995; Pollary and Mittal, 1993; Zanot 1984). 
Tüketiciler üzerinde  ilk olarak  geniş çapta yapılmış ulusal araştırmalar 1950 ve 60’lara dayanmakta-
dır (Bauer ve Greyser, 1968; Gallup, 1959). Günümüze daha yakın çalışmalar çeşitli yazarlar tarafın-
dan yapılmış olup bu araştırmaların çoğu reklam tutumlarının yapısını keşfetmeye çalışmıştır (Alwitt 
ve Prabhakar, 1992;  Alwitt ve Prabhakar, 1994; Andrews, 1989; Mittall, 1994, Muehling, 1987; O, 
Donohoe, 1995; Reid ve Soley, 1982 Sandage ve Leckenby, 1980; Shavitt, Lowrey ve Haefner, 1998). 

Tüketiciler üzerinde uygulanmış doğrudan-cevap (direct-response) ölçümlerinin çoğu tüketicile-
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rin internet ve internet hizmetlerinin kullanımı ve algılanmasını değerlendirme amacını taşımaktadır. 
Online hizmetlere (Miller, 1996) ve online satın almaya (Grupta, 1995; GVU, 1999), yönelik tüketici 
tutumları,  web kullanımı (Grupta, 1995; GVU, 1999; Hammonds, 1997; Hoffman, Kalsbeek ve 
Novak, 1996) ve ziyaret edilmiş siteler (Diaz, Hammond ve Mcwilliam, 1996); güvensiz reklam ve 
SPAM’lere karşı alınan önlemler (GVU, 1999), markaları değerlendirmede banner (şerit) reklamların 
etkisi (Brigg ve Hollis, 1997), internet üzerinde reklam politikalarına yönelik tutumlar (Gordon ve De 
Lima-Turner, forthcoming) ve internetin farkındalığı (Fawcett, 1995) konularında araştırmalar yapıl-
mıştır.  

Bir diğer araştırma ise Ducoffe (1996) tarafından yürütülmüştür. New York’taki 318 iş adamı 
üzerinde yapılan araştırmada internet reklamlarını genellikle bilgilendirici, eğlendirici olarak nitelen-
dirildiği belirlenmiştir. Bu sonuç kişilerin Web’e yönelik algılamalarıyla tutarlılık göstermektedir 
(Diaz et al., 1996). Mulakat yapılan iş adamları internet üzerindeki reklam uygulamalarının yararlı, 
değerli ve önemli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tüketicilerin demografik özelliklerinin internet reklam uygulamalarına yönelik tutumlar üze-
rinde etkili olduğu söylenebilir. Yapılmış olan araştırmalar, cinsiyet ve yaş (Shavitt, et al., 1998), eği-
tim ve gelir (Alwitt ve Prabhaker, 1992; Shavitt et. al., 1998) değişkenlerinin tüketicilerin internet 
reklamlarına karşı geliştirdikleri inançları ve tutumları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  

Chang- Hoan (2003), tarafından yapılan araştırmada internet kullanıcılarının internet reklamla-
rına karşı geliştirmiş olduğu tutumların internet reklamlarının sevildiği, mantıklı satın alma konusunda 
yardımcı olduğu,  genel olarak aldatıcı olduğu, genel olarak iyi olduğu,  tahrik edici olduğu, yararlı 
bilgiler sağladığı, sıkıcı olduğu, genel olarak değerli olduğu yönündedir.  Araştırmaya göre internet 
kullanıcılarının internet reklamlarına yönelik olumlu tutumları ile banner reklamlarına yönelik tutum-
ları arasında pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Schlosser, Shavitt ve Kanfer (1999) tarafından internet kullanıcılarının internet reklamlarına 
karşı geliştirdikleri tutumlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarının %38’i 
internet reklamlarında hoşlandığı, %62’si çoğu reklamların bilgilendirici olduğu, %48’i internet rek-
lamlarına güvendiği  görüşünde bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan tüketicilerin %33’ü internet 
reklâmlarını satın alma kararı alırken sıklıkla ve bazen kullandıklarını ve %70 oranında katılımcı satın 
alma kararı verirken reklâmlarda gördüğü bilgilere güvendiğini belirtmişlerdir.  

Ducoffe (1996), internet kullanıcılarının internet reklamlarına karşı geliştirmiş olduğu tutumlara 
yönelik bulgular Diaz ve McWilliam (1996) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Buna göre internet 
kullanıcılarının internet reklamlarını eğlenceli ve bilgilendirici yönüyle algıladığı ortaya çıkmıştır. 

Wolin ve Korgaongar (2003), tarafından yapılmış olan araştırmaya göre erkekler kadınlara göre 
internet reklamlarına karşı daha olumlu tutumlar sergilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca erkeklerin web 
üzerinden alışveriş yapmaya daha yatkın oldukları ve işlevsel ve eğlence amaçlı siteleri ziyaret ettik-
leri diğer taraftan kadınların ise alışveriş amaçlı site ziyaretlerinde bulundukları ortaya çıkmıştır. 

İnternet kullanıcılarının demografik özellikleri, internet kullanım özellikleri ve girişimcilik özel-
liklerine göre internet üzerindeki reklamlara yönelik tutum ve davranışların belirlenmesine yönelik 
geliştirilen model aşağıdaki gibi özetlenebilir (Şekil 1.)  

YÖNTEM 
Çalışma metodolojisi olarak Sakarya Üniversitesinde çeşitli bölümlerde lisans ve lisansüstü öğ-

renim gören üniversite öğrencilerine yönelik anket çalışması yapılmıştır. 202 anket analize tabi tutul-
muştur. Anket uygulaması Nisan-Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Uygulama anketinin geliştiril-
mesi sürecinde ön test ve çok sayıda yüz yüze mülakatlardan yararlanılmıştır. Yüz yüze mülakatlardan 
elde edilen bilgiler doğrultusunda anket formuna son şekli verilmiştir. Araştırma verileri SPSS orta-
mında değerlendirilmiş olup, frekans dağılımları, faktör analizi, kümeleme analizi, t testi, oneway-
ANOVA, ki-kare gibi analizler kullanılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BULGULAR ve TARTIŞMA 
Katılımcıların  % 67,3’ü erkektir. Yaş olarak %59,4’ ünün yaşı 21-30 arasındadır ve % 39,6’sı da 

20 ve altıdır. Eğitim durumu ise, % 92,1 lisans , % 7,9’u ise yüksek lisans ve üstünde eğitim almakta-
dır. Gelir açısından ise, ankete katılanların % 39,2’si 501-1000 YTL,  % 26,3’ü ise 1001-1500 YTL,  
% 10,3’ü 500 YTL ve altı gelir aralığındadır. Ankete katılanların %55,1’i yurtta, %23,5’i arkadaşla-
rıyla evde, %19,4’ü ailesiyle, %2’si de akraba yanında kalmaktadır. %61,0 sosyal bilimlerde, %39,0 
fen bilimlerinde eğitim görmektedir. %91,7’si lisans, % 4,5’ u lisansüstü eğitim almaktadır. 

 
Tablo.1. Demografik Özellikler 
 

Kişisel Özellikler Frekans % Kişisel Özellikler Frekans % 
Cinsiyet   Yer   

Bayan 66 32,7 Yurt 108 55,1 

İnternete erişim 
şekli (ADSL, 
ttnet). 

Bilgisayar İmkanı 

İnternete Ulaşım  
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Erkek 136 67,3 Ailesiyle 38 19.4 
Yaş   Arkadaşlarla evde 46 23,5 

20 ve altı 80 39,6 Akrabamın yanında 4 2,0 
21-30 120 59,4 Aile Gelir Düzeyi   
31-40 2 1,0 500 YTL ve altı 20 10,3 

Eğitim Durumu   501-1000 YTL 76 39,2 
Lisans 186 92,1 1001-1500 YTL 51 26,3 

Yüksek Lisans ve Doktora 16 7,9 1501-2000 YTL 12 6,2 
Eğitim Alanı   2001-2500 9 10,3 

Sosyal Bilimler 124 61,0 2501 ve üstü 13 7,7 
Fen Bilimleri 78 39,0    

Sınıf   Sınıf   
1 113 55,9 3 14 7,0 
2 22 10,9 4 36 17,9 
   Yüksek Lisans ve Doktora 9 4,5 

 

Girişimcilik Özellikleri Boyutları 
Faktör analizi katılımcıların girişimcilik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadeler üzerinde ya-

pılmıştır. Faktör analizinde Eigen değeri ( Özdeğer) 1’in üstünde olacak şekilde yapılan analiz sonu-
cunda beş faktör çözümü ortaya çıkmaktadır. Analize ilişkin KMO değeri 0,815 olup, beş faktör çö-
zümü toplam varyansın % 51’sini açıklamaktadır. Buna göre katılımcıların girişimcilik özelliklerinin 
5 boyutu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, risk alma eğilimi, belirsizlik toleransı, başarı ihtiyacı, ken-
dine güven duyma, yenilikçilik’dir. Risk alma eğilimi en yüksek açıklayıcılığa sahip faktör olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.     

Faktör analizi sonucunda elde edilen girişimcilik özellikleri ile ilgili beş faktör boyutu içerisinde 
hangi bireylerin bulunduğunu belirlemek amacıyla Kümeleme      (Cluster) Analizi uygulanmıştır. 
Kümeleme analizi sonucunda, deneklerin hangi girişimcilik özelliği grubuna ait olduğu belirlenmiştir. 
Girişimcilik özellikleri beş gruba ayrılmaktadır ve her bir grubu oluşturan deneklerin çeşitli girişimci-
lik özelliklerine göre dağılımı Tablo.2 yer almaktadır.  Tablo.3’de de her bir gruba ait bireylerin  de-
mografik özellikleri ve sosyo-ekonomik yapıları görülmektedir. 

 
Tablo. 2. Deneklerin Çeşitli Girişimcilik Özelliklerine Göre Dağılımı 
 

GRUPLAR KİŞİ SAYISI 
1. Grup: Başarılı Olma İhtiyacını Duyanlar 38 
2. Belirsizlik Toleransı Olanlar 23 
3. Kendine Güvenenler 44 
4. Yeni Fikirlere Açık Olanlar 27 
5. Risk Almayı Sevenler 50 
TOPLAM 182 

 
Tablo.3. Girişimcilik Özellikleri 
 

GRUPLAR ÖZELLİKLER DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

1. Grup 
 
Başarılı Olma 
İhtiyacı Duyanlar 

İşin sürekli ve güvenli olmasına kardan daha fazla 
önem verirler. İş güvenliği önemlidir. Başkasının 
gözetimi olmadığı zamanlarda daha başarılı olurlar. 
Başarabilme yeteneği konusunda kendilerine güve-
nirler. Düzensiz şartlarda çalışmaktan zevk alırlar. 
Karar ve eylemlerinin olumlu ve olumsuz sonuçla-
rına razı olurlar. Amirlerinin birbiri ile çakışan iş 
talimatları vermesi onları rahatsız eder. İnsanları işe 

%71.1’i bayanlardan oluşmaktadır. 
Yaş grubu olarak  %57.9’u 21-30 
aralığındadır. %92,1’ üniversite 
eğitimi almaktadır. %44.4’ü 501-
1000 arasında gelire sahiptir ve ço-
ğunluğu da % 55’6 oranla yurtta 
kalmaktadır. 21 kişi sosyal bilimler 
alanında eğitim almaktadır Ağırlıklı 
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alırken beceri esasına göre değil bağlılıklarına göre 
alırlar. Hakkında bir şey bilmediği görevi üzerlerine 
almaktan çekinirler.   

olarak 1.sınıfta okumaktadırlar. 

2. Grup 
 
Belirsizlik Tole-
ransı Olanlar 

Zekaları ve kapasiteleri sayesinde karşılaştıkları 
zorluklarla baş ederler. Yeni ve alışılmamış du-
rumlarla baş edebileceklerinden şüphe duyarlar. Her 
zaman mevcut yöntemlerden daha iyi yöntemlerin 
var olduğuna inanırlar. Bir şeyi onu yapmış olmak 
için değil mükemmel yapmış olmak için yaparlar. 
Çoğunluğun görüşüne karşı kendi görüşümü 
savunmakta zorlanırlar. Yeni, ilginç, hatta çılgın 
fikirleri üretmekte zorlanırlar. Bir şeylerin olmasını 
beklemek yada seyretmek yerine kendileri bir şeyler 
yapmayı tercih ederler. Yetenekli, hırslı ve çalışkan 
olsalar da paraları olmadığı sürece bir iş kuramazlar. 
Belirsizliğin olduğu durumlarda karar almayı ve 
önderlik yapmayı severler. 

%70 baylardan oluşmaktadır. 21-30 
yaş aralığındadır. Hepsi üniversite 
eğitimi görmektedir. Yarısından 
fazlası 501-1000 aralığında yer al-
maktadır. Büyük çoğunluğu yurtta 
kalmakta ve yarıya yakını fen bi-
limleri alanında eğitim görmekte ve 
birinci sınıf ağırlıklı bir öğrenci 
grubudur. 

3.Grup 
 
Kendine Güve-
nenler 

Onlara göre iyi iş neyin nasıl yapılacağının açık açık 
talimatlarla ifade edildiği iş demektir. Hassasiyetle 
takip etmeye çalıştıkları bir iş programları vardır. 
Yaşamlarındaki olayların sonuçlarını şans ve kötü 
kaderin değil kendilerinin etkilediğine inanırlar. 

%41 bayanlardan oluşmaktadır. 
%63.6’sı 21-30 yaşlarında, % 86.4’ü 
üniversite eğitimine devam etmekte 
ve aile gelir düzeyi +0 lık bir oranla 
1000 YTL’nin üzerindedir. Bu 
gruptaki öğrenciler yurtların yanı 
sıra ailesiyle ve arkadaşlarıyla  ya-
şamaktadırlar. Bu gruptaki öğrenci-
ler sosyal bilimlerin yanı sıra fen 
bilimlerinde okumaktadırlar. % 53’ü 
2,3,4. sınıfta okumaktadırlar. 

4. Grup 
 
Yeni Fikirlere 
Açık Olanlar 

Rekabeti severler, çünkü rekabet onların daha fazla 
çalışmasını sağlar. İnsanların mutsuz durumlarının 
kötü şanslarından kaynaklandığını düşünürler.. 
Kendi çabalarının ürünü değilse olayların sonuçları 
onları memnun etmez. 

%63 bay, 21-30 aralığında, tamamı 
üniversite öğrencisidir. %50’si gelir 
açısından 1000 YTL ve üzerindedir. 
%57.7’si yurtta, çoğunluğu sosyal 
bilimler alanında eğitim almaktadır. 
Yarısı 1. sınıfta okumaktadır. 

5. Grup 
 
Risk Almayı 
Sevenler 

 Yaptıkları işlerde yükselmek için büyük risk al-
maya gönüllüdürler. İnsanların şanssızlıklarının 
yaptıkları hatalardan kaynaklandığına inanırlar 
Diğer insanlar çevrede olağandışı bir şeyler görme-
dikleri halde onlar işle ilgili fırsatları algılayabilir-
ler. Çözümsüz korkuları ve zayıflıkları vardır. His-
selerinin kar getirebileceğini hesaplayabildiği bir 
ortaklığa paralarını yatırmaktan çekinmezler. Başarı 
oranı %60 ve daha fazla ise riski göze alabilirler. 

%74 bayanlardan oluşmakta , %62 
si 21-30 yaş aralığında ve %15’i 
yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 
%86’sı üniversitede okumakta olup, 
%56’sı 1000YTL ve üzeri gelire 
sahiptir. %50’si yurtta kalmakta, 
%20’si ailesi ile birlikte, %24’ü 
arkadaşlarıyla evde kalmakta ve 
yarısından fazlası sosyal bilimler 
alanında ve %60’ı 1 sınıfta oku-
maktadır. 

 

Gruplar Arası Karşılaştırmalar 
Araştırma bağlamında girişimcilik özellikleri açısından   demografik özelliklerin bir rol oynayıp 

oynamadığını tespit etmek amacıyla çeşitli gruplararası karşılaştırma testleri yapılmıştır.  
Girişimcilik özelliklerinin cinsiyetler açısından bir farklılığın olup olmadığını incelemek ama-

cıyla t-testi yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Girişimcilik özelliklerinin de yaş, gelir, eğitim, yaşanılan yer açısından bir farklılığın olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla Oneway ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz neticesinde de, istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 

İnternet kullanım davranışlarıyla girişimcilik özellikleri arasındaki farklılıklara yönelik olarak 
yapılan oneway-ANOVA analizi sonuçları Tablo 4’de görülmektedir. Buna göre sadece, reklamlara 
bakma sıklığı açısından yeni fikirlere açık olanlar diğer gruplara göre reklamları daha sık izlemekte-
dirler.  
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Tablo. 4 İnternet Kullanım Davranışlarıyla Girişimcilik Özellikleri Arasındaki Farklılıklara yö-
nelik Oneway-ANOVA Analizi 
 
(% 5* anlamlılık düzeyi, %1 ** anlamlılık düzeyi ) 
İnternet kullanma davranışları F  Açıklama 

1.İnterneti kullanma süresi  
 (ay,yıl bazında) 

1,573 ,183 İnternetin ne kadar zamandır kul-
landığı konusunda, gruplar arasında 
farklılık görülmemektedir.  

2. İnterneti kullanma amacı 2,163 ,075 İnterneti kullanma amacı bakımından, 
gruplar arasında farklılık 
görülmemektedir.  

3. İnterneti gün içerisinde kullanma süresi ,814 ,517 İnterneti gün içerisinde kullanma 
süresi yönünden, gruplar arasında 
farklılık görülmemektedir. 

4. İnternet kullanma sıklığı 1,028 ,395 İnternet kullanma sıklığı açısından,  
gruplar arasında farklılık görül-
memektedir. 

5. İnternete erişim şekli ,410 ,801 İnternete erişim şekli açısından, 
gruplar arasında farklılık görül-
memektedir. 

6. Bilgisayar imkanı 1,384 ,242 Bilgisayara sahip olma açısından, 
gruplar arasında farklılık görül-
memektedir. 

7. İnternette reklamlara bakma sıklığı 2,791 ,028* İnternet üzerindeki reklamlara bakma 
sıklığı açısından, yeni fikirlere açık 
olanlar internetteki reklamları diğer 
gruplara göre daha fazla 
izlemektedirler. 

8. Satın alma kararında reklamın etkisi ,902 ,464 Satın alma kararında reklamın etkisi 
açısından, gruplar arasında farklılık 
görülmemektedir. 

9. İnternet reklamlarının ürünlerin fiyatları üze-
rindeki etkisi 

1,749 ,141 İnternet reklamlarının ürünlerin 
fiyatları üzerindeki etkisi açısından, 
gruplar arasında farklılık gö-
rülmemektedir. 

 
Tablo. 5 Girişimcilik özellikleri ile internet reklamlarına yönelik tutum ve davranışlar arasındaki 

farklılıklara yönelik oneway-ANOVA analizi 
 

İnternet  Reklamlarına Yönelik 
Tutum ve Davranışlar F P Açıklama 

1. Genel olarak internetteki 
reklamlardan hoşlanıyorum. 

5,640 ,000*
* 

İnternet üzerindeki reklamlardan hoşlanma açısından, 
belirsizlik toleransına sahip olanlar ile başarılı olma 
ihtiyacında olanlar yeni fikirlere açık olanlara göre 
internet üzerindeki reklamları daha fazla seyretmektedir. 

2. İnternet üzerindeki reklamlar 
bilgilendiricidir. 

1,346 ,255 İnternet üzerindeki reklamların bilgilendirici olması 
açısından, gruplar arasında belirgin bir farklılık 
görülmemektedir. 

3. İnternet ortamında karşılaştığım 
reklamları takip ederim. 

1,578 ,182 İnternet ortamında reklamların izlenmesi açısından, 
gruplar arasında farklılık görülmemektedir.  

4. Ürün ve hizmete yönelik satın 3,789 ,006* Ürün ve hizmetlere yönelik satın alma kararı verirken 
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alma  kararı verirken internet    
reklamlarındaki  bilgilere genellikle 
güveniyorum 

* internet reklamlarına güvenme açısından, belirsizlik 
toleransına sahip olanlar başarılı olma ihtiyacında 
olanlara göre internet reklamlarındaki  bilgilere daha 
fazla güvenerek satın alma kararı vermektedirler.  

5. İnternet üzerinden satın alınan 
ürünler reklamlardaki özelliklerle 
örtüşmektedir. 

2,480 ,046* İnternet üzerinden satın alınan ürünlerin reklamlardaki 
özelliklerle örtüşmesi açısından, belirsizlik toleransına 
sahip olanlar diğer gruplara göre ürünün reklamdaki 
özelliklerle örtüştüğüne daha fazla inanmaktadırlar. 

6. İnternet üzerinden rahatlıkla 
alışveriş yaparım. 

7,181 ,000*
* 

İnternet üzerinden rahatlıkla alışveriş yapma açısından, 
1. ile 4 grup, 3. ile 4. grup ve 3. ile 5. grup ararsında fark 
vardır. Buna göre, yeni fikirlere açık olanlar, başarılı 
olma ihtiyacında olanlar ile kendine güvenenlere göre 
daha rahat bir şekilde alışveriş yapabilmektedirler.  

7. Genel olarak internetteki reklamlar 
ürünlerin fiyatlarını düşürmektedirler. 

1,379 ,243 İnternet reklamlarının ürünlerin fiyatlarını düşürmesi 
açısından, gruplar arasında farklılık görülmemektedir. 

8. İnternette ürünler daha ucuza 
satılmaktadır. 

2,004 ,096 İnternette ürünlerin daha ucuza satılması açısından, 
gruplar arasında farklılık görülmemektedir. 

9. Reklam düzenlemeleri hükümetten 
ziyade reklam endüstrisindeki 
kurumlar tarafından yapılmalıdır. 

3,849 ,005*
* 

Reklam düzenlemelerinin hükümetten ziyade reklam 
endüstrisindeki kurumlar tarafından yapılması gerektiği 
açısından, kendine güvenenler yeni fikirlere açık olanlara 
göre reklam düzenlemelerinin reklam endüstrisindeki 
kurumlar tarafından yapılması gerektiğine daha fazla 
önem vermektedirler. 

10. Hükümet reklamlar üzerinde 
yeterli miktarda düzenlemeler 
getirmektedir. 

2,579 ,038* Hükümetin reklamlar üzerinde yeterli miktarda 
düzenlemeler getirmesi açısından, belirsizlik toleransına 
sahip olanlar diğer gruplara göre hükümetin reklamlar 
üzerinde yeterli miktarlarda düzenlemeler getirdiğini 
düşünmektedirler. 

11. İnternet reklamlarında tüketici ne 
zaman ve ne kadar ticari bilgi 
alacağına kendisi karar verir. 

1,909 ,111 İnternet reklamlarında tüketicinin ne zaman ve ne kadar 
bilgi alacağına kendisinin karar vermesi açısından, 
gruplar arasında farklılık görülmemektedir. 

12. Web sitelerinde banner (şerit) 
reklamlar ilgimi çekmektedirler. 

,674 ,611 Web sitelerinde banner (şerit) reklamların ilgi çekmesi 
açısından, gruplar arasında farklılık görülmemektedir. 

13. İnternet reklamları yanıltıcıdır. 2,541 ,041* İnternet reklamlarının yanıltıcı olup olmaması açısından, 
başarılı olma ihtiyacı duyanlar diğer gruplara göre 
internet reklamlarının yanıltıcı olduğunu 
düşünmektedirler.    

14. İnternet reklamları marka 
oluşturulmasına katkı sağlar. 

1,709 ,15
0 

İnternet reklamlarının marka oluşturmaya katkı 
sağlaması açısından, gruplar arasında farklılık 
görülmemektedir.  

15. İnternet reklamları rahatsız edicidir. ,909 ,46
0 

İnternet reklamlarının rahatsız edici olup olmaması 
açısından, gruplar arasında farklılık görülmemektedir. 

16. İnternet reklamları diğer reklam 
araçlarına göre daha etkileyicidir. 

,791 ,53
25 

İnternet reklamlarının diğer reklamlara göre daha 
etkileyici olması açısından, gruplar arasında farklılık 
görülmemektedir.  

17. İnternet reklamları dikkat çekicidir. 2,890 ,024* İnternet reklamlarının dikkat çekiciliği açısından, 
belirsizlik toleransına sahip olanlar  diğer gruplara göre 
internet reklamlarının daha fazla dikkat çekici olduğunu 
düşünmektedirler.   

(%5 * seviyesinde anlamlı ,  %1* *  seviyesinde anlamlı) 
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Girişimcilik özellikleriyle internet reklamlarına yönelik tutum ve davranışlar arasında bir farklı-
lığın olup olmadığını belirlemek amacıyla oneway-ANOVA analizi yapılmış, istatistiki açıdan anlamlı 
sonuçlar bulunmuştur. Tablo.5’de internet reklamların izlenme oranı, internet reklamlarındaki bilgi-
lere güvenilirlik, internet reklamlarının ürünle birebir örtüşmesi, internette alışveriş rahatlığı, yasal 
düzenlemeler, internet reklamların yanıltıcı ve dikkat çekici olması açısından gruplar arasında farklı-
lıklar olduğu görülmektedir. 

İnternet Kullanım Davranışlarıyla İnternet Reklamlarına Yönelik Tutum ve Davranışlar Ara-
sındaki İlişkiler 

İnternet kullanım davranışlarıyla internet reklamlarına yönelik tutum ve davranışlar arasındaki 
ilişkileri belirlemek amacıyla ki-kare analizi yapılmıştır. Buna göre; eğlenme ve bilgilenme amaçlı 
interneti kullananlar internet reklamlarını daha az izlerken, iş amaçlı kullananlar ise internet reklamla-
rını daha sık izlemektedirler (x²=26,822, df=8, p=,001). 

İnterneti her gün kullananlar internetteki ürünlerin daha ucuza  satıldığını düşünmektedirler 
(x²=27,529, df=15, p=,025). Reklamlara bakma sıklığı arttıkça hoşlanma düzeyi artmaktadır 
(x²=27,529, df=15, p=,025). Reklamlara bakma sıklığı arttıkça, reklamın bilgilendirici olma özelliği 
artmaktadır  (x²=34,837, df=20, p=0,11). 

Reklamlara bakma sıklığı arttıkça internet reklamlarının ürünlerin fiyatlarını düşürdüğüne ina-
nılmaktadır (x²=33,481, df=20, p=0,30). Reklamlara bakma sıklığı arttıkça web sitelerindeki 
banner(şerit) reklamlar daha çok dikkat çekmektedir (x²=44,411, df=20, p=0,01).  

Reklamların izlenme oranı arttıkça satın alma kararı verirken reklamların etkileme düzeyi de 
artmaktadır (x²=37,435, df=20, p=0,10). İnternette satın alma kararı verirken internetteki bilgilere gü-
venme düzeyi arttıkça internet reklamlarının etkileme düzeyi de artmaktadır (x²=33,587, df=20, 
p=0,29). İnternetteki reklamlarla ürün özelliklerinin örtüşmesinden dolayı satın alma kararı verirken 
reklamlardan daha çok etkilenilmektedir (x²=32,932, df=20, p=0,34). İnternet reklamlarının dikkat 
çekici olması satın alma kararı verirken internet reklamlarından etkilenme düzeyinin artmasına sebep 
olmaktadır (x²=32,004, df=20, p=0,43). İnternet reklamlarının izlenme oranının artması internet rek-
lamlarının ürünlerin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin azalmasına neden olmaktadır (x²=22,200, 
df=12, p=0,35). 

Demografik Özelliklerle İnternet Kullanım Davranışları Arasındaki İlişkiler 
Demografik özelliklerle internet kullanım davranışları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla 

ki-kare analizi yapılmıştır. Buna göre 20 yaş ve altı, interneti eğlenme amaçlı kullanırken 21 ve 30 yaş 
arası ağırlıklı olarak bilgilenme amaçlı kullanmaktadır. (x²=28,088, df=4, p= ,000). Birinci sınıflar 
interneti eğlenme amaçlı kullanırken 4. sınıflar daha çok bilgilenme amaçlı kullanmaktadırlar 
(x²=64,868, df=12, p= ,001). Yaş düzeyi arttıkça internetin gün içinde kullanma süresi de artmaktadır 
(x²=16,453, df=4, p= ,002). Tablo 6’da girişimci özellikleri ile cinsiyet ilişkisini belirlemek amacıyla 
yapılan çapraz tablo yer almaktadır. 

 
Tablo. 6  Girişimci Özellikleri ile Cinsiyet İlişkisi 
 

 Cinsiyet 
Bay Bayan Toplam 

K % K %  
12 80 3 20 15 
4 40 6 60 10 
10 66,7 5 333 15 
4 36,4 7 63,6 11 

 
 
20 ve altı               
                              1. grup 
                              2. grup 
                              3. grup 
                              4. grup 
                              5. grup 13 68,4 6 31,6 19 

     
15 68,2 7 31,8 22 
12 92,3 1 7,7 13 
16 57,1 12 42,9 28 

21-30                      
                              1. grup 
                              2. grup 
                              3. grup 
                              4. grup 13 81,3 3 18,8 16 
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                              5. grup 24 77,4 7 22,6 31 
     31-40                      

                               1.grup 
                               3.grup 

- - 1 100 1 

 

SONUÇ 
Girişimcilik özellikleriyle internet üzerindeki reklamlara yönelik tutum ve davranışlar arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada, girişimcilik özellikleri ile ilgili birbirinden farklı beş grup bulun-
muştur. Bu gruplar; başarılı olma ihtiyacı duyanlar, belirsizlik toleransı olanlar, kendine güvenenler, 
yeni fikirlere açık olanlar, risk almayı sevenler’dir.  

Başarılı olma ihtiyacı duyanlar, başarabilme yeteneği konusunda kendine güvenen, işin sürekli 
olmasına önem veren, karar ve eylemlerinde olumlu ve olumsuz her türlü sonucu kabul eden, işe bağ-
lılığa önem veren, üzerlerine aldıkları görevler hakkında bilgi sahibi olmayı isteyen bireylerden olu-
şur. Belirsizlik toleransına sahip olanlar  ise, her türlü zorluklarla baş edebilen, her şeyi mükemmel 
yapmaya çalışan, belirsizliğin olduğu durumlarda karar almayı ve önderlik yapmayı sevenlerden olu-
şur. Kendine güvenenler, hassasiyetle takip ettikleri iş programları olan, olayların sonuçlarını kendile-
rinin etkilediğine inanan bireylerden oluşur.  

Yeni fikirlere açık olanlar, rekabeti seven, insanın mutsuz durumuna kötü şansın sebep olduğuna 
inanan, olayların sonuçlarını kendi çabalarıyla belirlemeye çalışanlardan oluşur. Risk almayı sevenler 
ise, işlerinde yükselmek için büyük risk almaya gönüllü olan, işle ilgili fırsatları herkesten önce algı-
layabilen, hisselerinin kar getireceğine inandığı ortaklıklara paralarını yatırmaktan çekinmeyen birey-
lerden oluşur. 

Demografik özelliklerle girişimcilik özellikleri arasında bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 
İnternet kullanım davranışlarıyla girişimcilik özellikleri arasında farklılığın olduğu görülmektedir. 
Buna göre, yeni fikirlere açık olanlar diğer gruplara göre internet üzerindeki reklamları daha sık izle-
mektedirler. İnternet üzerindeki reklamlardan elde ettikleri bilgilerle herhangi bir girişime yönelik 
olarak karar verirken daha çok etkilenebilmektedirler. 

Girişimcilik özellikleriyle internet reklamlarına yönelik tutum ve davranışlar arasında farklılıklar 
ortaya çıkmıştır. Belirsizlik toleransına sahip olanlar, internet reklamlarının daha dikkat çekici olarak 
görmekte, satın alma kararı verirken internet üzerindeki reklamlara güvenmekte ve internetten satın 
alınan ürünlerin reklamlarla örtüştüğüne ve hükümetin reklam üzerinde yeterli düzenlemeler yaptığına 
inanmaktadırlar. 

Yeni fikirlere açık olanlar, rahat bir şekilde internetten alışveriş yaparken, kendine güvenenler 
reklam düzenlemelerinin reklam endüstrisindeki kurumlar tarafından yapılması gerektiğini düşün-
mektedirler. Başarı ihtiyacı duyanlar ise, internet üzerindeki reklamların yanıltıcı bulmaktadırlar. 

Eğlenme ve bilgilenme amaçlı interneti kullananlar reklamları daha az izlerken, iş amaçlı kulla-
nanlar daha sık izlemektedir. Reklamlara bakma sıklığı arttıkça, reklamlardan hoşlanma düzeyi de 
artmakta ve reklamlar daha bilgilendirici bulunmakta, şerit reklamlar daha çok dikkat çekmektedir. 
İnternet reklamlarının izlenme oranının artması internet reklamlarının ürünlerin fiyatları üzerinde 
olumsuz etkisinin azalmasına neden olmaktadır. 

Araştırma bulgularıyla internet kullanıcılarının reklamlara yönelik geliştirmiş olduğu tutum ve 
davranışların ortaya konulması, gerek ürün ya da gerek hizmet sunumunu gerçekleştirenler gerekse 
reklam ajansları açısından, gerekse de yeni bir alanda girişimde bulunacak olan girişimcilere ileriye 
yönelik kararlarında yardımcı olacağı ve bu konu üzerinde daha sonra yapılacak olan araştırmalara 
temel teşkil edeceği inancını taşımaktayız.  
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ÜLKE İMAJININ VE TANITIMININ YABANCI YATIRIMLARA ETKİSİ: 

KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ 

Elif Asude TUNCA* 
 

ÖZET 
İletişim teknolojilerindeki başdöndürücü gelişmelerin şekillendirdiği küreselleşmenin etkisiyle; 

ülkeler, “global pastadan” daha fazla pay alma isteklerine çıkış noktası yaratacak yeni yol ve yöntem 
arayışlarını yoğun bir şekilde sürdürmekte ve uluslararası karar alımlarında ülkeleri lehine karar al-
dırma çabalarına devam etmektedir. Bunun için de ülkeler, kendilerini “daha iyi tanıtma, dünya ka-
muoyunda ülkeleri hakkında daha iyi imaj yaratma ” çalışmalarına önem vermektedir.  

Bugün artık, imaj ve imaj yaratmanın; “mikro düzeyde reklamcılık ve halkla ilişkilerden kitlesel 
medya ve popüler kültüre; politikadan moda ve satışa kadar uzanan iletişim alanlarında, makro sevi-
yede ise ülkenin tümüne, ülke tanıtımına kadar uzanan” önemli fonksiyonları ve etkileri bulunmakta-
dır.  

Günümüzde, ülke tanıtımı ile, sadece uluslararası platformda o ülke ve kültürü tanıtılmakla kal-
mamakta, geliştirilen ve tanıtılan imaj, artan bilinirliğin, tanınırlığın ötesinde, ülkelere farklı faydalar 
da sağlamaktadır. Ülkeler, uluslararası ekonomik kuruluşlardan, uluslararası fonlardan daha fazla 
destek görmekte, bu ülkelerdeki girişimci ve yapılan yatırım sayısı artmakta, ülkeye gelen turist sayısı 
ve kalitesi yükselmektedir.  

Bu çerçevede, 10 yıl gibi; ülkeler için yeni sayılan bir yönetim ve ekonomi yapısına sahip Kırgı-
zistan, mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı içerisinde, uluslararası platformlarda kendi lehine 
karar aldırmak, uluslararası fonlardan destek görmek, ülkeye daha fazla yatırımcı kazandırmak, turist 
çekmek ve kültürünü daha iyi tanıtmak için imaj oluşturma, marka yaratma ve bütünde ülke tanıtımını 
yapma durumundadır.  Ancak, “geçiş sıkıntısı” çerçevesinde, çalkantılı bir siyasi yapı, oturmamış bir 
ekonomik yapı, iyi ifade edilemeyen ulusal değerler  bu ülkeye yatırım yapmak isteyen girişimcileri 
de ürkütmekte, çekingen kılmaktadır.   

Bu bağlamda, çalışmanın amacı, ülkelerin uluslararası platformdaki tanınırlıkları ve imajlarının 
bu ülkelere yabancı sermayelerin gelişi ve girişimciliğin artışına da olumlu etkisi olduğunu ortaya 
koymak ve ülke imajını iyileştirme çalışmalarına yol göstermektir.  

ÜLKE TANITIMI VE İMAJ KAVRAMI 
Ülke tanıtımı bugün için tamamen yeni  bir kavram değildir. Birçok ülke, tanıtımın özellikle tu-

rizm boyutunu, II. Dünya Savaşı’nın ardından yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Ancak bugün 
küreselleşmenin tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte, ülkeler, turizmin yanısıra diplomasi, ih-
racat, doğrudan yabancı yatırımların getirilmesi gibi amaçlarla da  ülke tanıtımını kullanmaktadırlar. 
Günümüzde, bir ülkede yaşanılanlar kısa sürede dünyanın bir başka ülkesini etki altına aldığı gibi, 
uluslararası platformlarda alınan kararlardan tüm dünya ülkeleri bir anda etkilenebilmekte bu da ül-
keleri kendi lehlerine karar alımı için planlı ve programlı çalışmalara yöneltmektedir.  

Ülke tanıtımı, bir ülkenin ulusal menfaatlerine yararlı olmak amacıyla siyasal, ekonomik, sosyo-
kültürel, sanatsal ve sportif değerlerini doğru, zamanında ve yoğun bir şekilde ifade etmesi ve ulusla-
rarası platformdaki mevcut imajını koruması ve yükseltmesidir. Ülkeler, imajlarını korumada tarih, 
sosyoloji, psikoloji, dış politika, uluslararası ilişkiler vb. bilim dallarından faydalanarak gerçekleştir-
mektedirler (Tunca, 1999: 4). Dış tanıtım olarak da adlandırılan ülke tanıtımı, özenli çalışmayı gerek-
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tiren ayrıntıları ve belirli ilkeleri içermektedir. Bu bağlamda, şu ilkeler önem kazanmaktadır (Şahbaz, 
2000:2):  

• Dış Tanıtım: ülkenin temel siyasal, ekonomik tercihleri doğrultusunda ulusal dış politikaya 
uygun olan bir faaliyettir,  

• Dış Tanıtım açık, sürekli, yoğun ve sistemli biçimde yapılan faaliyetlerdir, 
• Dış tanıtım, amaçları olan bir faaliyettir. Bu amaçlar belirli bir ülkeyle ilgili olumlu imaj 

yaratmak, ülke saygınlığını artırmak, ülke hakkında yanlış bilgi, görüş ve izlenimleri ortadan 
kaldırmaktır,  

• Dış tanıtımın temel ilkeleri genellikle devlet tarafından saptanır,  
• Dış Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinde değişik kamu ve özel kesim kuruluşları uyum 

içinde çalışmak dururmundadır. 
Ülke tanıtımının odak noktası, ülkenin algılanan imajıdır. İmaj; zihinlerdeki çağrışımlar, hisler, 

tutumlar ve izlenimler ile bunların olumlu/olumsuz değerlendirmelerinden oluşur. Bu değerlendirme-
lerle akla gelen çizgi, resim ya da sembolik bir anlamdır. Sembolik anlam, pek çok unsurdan ve bir 
ülkenin benzerleriyle ya da rakipleriyle kıyaslanmasından oluşan bir bütündür.  Bu unsurlar birbiriyle 
ilişkili olarak zihinsel bir ağ oluşturur ve birbirlerini etkiler. Bu zihinsel ağ ya da imaj ölçülebilmekte 
ve bu ölçümler imajın nasıl değiştirilebileceği hakkında fikir vermektedir (Vicente, 2004: 3). 

Soyut olan imaj, kişisel algılamalara yöneliktir ve hedef kitleye göre farklılık gösterir. Jaffe ve 
Nebenzahl’a göre; ülke imajı insanlarının, kültürünün, ekonomik gelişmişlik düzeyinin, ürünlerinin 
kalitesinin, rekabet avantajı olan ürünlerinin algılanmasından etkilenmektedir (Eugene D. Jaffe ve 
Israel D. Nebenzahl 2001: 3). Bu algılamaların somut hale dönüştürülmesi ise, bunların ölçümlenme-
siyle mümkündür. Fukuyama göre; ürünlerin imajı ülkeye yansımaktadır. Buna göre,ülke imajının 
güçlenmesinin temel ilkesi, öncelikle kaliteli ürünlerin üretilmesiyle mümkündür. Fukuyama, kaliteli 
ürünlerin ülke imajı yaratabileceğini ve varolan ülke imajını düzeltebileceğine dikkat çekmektedir ve 
güçlü ülke imajının o ülkenin sanayisine bağlı olduğunu da belirtmektedir. Örneğin, 1930'lardaki Ja-
pon mallarının imajının çok kötü olmasına karşın, günümüzde bunun alışldığı ve Sony, Honda, Toyota 
vb. Japon markalarının kaliteleriyle Japonya'nın imajını düzelttiğini ve yükselttiğini ifade etmektedir 
(Erk ve Kutlu, Hürriyet Gazetesi, 24.10.2002). 

Kısaca ülke imajı,  
• Ekonomik yapı, ticaret ve iş dünyasının yapısı, istihdam olanakları, 
• İnsan dokusu ve yaşam biçimleri, 
• Dış/uluslararası ilişkiler, 
• Sosyal ve kültürel değerler, zenginlikler, 
• Kullanılan teknolojiler,  
• Firmalar ve ürünleri,  
• Ürünlerin kalitesi ve güvenilirlikleri,   
• Tarihsel zenginlik, 
• Ülkeninyönetim biçimi, 
• Turizme özgü değerler 

OLUMLU İMAJ YARATMA KRİTERLERİ 
Uluslararası alanda, bir ülkenin tanıtılması, imajının olumlu olarak yükseltilmesi, bütünleşik bir 

çalışmayı gerektirmektedir(Vicente, 2004: 10-11): 
• Sağlam ve kurumsal ekonomik alt yapıyla birlikte sosyal ve hukuki yapı ve bunlara uygun 

olan bir tanıtım stratejisi zorunludur.  
• Kültür, bir ülkenin marka imajını arttırmada ve bu imajı yıllar boyunca sürdürülebilir kıl-

mada merkezi bir role sahiptir.  
• Gerek tüketiciler gerekse yatırımcılar, ekonomik kararlarını ülke imajına güvenerek 

vermektedir.  
• Ülkenin marka olabilmesi uzun dönemli, tutarlı ve istikrarlı çabaları gerektirmektedir.  
• Etkili ülke markası yaratma, özellikle gelişmekte olan ülkeler için rekabet avantajı kaynağı-

dır. Bu ülkelerde, özel sektör ülke markası yaratmanın sadece devletin sorumluluğu altında  
olmadığını kabul etmeli ve devletle işbirliği yaparak ülkenin rekabet gücüne belirgin bir katkı 
sağlamak dururmundadır.  

• Başarılı bir markalaşmanın anahtarı tutarlılıktır. Tüm mesajların, grafik ve sloganların, ül-
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keye uymlu olduğundan emin olunması gerekir. Bu aynı zamanda, şehir ve bölge markalarını 
ulus markası ile eşgüdüm sağlamak ve bütünleştirmektir.  

İmaj yönetimi konusu, ülkenin tümünü ilgilendiren ve etkileyen bir olgudur.Bu çerçevede, tüm 
karar ve uygulama süreçleri azami ölçüde saydamlaştırılmak, amaçların, projelerin, kaynak tahsisleri-
nin, başarıların ve başarısızlıkların kamuoyuyla açık yüreklilikle paylaşılması zorunludur. Ancak ülke 
tanıtıtmında hantal yapı yerine,esnek olabilecek biçimde tanıtımda rol alacak örgütlerin ortak amaçlar 
doğrultusunda, eşgüdümlü, açık, şeffaf bir anlayışına yönlendirilmesi ve yapılandırılması tercih edil-
melidir. 

İmaj yönetimi sürecinde sağlanacak başarı, profesyonelce tasarlanmış proje ve programların ge-
liştirilmesine, gerekli parasal kaynakların temin edilmesi ve rasyonel kullanılmasına, yurt içinde ve 
dışında kalifiye insan gücünden yararlanılmasına,  etkin bir örgütlenmenin başarılmasına ve bu süreçte 
rol alanlarda yüksek motivasyon yaratılmasına bağlıdır.  Hedefler, her alanda ve düzeyde sürekli ola-
rak ölçümlenmeli, başarısızlık nedenleri belirlenmeli ve önlemler alınmalıdır.  

İmaj yönetimi stratejileri, kısa, orta ve uzun vadeli olabilir. Strateji veya uygulamalarda, kısa dö-
nemli farklı yaklaşımlar, kesintiler ve dalgalanmalar, hedeflenen amaca ulaşmayı engelleyabileceği 
gibi, geçmiş tüm özverileri de tahrip edici olabilir. Bu nedenle, düzenlenecek tanıtım ve imaj yönetimi 
modellerinin siyasetten arındırırlarak devamlılık kazanacak bir devlet politikası halinde oluşturulması 
gerekmektedir (8. 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2000: 7-8).  

ÜLKE İMAJININ MARKALAŞMASI 
Ülkenin marka olarak algılanması, sadece devletin, kurumların veya özel şirketlerin ilgi alanı 

olmayıp, tüm ilgili ‘paydaşların’ yoğun ve ortak çabalar gerektiren konusudur. Ülkelerin markalaş-
ması etkili bir şekilde yapılırsa, ülkelere ‘yumuşak bir güç’, ‘göreceli bir üstünlük’ de sağlanabilir.  

İmaj ve ülke kimliği, turist adedini ve kalitesini, ülke lehine uluslararası kararların alınmasını vb. 
faktörü de etkilemektedir. Bu da ülkeleri birçok yönüyle marka gibi davranmaya, hem ülke içinde hem 
de ülke dışında büyük gruplarca belirli şekillerde algılanmaya, belirli kalite ve karakter ile ilişkilendi-
rilmeye yöneltmektedir (Anholt, 2003: 8).   

Tüketici ve yatırımcılar, ekonomik kararlarda ülke imajına güvenmek isterler. Bu noktada, 
marka ve imajlar, yatırım yapma kararlarına götüren en kısa yollar olmaktadır. Etkili ülke markası, 
yalnızca olumlu imajı sağlamlaştırmak için değil; olumsuzların da yeni imaj ve oluşumlara dönüştü-
rülmesi için mücadeleye yardım etmektedir. Kötü veya olmayan bir itibar, ülkenin rekabet etme gü-
cünü ciddi derecede etkilediği için; markalaşma bir ülkenin rekabetinin temel aracı durumundadır. Bu 
yüzden, etkin ülke markalaşması, ülkeye, dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlamakta ve geliş-
mekte olan ülkelere yeni fırsatlar yaratmaktadır. (Branding a Country, 2003: 2) 

Ülkelerin markalaşmaları, ülke değerlerinin daha iyi anlaşılıp tanıtılmasını, olumsuz hareketlerin 
etkilerinin azaltılmasını, turizmin katkılarının arttırılmasını ve yabancı yatırımcıları etkilemeyi amaç-
lamaktadır. Bu yüzden, ülkelerin imajlarını arttırma ve ülkelerin markalaşmasını sağlama, eskileri 
yalanlamak yerine yeni ve olumluları oluşturmak; ülkeler için hem bir gereksinim hem de kolaylıktır.  

ÜLKE İMAJININ YABANCI SERMAYEYİ ÇEKMEDEKİ ROLÜ 
Yabancı yatırımları ülkeye çeken kriterlerin başında, o ülkedeki ekonomik istikrar gelmektedir. 

Bunu, o ülkenin işi bilen kadrolarının başta bulunması, hukuk üstünlüğünün esas olması,mülkiyet ile 
ilgili hakların kanunlarla desteklenmesi, bürokratik engellerin olmaması, uluslararası standartlarda 
çalışan bankacılık sektörü, gelişmiş bir sermaye piyasası,   kredi, finans kurumları, yerleşmiş, adil bir 
vergi sisteminin varlığı, yabancı sermayenin korunması amacıyla ülkeler arası işbirliği anlaşmalarının 
varlığı gibi kriterler takip etmektedir.  

Tüm bu kriterler, ülkelerin ekonomik anlamda uluslararası piyasada yarattığı  
- Güven,  itibar ve görüntü ile,  
- Tanınır ve bilinirlik ile  desteklenmektir (Demir, 2005: 10).  

Güven, tüm dünyada artan gereksinim olup, başarılı liderlik ve yönetim için temel faktördür (Murphy, 
2003: 3). 

Vicente’a göre de; “doğrudan yabancı yatırım” için ülkenin markalaşması yeni olmamakla bir-
likte; küreselleşmenin etkisiyle günümüzde artış kaydetmiştir. Vergi teşvikleri, altyapı yatırımları, 
hükümet tahsisleri gibi yabancı yatırımları etkileyen unsurlar dışında, markalaşmanın önemli bir rolü 



 

 

260

bulunmaktadır ve bu sayede; ülkenin elde edeceği faydalar da artmaktadır (Vicente, 2004: 30). 
Karar vericiler, ülke ihracatını arttırma çalışmalarında ilk olarak, öncelikli sektörleri tanıtma, ya-

tırımcıları teşvik etme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkinliğini ortaya koyma, pazar araştırma ve 
tanıtım kampanyaları gerçekleştirme faaliyetlerine yer vermektedirler. Bunu, “national brand” – “ulu-
sal marka” geliştirme ve ihraç gelirlerini arttırma aşaması takip etmektedir (Domeisen, 2003:18). 

Riski en yüksek olan doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek  o ülkenin markalaşmış olması ve 
imajının olumlu olmasıyla ilgilidir. Bu açıdan, markalaşma profesyonelce yürütülmelidir. Bu aynı 
zamanda olası yatırımcılar hakkında bilginin temin edilmesi ve yatırım yapacaklara yer sağlanması 
açısından diğer bir tanıtım tekniği olarak da kabul edilebilir (Vicente, 2004: 30). ‘Olumlu ülke’ imajı,  
tanıtım ihracatı ve ayrıca yatırım tanıtımı için gerekli bir unsurdur (Domeisen, 2003: 18).  

Günümüzde markalaşmış birçok ülke örneklerine rastlanılmaktadır. Yabancı sermayeyi ülkeye 
çekmede  Intel firmasının Kosta Rika’ya yaptığı yatırım bu alandaki en iyi örneklerden biridir 
(Vicente, 2004: 32; www.visitcostarica.com).Bölgesel Turizm konusunda markalaşmaya bir diğer 
örnek  ise; Jeo-marka olarak kabul edilen Orta Amerika’dır. Farklı ve  benzersiz jeo-destinasyon özel-
likleri ile; tropikal tabiatı, kültürel zenginliği, koloni kültürü, insanlarının sıcaklığı ve konukseverliği 
ve tüm bunları küçük bir alanda barındırması ile farklılaştırılmıştır. (www.vivecuador.com, 
www.comunidadandina.org). Markalaşma Projesi – Proyecto Marca Espana (İspanyol) ise; gelişmiş 
ülkelerde ihracat tanıtımı konusunda markalaşmaya örnektir. Bu çalışma, hem devlet hem  özel hem 
de sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelmesiyle yürütülmüştür (www.tourspain.es).Gelişmekte olan 
ülkelerin ürünlerini yurtdışı pazarlara tanıtırken ülke ismi ile birlikte  kullanmalarına örnek çalışma 
olarak ise, Kolombiya verilebilir (www.juanvaldez.com).Tüm bu anılanlar Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1 Çeşitli Ülkelerin İmaj Geliştirme Ve Yabancı Yatırımcıyı Çekme Çalışmaları 
 

Ülke Tanıtım Ajansı Organizas-
yon Web Logo İzlenen Strateji 
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ta
 R
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a Costa Rican Tourism 

Board (ICT), 
Costa Rican Investment 
Promotion Program 
(CINDE) 

Özel www.visitcostarica.com Yabancı yatırımcının ülkeye 
çekilmesine ve turizm tanıtımına 
örnek: Proaktif pazarlama. 
Slogan: “No Artificial 
Ingredients”   

K
ol
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bi
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Ulusal Kahve Üretici-
leri Federasyonu 

Yarı resmi www.juanvaldez.com Gelişmekte olan ülkelerin ürünle-
rini dış pazarlara tanıtımlarında 
ülke ismine yer vermelerine 
örnek çalışma: Ülkede üretilen 
kahvenin pazarlanması 
“Pull – çekme, focusing” 
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Turizm Bakanlığı Resmi www.galapagospark.org/en/home.htm 
www.vivecuador.com/ 

www.comunidadandina.org/ingles/touris
m/profile_ecu.htm 

 

Gelişmekte olan ülke tanıtımına 
örnek: Turizm odaklı markalaşma
çalışmaları 
“Pull – çekme” 
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Central American 
Integration System 
(SICA), German 
Government 
International 
Cooperation Agency 
(GTZ),  
Central American 
Tourism Agency 
(CATA),  
The Regional Airline 
“Grupo Taca” 

Kamu ve özel www.visitecentroamerica.com Bölgesel turizm konusunda 
markalaşmaya örnek: “so little… 
so much” sloganı ile; bölge 
ülkelerinindeki turizm özellikle-
rinin bütün olarak ortaya konması

İs
pa

ny
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Real Instituto Elcano 
(İspanya’nın majör 
uluslararası ilişkiler 
düşünce grubu – think 
tank),İspanya Ünlü 
Markalar birliği, İs-
panya İletişim Uzman-
ları Birliği (DIRCOM), 
İspanya İhracat Tanı-
tımı (ICEX-Ekonomi 
Bakanlığı) ve İspanya 
Dış İşleri Bakanlığı 

Kamu ve özel 
sektör 

www.tourspain.es/TourSpain/Home?La
nguage=en 

Gelişmiş ülkelerin ihracat tanıtı-
mına örnek: Modernleşmenin 
sembolü güneş tasarımı ile; 
mevcut ülkesel gerçekler çerçe-
vesinde “kapsamlı markalaşma 
stratejisi” oluşturma çalışmaları 
“Branding” 

İs
ko

çy
a 

Locate in Scotland Yarı kamu www.scotlandthebrand.com Tüm ülkeyi kapsayan markalama 
çalışmasına örnek: “Marka İs-
koçya” – İskoç ticaret, turizm ve 
kültürünün tanıtımı faaliyetleri 
“Overall pull” 

M
al

ez
ya

 

Malaysian Industrial 
Development 
Authority,  
The British Council 
and The British Tourist 
Association 

Yarı kamu www.bmcc.org 

 

Ülke markalaşmasına örnek etkili
pazarlama kampanyası: Malezya 
ve İngiltere arasındaki ticareti, 
yatırım ve kültürel işbirliğini 
geliştirmek için; “Malezya’ daki 
İngiltere” sloganı altındaki çalış-
malar 

Kaynak:  Vicente’ın “State Branding in the 21st Century’sinden derlenmiştir. 
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KIRGIZİSTAN’DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ARTTIRILMASINDA 
ÜLKE İMAJININ ÖNEMİ 

80’ li yıllara uzanan yabancı yatırımcıyı çekme uğraşları, özellikle 90’lı yılların başında 
SSCB’nin dağılması ile daha büyük bir ivme kazanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması, dünyanın 
bakışlarını bu bölgeye ve dağılım sonrası ortaya çıkan genel görüntüye yöneltmiş, bağımsızlıklarını 
ilan eden ülkeler, bir anda serbest piyasa şartlarının işletileceği pazarlar olarak görülmeye başlanmış-
tır. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan da, Sovyetler Birliği’nden ayrılmanın hemen 
ardından, özelleştirme ve devlet mülkiyetinden çıkarma süreci yaşamaya başlamıştır. 

Kırgızistan, Birlikten ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ülkeler içerisinde Dünya Ticaret Ör-
gütü’ne üye olan ilk ülkedir ve 2 Mart 1992 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olmuştur. Bugün, 135 
ülke tarafından tanınmaktadır.  Kırgızistan’da ilk büyükelçiliği 1 Şubat 1992 yılında ABD, ardından, 
28 Şubat’ta Türkiye açmıştır. Bu ülkeleri Çin, Rusya, Almanya izlemiştir.  Bugün, ülkede 20’ye yakın 
ülkenin büyükelçilikleri ve temsilcilikleri bulunurken, Kırgızistan’ın da 20’den fazla ülkede Büyükel-
çilik ve temsilcilikleri faaliyet göstermektedir. Kırgızistan, 1992 yılında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 
UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşların da üyesi olmuştur. Bağımsızlığın ardından IMF ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası kurumlar, devletin ekonomik program ve projelerini desteklemek üzere Kır-
gızistan’da faaliye başlamış, hemen ardından finansal kuruluşlar da Kırgızistan’a değişik projeleri 
desteklemek amacıyla gelmişlerdir (Demir, 2005: 10). 

Bu dönemde Kırgızistan’a doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için bir dizi eko-
nomik, yapısal ve hukuki reformlar uygulanmaya konmuştur. Hükümetin yabancı yatırımlar konusun-
daki hedefi ülkeyi merkezi Asya ülkeleri içinde yatırımlar yönünden cazibe merkezi haline getirmek 
olmuştur. Ekonominin yapısından kaynaklanan problemlere çözüm getirmek için Mart 1999’da IMF 
ile stand-by imzalanmış ve IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlarca verilen tavsiyelere uyularak 1992 
yılında Ekonomik Reformlar Programı uygulamaya konmuştur. 1997 yılında Yabancı Yatırımlar 
Hakkında Kırgız Cumhuriyeti Kanunu olarak değiştirilen yasayla; yabancı yatırımcıları koruma ve 
onlara uluslararası standartlarda gerekli hakları tanıma, hukuki, ekonomik ve kuruluş önkoşullarını 
hazırlama hedeflenmiştir. Ardından Yabancı Yatırımları Teşvik ve Ekonomik Kalkınma komitesi de 
kurulmuştur. Ayrıca, yabancı sermayenin ülkeye gelişini teşvik etmek için 21 farklı ikili anlaşma im-
zalanmış, yabancı yatırımcıların istihdam yaratması, ihracat merkezli üretim yapması için serbest böl-
geler kurulmuştur.  

Ancak bu gelişmelere paralel olarak tarım ve sanayi sektörleri hızlı bir gelişme sağlayamamış, 
hükümet bu çıkmazı aşmak ve yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek için bir dizi yasal düzenleme-
lerde bulunmuştur. İlk aşamada bu düzenlemelerin ülkeye yabancı yatırımcıyı çekmede başarılı ol-
duğu görülürken, daha sonra uygulamada yaşanan bürokratik uygulamalar yüzünden yabancı serma-
yenin ülkeye gelişinde durgunluk yaşanmaya başlanmıştır. 24 Mart 2005 tarihinde ülkede yaşanan 
siyasi olaylar sonrasında yerli ve yabancı birçok yatırımcı büyük zararlar görmüş (Demir, 2005: 10) 
ve bunun sonucunda ülkeye giren yabancı sermaye azalmıştır. Yabancı yatırımcılara; girişimcilere 
açık, istekli bir ülke olmasına karşın, yaşanan 24 Mart olayları ülke imajını büyük oranda olumsuz 
etkilemiştir. Ülke imajının olumlu yükselmesi bu ülkeye gelecek yabancı sermayenin artışını sağla-
manın yanısıra, mevcut sermayenin de kalıcılığını sağlayacak bir niteliktedir.  

KIRGIZİSTAN’IN ÜLKE OLARAK MARKALAŞMASI İÇİN MODEL ÖNERİSİ 
Kırgızistan imajının düzeltilmesi ve ülkenin dünya kamuoyunda olumlu tanınırlığını sağlayarak 

başta yabancı sermayenin ülkeye geliş olmak üzere, uluslararası alanda ülke lehine karar alımını art-
tırma çalışmaları için marka stratejisi yaratılması zorunludur. Bunun için ülkedeki ilgili kurum ve ku-
ruluşların önderliğinde ve tamamen bir ülke tanıtım stratejisi olarak Kırgızistan’ın markalaşması ge-
rekmektedir. Markalaşabilmesi için öncelikle “farkındalık, farklılık ve süreklilik yaratma” sağlan-
malıdır. Herhangi bir ülkenin markalaşmasında, diğer bir anlatımla olumlu ülke imajı yaratmada etkili 
olabilecek ve ülkeyi farklı kılan konuların, faktörlerin eşgüdümlü ve tekrarlayıcı şekilde algılan-
ması/algılatılması devlet politikası olarak tüm kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Tablo 
2’den de görüleceği gibi, özellikle Kırgızistan’ın imajı için gerekli olan temel faktörler; ülkede üreti-
len ürünlerin temel özellikleri (kalite, güvenilirlik, uluslararası pazarlardaki tanınırlık oranı, tercih 
oranı vb...), ülkesel etmenler (politik, siyasi yapı, demokratikleşme düzeyi, ekonomik gelişmişlik dü-
zeyi, doğal zenginlikleri, sosyokültürel özellikleri, turizme özgü değerleri, ekolojik yapısı vb..) ve 
ülkenin algılanan riskidir. 
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Tablo 2 Kırgızistan’ın İmajı için Gerekli Olan Temel Faktörler 
 

  
 

(Bu model test edilmemiştir.) 
 
Ülkenin ürettiği ürünlerin başta ülke içerisinde olmak üzere uluslararası platformda kullanıcıları 

tarafından kalite düzeyinin yüksek olarak algılanması ve bunun sonucunda oluşan güven ülkenin bü-
tününe yönelik bir algılamaya neden olmaktadır. Ülke, ürettiği ürünler ve markalarıyla uluslararası 
arenada var olabilmekte; ürün/markalarıyla özdeşleştirilmektedir. 

Ülke imajını etkileyen ikinci unsur, ülkenin kendine özel etmenleridir. Bunların başında ülkele-
rin politik yapısı gelmektedir. İstikrarlı, güven veren demokrat bir siyasi yapı ülkenin uluslararası 
alandaki imajını arttırmanın yanısıra ülkeye gelecek yabancı sermayeyi de olumlu yönde etkileyecek-
tir. Bunun yanısıra, ülkedeki doğal zenginlikler imaj üzerinde olumlu/olumsuz etkiye sahiptir. Günü-
müzde birçok ülke doğal zenginlikleriyle ekonomik kalkınmada ivme kazanmaktadır. Örneğin, son 
dönemlerde Mısır’ın yaptığı turizm atakları buna güzel bir örnek oluşturmaktadır. Ülkenin yeraltı 
zenginliklerinin yanısıra yer üstü zenginlikleri, tabiatı, turizme elverişli alanları da ülke imajını yük-
selten diğer faktörlerdendir. Örneğin, Türkiye Akdenizi, Finlandiya fiyortları, İskoçya şatoları, Yuna-
nistan adaları, İtalya tarihi yerleri kullanarak ülke imajını yükseltmekte ve her yıl binlerce turisti çek-
mektedir. Bunun sonucunda da GSMH da turizm girdileri yükselmektedir.  

İmajı etkileyen üçüncü ana faktör grubu ise, “algılanan risk”tir. Ülkelerin siyasal ve ekonomik 
yapılarına olan güven ülkenin algılanan risk düzeyinin belirleyicisidir. Örneğin, uluslararası kuruluşlar 
tarafından kredi notu düşürülen ya da yükseltilen ülkelerin her yıl açıklanması, söz konusu ülkelere 
olan yatırım taleplerinin düzeylerini de olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Dünya Bankası verileri 
yoksulluk sınırı bakımından incelendiğinde, Kırgızistan vatandaşlarının %40’ının yoksulluk sınırının 
altında yaşam sürdürdüğü görülmektedir. Çalışabilir nüfus içindeki işsizlerin toplam çalışabilir nüfusa 
oranı ise %18 dir ve bu yüzde, Kırgızistan’ı dünya sıralamasında 180 ülke içerisinde  117. sıraya 
oturtmaktadır (World Factbook, 2005). 

Ülkenin algılanan riski 

Ülkesel etmenler: 
- Ülkenin politik/siyasi yapısı 
- demokratikleşme düzeyi 
- ekonomik düzeyi 
- doğal zenginlikleri 
- sosyo-kültürel özellikleri 
- turizme özgü değerleri 
- ekolojik tabiatı 

Üretilen ürünlerin özellikleri: 
- Kalite 
- Güvenilirlik 
- Uluslararası pazardaki yeri  
- Uluslararası pazardaki tercih 
oranı 

Ülke 
İmajı 

Marka  
Değeri 

1. Toplumsal Kalkınma 
- İhracat artışı 
- Ekonomik iyileşme 
- Yaşam biçiminin iyileşmesi  
- Yaşam kalitesinin artması 
- Turizm gelirlerinde artış 
- Üretkenlik 
- Verimlilik  

2. Güvenirlik 
3. Kültürel ve sosyal  zenginleşme 
4. İtibar 
5. Güç 
6. Rekabet avantajı 
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Tüm bu unsurların toplamıyla oluşan ülke imajı; ülkenin markalaşmasına yardımcı olmaktadır. 
Markalaşan ülkenin, birçok kazanımlarının da olacağı bir gerçektir. Bu kazanımlar; 

• Toplumsal kalkınma: ihracat artışı, ekonomik iyileşme, yaşam biçiminin iyileşmesi, yaşam 
kalitesinin artması, turizm gelirlerinde artış, üretkenlik ve verimlilik artışı, 

• Güvenilirlik 
• Kültürel ve sosyal zenginleşme, 
• İtibar (ulusal/uluslararası) 
• Güç 
• Rekabet  avantajı’dır. 
Kazanımların başında yer alan ekonomik ve toplumsal kalkınma ihracat artışı, ekonomik iyi-

leşme, yaşam biçiminin iyileşmesi, yaşam kalitesinin artması, turizm gelirlerinde artış, üretkenlik ve 
verimlilik artışına yardımcı olmaktadır. 

Ülkelerin markalaşması; ülke vatandaşlarının yarınlarına güvence ile bakabilmesini sağlamanın 
yanısıra; uluslararası alanda ülkelere “güç” kazandırmakta; uluslararası kararlarda ülkeler lehine karar 
alımını arttırmakta ve ülkelere “göreceli bir üstünlük” sağlamaktadır.  Ülkelerin markalaşması, somut 
anlamda ise, herşeyden önce ülkelere; uluslararası alanda bir “itibar” kazandırmaktadır. 

Ülkenin markalaştırılmasında unutulmaması gereken bir diğer önemli konu da, sürecin devamlı-
lığı, sürdürülmesiyle ülke imajına etki edecek savaş, terör, sağlık krizleri vb. kritik olayların etkile-
riyle değişen ve gelişen dünya koşullarının sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesinin gerekliliği-
dir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Ülkenin marka imajının oluşturulması ve olumlu tanıtımının sağlanması için öncelikle devlet 

politikasının oluşturulması gerekir. Bunun desteklenmesi için devlet ve  özel tüm sektörlerin, kurum 
ve kuruluşların Kırgızistan’daki kanaat liderlerinin de katılacağı ortamlar yaratılarak modelde önerilen 
faktörlerin belirlenmesi ve bunlara işlerlik kazandırılması için uygulamaya konması gerekir. 

Bu amaçla oluşturulacak birim öncelikle, ülkenin SWOT analizini yapmalı, Kırgızistan’ın kuv-
vetli ve zayıf yanlarını, fırsat ya da farklılıkları ile tehditlerini ortaya koymalıdır. Yatırımcılar için iç 
pazar durumu, bölgesel ticaret alanlarına erişim, eğitim durumu, teşvikler, finansal ve finansal olma-
yan her türlü özendiriciler, nitelikli işgücü, işçi maliyeti, güvenlik ve siyasi, hukuki, ekonomik alt yapı 
en önemli konulardır. SWOT’ta bunlar net olarak ortaya konmalıdır. 

Mevcut durumun hem ülke içinde hem de Kırgızistan’ın dışında nasıl göründüğünü ortaya koya-
cak verilerin toplanmasının ve durumun netleştirilmesinin ardından varılmak istenen hedefin belirli bir 
zaman için belirlenmesi gerekir. Farkındalık yaratacak tanıtım araçları tespit edilerek (ulu-
sal/uluslararası iletişim kanalları) beklentiler ve öncelik verilen sektörler doğrultusunda ekonomik, 
yasal,  siyasi, teknik alt yapının kurulması bu aşamada yapılmalıdır.  

Ülkenin bağımsızlığını elde etmesinin ardından, özelleştirilmenin hız kazanmasına karşın, ya-
bancı sermayenin “devlet güvence”si araması, ülke tanıtımında da devlet desteğini gerekli kılmakta-
dır. Devletin, istikrarlı bir yapı içerisinde yabancı sermayeye garanti vermesi, olanı desteklemesi te-
mel gereksinim olarak görülmektedir. Ülkeler, yabancı yatırımları ülkeye çekebilmek için etkili ülke 
markası stratejisi yaratırken, öncelikli ve kalkınmada lokomotif olabilecek endüstrileri belirleyerek alt 
yapı çalışmalarını hızlandırmalıdırlar. Ayrıca rekabet avantajı yaratmada kullanabilecek birçok unsu-
run da olması marka yaratmada Kırgızistan’a yardımcı olacaktır.  

Belirtilen kriterler çerçevesinde Kırgızistan’ın ülke olarak markalanması için geliştirilecek mo-
delin esasını öncelikle, yabancı yatırımcıları tedirgin eden ülkedeki siyasi istikrarsızlığın ortadan kal-
dırılarak olumsuz ülke imajının giderilmesi ve olumlu imaj yaratma oluşturmaktadır.  

Bunun için şu süreçteki sorulara yanıt aranmalıdır:  
1. Ülke markası için temel tanıtım stratejisi, amacı ve hedefi ne olacak? 
2. Tanımı kim yapacak?  Devlet/Ajans 
3. Tanıtım bütçesi ne olacak? ......USD 
4. Ürün olarak öncelikler neler olacak ? 
5. Tanıtım metinleri, sloganlar, kullanılacak logo, dil olarak ne kullanılacak?  
6. WEB tasarımı ve tanıtımı nasıl olacak? 
7. Medya planı nasıl olacak? 
8. Ne zaman, nasıl ve hangi kriterlerle ölçümleme yapılacak? 
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Olumlu ülke imajı oluşturma ve ülkeyi markalaştırma çalışmaları zor, üzerinde titizlikle uğraş 
gerektiren çalışmalardır. Ancak, günümüz dünya şartları içerisinde sonucun ülkeye kazandıracağı sa-
yısız faydalar göz önünde tutulduğunda yorucu, zorlu uğraşlara değecektir. 

 

KAYNAKÇA 
2000. 8 inci 5 Yıllık Kalkınma Planı, Tanıtma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 
2003. Branding A Country. Creating and Managing Brand Value Interbrand. 
2005. Başarılı Girişimci Olmak için 30 Basamak. Vizyon Dergisi, 18. 
2005. World Factbook. 
Demir, Abdullah. 2004. Kırgızistan Ekonomisi 2004, Bişkek. 
Demir, Abdullah. 2005. Kırgızistan Ekonomisine Doğrudan Yabancı Sermayenin Gelmesi için Ya-

pılması Gerekenler”. Vizyon Dergisi, 18. 
Domeisen, Natalie. 2003. Is There a Case for National Branding?, International Trade Forum  Issue 

1/2003. 
Erk, Nurten ve Kutlu, Petek. 2002. Fukuyama: Uyum yasalarını uygulayın, Avrupa'yı zorlayın - Güçlü 

ülke imajı güçlü markalarla yaratılır. Hürriyet Gazetesi, 24.10.02 
Etzioni, Amitai. 1989. Choosing Social Science Paradigms Merging Disciplines. PHI Journal, Spring. 
İncesulu, İpek. 2001. Yabancı Sermayenin Avrasya Ülkelerine Çekilmesi İçin Uygun Hukuki Altyapı, 

Yasal Engellerin Kaldırılması ve Teknoloji ile Know-How Transferinin Sağlanması. 1. 
Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi, Bişkek: TİKA Yayın Birimi. 

Jaffe, Eugene D. ve Nebenzahl, Israel D. 2001.  National Image and Competitive Advantage,  
copenhauguen Business School Press. 

Kotler, Philip, Haider Donald H. ve Rein Irving, 1993. Marketing Places  Attracting Investment, 
Industry and Tourism to Cities, States and Nations, New York: The Free Press.   

Murphy, James E. 2003. Restoring Trust in Business: Models for Action.  
Odabaşı, Yavuz. Oyman, Mine. 2002. Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: Şefik Matbaası, 

MediaCat Yayını.   
Oktay, Kutay. Seval, Halil. Kurmanaliyeva, Cıldız. 2003. Kırgızistan Turizmi Pazarlama Problemleri 

Ve Çözüm Önerileri, Bişkek, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları No:37 
Şahbaz, Pars. 2000. Türkiye’nin Tanıtım Harcamalarının Dış Turizm Talebine Etkileri, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2: 3. 
Seytalieva, Aycamal. 2004. Bir Marka Olarak Kırgızistan. Bitirme Tezi. Bişkek. 
Tunca, Elif Asude. 1999. Atatürk Döneminde (1919-1938) Türkiye’nin Tanıtım Politikası ve Bu Poli-

tika İçerisinde Türk Devrimlerinin Yeri, Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul.  
Turdubekova, Aygül. 2004. Kırgızistan Ekonomisinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yeri, Önemi 

ve Katkıları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Bişkek. 
Vicente, Jorge de. 2004. State Branding in the 21st Century. Master of Arts in Law and Diplomacy 

Thesis.   
Wells, Louis T. ve Wint, Alvin G. 2001. Marketing a Country: Promotion as a Tool for Attracting 

Foreign Investment. World Bank.   
Yakışık, Harun. 2003. Geçiş Süreci Yaşayan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Olgusu ve Doğ-

rudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kırgızistan Açısından Önemi, Basılmamış Yük-
sek Lisans Tezi. Bişkek. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТАВОК 
ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ 

З.Х. Фуксман* 
 
Завод ОсОО «Автомаш-Радиатор» является дочерним предприятием АО 

«Кыргызавтомаш», основание которого начинается с 1947года. Завод ОсОО «Автомаш-
Радиатор» является одним из наиболее крупных предприятий в СНГ и единственным в 
Центральной Азии в области проектирования и производства автомобильных и тракторных 
радиаторов охлаждения двигателей и отопителей к грузовым, легковым автомобилям и 
тракторам. 

Современное радиаторное производство специализировано на выпуске 67 наименований 
автомобильных и тракторных радиаторов.  Так за 2005г. было выпущено 171 тысяч радиаторов 
на сумму 5 563,5 тысяч долларов США. Темп роста производства продукции к 2004г. составил 
117%. Общий объем реализации по сравнению с 2004г. увеличился на 106%. На экспорт 
поставляется 98% продукции предприятия, мы комплектуем крупные автозаводы Росси, 
Белоруссии, Узбекистана, Украины, Польши такие как ОАО «УАЗ», «КАМАЗ», «ГАЗ», 
«Павловский автобус», ООО «Ликинский автобус», АОЗТ «УзДэуАвто», ПО «МТЗ» и  в 
запасные части. 

Вся продукция сертифицирована, что подтверждено сертификатами соответствия, мы 
также обладаем сертификатом соответствия на систему качества в соответствии с 
требованиями международного стандарта ИСО 9001:2001. Завод обладает современной 
испытательной базой и развитым инструментальным производством. Продукция предприятия 
характеризуется высокими техническими характеристиками, стабильным качеством, 
надежностью и положительными отзывами потребителей.  

В1987 году на заводе был создан инженерный центр, который в дальнейшем стал основой 
в решении задач развития и совершенствования производства и поставки продукции на 
экспорт.Постоянно совершенствуя конструкцию и технологию изготовления  радиаторов на 
базе инновационных решений и подходов с использованием новейших материалов, в 
последние годы специалисты предприятия за 2001-2005 г.г. создали 49 наименований новых 
прогрессивных конструкций радиаторов, которые изготавливаются на базе оригинальных 
инженерных решений, защищенных четырьмя патентами в Российской Федерации и двумя 
патентами в Кыргызской Республике и как следствие это вызывает повышенный интерес 
потребителей к нашей продукции, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны предприятий 
СНГ и дальнего зарубежья.  

Творческий поиск, стремление к совершенству на базе инновационных процессов в 
производстве помноженное на талант мастерового человека и преданность интересам фирмы - 
залог успеха предприятия. 

 
 

                                                 
* Завод ОсОО «Автомаш-Радиатор». 



 

 
 
 
 
 
 

TRABZON İLİNDE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMASI 

Mustafa BÜTE* 
 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Trabzon ilinde girişimci profilini saptamak, başarılı girişimcilerin özellik-

lerini ve beklentilerini belirlemek ve girişimciliğin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmaktır. Bu 
çalışmanın bulgularına göre, ildeki girişimcilerin işletme-yönetim literatüründeki “girişimci profiline” 
önemli ölçüde uygunluk göstermektedirler. Ayrıca, girişimcilerin karşılaştıkları örgüt içi ve dışı so-
runlar tespit edilmiş ve çözüme yönelik öneriler sunulmuştur. 

GİRİŞ 
Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması açısından en önemli konuların başında bölgesel ekonomik 

farklılıklar gelir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, özellikle ülkemizde, bölgesel ekonomik farklı-
lıkların ortadan kaldırılmasına yönelik hükümet politikaları mevcuttur. Bu çerçevede kalkınmada ön-
celikli yöreler belirlenip, bölgelere göre teşvik sistemleri uygulanır. Bölgesel ekonomik farklılığın 
giderilmesi konusunda en önemli etkenlerden biri de o bölgenin sahip olduğu girişimci potansiyelidir. 
Girişimciler bölgesel ekonomiyi canlandırmakta ve ölçek ekonomisi oluşturarak birçok yeni iş sahası-
nın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerce ekonomik yapının merkezine oturtulan girişimcilik, ekonomik gelişmenin 
itici gücü haline gelmiştir. Girişimcilik, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması suretiyle etkin ve 
verimli kullanılması konusunda ve yeni teknoloji üretiminde olduğu gibi; istihdam hacminin genişle-
tilerek işsizliğin önlenmesinde, refah düzeyinin yükseltilmesi suretiyle geniş bir toplumsal tabana 
yaygınlaştırılması konusunda ve orta sınıfın güçlendirilmesinde, bölgesel gelişmişlik farklarının azal-
tılmasında, katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve genel olarak toplumsal barışın sağlanarak bütünleş-
menin güçlendirilmesinde işlevsel olmuştur (İlhan, 2005: 218).  

Bu çalışmada, girişimci profili tüm sektörlerden alınan örneklem üzerinde konu yönetim ve eko-
nomi bilimi açısından ele alınmıştır. Söz konusu örneklemdeki işadamlarının girişimci rolleri ile ilgili 
mevcut durumları saptanarak, mevcut işletme ve girişimcilerin özellikleri, girişimciliği algılama bi-
çimleri ve girişimci-yönetici-çevre ilişkileri değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, bölgenin kalkınması 
konusunda, girişimciliğin geliştirilmesi için önerilerinde bulunulmaktadır.  

Trabzon ili, Osmanlı döneminden kalan potansiyeli ve Cumhuriyet döneminde zaman zaman 
hızlanan sanayileşme hareketlerine rağmen bu alanda yeterince gelişememiş illerden biridir. İlde bü-
yük ölçekli üretim tesisi yok denecek kadar azdır. En önemli imalat sanayi kuruluşu 1992 yılında 
özeleştirilen 455 bin ton/yıl kapasiteli Çimento Fabrikasıdır. Bunun haricindeki imalat sanayi kuru-
luşları daha çok tarımsal ürünleri işlemeye yöneliktir. İl'de imalat sanayinde sayılabilecek belli başlı 
alanlar un ve kepek, süt mamulleri, balık yağı ve unu, hazır giyim, mefruşat, ayakkabı, kereste, beton 
direk, lastik ve plastik ürünler, PVC boru, bakır, çinko, kurşun, alüminyum, kurşun mamulleri, boru, 
galvanizli saç, tuğla, metal, otomobil yan sanayi ve cerrahi dikiş malzemesi imalatıdır. İlde 1 büyük 
ölçekli, 30 orta ölçekli ve 319 küçük ölçekli olmak üzere toplam 350 sanayi kuruluşu vardır. İl ba-
zında bu sektörde çalışanların sayısı 22 bin kişi civarındadır. 
(http://www.trabzon.gov.tr/s_i/sanayi_kurulus. aspx) 

Bu çalışmada, çeşitli sektörlerden alınan örneklem üzerinde girişimci profili incelenmektedir. İl-
deki işletme yöneticilerinin çeşitli açılardan girişimci kişilikleri ile ilgili mevcut durumları belirlen-

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu. 
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mekte, işletme ve girişimcilerin özellikleri, girişimciliği nasıl algıladıkları ve girişimci, yönetici ve 
çevre ilişkileri ele alınmaktadır. Böylece bölge örnekleminden hareketle girişimciliğin geliştirilmesi 
için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.  

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ, AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 
Girişimcilik ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin temel dinamiklerindendir. Girişimcilik 

gelişmiş ülkelerin mevcut konumlarına ulaşmalarının itici gücünü oluşturmuştur. Gelişmiş ülkelerde 
ekonominin yanı sıra toplumsal ve politik açılardan da işlevselliğini kanıtlayan girişimcilik, bir adım 
sonra diğer toplumların da ilgi alanına girerek ekonomi politikalarının merkezi öğesi olmaya başla-
mıştır. Türkiye’nin de gelişmiş ülkeler arasında yer alması sürecinde, ekonomisini özel girişim ekse-
ninde yapılandırmasının üretim kapasitesini arttırmasına katkıda bulunacağı ileri sürülebilir. Girişim-
cilik ulusal kalkınmada olduğu gibi, bölgesel kalkınmada da işlevsel olmuştur. Bu çerçevede, bölgede 
girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar yok denecek derecede azdır. Bölgenin kalkınması konu-
sunda söz konusu araştırmaların yapılması son derece önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, Trabzon ilinde girişimci profilini saptamak, başarılı girişimcilerin özellik-
lerini ve beklentilerini belirlemek ve bölgesel teşvik politikalarının belirlenmesine yardımcı olabilecek 
girişimciliğe ilişkin önerilerde bulunabilmektir.  

Trabzon ilinde faaliyetlerine devam eden ve kurumlar vergisi mükellefi olan başarılı işletmeler 
ana kütle olarak seçilmiştir. Söz konusu işletmelerin 68’i kurumlar vergisi sıralamasında en üst sırada 
bulunanlardan, 75’i ise ilk 100 içinden tesadüfi örnekleme ile seçilmiştir. Bu anketlerin 105 tanesi 
uygun bulunarak değerlemeye alınmıştır.  

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak gözlem ve görüşme tekniklerinin yanı sıra anket for-
mundan yararlanılmıştır. Eldeki veriler SPSS 11.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş, sonuçlar 
tablolar şeklinde verilerek, hipotezler ve teori çerçevesinde yorumlar yapılmıştır. 

BULGULAR 
Araştırmanın Hipotezleri; 
H1: Her insan girişimci değildir. 
H2: “Yeni pazarlar bulmak” girişimciliğin temel fonksiyonlarından birinci derece önemli olanı-

dır.   
H3: Girişimciliğe ait en temel özellik “riske girmektir”. 
H4: Girişimciliğin gelişmesi ve sonraki nesillere aktarılması konusunda en önemli rolü “eğitim 

kurumları” üstlenir. 
H5: Girişimcilik aktif ve dışa açık olmayı gerektirerek, zamanla işin meslek olarak algılanması 

sonucunu doğurur. Böylece iş sürekliliği için karın maksimum olması birinci amaç değildir.  
H6: Girişimciler işletme veya kendileri ile ilgili çeşitli mesleki ve benzeri kuruluşlarla sürekli iş-

birliği içerisindedirler. 
H7: Girişimci işletmecilikle ilgili temel fonksiyonları bizzat yapan değil, yetki devrinde buluna-

rak bu fonksiyonların ifasını koordine edendir. 
H8: Girişimciler aile yakınlarındansa, profesyonel yöneticilerle çalışmaktadırlar.  
H9: Girişimciler yönetim kademesinde yetki devrine gittiklerinde, o işi en iyi yapabilecek olanı 

göreve getirirler.  
H10: Girişimcilerin örgüt dışı karşılaşabilecekleri temel sorun, politik ve yasal nitelikte olanıdır.  
H11: Girişimcilik ruhunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, kamunun uyguladığı 

yanlış sosyo-ekonomik politikalardır. 
H12: Geleneksel yapı nedeniyle yeniliklerin izlenmemesi, girişimcilik üzerinde oldukça olumsuz 

etki yaratır. 
Trabzon ilinden elde edilen bulgular beş ayrı başlık altında değerlendirilmekte ve sınanan hipo-

tezler tartışılmaktadır. 

Girişimcilerin Genel Özellikleri 
Tablo 1’de Trabzon’da faaliyette bulunan işletmelerin ticaret unvanı, faaliyet alanı ve çalışan sa-

yısı görülmektedir. Bu tablo, mevcut işletme profilinin bir yansımasıdır. 
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Tablo- 1: İşletmelerin Genel Özellikleri 
 

Ticaret Unvanı Faaliyet Alanı Çalışan Sayısı 
Unvan Örnek Dağ. Alan Örnek say. Gruplar Örnek say. 

Anonim Şirket 
Limited Şirket 
Komandit Şirket 
Kolektif Şirket 
Diğer 

32 
56 
2 
4 
11 

Gıda 
İnşaat 
Çay 
Orman Ür. M. 
Gemi San. 
Kimya 
Plastik 
Oto.par.san. 
Tekstil 
Balık ürünleri 
Turizm 
Ayakkabı 
Eğitim 
Taş.ve Top. 

19 
15 
12 
13 
7 
2 
4 
5 
5 

11 
4 
3 
2 
3 

1-49 
50-99 
100-499 
500+ 

60 
37 
7 
1 

Toplam 105  105  105 
 
Ticari unvan açısından en yaygın şirket türünün limited şirket, arkasından da anonim şirket ol-

duğu görülmektedir. Bu da bölgede aile şirketlerinin yaygın olduğunu gösterir. İşletme faaliyetlerinin 
gıda ve inşaat gibi alanlarda yoğunlaşması bir yandan yöre talebini karşılamaya yönelik bir işletmeci-
lik anlayışının olduğuna işaret ederken, öte yandan orman ürünleri, çay, balık ürünleri ve gemi sanayi 
gibi alanlardaki yoğunlukta ulusal bazda işletmecilik oluşumuna işaret eder. Aynı zamanda da, zayıf 
da olsa modern anlamda olması gereken dışa açılma ve rekabet unsuru ile yöre ihtiyaçlarını karşıla-
maya dönük içe dönüklük iç içe görülmektedir. Trabzon ili işletmeleri bir yandan yöre ihtiyaçlarını 
karşılamaya dönük çalışırken, diğer yandan da zayıf da olsa ulusal ve uluslar arası piyasada var ol-
maya çalışmaktadır. Özellikle tabloda görülmemekle birlikte, gıda işletmeleri arasında fındık üretimi 
ile ilgili işletmeler önemli bir yer tutmaktadır. İşletmelerin %60’ının 1-49 işçi istihdam etmesi ve 
%37’sinin 50-99 işçi istihdam etmesi, bu işletmelerin aile işletmesi olması ve daha çok yöre ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik çalıştıklarını teyit etmektedir.  

Tablo 2’de ise işletme sahip ve ortakları ile ilgili, işletmedeki unvanları ve konumları, yaş grup-
ları, mesleki tecrübeleri, eğitim düzeyleri ile öz sermaye içinde işletme sahibinin payları görülmekte-
dir.   

 
Tablo- 2: İşletme Sahip ve Ortakları ile İlgili Kişisel Bilgiler 
Unvanlar Örgüt İçi Konum Yaş Grubu Mesleki Tecr. Eğitim Seviyesi Öz  Ser. pay 

Unvan Örnek Konum Örnek Gruplar Örnek Yıllar Örnek Eğitim Örnek S.Pay Örnek 
Y.Ku.Baş. 
Gen.Müd. 
Y.K.Üyesi 

Müd. 
Diğer 

33 
30 
7 

30 
5 
 

Sahibi 
Ortağı 
S. Yön. 
Or.Yön 
Diğer 

 

27 
24 
26 
21 
7 

30- 
31-40 
41-50 
51-60 
60+ 

37 
31 
29 
4 
4 

1-10 
11-20 
21-30 
31-40 
41+ 

44 
32 
22 
4 
3 

Ok-Y D 
Okur-Y. 
İlk+orta 

Lise 
Önlisans 
Lisans 

Lisansüstü 

- 
2 
11 
23 
7 
67 
2 

1-20 
21-40 
41-60 
61-80 
81+ 

5 
27 
23 
3 

47 

Toplam 105  105  105  105  105  105 
 
Araştırmaya katılanlardan yaklaşık olarak 10 kişiden 9’u genel müdür, müdür ve yönetim kurulu 

başkanlarından oluşmaktadır. İşletmedeki konumu açısından bakıldığında, işletme sahibi, ortağı, sahip 
yönetici ve ortak yöneticiler aşağı yukarı birbirlerine yakın oranlarda dağılım göstermektedir. 
Örneklemin yaş değişkenine göre dağılımı dikkate alındığında, 30- (%37) ile ilk sırada gelmekte, 
bunu (%31) ile 31-40 ve (%29) ile  41-50 grubu izlemektedir. Mesleki tecrübe açısından 1-10 yıl arası 
(%44) ile ilk sırada gelerek genç ve dinamik bir girişimci kesimin alttan geldiği anlaşılmaktadır. Aynı 
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zamanda orta yaş girişimci sınıfındaki yoğunlaşma ise yüksek mesleki tecrübeye sahip olan bir sınıfın 
mevcut olduğunu gösterir. 

Eğitim oranının (%67)’sinin üniversite mezunu olması ve bu oranın çok yüksek olarak çıkması 
yöre işletmeciliğinin geleceği açısından ümit verici bir göstergedir. 

Çalışmada işletme sahibinin işletme sermayesi içerisindeki payının %47 olduğu görülmektedir. 
Bu da mevcut işletme sahiplerinin sermayeleri içerisinde öz sermaye paylarının yüksek çıkması gele-
neksel tanıma uyan bir girişimci profilinin varlığını gösterir. 

Geleneksel-modern Anlamda Girişimciliği Algılama 
Girişimci emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini bir 

araya getirerek mal veya hizmet üreten bireydir  (Mucuk, 2001:6). Buna göre girişimci, risk üstlenerek 
kar elde etmeyi amaçlar. Yani girişimci, fırsatları yakaladığında, her tür riski alarak projelerini ger-
çekleştirmeye çalışandır. Modern anlamda girişimcilik ise, bunlara ilave olarak, yenilikler yapabilen 
ve bu doğrultuda yeni ürün ve tekniklerle üretim/pazarlama gibi faaliyetleri gerçekleştirenlerdir 
(Gerni, 2001:149). Bu çerçevede, girişimci bir takım özellikler taşımalıdır. 

 
Tablo-3: Her İnsanın Girişimci Olup-Olmaması Konusunda Deneklerin Fikirleri 
 

Eğitim Frekanslar Ortalama S.Sapma 
Müteşebbis olmayacağı fikrine katılıyor 
Kısmen katılıyor 
Böyle bir fikre katılmıyorum 

81 
14 
10 

Toplam 105 

1.58 0.67 

 
Her insanın girişimci olup-olmaması konusunda deneklerin fikirleri Tablo 3’te sunulmuştur. Ce-

vaplayıcıların %81’i yani, her 5 kişiden 4’ü “her insan girişimci değildir” yönünde düşünce bildir-
mişlerdir. Her insanın girişimci olmamasının nedeni olarak da tecrübe, eğitim ve bireysel yetenekler 
gibi etkenlerin girişimcilik konusunda belirleyici olduğunu belirtmişlerdir. Bu da teoriyle uyuşmakta-
dır.     

 
Tablo-4: Girişimcinin Temel İşlevleri 

Önem seviyesi 
İFADELER 

1 2 3 4 5 6 Toplam Ort. S.Sapma 

Yeni mal ve hizmet üretmek 46 23 5 11 - - 85 0.65 1.21 
Yeni üretim yönt.geliştir. 15 6 7 11 7 1 47 3.21 3.01 
Yeni işletmeler kurmak 38 41 8 7 4 4 102 3.23 3.52 
Yeni pazarlar bulmak 19 33 17 7 5 3 74 2.31 0.95 
Hammadde bulmak 7 5 8 7 23 - 50 3.67 1.51 
Diğer 4 5 5 - - 3 17 3.16 2.21 

 
Girişimcilerin temel işlevlerinin neler olduğu sorusuna cevaplayıcıların vermiş oldukları yanıtlar 

Tablo 4’te sunulmuştur. 
Cevaplayıcıların %46’sı girişimciliğin temel işlevi olarak yeni mal ve hizmet üretmeyi nispi ola-

rak birinci derecede önemli bulmuşlardır. %41’i ise yeni işletmeler kurmayı ikinci derecede ve %17’si 
yeni pazarlar bulmayı üçüncü derecede önemli bulmuşlardır. 

Söz konusu işlevleri yerine getirecek girişimciye ait temel özellikler ile ilgili verilen cevaplar 
Tablo 5’te sunulmuştur. 

 
Tablo-5: Girişimci-Yöneticilere Göre Girişimcide Bulunması Gereken Temel Özellikler 

Özellikler Cevaplama sıklığı (%) 
-Kendi işinde bağımsız çalışma  
-Başarma arzusu 
-Cesaretli ve atik olma   

13 
33 
73 
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-Hızlı karar alma ve uygulama 
-Özgüvene sahip olma 
-Lider gibi davranma 
-Vizyon sahibi olma 
-İnsanlarla işbirliği yapabilmek 
-Kar ve zarar riskine katlanmak 
-Hepsi  
-Hiçbirisi 
-Diğer 

76 
42 
17 
24 
25 
82 
29 
- 
2 

 
Cevaplayıcılara göre, girişimcilere ait temel özelliklerin başında %82 ile “kar ve zara riskine 

katlanmak” gelmektedir. Bu da yönetimin temel prensiplerinden olan “riskin yüksek olması karın da 
yüksek olmasını sağlar” görüşüyle uyumludur. “Hızlı karar alma ve uygulama” %76 ile ikinci, “Cesa-
retli ve atik olma” %72 ile üçüncü derecede önemli bulunmuştur. Söz konusu üç özellik girişimcilerde 
bulunması gereken ve diğer insanlardan farklı olmayı gerektiren özellikler olarak literatürde belirtil-
mektedir.    

Tablo 6’da girişimcilik kültürünün nesiller arasında aktarılmasında önemli olan faktörler sunul-
muştur.  

Cevaplayıcılar, girişimciliğin nesiller arasında aktarılmasında en önemli olan faktörün “eğitim 
kurumlar”, ikinci önemli faktörün “aile” ve üçüncü önemli faktöründe “eski ustalar” olduğunu belirt-
mişlerdir. Trabzon ilindeki girişimciler, girişimcilik kültürünün eğitim kurumları vasıtasıyla nesiller 
arasında aktarılmasının sağlanacağını belirtmeleri, girişimcilik kültürünün kalıtımsal olmaktan çok 
sonradan kazanıldığı fikrini destekler niteliktedir. 

 
Tablo-6: Girişimcilik Kültürünün Nesiller Arasında Aktarılmasında Önemli Olan Faktörler 
 

Önem seviyesi 
İFADELER 

1 2 3 4 5 6 7 Toplam Ort. S.Sap. 

Eğitim kurumları 53 28 17 2 - - - 100 1.75 0.73 
Eski ustalar 14 17 11 3 1 1 - 47 2.33 1.21 
Devlet kurumları 3 1 4 7 3 2 1 21 3.71 1.53 
Aile 51 33 8 4 4 3 - 103 2.11 2.10 
Dernek ve kulüpler 3 5 4 6 4 1 - 23 4.01 1.23 
Yabancı ortaklık veya girişimler 4 15 13 8 6 3 - 49 2.71 1.13 
Diğer 3 2 2 1 - - - 8 4.40 2.33 

 
Tablo 7’de girişimci-yöneticiye kendisini tanımlaması için A ve B grubu kriterleri olarak iki 

grup soru yönetilmiş ve bu gruplardan kendine uygun olan seçenek veya seçenekleri işaretlemesi is-
tenmiştir. 

 
Tablo-7: Girişimci-Yöneticinin Öz Değerlendirmesi 
 

A Grubu Kriterler B Grubu Kriterler 
Kriterler Cevaplama 

sıklığı (%) 
Kriterler Cevaplama 

sıklığı (%) 
-İçe dönük, kendi halinde 
-Dışa dönük, çevre ile ilgili 
-Kararlarda güçlü ve güvenli 
-Kararlarda zaman zaman güçsüz ve gü-
vensiz 
-Hızlı hareket eden, sokulgan 
-Yavaş hareket eden-çekingen-ihtiyatlı 
-Çevrede heyecanlı olarak tanınma 
-Çevrede soğuk kanlı olarak tanınma 

14 
82 
77 
 

25 
67 
14 
53 
12 

-Girişimcilik öncesi bu işte eğitim aldım 
-İşi ailem kurdu, ben sürdürüyorum 
-İşi ailemden kaldığı için sürdürüyorum 
-İşi zamanla bir meslek olarak algıladım 
-Temel amacım maksimum kar elde 
etmek 
-Çalışanlardan sürekli olarak amaçların 
başarısını istemek 
-İşletme sahibi olarak örgütün tamamını 

43 
33 
30 
 

67 
 

33 
 

63 
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-Sürekli kendine hakim 
-Hataya müdahale etme, öfkelenme 
-Neşeli sorunlara aldırma 
-Hüzünlü 
-Başarıda kimsenin katkısı yok 
-Başarıda takım çalışması var 
-Diğer   

34 
47 
15 
10 
15 
51 
4 

yönetmek 
-Yönetici ve lider özelliklerine sahip 
olmak 
-Hepsi  
-Hiçbirisi  
-Diğer   

 
23 
71 
- 
- 

11 

 
Cevaplayıcılar, A gurubu kriterleri olarak belirlenen sosyo-psikolojik özelliklerden “Dışa dönük, 

çevre ile ilgili”, “Kararlarda güçlü ve güvenli” ve “Hızlı hareket eden, sokulgan” ifadelerini kendile-
rine en uygun ifadeler olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan, girişimcilikte etkin olarak gördükleri B 
grubu kriterlerden “Yönetici ve lider özelliklerine sahip olmak”, “İşi zamanla bir meslek olarak algı-
lamak” ve “Çalışanlardan sürekli olarak amaçların başarısını istemek” ifadelerini en yüksek üç kriter 
olarak belirtmişlerdir. 

Girişimcilerin İşbirliğine Gitme Dereceleri 
Girişimcilik, nasıl olursa olsun kazanç elde etmek değildir. Başarılı girişimci ekonomik değerler 

oluşturarak kazanç elde edendir (Gerni, 2001:153). Bu doğrultuda girişimciler istikametli bir şekilde 
gidebilmek için bilgiye ve işbirliğine açık olmalıdır.  

Bu çalışmada girişimcilerin ekonomik değer oluşturma konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
işbirliğine gitme ve birçok açıdan edinimler sağlamaya ilişkin eğilimleri Tablo 8’de sunulmuştur. 

Cevaplayıcıların en fazla işbirliği yaptığı kurum veya kuruluşun “Ticaret ve sanayi odası” ol-
duğu görülmektedir. Araştırmada herhangi bir kurum veya kuruluşla işbirliğine gitmeyen girişimci 
sayısı %3 ile yok denecek kadar azdır. Bu durumda modern girişimcilikle örtüşen bir durumdur. Bu-
nunla birlikte Türkiye’de yenilikçilik, araştırma ve geliştirme konusunda önemli bir kurum olan 
TÜBİTAK ile hiç işbirliğine gidilmemesi bir “yenilikler ve icat” olarak belirlenen girişimcilik özelli-
ğinden mahrum kalma durumunu gösterir.  

 
Tablo-8: Girişimcilerin Danışmanlık Hizmeti Aldığı- İşbirliği Yaptığı Kurumlar 
 

Özellikler Cevaplama sıklığı (%) 
-Ticaret ve sanayi odası 
-Üniversite 
-Özel eğitim kurumları 
-Belediyeler 
-KOSGEB 
-TSE 
-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
-TÜBİTAK 
-Dış Ticaret Müsteşarlığı 
-Bankalar 
-Ticaret Borsası 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer 

53 
33 
7 
6 
13 
11 
11 
- 

17 
24 
7 
7 
3 
11 

Danışmanlık veya işbirliğine gidilen kurum veya kuruluşların hangi etkinliklerine katıldıklarıyla 
ilgili verilen cevaplar ise Tablo 9’da görülmektedir. 

 
Tablo-9: Danışmanlık ya da İşbirliğine Gidilen Kuruluşların ne Tür Etkinliklerden Faydalandığı 
 

Özellikler Cevaplama sıklığı (%) 
 -Yönetimdeki yeni gelişmeler 
-Zaman yönetimi 
-Stres yönetimi 
-İnsan kaynakları yönetimi 

27 
17 
17 
27 
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-KOBİ’lerin sorunları 
-Dış ticaret eğitimi 
-Liderlik eğitimi 
-Modern finansman teknikleri 
-Pazarlama eğitimi 
-Toplam kalite yönetimi eğitimi  
-Çevre ve ekoloji ile ilgili eğitim 
-Borsa eğitimi 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer   

33 
23 
28 
11 
23 
41 
3 
7 
7 
- 
8 

 
Danışmanlık veya işbirliğine gidilen kurum veya kuruluşlardan genel bir ilgi gözlenmekle bir-

likte özellikle “Toplam kalite yönetimi eğitimi”, “KOBİ’lerin sorunları”, “Liderlik eğitimi”, “İnsan 
kaynakları yönetimi”, “Yönetimdeki yeni gelişmeler” ve “Pazarlama eğitimi” gibi konularda daha 
yoğun bir şekilde yararlanıldığı görülmektedir.  

Girişimci-Yöneticilerin İşletmecilik Fonksiyonları 
Girişimci, etkin bir şekilde işletmecilik fonksiyonlarını bizzat yerine getirmek değil, söz konusu 

fonksiyonları profesyonelce yerine getirenlere terk etme ve sadece koordinasyonla ilgili olandır 
(Gerni, 2001:154).  

Modern girişimcilikle ilgili bu durumun ildeki girişimci-yöneticilerine yansıması Tablo 10’da 
görülmektedir. 

Girişimci-yöneticilerin önemli bir çoğunluğu yalnızca yönetim fonksiyonunu yerine getirmesi, 
bu fonksiyonun diğer fonksiyonları koordine etme ve denetleme mekanizması olarak algılanacağı için, 
bu şekilde ildeki yöneticilerin yetki devrine gittikleri söylenebilir. 

 
Tablo-10: İşletmecilik Fonksiyonlarının Yerine Getirilme Durumu 
 

Özellikler Cevaplama sıklığı (%) 
 -Yönetim 
-Satın alma-tedarik 
-Üretim 
-Pazarlama 
-Finans 
-Muhasebe 
-Personel  
-Halkla ilişkiler 
-Araştırma-geliştirme 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer   

86 
21 
3 
13 
15 
7 
17 
27 
23 
3 
- 
- 

Girişimci-yöneticilerin işletmecilik fonksiyonlarını üzerinde bulundurma gerekçelerini de Tablo 
11’deki gibi açıklamışlardır. 

 
 
 
Tablo-11: Tablo 10’da Yer Alan Fonksiyonların Etkin Bir Şekilde Yerine Getirildiğine Olan 

İnanç 
 Frekanslar Ortalama S.Sapma 
-Evet 
-Kısmen 
-Hayır 

87 
18 
- 

Toplam 105 

1,56 
 
 

0.65 
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Tablo 10’da yer alan fonksiyonların etkin bir şekilde yerine getirildiğine olan inanç %87 gibi 
önemli bir kısmı bu konudaki sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. Bu da girişimci-
yöneticilerde kendine güven konusunda yüksek bir yüzdenin olduğunu gösterir.  

Söz konusu yöneticilerin yapılmadığı düşünülen fonksiyonları yerine getirmeme nedenlerini ise 
Tablo 12’de görülmektedir. 

 
Tablo-12: Tablo 10’da Yapılmadığı Düşünülen Fonksiyonları Yerine Getirmeme nedenleri 

Yerine getirememe nedenleri Cevaplama sıklığı (%) 
 -İşletmede işbölümü ve uzmanlaşma var 
-Bu işlemler profesyonel bir yönetici tarafından ifa edilmekte 
-İşletmede diğer işlevler yapılmamaktadır 
-İşlevler birbirine bağımlı olarak yerine getirilmektedir 
- Diğer   

81 
17 
7 

43 
6 

 
Girişimci-yöneticiler, %81 gibi büyük bir çoğunlukla işletmede tam bir işbölümü ve uzmanlaşma 

olması nedeniyle bir takım sorumluluklarını yerine getiremediklerini belirtmişlerdir. İkinci bir neden 
olarak ta %43 ile işlevlerin birbirine bağımlı olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. 

Girişimci-yöneticilerin işi en iyi şekilde kimin yönettiğinin algılama düzeyi ise Tablo 13’te gö-
rülmektedir. 

 
Tablo-13: Girişimci Tarafından İşi En İyi Şekilde Kimin Yönettiğinin Algılama Düzeyi 

Etkinlikler  Frekanslar Ortalama S.Sapma 

- Sadece ben yönetirim   
- Sadece profesyonel yönetici yönetir  
- Ben ve profesyonel yönetici birlikte yönetiriz 
- Ben ve ailemden bir bireyle birlikte yönetiriz  

11 
7 

56 
33 

Toplam 105 

3.19 
 
 

0.56 
 

 
İşi en iyi şekilde kimin yönettiği konusunda %56 ile “ben ve profesyonel yönetici birlikte yöneti-

riz” diyerek, girişimci ile profesyonel yönetici arasında bir dayanışma olduğu görülmektedir. İşletme 
sahiplerinin %11’i ise “sadece ben yönetirim” gibi bir anlayışa sahiptir. Bu da %11’lik bir kesimin, 
işbölümü ve dayanışma ve bilgi birikiminden yararlanamaması anlamına gelir. Diğer yandan %33 gibi 
bir oranın “ben ve ailemden bir bireyle birlikte yönetiriz” eğilimi aile tipi şirketleşmenin bir sonucu-
dur.  

 
Tablo-14: İşletme sahiplerinin Aile veya Yakın Akrabalarının Yönetim Kademelerinde Çalışma Durumları 

Etkinlikler Frekanslar Ortalama S.Sapma 
Evet  
Hayır 

56 
49 

Toplam 105 

1.53 0.56 

 
İşletme sahiplerinin aile veya yakın akrabalarının yönetim kademelerinde çalışma durumları ise 

Tablo 14’te görülmektedir. 
Tablo 13’te işi ben ve profesyonel yönetici birlikte yönetiriz ya da sadece profesyonel yönetici 

en iyi yönetir %63 gibi bir oran olmasına rağmen, işletme yönetiminde %56 düzeyinde aile bireyleri 
veya yakın akrabalarının olması, uygulamada bilerek veya zorunluluklar nedeniyle yönetimde aile 
bireylerine yer vermiş olabilecekleri şeklinde açıklanabilir. 

Profesyonel yöneticinin işletmedeki öneminin algılanma derecesinin yüksek olduğu bölge işlet-
melerinde,  profesyonel yöneticiye özellikle hangi tür işlerin devredildiğine ilişkin bilgiler Tablo 15’te 
sunulmuştur. 
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Tablo-15: Profesyonel Yönetici Tarafında Yerine Getirilen Fonksiyonlar 

Fonksiyonlar Cevaplama sıklığı (%) 
 -Yönetim 
-Satın alma-tedarik 
-Üretim 
-Pazarlama 
-Finans 
-Muhasebe 
-Personel  
-Halkla ilişkiler 
-Araştırma-geliştirme 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer   

37 
21 
7 
44 
3 
31 
16 
17 
17 
7 
2 
- 

 
Girişimcilere göre, profesyonel yöneticilerin en iyi şekilde yerine getirdiği fonksiyonların ba-

şında “pazarlama fonksiyonu” gelmektedir. Girişimciler, mal ve hizmetlerde yeniliklere girişirken, bu 
yeni mal ve hizmetlerin piyasada tutunması için bu  fonksiyonu yerine getirme konusunda profesyo-
nellere yönelmektedirler. söz konusu pazarlama fonksiyonunun bilinmesi girişimciler açısından mo-
dern yaklaşıma işarettir. Öte yandan, teknik işlevlere sahip olan yönetim ve muhasebe konularının da 
profesyonellere devredildiği görülmektedir. 

Girişimcilerin, profesyonel yönetici ile çalışıldığında karşılaştıkları sorunlar ise Tablo 16’da su-
nulmuştur. 

Profesyonel yöneticilerle çalışıldığı takdirde karşılaşılan en önemli üç sorun; “yöneticilerin uy-
gulamalarında çekingen olması”, “işletme sahip ve ortakları gibi kabul görme arzusu” ve “çevredeki-
lerin ortaklarla ilişki kurmalarına tahammül edememeleri” şeklinde sıralanmıştır.  

 
Tablo-16: Profesyonel Yönetici ile çalışıldığında Karşılaşılan Sorunlar 

Fonksiyonlar Cevaplama sıklığı (%) 
-Çevredekilerin ortaklarla ilişkileri kıskanılmakta 
-Kendini patron gibi algılamakta 
-İşletme sahip ve ortakları gibi kabul görme arzusu 
-Uygulamalarında çekingen olması 
-İşletme sahiplerinin çevre ile ilişkilerini algılayamama 
-Diğer   

22 
5 
23 
27 
7 
21 

 
İşletme sahibi ve profesyonel yönetici arasındaki anlaşmazlıkların düşük düzeyde gerçekleştiği 

tespitiyle birlikte, söz konusu anlaşmazlık durumunda ortaya çıkan sonuçlar ve durumlar ise  Tablo 
17’de özetlenmiştir. 

 
Tablo-17: İşletmeci-Yönetici Anlaşmazlığında Ortaya Çıkan Sorunlar 
 

Sonuçlar Cevaplama sıklığı (%) 
 -Bir uzlaşma ortamı bulunabilmektedir 
-Yeni ve daha geçerli örgütsel hedefler ortaya konabilmektedir 
-Çatışma taraflarda yeni bir azim ve şevk uyandırmaktadır 
-Çatışma tarafları birbirine yabancılaştırıp örgüt içinde stres oluşmaktadır 
-Yönetici işletmeden ayrılmaktadır 
-Diğer   

56 
27 
- 

11 
25 
7 

 
İşletme sahipleri, profesyonel yöneticilerle anlaşmazlığa düştüklerinde, sorunun çözümü için 

demokratik bir düzeyde çözüm arayışlarına yöneldikleri ve bunun sonucunda da yeni ve daha geçerli 
örgütsel hedefler ortaya konulduğu anlaşılmaktadır. 
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Girişimci Sorunları 
Girişimcilerin karşı karşıya kalabilecekleri sorunlar; “örgüt dışı veya çevresel sorunlar”, “örgüt 

içi sorunlar” ve “ülke genelinde karşılaşılan sorunlar” şeklinde sınıflandırılabilir (Gerni, 2001:159).   
Girişimcilerin karşı karşıya kaldıkları örgüt dışı veya çevresel sorunlar Tablo 18’de görülmekte-

dir. 
 
Tablo-18: Bölgedeki Girişimcilerin Örgüt Dışı (Çevresel) Sorunları 

Örgüt Dışı (Çevresel) Sorunlar Cevaplama sıklığı (%) 
 -Genel ekonomik sorunlar 
-Politik ve yasal sorunlar 
-Sosyo-ekonomik sorunlar 
-Alt yapı sorunları 
-Finansal sorunlar 
-Aşırı bürokratik uygulamalar 
-Sermaye piyasası olanaklarından faydalanmama 
-Borsadaki bölgesel pazarlardan yeterince yararlanamama 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer   

34 
33 
47 
30 
43 
47 
12 
7 
23 
- 
3 

 
Girişimcilerin karşılaştıkları örgüt dışı (çevresel) sorunların en önemli görülen ilk iki sırayı %47 

ile “sosyo-ekonomik sorunlar” ve “aşırı bürokratik uygulamalar” birlikte almaktadır. Üçüncü sırada 
ise %43 ile “finansal sorunlar” yer almaktadır. Bu tabloya göre, girişimcilerin sorun listesinin başında 
sosyo-ekonomik sorunlar ve aşırı bürokratik uygulamalar gelmektedir. Bu konuda hükümetler gerekli 
yasa değişiklikleri ve tedbirleri alarak söz konusu sorunlar çözmelidir. Aksi takdirde, engellenen giri-
şimler ve bunun sonucu olarak aksayan yatırımlar yeniden ekonomik sorunların ortaya çıkmasına ne-
den olarak ülkenin genel ekonomisini de olumsuz olarak etkileyecektir.  

Girişimcilerin, sosyo-ekonomik sorunlar , aşırı bürokratik uygulamalar ve finansal sorunlar ola-
rak belirlenen örgüt dışı sorunları çözümleme konusundaki bakış açıları Tablo 19’da görülmektedir. 

 
Tablo-19: Çevresel Sorunların Çözüm Yolları 

Çözüm Yolları Cevaplama sıklığı (%) 
-Merkezi ve yerel yönetimlerin bölgenin kalkınmasını sağlamaları 
-Organize sanayi vb. bölgelerin artırılması 
-Girişimcileri destekleyecek finansal kurumların örgütlenmesi 
-Bürokratik uygulamaların azaltılması 
-Sermaye piyasası vasıtasıyla halka açılma 
-Bölgesel pazarın yerel anlamda güçlendirilmesi 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer   

51 
41 
38 
50 
11 
27 
30 
- 
7 

 
Örgüt dışı sorunların çözümünde, “merkezi ve yerel yönetimlerin bölgenin kalkınmasını sağla-

maları” , “bürokratik uygulamaların azaltılması” ve “organize sanayi vb. bölgelerin artırılması” öne-
rileri getirilmiştir. İlk iki çözüm önerisi, bürokrasi ve alt yapı eksikliğinin giderilmesine yönelik ol-
muştur. Söz konusu iki faktörün olumsuzluklar, bölge işletmelerinin karlı ve rekabetçi çalışmalarını da 
engeller niteliktedir. Bu durumda bölgeye yatırım yapılması konusunu olumsuz etkiler. Üçüncü öneri 
ise, yöre ekonomisinin desteklenmesi ve canlandırılmasına yöneliktir. 

Girişimciler yatırımların olması gereken düzeyin altında oluşmasına yol açan nedenleri, bir 
başka deyişle, Türkiye’de girişimciliği engelleyen unsurları Tablo 20’de verilmiştir. 

Girişimciler yatırımların olması gereken düzeyin altında oluşmasına yol açan nedenlerin ilk 
üçünü şöyle sıralamıştır; ilk sırayı %63 ile “iş hayatından kopuk ve statik eğitim”, ikinci sırayı %41 
ile “bireyselliğin toplumda gelişmemesi” almaktadır. Üçüncü sırada ise %33 ile “devlet yanlış politi-
kalarla girişimciliği cezalandırmakta” yer almaktadır. Bu tabloya göre, girişimciler yatırımların olması 
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gereken düzeyin altında oluşmasına yol açan nedenlerin ilk iki sırasını, iş hayatından kopuk ve statik 
eğitim ve bireyselliğin gelişmemiş olması olarak belirlemişlerdir. Devletin yüksek vergilendirme ve 
sigorta kesintileri, politik istikrarsızlıklar ve iş hayatında kurumsallaşmayı sağlayacak kanunların ye-
tersizliğini içeren “devlet yanlış politikalarla girişimciliği cezalandırmakta” ifadesi üçüncü sırada yer 
almıştır. 

 
Tablo-20: Türkiye’de Girişimciliği Engelleyen Unsurlar 

Önem seviyesi
İFADELER 

1 2 3 4 5 6 Toplam Ort. S.Sap. 

1) Devlet yanlış politikalarla girişimciliği 
cezalandırmakta 

23 7 33 8 - - 71 2.21 1.13 

2) Bireyselliğin toplumda gelişmemesi 3 41 7 2 1 - 54 1.33 0.99 
3) Eğitim kurumlarının yetersizliği 5 13 11 10 6 - 45 2.28 1.23 
4) İş hayatından kopuk ve statik eğitim 63 7 3 2 - - 75 2.83 0.78 
5) Şiddetli rekabet 4 11 17 27 - - 59 3.97 1.23 
6) Diğer 6 3 - - 2 - 11 2.51 2.13 

 
Girişimcilerin işletme içi sorunları Tablo 21’de sistematik bir şekilde gösterilmiştir. 
 
Tablo-21: Bölgedeki Girişimcilerin Örgüt İçi Sorunları 

Örgüt içi Sorunlar Cevaplama sıklığı (%) 
-Geleneksel yapı nedeniyle yeniliklerin izlenememesi  
-Geleceği planlayan bir lider olunamaması 
-Profesyonel yönetici ile çalışma alışkanlığı eksikliği 
-İnternet, e-mail, elektronik ticaret gibi olanakların kısıtlı olması 
-Örgüt içi ve dışı mesleki ve teknik eğitim yetersizliği 
-Üniversite iş dünyası birlikteliğinin sağlanamaması 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer   

33 
27 
73 
13 
53 
51 
17 
- 
7 

 
Girişimcilerin örgüt içi sorunlarının en önemlisi olarak “profesyonel yönetici ile çalışma alış-

kanlığı eksikliği” olarak belirtilmiştir. İkinci olarak, “Örgüt içi ve dışı mesleki ve teknik eğitim yeter-
sizliği” görülmüştür. Üçüncü derecedeki sorun ise, “üniversite iş dünyası birlikteliğinin sağlanama-
ması” görülmüştür. İlk sorunun çözümü olarak, çağdaş girişimcilik kültür ve bilincinin artırılması ve 
profesyonelliğin yaygınlaştırılması önerilebilir. Öte yandan, eğitim kurumlarının iş dünyasının gerek-
sinimlerinin karşılayacak bir şekilde yeniden dizayn edilmesi ile üniversite-sanayi işbirliğinin sağlan-
ması da ikinci ve üçüncü derecedeki sorunların çözümü için önerilebilir.  

Buna ilave olarak, profesyonel yönetici ile çalışma alışkanlığının kazanılması ve böylece kültür 
ve alışkanlık değişiminin önemi açıktır. 

 
Tablo-22: Girişimcilerin Örgüt İçi Sorunlarını Çözümleme Yolları 

Örgüt içi Sorunlar Cevaplama sıklığı (%) 
-Çağdaş yönetim ve yapılanma 
-Vizyon sahibi bir lider olma 
-Profesyonel yönetici ile çalışma alışkanlığının kazanılması 
-Elektronik ticaret olanakların artırılması 
-Mesleki ve teknik eğitim imkanlarının artırılması 
-Üniversite iş dünyası birlikteliğinin sağlanması 
-Hepsi 
-Hiçbirisi 
-Diğer   

51 
33 
57 
21 
41 
47 
43 
- 
4 
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Girişimciler Tablo 22’de de görüldüğü gibi, örgüt içi sorunların çözümüne yönelik; “profesyonel 
yönetici ile çalışma alışkanlığının kazanılması”, “çağdaş yönetim ve yapılanma” ve “üniversite iş 
dünyası birlikteliğinin sağlanması” olarak sıralanmıştır. Bunlardan ilk ikisi, tamamen işletme yönetimi 
ile ilgili olup, nitel iyileşmeyi sağlamaya yöneliktir. Üçüncüsü ise mesleki ve teknik eğitim imkanları-
nın iyileştirilmesi üzerine olup, hem nitel hem de nicel iyileşmeyi vurgular. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Trabzon ilindeki sanayileşme hareketleri cumhuriyet döneminde zaman zaman hızlanmasına 

rağmen son zamanlarda yeterince gelişememiştir.  Bu çalışmanın bulgularına dayanarak, ildeki giri-
şimci-yöneticilerin ilgili literatürdeki “girişimci profiline” uygunluk gösterdiği ve girişimciliğin geli-
şememesinde eğitim, sosyo-kültürel ve çevresel faktörlerin etkisi temel sonuç olarak değerlendirilebi-
lir. Buna dayanarak bölgedeki potansiyelin etkin olarak kullanılabilmesi ve ülke ekonomisine de kat-
kısının artırılması açısından, yerel girişimciliğin geliştirilmesinde şu önerilerde bulunulabilir.   

• İlk olarak ülkedeki genel ekonomik istikrar devam etmelidir. Zira genel ekonomik sorunlar 
yerel olarak da olumsuz sonuçlara neden olmakta ve girişimciliği caydırıcı etkiler yapmakta-
dır. 

• İkinci olarak ise, yerel girişimcilere finansal destek veren, mevzuat ve bürokrasi yi azaltan, 
eğitim ve altyapıya ağırlık veren bölgesel teşvik politikalarına ihtiyaç vardır. 

• Son olarak,  bilgi ve iletişim çağının gereği olarak, girişimcilik kültürü ve çağdaş yönetim 
bilgilerinin iş dünyasına aktarılması açısından kamu (üniversiteler, KOSGEB, İGEME,MPM 
vb.) özel sektör ve temsilcileri (meslek odaları gibi), ve nihayet sivil toplum kuruluşları (va-
kıflar vb.) arasında etkin bir işbirliği tesis edilmelidir. 
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THE ROLE OF TAX POLICIES IN INTERNATIONAL INVESTMENT 
DECISIONS: CASE STUDY FOR KAZAKHSTAN AND TURKEY 
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ABSTRACT 
There is a strong competition among developed and developing countries to attract foreign direct 

investment (FDI). This struggle to draw investment often extends to the sub-national level, with 
different regional authorities pursuing their own strategies and generating their own incentives to 
attract new investments. Various reforms and strategies have been implemented, with mixed results. 
Some are critical of the high costs of many of these initiatives, arguing that it would be more 
rewarding to improve a country’s general business environment. The aim of this study is to analyze 
the relationship between foreign investment and the tax policies of countries. Kazakhstan and Turkey 
is analyzed for this purpose. 

INTRODUCTION 
There is unrelenting pressure, particularly on taxation authorities in developing and transition 

countries, to design tax incentives to attract foreign investment. Although experience shows that 
justification for the use of such incentives can be found only in limited circumstances, policy makers 
everywhere continue to confer tax benefits on investors in the hopes of achieving various economic 
objectives. 

In order to provide a basis for physical investment, the countries are providing a lot of 
advantages in tax system (investment discount, tax credit, movement of loss back and forward etc.) as 
well as finances in reducing the investment costs. The belief that such incentives are affecting the 
investment decisions is based on the assumption stating that “the capital will be used heavily when it 
has low cost”. This thought is also the center of the neo-classic investment theory.  

In fact, the approaches for the international investment decisions and points of view are changing 
everyday. Although a lot of factors are determining in the investment decisions, it has not been able to 
clearly determined if the taxes have a special place among other factors. In the World Investment 
Report, UNCTAD has analyzed the factors affecting the international investment decisions. In this 
reports, tax is listed as a potential determining factor. Taxes have affects on market volume, labor 
cost, and budget deficit as well. In this sense, tax has a special place among other factors that affect 
the investment decisions. For this reason, the countries are competing to draw the investors and 
increase the competitive forces of companies by reducing the tax loads of the tax payers and offering 
tax incentives.  

In this study, the factors that affect the international investment decisions will be studied and 
these factors will be evaluated for the Kazakhstan and Turkey examples. This comparison is based on 
the assumption that all the other factors that affect the investment decisions are examined previously 
and the evaluation based on the tax factors will be made at the final stage. 
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GLOBALIZATION AND TAX POLICIES 
The increasing levels of economic integration, communication, the innovations I the information 

and technology fields are providing more freedom for the individuals and firms in taking advantage of 
foreign economic opportunities. Thus, opening branches in other countries or moving the headquarters 
abroad is becoming easier for the firms. The changes in the production factors and the liberalization of 
the capital which is among the main features of globalization are increasing the international 
operations of firms and entrepreneurs. On the other hand, as a result of adaptation to the fluctuating 
exchange rates, the limits that will free the investment flow are enabled (Edwards and Rugy, 2002: 4). 
Especially decreasing the number of barriers in goods and factors trade in integrated zones have 
caused significant changes in the tax policies. Such developments in the world trade have both forced 
the countries to take measures to improve  their international competitiveness and increased the 
importance of tax which is an important factor in economic activities and location decisions (Janeba, 
1997: 2). 

TAXATION AS A DETERMINING FACTOR IN THE INTERNATIONALINVESTMENT 
DECISIONS AND ITS EFFECTS 

The tax competition literature has long been stating that increasing international integration 
might lead to a growing pressure on tax policies. Increasing tax rates or unfavorable tax policies in 
one country can lead investors to invest or move their operations to other countries with a more 
favorable environment. Tax differentials also play a significant role in understanding foreign location 
decisions. Bénassy-Quéré et al. (2003) investigate non-linearities in the impact of tax differentials, and 
explore the role of tax schemes. They show that the reaction of FDI inflows to tax differentials is non-
linear: it depends on the magnitude of the tax gap, on the sign of this gap, and on the nature of 
bilateral tax schemes in operation (credit vs. exemption).  

Davies (2003) reviews the nature and incidence of tax treaties, and examines the way in which 
they influence foreign direct investment (FDI). The effects of treaty re-negotiation on FDI are also 
discussed. An empirical examination of these effects is made using data on United States FDI. The 
author finds that neither bilateral tax treaties nor renegotiations have a robust positive impact on FDI. 

Fletcher (2002) looks at the effectiveness of tax incentives in attracting foreign direct investment 
(FDI) into the lower Mekong region. The author concludes that tax incentives can be costly and that 
they rarely are the key determinant in attracting FDI. Furthermore, complicated discriminatory tax 
regimes were not found to be more effective in promoting investment then simple tax regimes with 
low and uniform tax rates. 

Wells et al. (2001) conduct two essays on whether countries should offer tax incentives to attract 
foreign direct investment (FDI). The first essay explores the debate in the context of Indonesia. The 
Indonesian government has offered tax incentives to foreign investors during some periods of recent 
history, but during other periods these incentives have not been available. Thus, the country offers a 
“natural experiment” for testing which of the arguments outlined above stand up and which do not. 
The findings mostly support the arguments made against incentives. The second essay reviews earlier 
literature on the debate and concludes that tax incentives neither affect significantly the amount of 
direct investment nor usually determine the location to which investment is drawn.  

Bilateral tax treaties govern host country taxation for most of the world's foreign direct 
investment (FDI). To explain why the tax rates used under these treaties are gradually falling Chisik 
and Davies (2004) consider two-way capital flows with irreversible FDI. The extent of irreversibility 
determines the magnitude of initial tax reductions. When Pareto-optimal taxes are not initially self-
enforcing, more modest tax reductions generate an increase in irreversible bilateral FDI so that further 
tax reductions become self-enforcing. Depending on the extent of irreversibility and asymmetry, 
Pareto-optimal tax rates may be obtainable in the long run. 

Wijeweera and Siriwardana (2005) argue that FDI is an important channel through which 
technology can be transferred across countries. The increased mobility of capital and the globalization 
have influenced tax competition among countries to attract foreign investment. This paper investigates 
the effects of company tax rate on FDI stocks into Australia over the period 1960-2003 using time 
series econometric techniques. The results show that Australia has a potential to attract FDI by 
lowering its company tax rate. The findings suggest that lowering the taxes by host country to attract 
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FDI would also in effect help the country to accumulate its technological stock enhancing its global 
competitiveness. 

Because of the scarcity of capital the attraction of FDI became an objective which was followed 
with topmost priority in many post-socialist countries. But how effective were the introduced 
incentives? The comparative analysis conducted by Beyer (2002) shows that in spite of the 
advantageous effects of FDI on the transition process, the introduction of tax concessions appears to 
be of little value. No significant relationship between tax incentives and the level of FDI could be 
found. This, however, does not mean that the development of FDI was detached from political control. 
The way in which privatization took place had a big impact and a comparatively low general level of 
taxes influenced investments positively. Beyond this the general success of transformation was of 
importance for the attractiveness of a country. 

Gordon et al. (2003) provide an empirical literature that seeks to measure the effective tax rate 
on new investment that offers a striking paradox. On the one hand, summary measures of the effective 
tax rate on new investment are normally quite high. On the other hand, the amount of revenue actually 
collected from taxing capital income is apparently very low. The paper derives explicitly how revenue 
figures can be used to construct an estimate of the true effective tax rate on capital income, and how 
this measure and existing measures are affected by several factors, including resale of assets, risk, 
pure profits, debt finance and arbitrage, and choice of organizational form. The new methodology 
provides a very useful, but not fail-safe, approach for measuring the effective tax rate on new 
investment. It is concluded that the effective tax rate does seem to be much lower than existing 
measures suggest. 

Jouini et al. (2000) study the deterministic control problem of maximizing utility from 
consumption of an agent who seeks to optimally allocate his wealth between consumption and 
investment in a financial asset subject to taxes on benefits with first-in--first-out priority rule on sales. 
Short sales are prohibited and consumption is restricted to be nonnegative.  

DETERMINING TAXATION FACTORS IN INTERNATIONAL INVESTMENT DECISIONS 
The globalization process has limited the national powers of the countries in the taxation field 

significantly. In order to attract the investments, thus increasing their tax revenues, the countries have 
involved in a relentless tax competition and introduced various tax regulations and reforms. The tax 
reforms that have taken place in Europe during 1980’s are among such reforms. Despite the 
fluctuations in reform process in the mid-80’s, such reforms have continued during 1990’s (Devereux, 
Griffith and Klemm, 2002: 2, 3). In this sense, the corporate tax which holds the center point of the 
discussions, was decreased. 18 of the 24 OECD countries have decreased the corporate tax rate in 
their countries. In the 1986-1990 period, along with USA, developed countries such as Germany, 
France and Japan have decreased their rates by 6%, 8%, and 5.5% respectively. The average corporate 
tax of the highest level in the OECD countries has decreased from 41% in 1986 to 32% in 2000 
(Edwards and Rugy, 2002: 10). The most significant development in this sense has taken place in 
Sweden which has decreased the corporate tax from 52% to 28%. This rate has decreased from 46% to 
30% in Turkey.  

The tax competition for the international investments between the countries should not be 
considered only in terms of the discounts in the tax rates. This competition can only be realized by the 
changes in all of the taxation factors mentioned below. Among the determining taxation factors in 
international investment decisions, the factors below can be mentioned:    

- Corporate tax rate 
- Income tax rate 
- VAT rate 
- Tax load 
- Periodical tax responsibility and calendar 
- Direct/Indirect taxes among the total taxes 
- Objectivity of the taxes 
- Social security cuts  
The changes in such factors will be determining in the decision making process of the 

international investments. Turkey and Kazakhstan will be compared based on the above mentioned 
taxation factors. 
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THE COMPARISON OF KAZAKHSTAN AND TURKEY BASED ON THE DETERMINING 
TAXATION FACTORS 

As mentioned before, other than the tax related factors, there exist various factors that affect the 
global investment decisions. It is possible to count more than 50 factors mentioned in the literature. 
However, in this study it is assumed that these factors are already taken into consideration. Thus, the 
determining ability of only tax will be studied and compared for the two countries.  

Corporate Tax Rate 
A lot of changes have been made on the corporate rate tax in Turkey. This rate is 30% for the 

incomes generated in 2005. At the same time, corporate tax payers have to pay 30% of their incomes 
generated in every 3-month period as a temporary tax to be added to the current tax period’s corporate 
tax.  

Some corporate incomes of the corporate tax payers are also viewed as exceptions. Such incomes 
are: 

- Participation income 
- Risturn 
- Portfolio management 
- Incomes generated by selling stocks 
- Investment discount 
- Incomes generated by construction businesses abroad. 
 
Table 1. Corporate Tax Rates 

 Kazakhstan Turkey 

Corporate Tax Rate %30 %30 

Temporary Tax Rate - %30 
 
While the local companies of Kazakhstan have to pay their taxes based on the income they have 

generated by their operations all over the world, foreign companies are obliged to pay their taxes 
based on the income they have generated only in Kazakhstan. A company is considered local if it has 
been established under the Kazakhstan laws or the headquarters is in Kazakhstan. While the main 
corporate tax rate is 30 %, the companies whose main productive asset is land, have to pay 10 % of 
their incomes. A 20% rate is applied for the companies operating in special economic zones. On the 
other hand; a 15% branch profit tax is applied to the corporations in addition to the 30% corporate tax 
rate. Thus, the effective tax rate that the foreign companies operating in Kazakhstan is about 40.5 % 
(Deloitte kazakhstan snapshot, 2005).  

The difference between the generated income and allowable expenses determined by laws 
provides the basis for the tax. The temporary tax process is not used in Kazakhstan.  

However; there are exceptions for the firms operating in the below mentioned sectors: 
- The firms operating in financing the agricultural production 
- The interest incomes generated from the 3-years credit given for the modernization of 

production and assets.  
- The interest incomes generated from the leasing of the assets for more than 3 years.  
- The interest incomes generated from the valuable papers that belong to the Kazakhstan 

Government. 

Income Tax Rate 
The income tax payers in Turkey are the people generating their incomes based on the criteria 

that are accepted by Income Tax Institution.  Income is described as the net amount of profits and 
earnings obtained by natural persons in one calendar year. The elements of income are classified in 
seven categories. These are;  

- Income from commercial activities,  
- Income from agriculture,  
- Income from professionals,  
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- Wages and salaries,  
- Income from capital investment (interest and dividends),  
- Income from immovable assets and rights,  
- Other income and earnings. 
These incomes are taxed based on two different progressive tax rates. The rate used for wage 

incomes is progressive in the range of 15%-35%. A 20%-40% rate is being used for the incomes other 
than the wages.  

 
Table 2. Income Tax Rates 

 
 Kazakhstan Turkey 

Wages-%5-%20 Wages- %15-%35 Income Tax Rates 
(progressive rates) Non-wage-%5-%30 Non-wage- %20-%40 

Temporary tax rate - Non-wage- %20 
Source: Deloitte kazakhstan snapshot, 2005 
 
Resident individuals are taxed on their worldwide income; non-residents are taxed on income 

sourced in Kazakhstan only. A person is considered resident if present in Kazakhstan for 183 days in a 
12-month period beginning or ending in the relevant tax year. Income tax is charged at progressive 
rates to 20%. Dividends are subject to a final 15% withholding tax. Most capital gains are taxed at a 
normal income-tax rates (Deloitte kazakhstan snapshot, 2005). 

Turkey has more advantage for attracting the foreign investors based the income tax rates. 
Although the height difference of Kazakhstan’s progressive tax rate is lower, Turkey is more 
advantageous in terms of the length difference. The highest rate of the income tax is applied for the 
incomes above 4.000 dollar in Kazakhstan, while this income is taxed with the lowest tax rate in 
Turkey.  

Value Added Tax Rates 
Value-added tax is calculated based on the added value generated in every production and sale 

process. This paid tax is reflected to another stage by being added to the sale price. Thus, the firms are 
being a middle tax payer, while the final payer is always the consumers. In this sense, the VAT is an 
important type of indirect tax. A triple VAT rate is being used in Turkey with the rates of 1%, 8%, and 
18%. While the rates of 1% and 8% is being applied to the goods mentioned in five different lists, the 
18% rate is used for the goods and services that are not listed in those lists.  

 
Table.3. VAT Rates 

 
 Kazakhstan Turkey 

VAT Rates %10-%15 %1-%8-%18 
 
Registration for value-added tax (VAT) is compulsory for businesses in Kazakhstan. The 

standard rate of VAT is 15%, and a lower 10% rate applies to most basic food products. Exports are 
zero-rated. Exemptions include the lease and sale of land and buildings, financial services and 
international transport. A reverse-charge mechanism applies for certain payments to non-residents.  

Tax Load 
The tax load that is calculated by the ratio of total tax and tax related incomes to the Gross 

Domestic Product of the country shows the proportion of economic resources that go to the 
government and organizations with the tax-collecting authority. Naturally, this load reflects the gross-
tax load. Financial helps and transfer expenses are being deducted to calculate the net-tax load. 
However, the gross-tax loads are being compared in this study. 
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Table.4.Total Tax Load 

   1995 2000 2001 2002 2003 
Kazakhstan - 10,2 9,6 12,1 13,5 
Turkey 20,6 31,6 34,2 30,5 32,7 

Source: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/GBG/Tablo_14.xls.htm World Bank, World 
Development Indicators 2005. 

 
The tax load in Turkey has increased considerably in the last 20 years. In fact, Turkey is the 

leading country among the OECD countries that have increased their tax loads in 1985-2002 period. 
While the ratio of tax revenue to the total revenue in Turkey was 15.4 in 1985, this number has 
increased to 20.6 in 1995, and 32.7 in 2003. On the other hand, this rate is very low levels in 
Kazakhstan.  

Tax Responsibility  
Tax payers finish their responsibilities during one fiscal year. A fiscal year is divided into 12 

month and these responsibilities are accomplished in the tax calendar. The relations between the tax 
receiving party government and tax payer are organized in the tax calendar frame. Thus, the tax payer 
has to be always careful about his/her tax responsibilities. In the case of a lack of attention to this 
matter, tax payers are faced with penalties. The fact that the number of responsibilities are high and 
tax payers always have to pay attention to the calendar affects the tax payers both economically and 
psychologically.  

For instance, tax payers have to visit the tax authorities 321 times in a given year. Of course for 
the small sized tax payers and the payers that generate their incomes in a single field this number 
would be smaller. On the other hand, for the large scale companies having complicated activities, this 
would be an approximate number. The tax payers are naturally pressured and focused on their tax 
responsibilities instead of their core businesses.  

The tax payers in Kazakhstan have to pay their expected yearly tax duties on monthly basis. The 
estimated tax debt for the current tax year has to be paid by January 20th. On March 31st following the 
end of tax year, tax returns are being paid. Re-adjusted tax estimate has to be provided 20 days after 
the tax return application and no later than April 20th. A tax payer has to face with tax authorities 48 
times in a given fiscal year. Of course this number is also less for the companies operating in a limited 
scope. From this point of view, it is a more comfortable tax environment compared to the one in 
Turkey.  

The Share of Direct/Indirect Taxes in the Total Tax Revenue 
The share of indirect taxes among the total tax revenue is continuously growing in Turkey. The 

indirect taxes which provide fast source of revenue is recently being used as the first option in order to 
increase the tax revenue. Thus, indirect taxes are being used as the favorite funding tool of the 
governments.  

Comparison of the direct and indirect tax rates is a widely used method in measuring the fairness 
and balanced distribution of the tax load in a country. Direct taxes are paid on income and it is more 
efficient in achieving the tax fairness. Because a relationship with progressive tax rates, discounts, 
exemptions, exceptions, and minimum living discount can only be established by the direct tax paying 
ability. Indirect taxes on the other hand, have a reverse progressive nature which means that the paid 
tax is more significant for the people in the lower wage group. The product groups that indirect tax is 
applied, sum up to a larger share in the budget of people with lower wages that it does in the budget of 
higher waged people. Thus, the tax load is more for the low wage group.  

 
Table.5. The Share of Direct/Indirect Taxes in the Total Tax Revenue in Turkey 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Indirect Taxes 59,3 59,1 59,6 66,4 67,1 69,2 72,8 
Direct Taxes 40,7 40,9 40,4 33,6 32,9 30,8 27,2 

Source: Revenue Administration Data 
 



 

 

285

Indirect taxes cause a tax-unfairness by the way of double taxation especially for the group that 
pays the tax in the form of cut at the source. On the other hand, since the indirect taxes affect the price 
of every goods and services, it can also change the market volume and affect the prices of inputs used 
in the production. For instance, only the indirect tax paid for one liter gas in Turkey equals the price of 
3 liters gas in Kazakhstan. Thus, the indirect taxes can be significant in investment decisions by both 
affecting the buying power of people and increasing the factor prices.  

 
Table.6. The Share of Direct/Indirect Taxes in the Total Tax Revenue in Kazakhstan 

 1997 2000 2001 2002 2003 

Indirect Taxes %66,4 %59,8 %70,7 %53,9 %54,4 

Direct Taxes %23,5 %31,3 %29,3 %46,1 %45,2 
Source: World Bank, World Development Indicators 2005. 
 
While the numbers reflecting the share of indirect taxes among the total taxes do not give a clear 

idea, it is apparent that this share has been decreasing in the recent years. From this point, it is safe to 
state that there is a more comfortable tax environment here compared to Turkey. 

Fairness of the Taxes 
The fairness of the taxes is a concept that has been given a lot of attention by the classic 

economists. The taxes should not prevent the firms and individuals from their production of 
consumption decisions. Not penalizing the production or shopping, not causing the idleness or 
unofficial trade should be among the objectives of a tax policy. It is impossible to talk about the 
fairness of the high indirect tax rates from this perspective. Especially when these taxes are included 
in the prices, the firms and the individuals are either changing their plans or switching to the unofficial 
fields of businesses as a way of showing their reactions. For instance, more than 70% of the taxes in 
Turkey are collected in the form of indirect tax because of the large volume of unofficial economy and 
inability to enhance the tax base. In Turkey, the moment people turn on the electricity, talk on the 
phone, eat food and drink water; they are starting to pay the indirect tax as well. For a lot of products 
such as cigarette, gas, and durable goods, the tax payers have to pay more than one indirect tax. For 
the products that have Special Consumption Tax (SCT) and VAT on them, the payers have to pay also 
the VAT of the SCT. Considering this situation for the Turkey, it looks impossible to talk about the 
fairness of the taxes. The affect of the indirect taxes in the efforts to deal with inflation and stop the 
potential high demand is significant.  

Social Security Cuts 
The social security cuts which affect the labor costs significantly, is a main determinant for 

especially the investments with labor-centered technologies. An employee has a gross labor cost for 
the employee and the employee pays the social security cuts and taxes to the government as the 
responsible party. In this sense, [net wage / labor cost] ratio determines the affect of the tax system in 
terms of advantage-disadvantage to the labor cost from the competition point of view. For this reason, 
all countries are in the search of ways to increase the ratio of [net wage / labor cost], which means 
decrease the extra labor cost over the wages. While this rate was 54.5% in 1998, it has increased to 
71.5% in 2006. 14% social insurance, 1% unemployment insurance, 15% income tax, 0.6% stamp tax 
which sums up to 30.6% are collected on the gross wage in Turkey 
(http://www.calisma.gov.tr/CGM/asgari_ucret_01_2006.xls). 

In Kazakhstan, there are cuts on gross wages such as social tax and retirement fund. Social taxes 
are the types of taxes that the branches of the resident and non-resident companies have to pay on the 
gross wages that they are paying for the resident and non-resident individuals. The monthly social tax 
is 21% and it is paid for the resident and non-residents on their gross wages. Retirement fund cut on 
the other hand; is calculated by the employee and paid to the retirement fund for the Kazakhstan 
Republic citizens. In this case, [net wage / labor cost] rate is about 70%. However, a meaningful 
comparison between two countries would be possible only after knowing the volume of unofficial 
employment (http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ulkeler/kaz/kaz-rap-dig-yi2.doc).  
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CONCLUSION 
There are a lot of factors affecting the international investment decisions. More than 50 such 

factors are mentioned in the related literature. Along with globalization process, international 
investment approaches, points of view, and all related subjects are changing rapidly. Such a change is 
causing a relentless competition among the countries in order to attract the foreign investments.  

Although there are a lot of factors affecting the foreign investments, tax has a special place 
among these factors. The studies in the literature aiming to find out the affects of tax on the 
international investment decisions have not been able to put a net conclusion forward. Some empirical 
results state that the taxes have positive affect on the investment decisions while others argue the 
opposite. Although there is not a clear result in this discussion, the countries are involved in a 
competition to draw the investments. Such a competition which involves the changes in the tax rates 
and various tax incentives has caused even negative results for some countries.  

The affect of the tax on the investment decisions is important for also changing the volume of 
other factors. Taxes are also effective on factors such as: market share, labor cost, growth rate, and 
budget deficits. Thus, when studying the affects of taxes, the fact that taxes might have different 
degrees of affects on different factors. When such an evaluation is made among small number of 
countries, the affect of taxes on the investment decisions will be better understood.  

Comparison of the official corporate and income tax rates points out that Turkey has competitive 
advantage over Kazakhstan because Turkey has advantage resulting from the length difference in 
progressive income tax system. From the VAT rates perspective, Turkey is using three different rates 
(1%, 8%, and 18%), while Kazakhstan has two different rates (10% and 15%). Thus, Kazakhstan 
looks more advantageous in this sense.  

Tax load is higher in Turkey compared to Kazakhstan. In the last 15 years in Turkey, a 17% 
increase in tax load has been experienced which is the highest rate among the OECD countries. Tax 
responsibility situation is also better in Kazakhstan in terms of fiscal tax responsibility.  

Considering the share of indirect taxes among the total taxes, Kazakhstan looks like a tax heaven 
compared to Turkey. The indirect taxes on all goods and services disturb the market volume and the 
fairness of taxes principle. From this point of view, it is safe to say that Kazakhstan has bigger 
advantage in terms of investment decisions.  

In fact, when Kazakhstan and Turkey is evaluated based on the taxation factors, only the official 
tax rates provide a meaningful evaluation. An evaluation made based on the effective tax rates 
however, would be more meaningful. On the other hand, the degree of unofficial business volume in 
both economies is significant in determining the affects of taxes on the investment decisions. 
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VERGİ İDARESİ İLE MÜKELLEF ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GİRİŞİMCİLİĞE 
ETKİSİ (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ) 

Raziyahan ABDİYEVA* 
 

ÖZET 
Vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan metodolojik ilkeler vergi sis-

teminin inşa edildiği temeli oluşturur. Kırgızistan’da son yıllarda ekonomik büyümeyi hızlandırmak, 
girişimciliği teşvik etmek ve bütçe açığını azaltmak amacıyla bir takım vergi reformları yapılmıştır. 
Söz konusu reformların çoğu temel vergilerin oranlarıyla ilgili olmuştur. Günümüzde girişimciliğin 
gelişmesini önleyen sorunların en önemlisi de vergi idaresiyle ilgili sorunlardır. Kırgızistan’da vergi 
idaresi ile mükelleflerin haklarının  dengeli olmaması, vergi gelirlerinin toplanabilirlik seviyesinin 
düşük ve kayıt dışı ekonominin yaygın olması vergi idaresi, özellikle vergi idaresi ile mükellef ilişki-
lerinin yeniden gözden geçirilmesini talep etmektedir.  

ТЕЗИС 
Методологические принципы, лежащие в основе взаимоотношений налогоплательщиков и 

налоговых органов, по сути, являются тем фундаментом, на котором строится вся архитектура 
налоговой системы. В Кыргызстане в последние годы проводятся налоговые реформы с целью 
ускорения экономического роста, стимулирования предпринимательства и снижения бюджет-
ного дефицита. Данные реформы в основном были направлены на снижение налоговых 
процентов. Сегодня одной из острых проблем является взаимоотношения налоговых органов с 
налогоплательщиками в области соблюдения прав и обязанностей. Для достижения вышеска-
занных целей нужно оптимизировать права и обязанности налоговых органов и налогоплатель-
щиков, создать систему новых информационных и иных услуг, предоставляемых налогопла-
тельщикам налоговыми органами и развить налоговую культуру налогоплательщиков.  

 

GİRİŞ 
Kırgız Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Pazar ekonomisine uygun olan yeni 

vergi sistemi 1992 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. 1992 yılında Katma Değer Vergisi, 
Özel Tüketim Vergisi, Özel Kişilerden Alınacak Gelir Vergisi, Tüzel Kişilerden Alınacak Gelir Ver-
gisi v.s. vergiler konulmuştur. İktisadi küreselleşme ve söz konusu vergi mevzuatının geçiş ekonomi-
sinde ortaya çıkan sorunları çözememesinden dolayı 1996 yılı 1 Temmuzda yeni bir Vergi Kanunu 
kabul edilmiştir. Vergi Kanununun yürürlükte olduğu dönem içerisinde bazı nizamnamelerin düzen-
lenmesi gerektiği anlaşılmıştır. 2001 yılında vergi sistemindeki dengezisliği ortadan kaldırmak, küçük 
boyutlu işletmeciliği geliştirmek, kayıt dışı ekonominin kayıt altına almak, mali  dengesizliği (açığı) 
aşmak gibi sorunları gidermek amacıyla Kırgız Cumhuriyetinde vergi politikasını geliştirme Tasarısı, 
2002 yılında ise Kırgız Cumhuriyetinin 2005 yılına kadar Mali Reform Stratejisi kabul edilmiştir.  
Günümüzdeki vergi sorunlarından en önemlisi de vergi idaresinin geliştirilmesidir.  

                                                 
* Arş.Gör., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü. 
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KIRGIZİSTANDA VERGİ  İDARESİ SİSTEMİ 
Kırgız Cumhuriyeti Vergi Kanununun 10. maddesinde Vergi İdaresi Kırgız Cumhuriyeti Maliye 

Bakanlığı altındaki Gelirler Komitesi ve onun ilgili yerel dairelerinden oluştuğunu belirtmektedir. 
Fakat bu açıklama şu andaki Vergi İdaresi yapısına uygun değildir. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanının 2005 yılı 14 Nisan tarihinde 103 No’lu “Kırgız Cumhuriyeti mali sistemini yöneten idarelerin 
yeniden organize edilmesi hakkında” isimli kararnamesine göre Gelir Komitesi kaldırılmış ve 2005 
yılı 25 Nisan Tarihinde KC.Hükümetinin 164 No’lu kararnamesine göre Vergi İdaresi Kırgız Cumhu-
riyeti Hükümeti altındaki Merkezi Devlet Vergi Müfettişliği, bölge ve şehir (Bişkek ve Oş) Devlet 
Vergi Müfettişliği ve ilçe Devlet Vergi Müfettişliğinden oluşmaktadır (Zemlyanskaya, 2002). 

Devlet Vergi Müfettişliğinin temel görevleri şunlardır: 
 Vergi toplamak; 
 Kırgız Cumhuriyeti Vergi Kanunu ve vergileri düzenleyen diğer Kanunlarının taleplerinin 

yerine getirilmesini sağlamak; 
 Vergi Kanunu Pazar ekonomisinin gelişmesine olan etkisini ve etkinliğini incelemek; 
 Diğer ülkelerle vergilemeyle ilgili anlaşmaların projelerinin hazırlanmasına katılmaktır.   

Vergi İdaresinin Hakları 
Vergi idaresi ve mükelleflerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler onların arasındaki ilişkileri 

belirlemektedir. 
Vergi İdaresi: 
 Mükellefleri vergi ve diğer zorunlu ödemelerinin doğru, zamanında ve tamamen yerine 

getirdiklerini denetlemeye; 
 Yürütme iktidarının herhangi bir idaresinden kendi fonksiyonlarını yerine getirmek için 

gerekli olan verileri sorma ve almaya; 
 Vergi yükümlülüklerinin ortaya çıkışı, yerine getirilmesi ve kaldırılmasıyla ilgili açıklama ve 

yorum yapmaya; 
 Vergi mevzuatının uygulanmasıyla ilgili talimatname ve tüzükleri onaylanmış usulde işlemek 

ve kabul etmeye, onları denetleme ve yerine getirmeye; 
 Bütçeye borçlu olanların banka ve mevduat hesabından vergiyi ödemesini talep edebilir. Bir 

de mükellefe borçlu olanların hesabından da talep edebilme gibi haklara sahiptir ((NAKR, 
2005). 

 K.C.V.K. 52. maddesine göre mükellef vergi ödeme zamanı geldiğinde vergiyi ödemezse, 
Vergi İdaresi mükelleften vergi borcunu zorla alma talebi ile veya mükellefi iflas ettiğine dair 
karar çıkararak yok edilmesini talep eden dilekçe yazmak zorundadır.    

 K.C.V.K. 52. maddesine göre mükellef vergi yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa Vergi 
İdaresi mükellef tarafından kabul edilen vergi tutarını bir de para cezası ve cezai yaptırımları 
uygulayama ve mahkeme kararıyla mülkiyetini almaya hakkı vardır.  

Vergi idaresinin sorumluluk ve yükümlülükleri ise şunlardır: 
 Vergi idaresi görevlerini yaparken özel ve tüzel kişiler hakkında elde edilen bilgileri 

saklamak;   
 İlave edilen vergiler ve diğer konulardan şikayetçi olan mükelleflerin yazılı şikayetlerini göz-

den geçirip cevaplamak; 
 Vergi idaresi memurları kendi yükümlülüklerini yerine getirmediği, mükellefler hakkında 

bilgileri sır tutmadığı durumlarda disiplin, idari, maddi ve cinai cezalar uygulanacaktır.  
 Vergi idaresi memurlarının yükümlülüklerini yanlış yerine getirmelerinin sonucunda ortaya 

çıkan mükellefin zararları KC. Kanununda onaylandığı şekilde tazmin edilmelidir 
(NAKR,2005). 

Mükellef  Hak ve Yükümlülükleri 
Vergi ile ilgili hukuk ilişkileri düzenleme yöntemi idari emir ve talimatlar yöntemi olmaktadır. 

Söz konusu yöntemde bir taraf  - Vergi İdaresi diğer taraf - mükelleflere  kendi iradesini dikte edebil-
mektedir. Bu bağlamda, mükelleflere Vergi İdaresi tarafından alınan kararlara itiraz etme imkanının 
verilmesi onların kendi haklarını korumalarının en önemli aracı olmaktadır (Zemlyanskaya, 2002).  

Mükelleflerin şikayetlerinin gözden geçirilmesiyle ilgili olan  Vergi Kanununun 58.maddesinde 
vergi adaleti prensibi bozulmaktadır. Söz konusu maddeye göre mükellef vergi idaresinin çıkarttığı 
kararından şikayetçi ise onun üç seviyesinden (ilçe, bölge ve merkezi vergi idareisi) geçtikten sonra  
mahkemeye  mahkemeye başvurma hakkı vardır (Karıpkulov, 2006).  
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Vergi idaresi ile mükellefleri arasındaki ilişkiler vergi idaresiyle ilgili önemli sorunlardandır. 
Günümüzde tarafların hak ve yükümlülükleri sadece beyan edilmiş ve onları yerine getirmenin açık 
bir mekanizması yoktur.   

Kırgız Cumhuriyeti Vergi Kanununun 45. maddesine göre mükelleflerin fazla ödedikleri vergiler 
diğer vergi borçlarına veya mükellefin isteğiyle gelecekte ödenecek vergilerin hesabına kaydırılabilir. 
Fakat, mükellef fazla ödediği vergilerin geri ödenmesini istiyorsa 30 gün içerisinde Kırgız Cumhuri-
yeti Merkez Bankasının iskonto haddine göre faiz hesaplanarak geri ödenmesi gerekir. Fakat, fazla 
ödenen vergilerin geri ödenmesi hemen hemen mümkün değildir. Çoğu girişimciler söz konusu para-
larını geri almaya çalıştıklarını fakat, söz konusu mekanizmanın karmaşık ve zor olduğundan ve  yük-
sek seviyeli yolsuzluğun mevcut olmasından dolayı tüm çabalarının başarısız olduğunu söylemekte-
dirler. Günümüzde sadece KDV ile ilgili fazla ödemeler 1.2 milyar somu oluşturmaktadır (söz konusu 
para miktarı Devletin faiz ödemeden kullandığı girişimcilerin parasal araçlarıdır (Karıpkulov, 2006).  

Günümüzde mükellefin suçsuz olduğunu ispatlama yükü tamamen mükellefe yüklenmektedir. 
Tartışmalı durumlarda karar vergi idaresi lehine alınmaktadır.  

Mükellefler bütçeye ödedikleri vergilerin zamanında yapıldığından ve doğruluğundan sorumlu-
durlar. Eğer vergi zamanında ödenmemişse mükellef vergi ödeme vadesi geçtiği günden itibaren her 
gün için faiz ödemelidir. Vadesi geçen vergi ödemelerine uygulanacak faiz ölçüsü Kırgız Cumhuriyeti 
Ulusal Bankasının faiz haddi ile aynıdır.   

Beyannameyi geç getiren mükelleflere ödenmeyen vergi tutarının % 5’i ölçüsünde her ay için 
parasal ceza uygulanır. Fakat söz konusu parasal ceza özel kişilerin ödemedikleri toplam vergi tutarı-
nın % 10’unu, tüzel kişilerin ise % 20’sinden fazla olmamalıdır. Eğer mükellef bildiride gösterilen 
vergiyi  belirlendiği tarihe kadar ödemezse ödenmeyen vergi tutarına geciktiği her ay için % 5 parasal 
ceza uygulanır. Fakat, toplam parasal cezaların ölçüsü özel kişilerin toplam ödenmeyen tutarının %10’ 
tüzel kişilerin ise % 25’ini  geçmemelidir (KCVK. 64.md.).  

K.C.V.K. 65.maddesine göre eğer mükellef beyannamede gelirini az göstermişse, vergi idaresi 
tarafından onun gelirini bilerek veya belgeleri sahte yaparak azalttığı saptanır ve ona azalttığı vergi 
ölçeğinde parasal ceza uygulanır. 

İktidarlı yetkilere sahip olan vergi idaresi ile mükellef haklarının dengeli olmadığı açık bir şe-
kilde görülmektedir. Mükelleflerin vergi mevzuatı düzenlemeleri hakkında zamanında haberdar ol-
mamalarının nedeni de buradan kaynaklanmaktadır. Bir de mükelleflerin vergileme alanında yaptık-
ları kanuna aykırı hareketleri için sorumlu tutma sistemi de gelişmemiştir. Mükellefin yaptığı aynı suç 
için Vergi Kanunu ve İdari Kanun tarafından ikili cezalandırılması, cezaların katı olması, bu cezaları 
uygulamanın yasal prosedürlerinin gelişmemiş olması – bunların hepsi vergi idaresi ile mükellefin 
sorumluluklarını düzenleyen normların yeniden gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini talep etmek-
tedir (Karıpkulov, 2006).    

KIRGIZİSTAN’DA VERGİ DENETİMİ 
Vergi denetimi Devlet Vergi Müfettişliği ile mükellef arasındaki vergisel ilişkilerin hemen he-

men tüm sorunlarını kapsayan vergi mekanizmasının bir elemanıdır (Çolbayeva, 2005).   
Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Altındaki Devlet Vergi Müfettişliği mükellefleri denetleme yetkisi 

olan tek idaredir. Vergi denetimi Devlet vergi müfettişliği başkanının yazılı nizamına göre temelinde 
yapılmaktadır. Denetim süresi ilçe, şehir, bölge veya cumhuriyet vergi müfettişliklerinin birisi tarafın-
dan yılda sadece bir kere yapılmalıdır.  Denetim süresi 30 günü aşmamalıdır. İhtiyaç duyulduğunda 
Devlet vergi müfettişliğinin yazılı izni ile 10 güne uzartılabilir. Yeniden denetim 10 gün içinde yapılır 
ve yalnız ek belgelerden elde edilen verilere göre yapılır.   

Vergi Denetimi şekilleri ve yöntemleri: 
 Mükelleflerin vergilerle ilgili yükümlülüklerinin yerine getirdiklerini kontrol etmek amacıyla 

yapılan denetim; 
 Mükellefin ilişkisi olan üçüncü kişilerin denetlenmesi. 

OECD ülkelerinin hepsinde vergi idaresinin mükellefin üretim ve ikamet yerlerine girme hakkı 
vardır. Fakat, her ülkede söz konusu haklar farklıdır. Bazı ülkelerde (örneğin Avustralya, İrlanda, Ja-
ponya ve Yeni Zelanda’da) mükellefin mesken yerine girmeye ne mükellefin rızası ne de mahkeme 
onayı gerekmektedir. Çoğu zaman mükellefin mesken yerlerine onun razısı olmadan girmek için 
arama izni gerekmektedir (örneğin, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İs-
panya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD’de).Bazı ülkelerde üretim ve ikamet yerlerine girme düzeni 
çeşitlidir. Örneğin Belçika, Kanada, Yunanistan, Portekiz ve Norveç’te ikamet yerine girmek için 
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mahkeme izni gerekirken, üretim yerlerine girmek için gerekmemektedir. Finlandiya’da ise ikamet 
yerlerine sadece cezai suç araştırma yapıldığında girilebilir.KC. Hükümetinın 164 No’lu “ Kırgız 
Cumhuriyeti Hükümeti Altındaki Devlet Vergi Müfettişliği Hakkında” kararnamesine göre vergi mü-
fettişleri yazılı yetkilerin temelinde mükellefin iktisadi faaliyette bulunduğu yere (ikamet yeri hari-
cinde) iş saatinde mükellefi önceden bilgilendirmeden vergileme konusunu denetlemek amacıyla 
girme hakkı vardır (Sinelnikov v. d., 2000).  

Uzmanların değerlendirmelerine göre mükelleflerin yükümlüklerini yerine getirmemelerinden 
dolayı devlet her yıl bütçe gelirlerinin % 15 – 25’ini kaybetmektedir. Vergilerin tamamının bütçeye 
tahsil edilemediğinin en önemli nedenlerinden biri de  Kırgızistan’da yaygınlaşmış olan vergiden ka-
çınmadır (Çolbayeva, 2005).  

Devlet vergi müfettişliği tarafından 2004 yılında 14982, 2005 yılında ise 15998 doküman dene-
timi yapılmıştır (Tablo:1). Söz konusu denetim 328 denetim müfettişleri tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Bir denetimin ortalama olarak 8 gün içinde yapılmıştır. Denetim raporu aracılığı ile 2004 yılında 
844612.2 bin som, 2005 yılında ise 906009.8 bin som ilave edilmiştir (Tablo:2). Bunların 2004 yı-
lında 215107.3 bin somu, 2005’te ise 322539.4’ü bütçeye tahsil edilmiştir. Faaliyette bulunan tüzel 
kişilerin 2004 yılında % 33.6’sı, 2005 yılında ise % 34.5’i  doküman denetimine tabi olmuştur. Özel 
kişilerin ise 2005 yılında % 10’u, 2004 yılında % 12’si doküman denetimine tabi olmuştur.   

 
Tablo:1 2004-2005 Yıllarında Devlet Vergi Müfettişliği Dairelerinin  Özel ve Tüzel Kişilere  

Yapılan Doküman Denetimi 
2004 2005 No  Tüzel Kişiler Özel Kişiler Tüzel Kişiler Özel Kişiler 

1 2 3 4 5 6 
1 Denetim yapma yetkisi verilen  

vergi müfettişlerin sayısı 329 158 327 165 

2 Devlet Vergi Müfettişliğinde kayıtlı 
olan işletmelerin sayısı 51364 65005 54701 92238 

3 Faaliyette bulunan işletmeler 29219 41028 30003 59138 
1 2 3 4 5 6 
4 Denetlenen doküman sayısı 10073 4909 10081 5917 
5 Faaliyette bulunan işletmeleri 

kapsama oranı % 34.47 %12 %33.60 %10 

6 Ortalama denetim yapma vakti (gün 
olarak) 8 8 8 7 

Kaynak: KARIPKULOV.N.A, Dokument politiki “Priçinı rosta proverok predprinimatelskoy 
deyatelnosti gosudarstvennımi organami, rosta korruptsii v kontroliruyuşih organah i rekomendatsii 
po uluçşeniyu administrirovaniya i snijeniyu korruptsii”,s.4. IRT ve USAID desteğiyle düzenlenmiştir. 
http://www.investment.kg/ru/downloads/21_02_06_doc_politics/24_02_06_doc_politic.pdf (25.03.06) 

 
Tablo:2 2004-2005 Yıllarında Devlet Vergi Müfettişliği Dairelerinin  Özel ve Tüzel Kişilere  

Yapılan Doküman Denetiminin Sonuçları 
2004 2005 No  Tüzel Kişiler Özel Kişiler Tüzel Kişiler Özel Kişiler

1 Denetim raporlarına göre toplam ilave  
edilen para miktarı (bin som) 809029.50 35582.70 877161.00 28848.90 

2 Toplam tahsil edilen para miktarı (bin 
som) 208243.80 6863.50 311021.80 11517.60 

3 Her denetime düşen ortalama ilave edilen 
para miktarı (bin som) 80.32 7.20 87.01 4.90 

4 Her denetime düşen ortalama tahsil edilen 
para miktarı (bin som) 20.67 1.40 30.85 1.95 

5 
Denetim yapan müfettişleri sağlamaya 
harcanan toplam bütçe harcamaları (bin 
som) 

13755.74 8456.40 13943.66 6802.70 

Kaynak: KARIPKULOV.N.A, Dokument politiki “Priçinı rosta proverok predprinimatelskoy 
deyatelnosti gosudarstvennımi organami, rosta korruptsii v kontroliruyuşih organah i rekomendatsii 
po uluçşeniyu administrirovaniya i snijeniyu korruptsii”,s.5. IRT ve USAID desteğiyle düzenlenmiştir. 
http://www.investment.kg/ru/downloads/21_02_06_doc_politics/24_02_06_doc_politic.pdf (25.03.06) 
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2005 yılında vergi denetimi yapılan tüzel ve özel kişilerin sayısı 2004 yılına nispeten 1016’ya 
artmıştır. Bunun yanında faaliyette bulunan tüzel kişilerin % 33.6’sı ve özel kişilerin % 10’u vergi 
denetiminden geçmiştir. Gelişmiş ülkelerde tüzel ve özel kişilerin sadece % 2’sine vergi denetimi ya-
pılmaktadır (Karıpkulov, 2006: 9).  

Eksperlere göre girişimciler müfettişler ile gayri resmi ilişkilerinin neticesiyle  gelirlerinin % 
50’sinden fazlasını saklayabilmektedirler. Bu durum kamu gelirlerinin arttırmada önemli bir sorunları 
yaratmaktadır.BEEPS (The Business Environment and Enterprise Performance Survey) kurumunun 
2003 verilerine göre en çok rüşvet vergi müfettişlerine verilmektedir. Söz konusu rüşvet diğer genel 
müdürlüklere verilen rüşvetten üç kat fazladır (Karıpkulov, 2006).  

VERGİ İDARESİNİN MODERNİZASYONU 
Kırgızistan’da vergi idaresi alanında çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri de vergi ida-

resinin modernizasyonudur. Vergi idaresinin modernizasyonu mükelleflerin vergi yükümlülüklerini 
gönüllü ve tamamen yerine getirmeleri için uygun koşulların yaratılması ve mükellefe sunulan hiz-
metlerin iyileştirilmesidir. Bu bağlamda Vergi İdaresinin yeni modelinin geliştirilmesiyle ilgili Ça-
lışma Grubu oluşturulmuş ve 2005 25 Aralıktan itibaren çalışmaya başlamıştır. 2006 16 Ocak tari-
hinde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamesi ile KC. Vergi İdaresini yeniden yapılandır-
mayla ilgili Komite oluşturulmuştur.  

Vergi İdaresinin Sunduğu Hizmet Kalitesinin Arttırılması  
Vergi idaresi ile mükellefler arasındaki ilişkilerinin kalitesinin gelişmesi için vergi idaresinin 

mükellefe sunduğu hizmetlerinin ciddi bir şekilde düzenlenerek geliştirilmesi gerekir. Çünkü söz ko-
nusu ilişkilerin niteliği sadece vergi gelirlerinin büyüklüğüne değil ülkedeki girişimciliğe, yatırım ik-
limine ve genel olarak iktidasi büyümeye etki etmektedir.   

Bu konuda İrlanda iyi bir örnek olabilir. İrlanda’da 1980’li yılların ortasından itibaren vergi ida-
resi ile mükellef arasındaki ilişkilerin karakterinin değiştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Söz ko-
nusu düzenlemelerin temel prensibi vergi idaresinin mükellef odaklı olmasına, onlara azami derecede 
kaliteli hizmet sunmaya, yani vergileri hesaplama ve ödeme işlemlerinin ve vergi beyannamesi tesli-
minin basitleştirilmesine, mükellefin vergi idaresi için harcadığı zaman ve maddi harcamalarının mi-
nimize edilmesine, verilerin elektronik sistemle verilmesi ve işlenmesine v.s. yönelik olmuştur 
(Popova, 2006). 

Vergi idaresinin yeni ilişkiler sisteminin şiarı: “Bizde mükellefler yok, bizde vergi mevzuatını 
basit prosedürlerle yerine getirebilmelerine, vergileri doğru ve zamanında ödemelerine yardımcı oldu-
ğumuz müşterilerimiz var“ olmuştur. İrlanda’da yeniden yapılandırmaları gerçekleştirmede vergilerle 
ilgili yapılan söz konusu düzenlemeler sonucunda İrlanda yatırımcılar için cazip hale gelmesiyle bir-
likte bu ülkenin büyüme hızı artmış ve kamu gelirleri de önemli ölçüde büyümüştür (Popova, 2006).   

Günümüzde vergi idaresinde belgelerin önemli kısmı kağıt üzerinde tahsil edilmektedir. Bu ko-
şullarda mükelleflere yapılan hizmetlerin kalite sonununu çözmek mümküm değildir. Çünkü kağıt 
üzerinde getirilen verileri işleme önemli emek ve zaman gerektirir. Kırgız vergi idaresinin mükellef-
lere kaliteli hizmet verebilmeleri için yapılandırmasıyla ilgili reformların yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, vergi müfettişliğinin fonksiyonel prensibe göre yapılanması bize göre kendi personelini daha 
etkin ve düzgün şekilde kullanmasına yardımcı olabilir. Özellikle, mükellefleri tatmin edici bir hizmet 
sunabilmek için vergi idaresinde mükellefleri bilgilendirme ve onlara danışmanlık yapacak uzman-
laşmış bir bölüm oluşturulmalıdır.  

Vergi idaresinin hizmet kalitelerinin arttırılmasına etki eden diğer önemli etken de mükellefler 
ile ilgilenen bölümün memurlarının iş talimatına kadar tüm prosedürlerin tanzimidir (Gonçarov, 
2003).  

İngiltere İç Gelir İdaresi “Inland Revenue” isimli mükellefle ilgili beratında  bugün bize hayal 
gibi gelen standartların uygulandığı görülmektedir. Söz konusu beratta tüketicilere genel yaklaşımları, 
amaçlarının her vergi işlemi için etkili, verimli ve adil bir hizmet vermek olduğu açıklanmıştır. Mü-
kelleflere yardım sağlamak için vergilerin belirli özelliklerini veya belirli durumlarda ne yapılacağı 
(yeni bir iş kurarken vb.) ile ilgili geniş ve net  bilgi içeren broşür, kitapçık vb. sağlamaktadırlar. 
Özellikle hizmet standartları da yazılmıştır. Bu standartlara göre 

 Eğer mükellef telefon ederse 30 saniye içinde (10 çalış) cevaplamayı; 
 Eğer direkt olarak ilgili kişiye ulaşamamışsa iki bağlamada mükellefi doğru yere ulaştırmayı 

hedeflediklerini; 
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Eğer mükellef soruşturma merkezlerine gelirse 15 dakika içinde (randevunuz yoksa) görmeyi 
amaçladıkları yazılmıştır (Karyağdı, 2001). 

Vergi İdaresi ile Mükellef Arasında Bilgi ve Veri Tesliminde Telekomünikasyon Tesislerinin 
Kullanılması 

Mükelleflerle çalışmaların yeni tarzının uygulanmasında kuruluşların ve girişimcilerin muhasebe 
raporlarının ve beyannamelerinin elektronik şekilde, telekomünikasyon tesisleriyle gönderme imkanı-
nın verilmesi önemli rol oynayacaktır. Böyle bir sistemde mükelleflerin raporları teslim etme kolay-
laşmakta ve söz konusu işlemlerin yapılamasıyla ilgili zaman kaybı ortadan kalkacaktır.    

Mükelleflerde Vergi Kültürünün Oluşturulması  
Diğer önemli unsur da mükelleflerde vergi kültürünün oluşturulmasıdır. Vergi kültürü devletin 

vergi politikasına olan ilişkileri ve kanunla belirlenen vergileri zamanında ve tamamıyla yerine getir-
meye hazır oldukları ile ifade edilmektedir. Vergi kültürü sadece mükellef davranışının düzenleyicisi 
olmakla birlikte vergi  idaresi memurlarının da davranışlarının doğrudan düzenleyicisi olmalıdır. 
Vergi kültürü mükellef davranışının mükellef ile vergi idaresi arasındaki ilişki şekillerinin objektif ve 
sübjektif unsurlarının toplamıdır (Çolbayeva, 2005). 

Vergi kültürünün oluşturulmasında devletin halka sunduğu kamusal hizmetler ile topladığı vergi 
gelirleriyle eşit olması, bütçe gelirlerinin tahsis edilen amaca göre harcanması, kamusal mallar üretile-
rek geri sunulması önemlidir. Bunun için mükelleflerin gönüllü vergi ödemeleri için onların ödedikleri 
vergilerin nereye harcandığıyla ilgili detaylı rapor verilmelidir.  

Vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkilerin gelişmesi için vergi idaresinin Kırgız Cumhuri-
yeti Vergi Kanununun her maddesiyle ilgili etkin bir açıklamaların verilmesi, Vergi Kanununa getiri-
len düzenlemeler hakkında mükellefleri zamanında bilgilendirilmesi gerekir. Örneğin, Batı’da eğer 
mükellef vergi idaresinin herhangi bir vergiyle ilgili veriyi zamanında bilgilendirilmadiğinden hata 
yaptığını ispat ederse ona ceza uygulanmamaktadır (Çolbayeva, 2005).  

SONUÇ 
Kırgızistan’da genel olarak kamu kurumlarının sahip olduğu yetkiler önemli bir siyasal güce dö-

nüşmektedirler. Dikkatle bakılırsa bugün herhangi bir vergi müfettişinin dikkatsizce yaptığı bir eylem 
ülkenin imajına olumsuz etki yapmakta ve daha sonra  bakanların her şeyin iyi ve mükemmel oldu-
ğuna dair yaptığı konuşmalar da durumu düzeltememektedir. Demek ki, günümüzdeki en önemli so-
run – vergi idaresi ile mükellefler arasındaki ilişkiler, yani,  güven ortamı, vatandaşların devlete, vergi 
idaresine olan güveninin sağlanmasıdır (Makarov, 2005).   

Vergi idaresi ile mükellefler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için şunların 
yapılması faydalı olacaktır:  

 Mükellef devletin vergileme alanındaki hizmetinin tüketicisi – prensibinin uygulanması ; 
 Vergi müfettişleri tarafından yapılan vergi denetimlerinin kalitesini yükseltmeye ve sayısını 

azaltmaya yönelik programların işlenmesi; 
 Mükellefin masumiyet karinesi uygulanması; 
 Vergi idaresi ile mükelleflerin direkt temasta bulunmasını sınırlayan tedbirlerinin işlenmesi; 
 Vergi idaresi memurlarının davranışlarıyla ilgili etik yasasının hazırlanması; 
 Mükelleflere hizmet etme kalitesini arttırmaya yönelik programı hazırlanması;  
 Vergi idaresi memurlarının ücretini arttırarak vazifelerinin kaliteli bir şekilde  yerine 

getirmelerinin talep edilmesi ve sorumluluklarının arttırılması; 
 Mahkeme sisteminin saydam, adil ve tarafsız hale getirilmesi.  

Kırgızistan gibi ekonomisi zayıf ve borç yükü fazla olan bir ülkede daha iyi kamusal hizmet su-
nabilmek, bütçe açığını azaltabilmek için kamu gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Kamu gelirle-
rinin en önemli kaynağı da vergilerdir. Vergilerin arttırılması için  etkin, mükellef odaklı, mükellefi 
zora sıkmayan ve halkın devlete olan güvenini sarsmayan adil bir vergi sisteminin oluşturulması gere-
kir.  Vergi sistemi ülkedeki ekonomik faaliyetleri ve girişimciliği önleyici değil, aksine teşvik edici 
niteliğe sahip olmalıdır. 
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HOW ENTREPRENEURSHIP CAN BE ACCELERATED WITH MINIMIZATION 
OF BUREAUCRACY VIA ONLINE VENTURE START-UP APPLICATIONS: 

A COMPARATIVE STUDY 

N. Tolga Saruç* 
Habib Yıldız** 

Erman Çoşkun*** 
 

ÖZET 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler şirket kurma aşamalarında çoğu zaman yeterli kaynak ve danış-

mana sahip değillerdir. Bu yüzden bu tür şirketler genelde şirket kurma prosedürünü ve izlenmesi ge-
reken adımları bilmemektedirler. Şirket kurmak için gereken işlemlerin yoğunluğu ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Bazı ülkelerde bürokrasi ve kırtasiyecilik oldukça yoğun olmasına karşın, diğer ülke-
lerde şirket kurma aşamaları net ve işlemlerde hızlıdır.  Bu tür ülkelerde yatırımların ve yeni şirketle-
rin teşvik edildiği söylenebilir. Çalışmada değişik ülkelerdeki şirket kurma aşamaları ve internet yo-
luyla başvuru yapabilme olanakları incelenmiştir. Seçilen 5 farklı ülkede (Kanada, Birleşik Krallıklar, 
Singapur, Türkiye ve Kırgızistan) şirket kurmak için gerekli aşamalar ile süre ve maliyetler incelen-
miştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan farklı ekonomiler seçilerek şirket kurma aşamasında sunulan 
internet ve e-devlet hizmetleri araştırılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise şirket kurma aşamalarında 
kırtasiyecilikten kurtularak sistemi verimli bir hale getirmek için gerekli olan önerilere yer verilmiştir. 

SUMMARY 
Start-up ventures, especially the small and medium ones, have limited amount of resources and 

capital as well as insufficient experts such as lawyers, consultants, accountants and administrators to 
support them when they need it most. Thus, most of these businesses do not know how to proceed 
with establishing a new firm. They are not aware of bureaucracy and the necessary steps to follow. 
The level of bureaucracy’s impact changes from country to country. In some countries these processes 
can be long, money and time consuming and may take several weeks or months which discourages 
new venture start-ups, whereas in others these processes are much more efficient and fast which en-
courages new venture start-ups.  These differences and the impact of availability of e-government and 
online application possibilities are the subject of our study.  The study compares bureaucratic systems 
for venture start-ups in different countries and discusses to provide an opportunity for adapting the 
most effective ones for the developing countries. 

In this study, our aim is to analyze and compare the steps and the amount of money and time 
spent in the application process for new ventures in five different selected countries. These five coun-
tries are chosen according to their different level of bureaucratic necessities and red tape used.  We 
analysed some developed countries which have very efficient venture start-up processes and those in 
which the process is slow and ponderous.  Another objective of the study is to find out how e-gov-
ernment services, i.e. the use of internet and online application availabilities impact on the cost of 
start-up both to the firms involved and to government spending.   

We look at the steps required for start-up in countries such as Canada, Singapore and England 
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** Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Böl. 
*** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Böl. 
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and try to derive some lessons for less effective systems in countries such as Turkey and Kyrgyzstan. 
Studying business start-up rules in different countries are not only valuable for cross-comparison, but 
they are also helpful for policy makers in reducing the cost involved for start-ups. In this inter-disci-
plinary study, technical and regulatory suggestions to broaden the applications of online start-ups are 
placed in the last part of the study.   

Key Words: Entrepreneurship, e-government, online application, start-up 

INTRODUCTION 
It just takes 2 days to start-up a business in Australia while it takes 203 days to do the same in 

Haiti (Sharader and Werner 2005). Recently many countries are trying to reform their business regis-
tration process in order to reduce informal economy and increase the investments. There are many 
successful reforms in the subject of business registration in countries such as Canada, UK and Singa-
pore. European Union countries also reduced the registration cost by 10% and registration time by 
about 15% (Sharader and Werner 2005). Although it is very useful to reform start-up procedure of 
business, the job is more difficult than it first seems. The main reason of difficulty of start-up registra-
tion reform is the fact that it requires great deal of coordination between many government depart-
ments (de Sa, 2005). 

The business start-up reforms help the economy in a different number of ways. Firstly, if start-up 
procedure is burdensome, this would increase informal sector. Secondly, in a country where registra-
tion period is costly and long, business start-up and investments will be low. There is also very strong 
evidence that shows the increase in business entry, after successful reforms (Doing Business in 2006, 
p.13).  According to the same report by Doing Business “fifteen thousands German businesses have 
saved on notary and other expenses by registering in London, where the required capital is only £1” 
(p.10). This example shows that easy start-up processes may also result with increased number of for-
eign companies and foreign investment. So businesses take notice of start-up procedure in a country 
when they make investment decisions. 

Benefits of online start-up is much higher for developing or underdeveloped countries. Accord-
ing to de Sa (2005) “… the worst the business start-up procedures the higher the potential gains from 
successful reforms” (p.4). Reforms of start-up increase the level of investment and thus reducing un-
employment rate in the country. For example, a study cited by Doing Business indicates that Algeria 
can benefit an increase in business investments up to 30%, when the country reforms its start-up 
regulation to the same level in Turkey (Alesina et al., 2003). Some other benefits of simplification of 
start-up procedure can be (i) an increase in efficiency since formal businesses are more productive, 
and (ii) an increase in tax revenues both because of the fact that productivity is increased and informal 
sector is decreased.  

Overall, benefits of online start-up can be summarized as: 
1. Cost Saving:  Online start-up will decrease the cost of starting a new business as well as 

simplifying the process. Online WB/IFC Small and Medium Enterprises Department’s study 
shows that there is a correlation between the number of SMEs per 1000 inhabitants and the 
cost to start a business (de Sa, 2005). Thus it can be concluded that decreased cost of starting 
a new business will lead more private sector companies.  

2. Standardization: Online start-up process will standardize the transactions and companies 
must formalize their business. This will lead to better functioning and controlled organiza-
tions which will increase productivity and growth.  

3. Time Saving: Reports show that online start-up will minimize the number of agencies to ap-
ply and because all the processes can be automated, the processing time will be cut signifi-
cantly.  

4. Objective Process: Because of standardization provided with online start-up applications and 
processing human judgement will be minimized and subjective decisions can be eliminated in 
most cases. The information and documents must be provided fully. Better online application 
and processing systems will make the process more objective. 

5. Simple and Understandable: Page 13 of the report by de Sa (2005) shows that in developing 
and developed countries there are 18 different institutions and bodies in the business regis-
tration/start-up mechanisms. With online application and processing these 18 institutions can 
be reduced to 3-4 main institutions. This will make everything simpler and more understand-
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able especially for  the small and medium businesses which have limited amount of resources 
and capital as well as insufficient experts such as lawyers, consultants, accountants and ad-
ministrators to support them when they need it most 

6. More firms are set up: Simple and understandable processes will result with higher number of 
firms set up.  

7. Increase in investment: Easy processes will attract foreign companies and firms as well as in-
vestments to that country.   

8. New jobs: New companies will be hiring new employees and this will decrease unemploy-
ment rate. 

9. Preventing informal economic activities: With online registration all the processes and 
information will be accurate and they can be cross-checked easily. Another benefit will be 
reducing human error. Online system allows for error checking and minimizes human error. 
Since everything will be recorded correctly and information can be checked in a short time, 
informal economic activities will be minimized  

10. Minimized opportunities to extract bribes: Online registration system will prevent bribes be-
cause it will standardize all the processes.  

WHAT WE NEED FOR A SUCCESSFUL START-UP ONLINE APPLICATION AND 
REGISTRATION PROCESSING SYSTEM? 

Within the 10 countries ranked highest, on the ease of starting a business, some of the important 
features in common are availability of online registration in a countrywide database, use of standard-
ized registration forms, and elimination of newspaper publication requirement. All these features are 
available because of technology especially because of internet and online start-up applications with 
websites standardize forms: Most of new business applications get rejected because of flowed or in-
sufficient paperwork. With standardized forms made available on web pages and better instructions 
about how to fill them as well as putting some measures to prevent errors lowers the rejection rate 
significantly.    

We can classify the components of a successful online start-up system as 
a) A well designed, functioning E-government system and applications and integrated e-government 
offices throughout the government: If this system is not in place than even though a common registra-
tion organization accepts the application, it cannot send data and information to different government 
agencies and cannot serve the purpose.  

i)  Hardware 
ii) Software 
iii) Databases 
iv)  Connectiveness 

b) Well educated and trained employees  
c) A national registration database 
d) Support from government 
e) Information infrastructure 
f) Educated and conscious citizens 

We can mention 4 stages about the on-line start-up from least to the most.  
Stage 0 The service provider or the administrative responsible level does not have a publicly ac-
cessible website or the publicly accessible website managed by the service provider or by the 
administrative responsible level does not qualify for any of the criteria for the stages 1 to 4. 
Stage 1 The information necessary to start the procedure for registering a new company is avail-
able on a publicly accessible website managed by the service provider or by the administrative 
responsible level. 
Stage 2 The publicly accessible website managed by the service provider or by the administra-
tive responsible level offers the possibility to obtain the paper form to start the procedure for 
registering a new company in a non-electronic way. 
Stage 3 The publicly accessible website managed by the service provider or by the administra-
tive responsible level offers the possibility of an electronic intake with an official electronic form 
to start the procedure for registering a new company. 
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Stage 4 The publicly accessible website managed by the service provider or by the administra-
tive responsible level offers the possibility to completely treat the declaration of a new company 
via the website. Case handling, decision and delivery of a standard procedure to register a new 
company can be treated via the web. No other formal procedure is necessary for the applicant via 
“paperwork” Capgemini (2004, p. 54). 

STARTING A BUSINESS IN DIFFERENT COUNTRIES 
After explaining the fundamentals of online start-up, now we analyze 5 selected countries chosen 

based on their different sophistication level of online start-up applications.  

Canada (information about Canada is mostly taken from cbsc.org website)  
Canada is one of the world’s leading countries in terms of ease of starting a new business and 

one of the most business friendly regulatory regimes. According to a study of regulations governing 
start-up of a new business in 75 countries, Canada has the fewest procedures, speediest process and 
lowest cost required (Djankov, 2000). As a result over the past two years, more than 25 000 small 
businesses have began operating in Canada. It is predicted that as the Canadian population  ages self-
employment will be more feasible and because of  the impact of new technology and the internet,  
start-up growth will continue to be strong and will exceed 100 000  over the next five years (Start Me 
Up, 2004). 

When we look at the successful start-up support in Canada we see that Canada Business Service 
Centres (CBSC) undertake a broad range of activities to foster entrepreneurship and make sure that 
entrepreneurs know about government programs, services and regulations, as well as the assistance 
available through the CBSCs themselves. The CBSC mandate is to serve as the primary source of 
timely and accurate business related information, and to provide referrals on government programs, 
services and regulations, without charge in all regions of Canada. The mission of the CBSCs is four-
fold: 

• Improve the start-up, survival and growth rates of small and medium-sized enterprises by 
giving business people access to accurate, timely and relevant information and referrals in 
every part of Canada.  

• Reduce the complexity of dealing with various levels of government by consolidating busi-
ness information from the clients’ perspective in one convenient service.  

• Enable clients to make well-informed business decisions in a global economy. 
• Encourage business success through sound business planning, market research and the use of 

strategic business information. 
CBSCs started to function in 1992 in Canada. They used basic electronic information manage-

ment tools, lotus notes, groupware and fax services until 1996. In 1996 they launched first national 
CBSC web site. In 2000 online Interactive Business Planner was launched.  In 2001 Business Start-Up 
Assistant and Talk to Us!” (bi-channel service via phone and Web) was launched Online. In 2004 
Information management: Content Management System (FatWire) was launched. Now, several 
initiatives are under way to modernize the CBSC network’s information management/information 
technology infrastructure: The CBSC portal will become the main Web-based desktop entry point for 
staff to access and interact with applications, content, tools, services and each other. It will provide 
users with an integrated work environment (E-workplace). The Content Management System will 
handle CBSC Web publishing, from creation to publication, using features such as workflow for 
business processes.  

Given client preferences, Government On-Line objectives and the positive impact on operating 
costs, CBSCs have adopted a channel management strategy that uses the Internet to the maximum, as 
both a self-serve option and a way of delivering information to clients being assisted by CBSC infor-
mation officers. To help clients obtaining comprehensive and accurate answers to their questions, 
CBSC staff use a variety of databases, the Internet and tools accessible through a customized system. 
They promote Web-based information first, and they can deliver information via e-mail or the Web, as 
well as via regular mail or fax. 
1- Telephone Services 
A toll-free telephone inquiry service is promoted as a first stop for business information.  
2- “Talk to Us!” 

“Talk to Us!” is a unique service simultaneously using Web and telephone to help business cli-
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ents to find information online. The Internet is primarily a self-service tool, but the sheer volume of 
information can often lead to failed searches and frustrated users. “Talk to Us!” addresses this prob-
lem. Over the telephone, a CBSC business information officer helps the client refine search parame-
ters to obtain the needed Web-based information.  
3- In-person Service 
CBSCs are walk-in business resource centres, where clients may access information on their own or 
receive assistance from business information officers.  
4- Internet-based Services 

The CBSC Web site (www.cbsc.org) is actually a group of 14 sites — one for each province and 
territory, plus a national home site. Each local site posts regionally specific content and reflects any 
collaborative arrangements in place. The central site provides national information content and Web 
tools, Web publishing/content management tools and Web hosting. Overall, the CBSC Web presence 
received 4.8 million visits in 2003–04. Generally, sites are organized from the business client’s per-
spective, with topics and search options to suit various needs.  

5- E-mail Service 
Clients can e-mail their requests for business-related information and are assured a response 

within one business day. 

Business Information System 
The foundation of the CBSC network is its ability to provide reliable, accurate information that 

is easy to access in a number of ways. Its national database, known as the Business Information Sys-
tem (BIS), is the key to many CBSC services and products. The BIS is posted on the Web, is a prime 
tool for information officers responding to client questions, and can also be faxed, e-mailed or printed. 
It has several components: 

The Government Programs, Services and Regulations Database are a collection of federal and 
provincial/territorial information. They contain up-to-date descriptions of government business pro-
grams, services and regulatory requirements relevant to Canadian businesses. It sets a high standard in 
content, design and customer appeal, allowing information officers to locate requested information 
promptly, and to help clients navigate through the government programs and services available to in-
dividuals who are starting, improving or expanding a business. The BIS contains 1100 descriptions of 
federal business programs, services and regulations from 42 federal departments, agencies and Crown 
corporations. Plus 2237 documents from provincial and territorial ministries and agencies across the 
country, making a total of 

3337 documents in the collection. 
Info-guides provide a multi-jurisdictional overview of programs, services and  regulations. They 

are available on specific topics, such as business start-up, financing, exporting and e-business. 
“How to Start” guides explain potential steps and requirements in establishing specific types of 

businesses. Guides currently available across Canada discuss starting “a bed and breakfast”, a con-
venience store and a restaurant, a personal care home for seniors, or an alternative and complementary 
health care business. Each CBSC adds guides on other topics, depending on local demand. 

Fact sheets consistently rank among the CBSCs’ most frequently requested documents. They 
cover a wide range of generic business topics, such as business planning, choosing  locations, market 
researches and analysis, basic book keepings and promotions. 

The Online Small Business Workshop provides techniques and information for developing a 
business idea; starting, marketing and financing a new venture; and improving an existing small busi-
ness. The workshop was recently expanded to include an e-business component. 

The Business Start-Up Assistant (BSA) draws on multiple jurisdictions to supply the information 
needs of entrepreneurs in the start-up phase in each region of Canada. It features prominently on 
BusinessGateway.ca and remains its most popular cluster. At the end of 2003–04, an enhanced ver-
sion of the BSA was released. It responds to evolving needs by adding new content for specific audi-
ences (e.g. women, Aboriginal people), new topics, an improved search page and several user inter-
face improvements.  

As it is seen in Table-1, with CBSC system Canada has minimized time and cost for starting a 
new business. 
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Table 1 Numbers of procedures and costs for Canada 
Nature of Procedure (2005) Proc # Duration (days) US$ Cost 
Incorporate the company 1 1 252.51 
Register for GST 2 2 0.00 
Totals: 2 3 $252.51 

Source: Doing Business 

Starting a Business in UK 
To start-up a business in UK, all the information needed can be obtained from the government’s 

websites (businesslink.gov.uk, companieshouse.gov.uk). There are free books about business ideas 
with success stories. Various forms can be provided and be filled online for start-up process. There are 
also interactive tools to help to start-up process and to find out which legal structure is right for the 
business and which kind of permits and registrations are needed for the applicants.   

As a one-stop shop “Business Link schemes were established during the 1990s to enhance the 
interaction between business and (mostly local) government and to simplify administrative processes 
affecting business. These programmes were particularly concerned with supporting small and medium 
sized enterprises. The Business Link approach included the Chambers of Commerce, Training and 
Enterprise Councils, Local Authorities, Enterprise Agencies, and the Government.” (OECD, 2003, 
p.206). 

Beyond this, we also searched for other EU countries since EU has become one of the super 
economies in the world.  Figure 1 shows the results for 15 EU member countries (blue colour) and 10 
recently joined countries (pink colour).  

The EU countries’ on-line start-up sophistication levels are given below. As it can be seen al-
though some countries received the full-mark, others should improve their processes. 

 
Figure-1 EU countries’ on-line start-up sophistication levels 

 
Source: Capgemini 2004 
Table-2 is taken from Doing Business website and shows the duration and cost information for 

UK. 
 
Table-2 Numbers of procedures and costs for UK  

Nature of Procedure (2005) Proc # Duration (days) US$ Cost 

Check company name 1 1 0.00 
Prepare company documents in front of a witness 2 1 162.31 
Register with the Companies House 3 1 84.54 
Register for VAT 4 15 0.00 
Register for PAYE 5 8 0.00 
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Sign up for employer's liability insurance 6 1 0.00 
Totals: 6 18 $246.85 

Source: Doing Business 

Starting a Business in Singapore  
Singapore is one of the most “e-ready” countries in the world. For example, the country has been 

ranked among the top three e-Governments by World Economic Forum in 2003. Singapore has started 
its study about the e government as early as 1980 (Xinhuanet, 2005). Recently, Prime Minister Lee 
Hsien Loong indicated that “Being a city-state, it is possible for us to wire up the entire country and 
give every Singaporean access to a computer. This is our unique strength, which we will leverage 
upon to provide the best possible public service to our citizens and customers” at the start of e-Gov-
ernment Action Plan 2 in which the Government has been investing S$1.3 billion over the period of 
2003-2006 (e-Government Newsletter, 2005). These statements and awards received from different 
organizations shows the importance attributed to e-Government in Singapore. This also proves that 
successful e-government and online start-up applications can be achieved if the top level leaders be-
lieve in it and support it. 

There is an online application system for entrepreneurs to register to businesses and also to apply 
for necessary licences and permits. The project started in 2003 and it calls The Online Business Li-
censing Service (OBLS). The government side (www.business.gov.sg) offers 69 licences across 19 
government agencies at one-stop licence shop. According to Singapore Government Fact Sheet, be-
fore implementing OBSL, a business process reengineering exercise (BPR) was carried out to reduce 
bureaucracy, this was resulted about (i) up to 90% reduction in application processing time, (ii) up to 
60% reduction in customer data entry, and finally (iii) 10% reduction in the number of licenses due to 
aggregation and removal of redundant licences (Fact sheet, p2). 

All necessary information for business start-up is given online and licence application can be 
done with a few clicks. There are many benefits of OBSL.  Some of them are as follows (i) Only one 
integrated form need to be completed for many licenses, (ii) One time payment can be made for mul-
tiple license fees, (iii) the processing of applications is carried out concurrently which results in valu-
able time saving. Some benefits of OBSL also can be seen from the Table3. 

 
Table 3 Benefits of Online Start-up in Singapore 

Business transaction  Over the counter  Online  
Incorporating a new company  Cost: Flat fee of S$300   
 US$184)   
 

Cost: S$1,200 (~ US$736) and up  
Processing time: 5 days  

Processing time: 2 hours   
Obtaining a  public  Processing time: 8 weeks   Processing time: 2 weeks   
entertainment licence   No. of counter visits:  7 No. of counter visits: 0   
  government agencies     
Applying for a pet shop 
licence  Processing time: 2 months   Processing time: 3 days   

Source: Government Fact Sheet, OBLS. 
 
The costs for incorporating a new company has been decreased from 1,200 Singapore dollars to 

300 Singapore dollars through e-service, while processing time decreased from 5 days to 2 hours. 
 
Table-4 Numbers of procedures and costs for Singapore 

Nature of Procedure (2005) Proc # Duration (days) US$ Cost
Apply for approval of company name and file the company incorporation 1 1 187.89 
Purchase the RCB search on the company 2 1 5.96 
Make a company seal 3 1 71.58 
Register with the revenue authority 4 1 0.00 
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Register with the provident fund 5 1 0.00 
Register for workmen's' compensation 6 1 0.00 
Totals: 6 6 $265.43 

Source: Doing Business 

Starting a Business in Turkey 
A reform work carried out by Turkish government can be seen as one of the success stories. 

There was a high private sector involvement in the reform process and the government accepted over 
half of the recommended process changes by private sector (Sharader and Werner 2005).  

The reform process in Turkey is highlighted by de Sa (2005, p10-12), and Han and Ala (2006) 
explained in detail the structure of companies and steps involve for start-up businesses. The reform 
process in Turkey involved not only legal reforms but also institutional reforms.  On 17.06.2003 a 
new law, numbered as 4884, Law Amending Turkish Trade Law, Tax Procedure Law, Stamp Duty 
Law, Labour Law and Social Insurance Law, took in place. The law eliminated the requirement of 
notarizations and stamp tax at regional registries (de Sa, 2005). There were also institutional develop-
ments such as (i) creation of Coordination Committee for the Improvement of Investment Climate 
(YOİKK) which has begun its studies on March 2002, and has built a bridge between public and pri-
vate sectors about business start-up reforms, (see, Akın 2004 for more information about the role of 
YOİKK),  (ii) Trade Registry Office of the Chamber of Commerce (TROCC) has received the author-
ity of business registration from Ministry of Trade and Industry (MOTI). There are also operational 
improvements such as single application form and one-window for trade, tax, labour and insurance 
registrations (de Sa, 2005). Although no online application is possible at the moment, Trade Registra-
tion Gazette is available online, and detailed information is available on government sites about how 
to start-up business.     

As can be seen below, before the reform registration process was very complicated, and time 
consuming since businesses needed to register separately with each agency. 

 
Figure-2 Company Start-up Procedures in Turkey: Before reforms 

 
Source: Çanak, 2004. 
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After the reform, registration has become straightforward as can be seen below. 
 
Figure-2 Company Start-up Procedures in Turkey: After reforms 

 
Source: Çanak, 2004. 
 
Table 5 Numbers of procedures and costs for Turkey 

Nature of Procedure (2005) Proc # Duration (days) US$ Cost 

Notarize deeds 1 1 250.61 

Pay to the account of Competition Authority 2 1 15.00 

Register at trade registry office 3 2 760.99 

Follow up with the tax office  4 1 0.00 

Follow up with the Social Security Institution  5 1 0.00 

Publish articles 6 1 13.78 

Certify tax books 7 1 0.00 

Deposit capital 8 1 0.00 

Totals: 8 9 $1,040.38 
Source: Doing Business 

Starting a Business in Kyrgyzstan 
If we look at the Table 6, we can see that the number of start-up procedures and days are smaller 

in Mongolia and Kyrgyzstan than the other Central Asian countries 
 
Table 6. Numbers for Kyrgyzstan and Other central Asia Countries 

Country Number of procedures Time (days) 
Kazakhstan  9 25 
Kyrgyz Republic 8 21 
Mongolia  8 20 
Russia  9 36 
Uzbekistan  11 35 

Source:Umurzakov, (2005, p.15) 
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There have been recent studies to streamline the start-up process in Kyrgyzstan (see Umurzakov, 
2005), however the registration process still remains very complex, costly and burdensome. There is 
no online application available and duplicate fillings are not eliminated yet.  

Umurzakov (2005) explains the licensing reform in Kyrgyzstan as follows; 
“In Kyrgyzstan, the Law on Licensing was adopted in 1997. To streamline the licensing system 
the law was amended in 2001, reducing the number of activities subject to licensing from 64 to 
29, since then this number has increased to 32. A government decree was also issued setting up a 
single procedure for issuing licenses and incorporating all licensing requirements into a single 
normative act. As a result, all ministerial acts regulating licensing were abolished. In essence, all 
this means that sub-licenses have been legally eliminated, however, some still exist in the areas 
of telecoms, internet providers, and construction. The Law on licensing was also amended to in-
corporate tighter procedures for issuing new licenses. Unfortunately, in the three years since 
these new procedures were adopted, there have been new types of licenses proposed by the gov-
ernment violating these very procedures. This shows a lack of awareness of the new procedures 
among licensing agencies and a disregard for them in supervising legal departments and the 
Ministry of Justice.” (p.20) 
 
Table 7 Numbers of procedures and costs for 

Nature of Procedure (2005) Proc # Duration (days) US$ Cost 
Deposit capital 1 1 0.00 
Deposit the legally required initial capital in a bank  1 1 0.00 
Apply for license  2 132 45.55 
Notarize deeds 2 1 10.27 
Obtain proof of location 3 2 0.00 
Pick up a company registration form  3 1 1.82 
Obtain the Declaration of Sentencing  4 3 0.46 
Register with Ministry of Justice 4 10 4.25 
Register with the State Tax Inspectorate 5 2 1.37 
Register the company with the Ministry of Commerce  5 2 3.10 
Make a sign  6 5 0.73 
Obtain permission to make company seal  6 2 25.12 
Register with the Social Fund 7 2 0.68 
Register with the Financial Department  7 2 0.46 
Make a company seal 8 45 6.83 
Open bank account 8 1 0.00 
Register the workers for social security 9 7 0.00 
Totals: 9 21 $100.64 

Source: Doing Business 

RESULTS AND CONCLUSION 
In this study, we present applications of online start-up in five different countries. Each country 

has different levels in terms of online start-up. Some are using it successfully to cut costs and shorten 
processing time, to make process more efficient and more understandable, to control businesses better, 
to get more foreign investments, and to integrate involved government agencies to the same system, 
while others are just trying to figure out how to implement it. As a result start-up procedures and costs 
vary significantly in different countries (see Table 8). 

 
Table 8 Comparison of start-up costs 

Region or 
Economy 

Procedures 
(number) 

Duration 
(days) 

Cost (% GNI per 
capita) 

Min. Capital (% GNI per 
capita) 

Canada 2 3 0.9 0.0 
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Kyrgyz Republic 8 21 10.4 0.6 
Singapore 6 6 1.1 0.0 
Turkey 8 9 27.7 20.9 
United Kingdom 6 18 0.7 0.0 

Source: Doing Business 
 
Especially with proliferation of successful e-government application, it is not hard to figure out 

that online start-up soon will be a necessity instead of a luxury. Especially, developing countries such 
as Turkey and Kyrgyzstan must develop and use online start-up as soon as possible. Now, it is an op-
portunity for them to use this as a competitive advantage against other developing countries which are 
trying to invite foreign investment and trying to stabilize their economies with new entrepreneurs and 
firms. As with many other opportunities in the business world, this will not be an opportunity for long. 
Soon, all other countries will be using online start-up and then it will be a necessity. After that period, 
it will become a threat. If online start-up is not used in a country, even domestic firms and people will 
be investing in other countries because of high costs, more bureaucracy, long processing times, and 
complex procedures. Thus online start-up is vital especially for developing countries.   

The first thing to do for online the use of  start-up is One-stop shops. One-stop shops for business 
can be described as a single window in which all the necessary government services and information 
can be given from one location. They can either be physical or web-based. As explained in a study 
carried out by OECD;  

Information and advice services provided by such one-stop shops are especially valuable for 
business start-ups. One-stop permitting approaches, meaning the establishment of single access 
points for the registration of new businesses, can reduce the costs and the time involved. This 
can encourage entrepreneurial activities and facilitate the dynamic and the growth of local and 
national economies. There are an increasing number of countries following such practices. 
(OECD, 2003, p.30). 
 
One-stop shops are used extensively in many countries on the subject of business licensing ser-

vices as a tool to reduce business burdens. But governments should be careful that One-stop shops are 
not becoming just one more shops and they do not basically shift the burden of start-up from busi-
nesses to governments. 

Other important component of online start-up is the technology. Technology and information 
systems are especially useful for integrating complex systems such as government activities. Thus IT 
should be utilized for  storing, compiling and providing information, providing access to codified 
regulations, communicating within and between government departments and between different juris-
dictions (intranets),  online filing of applications, and other transactions, compiling and reporting sta-
tistics, assigning business identification numbers, government collecting data from enterprises without 
active enterprise involvement, streamlining government contracting. 

Finally one of the critical success factors for online start-up is humans. Humans can be users 
(customers) or applicants, administrators, and government employees. Information systems literature 
is full of unsuccessful IT and IS projects. Even most sophisticated systems fail if human side is not 
well thought or considered. On the human side of online start-up, customers or business owners must 
trust the reliability and functionality of the system. The systems must be easy to use and easy to un-
derstand. The administrators and government employees must believe in the system and they should 
not see it as a threat to their job.  
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

C. К. Кыдыралиев* 
 
Как все это просто – можно заявить, говоря о налогах с теоретической точки зрения. 
Как все это непонятно – говорим мы, сталкиваясь с действующей системой 

налогообложения.  
В данной работе делается попытка уменьшить громадный разрыв, существующий между 

теорией и практикой. 
1. Начнем с кривой Лаффера – одной из наиболее известных в экономической теории 

линий. 
Пусть на некотором рынке спрос и предложение заданы функциями  

pD = c – dqD  и  pS = a + bqS    (c, d, b >0). 
Тогда, рыночная цена  pE и объем продаж qЕ определяются уравнениями    

pD =  pS ;  qD = qS . 
Отсюда,  

c – dqЕ  = a + bqЕ   ⇒  qЕ  = 
db
ac

+
−

;   рЕ  = 
db
adcb

+
+

. 

Акцизный налог величиной  ta , выплачиваемый продавцом с каждой единицы проданного 
товара, уменьшает предложение (сдвигает линию предложения влево-вверх) и приводит к 
увеличению рыночной цены  pEt  и уменьшению объема продаж qЕt .: 

Из условия равновесия на рынке  pD =  pS + ta;  qD = qS   получаем, что  
c – dqЕ  = a + bqЕ  + ta , 
а отсюда   

qЕt  = 
db

tq
db

tac
E +

−=
+

−−
;   рЕt  = 

db
dtp

db
dtadcb

E +
+=

+
++

 . 

 

 
                                                 
* К.ф.-м.н. доцент, Академия высшего образования. 
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Следовательно, функция, выражающая общий объем налога, который может быть собран 
на данном рынке, имеет вид  

T =  ta qEt  =  ta db
tqE +

−
2

 , 

а график этой функции на интервале (0; qE(b + d)) называется кривой Лаффера. 
 

 
Фактически, та же картина имеет место, когда в качестве налога взимается определенный 

процент от цены товара. 
 
Это в теории. На практике, особенно в странах с переходной экономикой, где 

налогоплательщики не являются законопослушными, скорее всего кривая Лаффера будет 
расположена ниже, особенно при больших величинах налога  ta. 

В Кыргызстане, одним из краеугольных камней проводящейся налоговой реформы 
является следующее утверждение: налоговое бремя слишком велико,  экономика находится на 
убывающем участке кривой Лаффера, поэтому снизив ставку налога можно увеличить объем 
собираемого налога. При этом, очень часто ссылаются на Россию, где после снижения ставки 
налога объем собираемого налога увеличился. Однако часть экономистов утверждает, что этот 
пример не является корректным – сбор налогов увеличился не в результате снижения ставки 
налогообложения, а в результате совпавшего по времени, увеличения цен на энергоносители на 
мировом рынке, где Россия, как всем известно, является одним из крупнейших поставщиков. 

По нашему мнению, ситуацию со сбором налогов в Кыргызской Республике невозможно 
улучшить, используя только снижение ставки налогообложения еще и потому, что кривая 
Лаффера на практике должна выглядеть по разному при повышении и понижении ставок. При 
повышении ставок, большая часть налогоплательщиков будет продолжать платить налоги в 
каком то смысле по инерции, до тех пор, пока это в какой-то степени разумно. Но при дви-
жении в обратную сторону, те, кто уже нашел способы уклониться от уплаты налогов, не будут 
гореть желанием начинать их платить. Они уже имеют дурную привычку, а от них трудно 
избавиться или избавить. Все знают, что начать курить достаточно просто, но бросить … ! 

Поэтому, на наш взгляд, «кривая Лаффера» на практике состоит из двух частей, верхняя 
соответствует ситуации ас увеличением налогов, нижняя – уменьшению.    
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Из обсуждения кривой Лаффера следует, что налог на единицу товара приводит к 

увеличению рыночной цены  и уменьшению объема продаж на рынке.  
К этому же выводу можно придти, используя маржинальный подход.:  
Фирма будет производить и продавать товар до тех пор пока доход от последней 

проданной единицы товара будет не меньше затрат на получение этой единицы товара 
 

MCMR ≥  .     (1) 
 

В случае, когда вводится акцизный налог размером ta  условие (1) трансформируется в 
условие MCatMR ≥− , а в случае, когда налог ta есть часть цены – в условие 
( ) MCMRt ≥−1 . 

В обоих случаях, для того чтобы неравенство имело место, требуется большее, чем в 
условии (1), значение MR, а это, в силу убывания функции спроса, имеет место при меньших 
значениях q.  

2. Возникает вопрос, как же быть государству, если оно желает увеличивать ВВП, а 
налоги, как сказано выше, уменьшают объем продаж на рынке? Ведь без налогов не обойтись. 

К счастью, существуют налоги, которые не влияют на цену и объем продаж на рынке.  
Один из них, это налог на прибыль. Он является основным налогом в США, и по нашему 

мнению, это одна из главных причин, которые сделали экономику США самой сильной в мире. 
В этом случае, условие (1) запишется в виде ( ) 0)(1 ≥−− МСMRt , а это неравенство имеет 
такое же решение, что и неравенство (1).  

Однако, на практике, в условиях Кыргызстана, очень сложно определить истинный объем 
прибыли, который получает та или иная фирма. Известно, например, что фирма, снабжавшая 
бензином авиабазу Ганси в своих годовых отчетах за 2004 год, показала столь маленькую 
прибыль, что «очень хочется пожалеть» ее хозяев.  

Считаем, что простую, разумную и действенную систему налогообложения можно 
построить, взяв за основу паушальный налог. Возможно, не все знакомы с этим словом, но все 
знают этот налог – это налог в виде патента на предпринимательскую деятельность.   Не нужно 
стоять за спиной парикмахера и считать, сколько человек он постриг. Он должен заплатить 
только за право заниматься этой деятельностью, что можно связать с помещением, в котором 
он работает.  

Если завод, который в текущем году со скрипом заплатил какое-то количество налогов, на 
будущий год купит патент, стоимость которого больше, чем текущие налоги и произведет 
продукции во много раз больше, чем сейчас, то от этого общество только выиграет.  

Далее, для того чтобы теоретически доказать преимущество единовременного 
(паушального) налога перед потоварным (акцизным) налогом, рассмотрим следующий пример. 

Пример 1 
Функция общих издержек фирмы Sahavet имеет вид TC = 30000 + 50q, обратная функция 

спроса на ее продукцию p = 100 - 0,01q.  
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Здесь q – количество,  p – цена.  
Определить: 
а) цену, при которой фирма получит максимальную прибыль, и размер этой прибыли. 
б) цену и прибыль, если фирма должна будет платить налог в размере 10 сомов с каждой 

реализованной единицы товара; 
в) цену и прибыль, если фирма должна будет заплатить единовременный налог в размере 

22500 сомов; 
г) цену и прибыль, если фирма должна будет заплатить единовременный налог в размере 

33000 сомов; 
д) цену и прибыль, если фирма должна будет заплатить  налог в размере 10% от 

прибыли. 
а) Функция прибыли фирмы Sahavet при отсутствии налогов  

Pf =  R – TC = pq – TC = (100 - 0,01q)q – (30000 + 50q) =  -0,01q2 + 50q – 30000 
(R - выручка, TС - общие издержки).  

Взяв производную, и приравняв ее к нулю, получим, что для того чтобы получить 
максимальную прибыль фирма должна произвести и продать 2500 единиц товара:  

250005002,05002,0 =⇒=+−⇒+−=′ qqqfP . 
При этом, цена единицы товара p = 100 – 0,01.2500 =  75, а величина прибыли  Pf = 75.2500 

– (30000 + 50 .2500) = 32500. 
б) Функция прибыли фирмы Sahavet, если фирма должна будет платить налог в размере 10 

сомов с каждой реализованной единицы товара  
Pf =  R – TC – Ta = pq – TC –10q =  -0,01q2 + 40q – 30000 ( Ta – общая величина налога). 
Поэтому, 200004002,04002,0 =⇒=+−⇒+−=′ qqqfP . 

Мы видим, что введение налога 10 сомов с каждой реализованной единицы товара 
привело к сокращению объема продаж и  
(p = 100 – 0,01.2000 =  80)  повышению цены.  

Прибыль фирмы будет равна  
Pf = 80 .2000 – (30000 + 50 .2000)- 10 .2000 = 10000, 

а общая величина собранного налога 10 .2000 = 20000. 
Обратим внимание на то, что сумма двух последних чисел, прибыли фирмы и  общей 

величины собранного налога, 30000 сомов, меньше, чем величина прибыли фирмы при 
отсутствии налога, 32500 сомов.  

Разница, 2500 сомов, объясняется сокращением объема продаж, и в экономиксе 
называется потерей мертвого груза.    

Итак, мы видим полностью негативное последствие потоварного налога на экономику: 
объем продаж сократился, цена выросла, прибыль фирмы упала, причем потери фирмы для 
общества не компенсируются в полной мере увеличением налоговых сборов государства. 

Можно предположить, что дело в неудачно выбранном размере потоварного налога. Ока-
зывается дело не в этом, а в самой природе этого налога. Для того чтобы продемонстрировать 
это, повторим рассуждения пункта б), взяв вместо налога 10 сомов число t – общую ситуацию.  

Тогда, Pf =  R – TC – Ta = pq – TC – tа q =  -0,01q2 + (50 – tа)q – 30000. 
Поэтому,  

.5,075,50250005002,05002,0 аtpаtqаtqаtqfP +=−=⇒=−+−⇒−+−=′  
Записав функцию зависимости налога от объема продаж  
Ta = tа q = tа (2500 – 50 tа), можно найти величину потоварного налога, который 

максимизирует общий объем собираемого налога: 
.25010025001002500/ =⇒=−⇒−= аtаtаtaT  При этом цена на рынке 87,5 сомов, объем 

продаж 1250, общий объем собираемого налога 31250 сомов, прибыль фирмы (-14375) сомов. 
в) Функция прибыли фирмы Sahavet, если фирма должна будет заплатить 

единовременный налог в размере 22500 сомов:   
Pf =  R – TC - Tp= pq – TC – 22500 =(100 - 0,01q)q – (30000 + 50q) – 22500 =  -0,01q2 + 50q 

– 52500   (R - выручка, TС - общие издержки).  
Взяв производную, и приравняв ее к нулю, увидим, что, как и в пункте а), фирма получает 
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максимальную прибыль производя 2500 единиц товара и продавая его по цене 75:   
250005002,05002,0 =⇒=+−⇒+−=′ qqqfP ; p = 100 – 0,01.2500 =  75.   

При этом величина прибыли  Pf = 10000. 
Сравнивая результаты пунктов б) и в) убеждаемся в однозначном преимуществе 

единовременного налога над потоварным.  
Он выгоден  
1. Государству, так как вместо 20000  в случае потоварного налога получает 22500. 
2. Потребителям, так как в случае единовременного налога цена 75, а не 80. 
3. Фирме, так как она при одинаковом размере прибыли занимает больший сегмент 

рынка. 
Также, что очень важно, единовременный налог гораздо проще собрать, чем потоварный. 
г) Выкладки, приведенные выше, показывают, что единовременный налог с точки зрения 

здравого смысла лучше потоварного. Главное, соблюдать умеренность при определении 
величины единовременного налога.  

Повторив выкладки: Pf =  R – TC - Tp= pq – TC – Tp  = (100 - 0,01q)q – (30000 + 50q) – Tp =  
-0,01q2 + 50q – 30000 - Tp   
(R - выручка, TС - общие издержки, Tp – единовременный налог), легко увидеть, что, при такой 
форме налогообложения, цена и объем продаж, при которых фирма максимизирует прибыль не 
зависят от величины Tp .  

Меняться будет только прибыль:  Pf =  32500 - Tp . 
Например, если Tp  в условиях нашей задачи будет равна 33000, то  

Pf =  32500 - Tp  =  32500 – 33000 = -500. 
д) Этот пункт мы включили, для того чтобы проиллюстрировать вышеприведенные 

утверждения, касающиеся налога с прибыли. Чистая 
Функция прибыль фирмы Sahavet, если фирма должна будет заплатить налог 10% от 

прибыли:   
(1 – 0,10)Pf = (1 – 0,10)( R – TC) =(1 – 0,10) [ pq – TC] = 
(1 – 0,10) [(100 - 0,01q)q – (30000 + 50q)] =(1 – 0,10)[ -0,01q2 + 50q – 30000].  
Взяв производную, и приравняв ее к нулю, увидим, что, как и в пунктах а) и в) , фирма 

получает максимальную прибыль производя 2500 единиц товара и продавая его по цене 75.   
При этом величина прибыли  Pf = (1 – 0,10)32500 = 29250. 
Естественным образом возникает вопрос – А как определить величину единовременного 

налога на практике? Ведь там трудно определить функцию спроса, зачастую и с функцией 
издержек возникают проблемы. – На наш взгляд проблема решается очень просто, если 
опираться на имеющие материалы.  

Например, представьте себе, что имеются 3 примерно одинаковые автостоянки, которые 
платят налог с выручки. Конечно, при этом владельцы изо всех сил пытаются скрыть истинные 
размеры этой выручки, а налоговая служба прилагает героические усилия для того чтобы их 
разоблачить и оштрафовать.  При этом 1-я автостоянка за прошлый год за месяц, в среднем, 
заплатила  2000 сомов, 2-я – 5000 сомов, 3-я – 3500 сомов. В дальнейшем, при переходе к 
единовременной форме налогообложения, определяем среднее арифметическое: (2000 + 5000 + 
3500)/3 = 3500 сомов, увеличиваем это число на 20%  и объявляем, что отныне каждая авто-
стоянка в этом году ежемесячно будет платить налог в размере 4200 сомов, в каждый будущий 
год налог будет на 5% больше. При этом государственные органы никаких проверок связанных 
с налогами проводить не будут. Увеличение средней на 20% в 1-й год объясняем наличием 
скрытой выручки, 5% в дальнейшем инфляцией. Конечно же, эти числа, 20% и 5% , взяты ус-
ловно, конкретизировать их должны соответствующие государственные органы. При определе-
нии налога с автостоянок, которые отличаются от стандартных по месторасположению и 
размерам должны применяться соответствующие коэффициенты. Очень важный момент, в 
целях борьбы с коррупцией, ставки единовременного налога для всех фирм, предприятий, … 
должны быть известны всем. Уверенны, что большинство владельцев таких автостоянок будут 
за такой налог. 

Отметим, что кроме очень простого администрирования, по сравнению с налогом на 
прибыль, паушальный налог обладает еще одним важным для развивающейся экономики 
свойством – он в большей степени поощряет стремление фирм к снижению издержек и 
увеличению объема производства. 
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Как в случае, когда фирма Sahavet обязана платить налог в размере 3250, так и в случае, 
когда она платит налог в размере 10% от прибыли, она производит и продает 2500 единиц 
товара по цене 75, и имеет прибыль 29250.  

Теперь представьте, что в результате усовершенствования технологии производства, 
фирме удалось снизить переменные издержки и функция издержек теперь вместо TC  = 30000 
+ 50q, выглядит так:  TC1  = 30000 + 40q. 

Тогда, в случае потоварного налога 3250:  
Pf =  R – TC1 – 3250 = pq – TC1 – 3250 =(100 - 0,01q)q – (30000 + 40q) – 3250  =  -0,01q2 + 

60q – 33250   (R - выручка, TС - общие издержки).  
Взяв производную, и приравняв ее к нулю, увидим, что, максимальную прибыль фирма 

получит производя 3000 единиц товара и продавая его по цене 70:   
300006002,06002,0 =⇒=+−⇒+−=′ qqqfP ; p = 100 – 0,01.3000 =  70.   

При этом величина прибыли  Pf = 70.3000- (30000 + 400.3000) – 3250 = 56750. 
В случае 10%-ного налога на прибыль:  
Pf =  (1-0,10)[R – TC1 – 3250] = (1-0,10)[pq – TC1 – 3250] = 
(1-0,10)[ (100 - 0,01q)q – (30000 + 40q) – 3250]  =   
(1-0,10)[-0,01q2 + 60q – 33250].  
Приравняв к нулю производную, увидим, что, так как множитель  (1-0,10) не влияет на 

результат, фирма получит максимальную прибыль, производя 3000 единиц товара и продавая 
его по цене 70.   

При этом величина прибыли   
Pf = (1-0,10)[ 70.3000- (30000 + 400.3000)]= 0,9.60000 = 54000. 
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GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF FİNANSAL TEKNİKLERİN KULLANIMI 

Nevin YÖRÜK* 
 

ÖZET 
Girişimcilerin en önemli sorunlarından biri olan kaynak temini sorununa çözüm olarak, leasing, 

factoring, forfaiting, franchising, barter gibi alternatif finansal teknikleri kullanarak yatırımların fi-
nansmanı sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, girişimcilerin kaynak sorununa çözüm olabilecek 
leasing, factoring, forfaiting, franchising, barter gibi finansal tekniklerin girişimcilikte uygulanma 
düzeyini belirlemektir. Amaca yönelik olarak bu tekniklerin kullanım düzeylerini belirlemek için ya-
pılan anket çalışmasının sonuçlarına yer verilecektir.  

GİRİŞ 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, ülkeler arasında sınırların kalmasına ve işlet-

melerin yoğun bir rekabet içine girmesine yol açmıştır. Günümüzde bu yoğun rekabet dünyasında, 
işletmelerin ayakta kalabilmeleri için çevresel fırsatları gözlemleyerek yenilikleri yakalamaları ve risk 
alabilmelerini ifade eden girişimcilik büyük önem kazanmıştır.  

Girişimcilik Müftüoğlu’na göre (2000), “bir tarayıcı gibi sürekli olarak çevreyi gözleyip, talep 
açıklarını yakalayan, yeni talepler oluşturan, talepteki değişmeleri zamanında fark eden, kaynakları 
sağlayarak üretim tesislerini kuran, rekabeti seven ve varlığının önemli bir nedeni olarak gören, riske 
girmekten, sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve yaratıcı yeteneklere sahip” kişiler olarak 
görülmektedir.  

Girişimcilik Bozkurt (2000)’a göre, yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden 
düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek, insan ya-
şamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır. Girişimcinin zenginlik üretirken üç temel kaynağı 
vardır: kendi enerjisi ve gücü, erişebildiği sermaye ve ilişki kurduğu insanlar. 

TÜSİAD (1987) girişimciyi, bilinenleri en iyi yapan ve hünerlerine aklını da katan, olağan ve 
olağandışı koşullarda işgücü ve sermaye kaynaklarını verimli bir biçimde kullanacak önlemleri düşü-
nen, analiz eden, planlayan, yürürlüğe koyan, uygulayan ve sonuçlarını denetleyebilen kişi olarak ta-
nımlamaktadır. 

Literatürde Girişimci ile ilgili tanımların tümünde risk ve sorumluluk alabilmek niteliği ön plan 
çıkmaktadır. Keskin v.d.nin (2002) çalışmasında ise, girişimciyi risk ve sorumluluk üstlenebilme, di-
namik bir kişilik, yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi belirli özelliklere sahip, vizyon sahibi, 
geçmişte değil gelecekte yaşayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilik yeni kaynaklar ve yeni 
teknolojileri topluma sunarak ekonominin gelişmesine, üretim hacminin ve istidamın artmasına, kat-
kıda bulunarak ekonominin kalkınmada önemli rol oynar. 

Ülkemizdeki işletmeler ile ilgili özellikle girişimcilik örneği sergileyen KOBİ’ler ile ilgili yapı-
lan çalışmalarda en önemli sorunlardan biri yönetimin uzman, profesyonel kişilerce yapılmaması ve 
finansman sorunu olarak saptanmıştır.  

Bir işletme kurmak için sadece finansal kaynaklara sahip olmanın ötesinde iyi bir girişimci ve 
yönetici olunması gereklidir. Kaynakların kıt olduğu günümüzde yatırımların başarıya ulaşması ve 
büyümesi kaynakların (finansman, bilgi-beceri, iş yeri, iş gücü, makine-ekipman, malzeme, zaman 
gibi.) doğru kullanımına ve etkinliğine bağlıdır. 

Etkin bir finansal yönetim, işletmelerin başarısı ve devamlılığında rol oynayan en önemli fak-
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törlerden biridir.  Başarılı bir finansal yönetim ile hızla değişen nakit gereksinimleri karşılanabilir, 
yatırımlar ve kredileri daha etkin biçimde yönetilebilir, gelirler en üst düzeye çıkarılabilir ve sermaye 
maliyeti en aza indirilerek firmanın verimliliği ve pazar değeri arttırılabilir. Finansal yönetimde etkin-
liği sağlayabilmek, işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda finansal  araç ve teknikleri, firma için uygun 
bir şekilde yapılandırarak kullanımını gerekli kılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, girişimcilerin kaynak sorununa çözüm olabilecek  leasing, factoring, for-
faiting, franchising, barter gibi finansal tekniklerin girişimcilikte uygulanma düzeyini belirlemektir. 
Çalışma, girişimcilik kavramı ve özellikleri ile başlayarak, girişimcilik ve kaynak bulmada yararlanı-
lan alternatif finansal teknikler ile  literatür taraması, leasing, factoring, forfaiting, franchising, barter 
gibi finansal tekniklerin tanıtımı ve bu tekniklerin kullanım düzeylerini saptamaya yönelik anket ça-
lışmasının sonuçlarını içerecektir.  

GİRİŞİMCİLİKTE KULLANILAN FİNANSAL TEKNİKLER 
Girişimciler iyi bir iş kurma fikrine sahip iseler, gerekli sermayeyi ve diğer kaynakları birçok 

yoldan temin edebilirler. Yalnızca yeni iş kurma aşamasında değil, mevcut işletmeler açısından da 
kaynak temininde kullanılabilecek finansal teknikler mevcuttur. Ticari krediler, banka kredileri, 
leasing, factoring, forfaiting, franchising, barter gibi finansal teknikler ile yatırımların finansmanı 
sağlanabilir. Ancak girişimciler, ülkemizde banka kredileri dışında diğer finansman tekniklerinden 
yeterince yararlanmamaktadır.  

Yapılan çeşitli araştırmalarda,  KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri olarak görülen finans-
man sorunlarının kaynak ve yöntemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve alternatif 
finansal teknikleri kullanmadıkları tespit edilmiştir (Uzay ve Küçük E. 2001; Şamiloğlu, 2000; Yörük 
ve Ban, 2003 ).  

Tipik olarak banka kredileri tutarının iki katı olarak gerçekleşen stok ve ticari krediler küçük iş-
letmeler için önemli bir fon kaynağıdır. Tedarikçi firmalara ödemelerin ertelenmesi ve ticari kredi, 
borç veren kurumlar tarafından zorlanan daha küçük firmalar ve özellikle büyümekte olan firmalar 
için önemli bir kısa süreli  finansman kaynağı olduğu görülmektedir (Wilson, Summer, 2002; 317). 

Hall, Hutchinson ve Michaeles (2004) tarafından, 8 Avrupa ülkesindeki 500 SMEs’de yapılan 
araştırmada, sermaye yapılarının belirleyicileri farklı bileşimler olarak ortaya çıkmış olup, bunların 
nedenleri olarak ise  borçlanma ihtiyacının  ortaya çıkması, banka ilişkileri, vergi ve diğer ulusal eko-
nomi, sosyal ve kültürel farklılıklar olarak saptamışlardır.  

Finansal Kiralama (Leasing) 
Gelişmekte olan ülkelerde, sermaye piyasaları iyi gelişmemiştir ve bankalar kaynak ihtiyacı için 

yeterli değildir ya da uzun vadeli borç için isteksizdir. Ve bankalar, daha büyük, iyi mali tablolara ve 
kredi tarihine sahip işletmeleri tercih ederler. Küçük orta boy işletmelerin bir kısmı ihtiyaçları olan 
fonları kendi kaynaklarından veya ortaklardan sağlar iken, diğerleri ise üretim büyümesini destekle-
mek için gerekli ekipman ve araçları temin etmek için orta vadeli kredi ile karşılamayı tercih etmekte-
dir. Bu işletmeler için leasing alternatif bir finansman seçeneğidir. (Joselito Gallardo,1997) 

Leasing Türkiye’de 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile yasal çer-
çevesi oluşturularak uygulanmaya başlanmış olup, 2005 yılı itibariyle 98 adet finansal kiralama şirketi 
bulunmaktadır. 

Finansal Kiralama Kanunu’nun 4. maddesi, “Finansal kiralama, kiralayanın, kiracının talebi üze-
rine, üçüncü kişiden satın aldığı veya başka şekilde temin ettiği bir malın, zilyedliğini, her türlü fay-
dayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek  şartıyla, bedeli  karşılığında kiracıya bırakılma-
sını öngören bir sözleşmedir” tanımını yapmıştır. Finansal kiralama, orta vadeli yatırım kredisi, kira, 
taksitli satış gibi üç değişik işlemin birleşmesinden oluşan ve bunlardan farklı bir nitelik gösteren 
kendi özgü bir işlemdir.  

Finansal kurumlarım fonksiyonları açısından kiralama, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama 
olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer lesasing türleri ise; Doğrudan leasing-dolaylı leasing, brüt leasing-
net leasing, tam ödemeli leasing- tam ödemesiz leasing, kaldıraçlı leasing, satış ve geri kiralama, sa-
tışa yardımcı leasing, vergi kiralamaları, kapalı ve açık uçlu kiralamalar, yüzde yüz kiralamaları, 
uluslar arası leasing, swap leasing, seken ödemeli leasing olarak sıralanabilir. 

Finansal kiralamanın üstünlükleri, ülkeye sermaye girişi sağlanması, özkaynaklar tüketilmeden 
ve kredi kaynakları kullanılmadan kaynak temini, vergi, KDV, resim ve harç  avantajı sağlaması, teş-
vik tedbirlerinden yararlanabilmesi ve işlemlerin kısa sürede tamamlanabilmesidir. Finansal kiralama-
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nın sakıncaları ise, kullanımındaki sınırlamalar, hurda değerinden yararlanamama, kredi değerliliğinde 
düşme ve teminat sorunları, ödeme güçlükleri, kur riski, yüksek maliyet olarak sayılabilir (Ceylan, 
2002; 121).  

Leasing, ekonomideki reel sektörde yatırım yapmanın bir formudur. Ancak dikkate alınması ge-
reken sorunlar; kısa süreli banka kredileri ve yüksek maliyetler, leasing’e karşı eksik vergileme, bir-
çok etkili kanuna itaatsizlik, birçok geleneği zorlamak, ulusal kanunların kalitesinin zayıflığı, leasing 
faaliyetleri ile ilgili standart kanun eksikliği (A.V.Zakharov, 2003; V.I.Suslov ve M.S. Osadchii, 
2003).   

Factoring/Forfaiting 
Küçük işletmeler için kredi koşullarını kabul ettirmek gerçekten, bir sorun olabilir ve ticari kre-

dinin geciken ödemesi, küçük firmalar arasında büyümeyi zorlayıcı veya zamanından önce finansal 
sıkıntıların bir faktörü olarak yasal sorunlara yol açmaktadır (Wilson, Summer, 2002; 317). 

Factoring, büyük miktarlarda kredili satış yapan işletmelerin, bu satışlarından doğan alacak hak-
larının “factor veya factoring şirketi” olarak adlandırılan kuruluşlar tarafından satın alınması işlemidir. 
Factoring işlemi, üretici veya satıcı ile  factor arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde şu hizmetleri 
sunabilir; Garanti, tahsilat ve muhasebe, finansman. Bu hizmetler sayesinde işletmeye ek finansman 
sağlanmasının yanı sıra, ödenmeme riskinin üstlenilmesi, zaman ve eleman tasarrufu, esneklik, iş-
lemlerin kolaylığı, ticari-kur-transfer riskinin aktarımı ve likidite rahatlığı gibi faydalar sağlamaktadır.   

Factoring işleminin sakıncaları olarak; işlem maliyetinin yüksekliği, her iş koluna uygun olma-
yışı ve kredi değerliliğinde düşüş olarak sayılabilir.  

Factoring, geleneksel ticari kredi gibi KOBİ’lere çalışma sermayesi temin eder.  Ancak 
factoring’in geleneksel ticari krediden ve varlığa dayalı finanslamadan en önemli farkı, borcun dayan-
dığı varlıkların değerinden çok borçlunun kredi değerine bağlı olmasıdır. Türkiye’nin factoring işlem 
hacmi 1998-2003 yılları arasında %31.8 oranında artarken, dünya genelinde %67, Avrupa genelinde 
%84,9 artmıştır (Bakker vd. 2004; 1). 

Wilson, Summer (2002), faktör kuruluşun tercihlerine ve pazarın özelliklerine, firmanın ürün 
özelliklerine, bir factor kullanımına karar ile ilgili teorileri de destekleyen factoring kullanımı için bir 
“finans talebi” açıklamasının güçlü bir kanıtını saptamıştır. Sınır ötesi 655 üretim firması arasında 
faktöring kullanımı, firmaların organizasyon yapısı hakkında firma düzeyinin seçiminden, küçük fir-
maların varlığa dayalı bir finans talebi ile daha fazla ilgili olduğu saptanmıştır.  

Factoring türleri: iskonto esasına göre peşin ödemeli factoring, vade esasına göre uygulanan 
factoring, full servis rücu edilemez factoring, full servis rücu edilebilir factoring, full servis-açıklan-
mamış  rücu edilebilir veya edilemez factoring, Yurtdışı veya ihracat factoringi, yerel veya yurtiçi 
factoring, ithalat factoringi.  

Forfaiting ise kredili mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek, orta vadeli 
ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş senetli veya senetsiz bir alacağın, vadeden önce 
satılarak tahsil edilmesidir. Factoring ile en önemli farkı orta vadeli bir finansman biçimi ve uluslar 
arası işlemlere uygulanmasıdır.     

Franchising 
Franchising bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve sınırla-

malar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (know-how) sağlamak sureti 
ile, imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli 
ve sürekli bir iş ilişkilerinin bütünüdür. Franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana 
getirilen sözleşmesel bir ilişkidir. Franchising, sistemin yaratılma ve ilk uygulama yeri olan A.B.D' de 
başlamıştır. Bu sistem ile çalışan yaklaşık 60 iş kolu mevcut olup, özellikle hizmet sektöründe çeşit-
lendirme hızla artmaktadır. Franchisor; ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş, 
kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markaya, isme sahip ve bunların satış dağıtım veya işletme hakkını 
belirli bir bedel karşılığı veren taraftır. Franchisor, kendisi ve bireysel Franchisee'lerinden oluşan 
franchising sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur. Franchisee; doğrudan veya dolaylı bir 
malı bedel karşılığında Franchisor'un ticari adını ve/veya hizmet markasını, know-how'ını iş görme ve 
teknik yöntemlerini, sistemini ve diğer sınai ve/veya fikri mülkiye haklarını kullanma hak ve zorun-
luluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı Franchise Anlaşması süresi ve kapsamı içinde 
devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir. Franchisee'nin Franchisor'a ödediği bedel; 
isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında ödenen bir başlangıç ücreti "Franchisee Fee"den 
ve yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda, yüzde olarak ödenen ücretlerden 
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"Royalty"den oluşur.  
Franchising sistemini uygulamaları açısından iki grupta incelemek mümkündür. Sistemin uygu-

landığı ülkeye göre: Ulusal ve Uluslararası Franchising'den söz edilebilir. Sunulan fırsatlar açısından; 
Ürün ve Marka Franchising' i, İşletme Sistemi Franchising'i şeklinde sınıflandırma yapmak mümkün-
dür.  

Barter 
1980’lerde uluslararası borç krizleri ile başlayan uluslar arası barter gelişmekte olan ve doğu Av-

rupa ülkelere bireysel borç vermede dramatik bir durumda azalmaya yol açmıştır. Barter,  Rusya ve 
Güney Doğu Asya ülkeleri arasında gelişmiştir. Çok borçlu bir ülke, standart kredi anlaşması 
kullanamayacak ise ithalatın finansmanını için barter yardımcı olabilir (Marin ve Schnitzer, 2002, 
293; Kletzer ve Wright 2000, 621). 

Barter kelimesi İngilizce kaynaklı olup, takas (değiş-tokuş) anlamına gelmektedir. Günümüzde 
uluslararası ticaret dilinde mal takası anlamında kullanılmaktadır. Barter, bir işletmenin satın aldığı 
mal veya hizmet bedelini kendi ürettiği mal veya hizmetle ödemesini sağlayan bir finansman 
sistemidir. Barter aynı zamanda bir işletmenin ihtiyaçlarını faizsiz döviz kredisi kullanarak 
karşılayabileceği bir finansman sistemidir.    

Ekonomi ve ticaret sisteminde ise Barter terimi, sıradan takas işlemlerinden daha ötede, etkin bir 
ticari sistemi ifade etmektedir. Barter´ı ana hatlarıyla, satın alınan mal ve hizmetin bedelinin, üretilen 
mal ve hizmet ile ödendiği bir finansman sistemi olarak özetleyebiliriz. Barter uygulamalarına katıl-
mak için öncelikle herhangi bir işletmenin Barter Ortak pazarına üye olması gerekmektedir. Kısaca 
Barter Sistemi, firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir pazardır ve Barter Ortak Pazarı´nı oluştu-
ran tüm firmaların mal arzları ve talepleri ile işlemektedir. 

Carlin vd. (2000) tarafından, barter işlemi yapan 20 ülke ve 3000’den fazla firma arasında yapı-
lan araştırmada barter ve diğer parasız işlemler (dövize bağlı senetler, borç swapları, batter çeşitleri, 
ve mallar ile borçlardan kurtulma Rusya ve Ukrayna’da önemli bir yöntem iken merkezi ve doğu Av-
rupa’da bu derece önemsenmediğini ortaya koymuşlardır.  

Finansal sorunların söz konusu olduğu kriz dönemlerinde bulunamayan finansal kaynaklar ne-
deni ile işletmelerin hatta ülkelerin elde bulunan her türlü mal ve/veya hizmetin kullanımına yönelik 
olarak oluşturdukları bu sistem çeşitli avantajlar sunmakta ve güvenilir bir finansman ve pazarlama 
aracı olarak son yıllarda dünya genelinde kullanılmaktadır. 

The Business Trend Analysts'in yaptığı araştırmada dünya ticaretinin %40'ının barter sistemi ile 
yapıldığı tespit edilmiştir. Amerika'da yaklaşık 500 barter firması, tahminen 450.000 üye firma ile 
senede 400 milyar dolarlık iç ve dış barter ticareti yapmaktadır. 

Barter Sisteminin Avantajları; atıl kapasiteyi harekete geçirmesi, stokların eritilmesini sağlaması, 
satışları artırması, kârlılığı artırması, pazarlamayı etkinleştirmesi, finansman maliyetlerini azaltması, 
likiditasyon sağlaması, tahsilat garantisi sağlaması, dış ticaret imkânı yaratması, pazar yapısı hakkında 
bilgi edinme imkânı sağlamasıdır. 

Barter sisteminde karşılaşılabilecek sorunlar; satıcının sattığı mala karşılık mal, alıcının aldığı 
mala karşılık mal satamaması, barter şirketinin mal bedelini alıcıdan tahsil edememesidir.  

GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF FİNANSAL TEKNİKLERİN KULLANIM 
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI 

Girişimcilerin kaynak sorununa çözüm olabilecek  leasing, factoring, forfaiting, franchising, 
barter gibi finansal tekniklerin girişimcilikte kullanım düzeylerinin belirlenmesi amacıyla bir anket 
formu oluşturularak, hedeflenen yaklaşık 120 işletme ile  yüzyüze anket yöntemi kullanılarak araştır-
manın yapılması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Araştırma, Tokat ilinde faaliyette bulunan işletmelerin kaynak sorununa çözüm olabilecek  

leasing, factoring, forfaiting, franchising, barter gibi finansal tekniklerin girişimcilikte kullanım dü-
zeylerinin belirlenmesi amacıyla bir anket formu oluşturularak yapılmıştır. Araştırmanın Tokat ilinde, 
sektör ayrımı yapılmadan şirket türündeki işletmelere uygulanmıştır.  

Araştırmanın Yöntemi  
Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak, ankette kapalı ve açık uçlu sorularla ve sorula-
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rın önem derecesine göre sıralanması istenerek bilgi toplama yoluna gidilmiş olup, sonuçlar önem 
derecelerine göre ve ağırlıklı ortalamalara göre değerlendirilmiştir (1:çok önemli, 2:önemli, 3:az 
önemli, 4:önemsiz). Tokat Sanayi ve Ticaret Odası kayıtlarına göre il merkezinde toplam 143 adet 
A.Ş,  420 adet ise limited şirket bulunmaktadır. Ancak toplam 563 şirketin yaklaşık %30’ü faaliyette 
değildir. Bunlardan 120 şirket ile görüşülmüş ancak 74 şirket anketi cevaplamıştır.  

Girişimcilikte alternatif finansman yöntemleri olarak önemli yere sahip leasing, factoring, forfa-
iting, franchising, barter gibi finansal tekniklerin kullanım ve uygulanma düzeylerine ilişkin sonuçlar 
SPSS programında değerlendirilerek sunulmuştur. 

Araştırma Sonuçları ve Değerlendirme  
Ankete katılan işletmelerin %43,2’si anonim şirket, %37,8’si ise limited ve %18,9’u ise şahıs 

şirketidir. İşletmelerin %40,5’i 1985-1994 yılları arasında, %59,5’i ise 1995-2004 yılları arasında ku-
rulmuştur. Faaliyet alanları farklıdır. İşletmelerin %27’si 1-9 arası, %62’si 10-49 arası, %11’i ise 50-
120 arasında personel çalıştırmaktadır.  

İşletmelerin Finansal Teknikleri Kullanma Tercihlerine İlişkin Sonuçlar 
İşletmelerde finansman ihtiyacının hangi kaynaktan karşılanacağı kararında etkili olan kişi 

%97,3 ile şirket çoğunluğuna sahip olan ortak ve %2,7 ile yönetim kurulunu olduğu belirtilmiştir. Fi-
nansman kararlarının verilmesinde işletme dışından destek alan işletme oranı %8,1’dir.  

i) İşletmelerin yararlandığı finansman teknikleri: Yararlanılan alternatif finansal tekniklerin 
önem derecesine sıralanması istenmiş ve sonuçlara göre 1. sırada %45 oranı ile leasing, 2. sırada %66 
ile factoring ve 3. sırayı ise barter ve franchising yöntemi almıştır.    

 
Tablo 1: İşletmelerin Yararlandığı Finansman Teknikleri. 

Kullanılan Finansman 
Teknikleri 

1. 
F 

Dağ.% 2. 
F 

Dağ 
% 

3. 
F 

Dağ. 
% 

Ağ. Top Ağ.ort. 
Dağ.%  

Leasing 34 0,459 0 0 0 0 0,459 0,153 
Factoring 8 0,108 23 0,66 0 0 0,768 0,256 
Forfaiting 2 0,027 0 0 2 0,11 0,137 0,046 
Barter 18 0,243 10 0,29 8 0,44 0,973 0,324 
Akreditif kredileri 2 0,027 2 0,06 0 0 0,087 0,029 
Franchising 8 0,108 0 0 8 0,44 0,548 0,183 
Diğer 2 0,027 0 0 0 0 0,027 0,009 
Toplam 74 1,000 35 1 18 1 3,000 1,000 

 
ii) İşletmelerin Finansal Tekniklere İhtiyaç Duyma Nedenleri: Finansman ihtiyacının karşılan-

ması, risk faktörünün azaltılması, kar maksimizasyonu sağlamak ve geleceğe yönelik planlar yapmak 
olarak sıralanmıştır.  

 
Tablo 2: İşletmelerin Finansal Tekniklere İhtiyaç Duyma Nedenleri: 

Tekniklerin Kullanım Nedenleri 1. 
F 

Dağ 
% 

2. 
F 

Dağ 
% 

3. 
F 

Dağ. 
% 

Ağ. 
Top 

Ağ.ort. 
Dağ.%  

Finansman ihtiyacını karşılama 24 0,32 12 0,27 15 0,45 0,721 0,361 
Kar maximizasyonunu  sağlama 15 0,20 18 0,40 0 0,00 0,400 0,200 
Risk faktörünü azaltma 21 0,28 3 0,07 15 0,45 0,521 0,261 
Geleceğe yönelik planlama yapma 12 0,16 12 0,27 3 0,09 0,358 0,179 
Diğer.. 2 0,03 0 0,00 0 0,00 0,000 0,000 
Toplam 74 1,00 45 1,00 33 1,00 2,000 1,000 

Leasing Tekniğinin Kullanımına İlişkin Sonuçlar. 
i) Yatırımların finansmanında kullandıkları yöntemler önem derecesine  sıralandığında, leasing, 

banka kredisi, tahvil çıkarımı olarak sıralanır iken, anket sonuçlarının ağırlıklı ortalamasına göre ise 1. 
sırayı %24 ile banka kredisi almaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3: Yatırımların Finansmanında Kullanılan Finansal Teknikler 
Yatırımlarda Kullanılan Finansal 
Teknikler 

1. 
F 

Dağ.% 2. 
F 

Dağ 
% 

3. 
F 

Dağ. 
% 

Ağ. Top Ağ.ort. 
Dağ.%  

Leasing 34 0,459 0 0 0 0 0,459 0,153 
Tahvil Çıkarımı 1 0,014 0 0 6 0,3 0,314 0,105 
Özkaynak arttırımı 8 0,108 8 0,27 2 0,1 0,478 0,159 
Banka Kredisi 14 0,189 10 0,33 4 0,2 0,719 0,240 
Otofinansman 4 0,054 8 0,27 4 0,2 0,524 0,175 
Varlık satışı 2 0,027 0 0 2 0,1 0,127 0,042 
Franchising 2 0,027 0 0 2 0,1 0,127 0,042 
Diğer 9 0,122 4 0,13 0 0 0,252 0,084 
Toplam 74 1,000 30 1 20 1 3,000 1,000 

 
ii) İşletmelerin % 45,9’u leasing tekniği kullanılmakta olup, kullanım nedenleri Tablo 4’de gö-

rüldüğü gibi yenileme, gider yazabilme ve KDV avantajı olarak sıralanmıştır.  
 
Tablo 4: Leasing Kullanım Nedenleri. 

Leasing Kullanım Nedenleri 1. 
F 

Dağ.% 2. 
F 

Dağ 
% 

Ağ. Top Ağ.ort. 
Dağ.%  

Yenileme 14 0,41 2 0,06 0,47 0,24 
KDV avantajı 8 0,24 8 0,24 0,47 0,24 
Gider yazabilme 6 0,18 12 0,35 0,53 0,26 
Yabancı kaynak gereksinimini azaltması 1 0,03 8 0,24 0,26 0,13 
Değişen teknolojiye uyumda kolaylık sağlaması 2 0,06 4 0,12 0,18 0,09 
Diğer 3 0,09 0 0,00 0,09 0,04 
Toplam 34 1,00 34 1,00 2,00 1,00 

 
iii) Şirketinizde leasing tekniğinin kullanılmama nedenleri olarak ise, Yüksek maliyet, tekniğin 

fazla tanınması ve gereksizlik olarak ifade edilmiştir.   
 
Tablo 5: Leasing Kullanmama Nedenleri. 

Leasing Tekniğinin Kullanılmama Nedenleri  Frekans Dağılım % Geçerli % 
Yüksek maliyet 10 13,5 27,8 
Tekniğin yeterince tanınmaması  10 13,5 27,8 
Diğer (Gereksiz-güvensiz) 16 21,6 44,4 
Toplam 36 48,6 100,0 
Cevapsız 38 51,4  
Total 74 100,0  

 
iv) Kullanılan leasing türleri olarak ise Yurtiçi finansal kiralama, Satışa Yardımcı Kiralama, Satış 

ve geriye kiralama olarak sıralanmaktadır. İşletmelerin hiçbiri yurtdışı leasing türünü kullanmamıştır. 
 
Tablo 6: Kullanılan Leasing Türleri. 

Kullanılan Leasing Türleri Frekans % Dağılım Geçerli % 
Yurtiçi finansal kiralama 6 0,081 0,176 
Satışa Yardımcı Kiralama 16 0,216 0,471 
Satış ve geriye kiralama 8 0,108 0,235 
Diğer  4 0,054 0,118 
Toplam 34 0,459 1,000 
Cevapsız 40 0,541  
Total 74 1,000  
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v) İşletmelerin yaptıkları finansal kiralamada (leasingte) karşılaşılan sorunlar sıralanması isten-
miş ve Tablo 7’de görüldüğü gibi ilk sıradaki Anlaşma dışında ekstra giderlere katılma payı istenme-
sini, Dövizli borçlanmalarda kur yükselmeleri, Teminat için gayrimenkul ipoteği istenmesi sorunları 
izlemektedir.  

 
Tablo 7: Finansal Kiralamada Karşılaşılan Sorunlar 

Finansal Kiralamada Karşılaşılan Sorunlar Frekans % Dağılım Geçerli %
Dövizli borçlanmalarda kur yükselmeleri 6 0,081 0,176 
Teminat için gayrimenkul ipoteği istenmesi  4 0,054 0,118 
Anlaşma dışında ekstra giderlere katılma payı istenmesi 12 0,162 0,353 
Leasing firmasına yapılan ödemelerdeki en ufak bir gecikmenin çok 6 0,081 0,176 
Diğer  6 0,081 0,176 
Toplam 34 0,459 1,000 
Cevapsız 46 0,622   
Total 74 1,000   

 
3.3.3. Franchising Tekniğinin Kullanımına İlişkin  Sonuçlar. 
i) İşletmelerin sadece %11,1’inin Franchising sistemi hakkında bilgisi bulunmaktadır. 

Franchising sistemi ile yeni bir iş kurmayı düşünenlerin oranı ise %11,5’dir.   
 
Tablo 8: Franchising Sistemi İle İş Kurma Düşüncesi 

Franchising Sistemi İle İş Kurma Düşüncesi Frekans % Dağılım  Geçerli % 
Evet 6 8,1 11,5 
Hayır  46 62,2 88,5 
Toplam 52 70,3 100,0 
Cevapsız 22 29,7  
Total 74 100,0  

 
ii) Franchising sistemi ile iş kurmanın avantajları, ağırlıklı ortalamalara göre Müşterinin marka 

bağımlılığı, Başarı şansı yüksektir, Ana firma hizmetlerinden sürekli faydalanma olarak sıralanmıştır 
(Tablo 9).  

 
Tablo 9: Franchising Sistemi İle İş Kurmanın Avantajları. 

Franchising Sistemi İle İş Kurmanın Avantajları 1. 
F 

Dağ.
% 

2. 
F 

Dağ 
% Ağ. Top Ağ.ort. 

Dağ.%  
Başarı şansı yüksektir 8 0,36 2 0,17 0,53 0,27 
Ana firma hizmetlerinden sürekli faydalanma 1 0,05 4 0,33 0,38 0,19 
 Yeniliklerden yararlanma 1 0,05 2 0,17 0,21 0,11 
Pazarlama ve reklam giderlerindeki düşüklük 1 0,05 1 0,08 0,13 0,06 
Müşterinin marka bağımlılığı 10 0,45 2 0,17 0,62 0,31 
Yeniliklerden yararlanma 1 0,05 1 0,08 0,13 0,06 
Toplam 22 1,00 12 1,00 2,00 1,00 

 
iii) Franchising sistemi ile iş kurmanın dezavantajları ise; Ana firmaya düzenli ödemelerin 

“royalty”  yüksekliği, İsim hakkı “franchising fee”ücretinin yüksekliği, Kota koşulu olarak sıralan-
maktadır (Tablo 10).  

 
Tablo 10: Franchising Sistemi İle İş Kurmanın Dezavantajları. 

Franchising Sistemi İle İş Kurmanın Dezavantajları Frekans % Dağılım  Geçerli % 
Ana firma bağımlılığı 0 0 0 
İsim hakkı “franchising fee”ücretinin yüksekliği 4 5,4 28,6 
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Kota koşulu 4 5,4 28,6 
Ana firmaya düzenli ödemelerin “royalty”  yüksekliği 6 8,1 42,9 
Cevap Toplamı 14 18,9 100,0 
Cevapsız 60 81,1  
Toplam 74 100,0  

 

Factoring Tekniğinin Kullanımına İlişkin Sonuçlar. 
i) Alacakların finansmanında kullanılan yöntemler tercihlere göre sıralandığında ise ilk sırayı pe-

şin ödeme iskontosu, 2 sırayı varlığa dayalı menkul kıymet çıkarımı, 3. sırayı ise peşin ödeme 
iskontosu ve senet iskontosu almaktadır. almaktadır. Alacakların finansmanında kullanılan yöntemler, 
ağırlıklı ortalamalara göre sıralandığında ise peşin ödeme iskontosu, senet iskontosu, factoring ve var-
lığa dayalı menkul kıymet çıkarımı olarak sıralanmaktadır (Tablo 11). 

 
Tablo 11: Alacakların Finansmanında Kullanılan Yöntemler. 

Alacakların Finansmanında Kullanılan Yöntemler 1. 
F 

Dağ. 
% 

2. 
F 

Dağ 
% 

3. 
F 

Dağ. 
% Ağ. Top Ağ.ort. 

Dağ.%  
Factoring 8 0,267 2 0,125 0 0 0,392 0,131 
Senet iskontosu 6 0,200 4 0,25 2 0,5 0,950 0,317 
Varlığa dayalı menkul değer çıkarımı 0 0,000 6 0,375 0 0 0,375 0,125 
Peşin ödeme iskontosu 12 0,400 2 0,125 2 0,5 1,025 0,342 
Diğer 4 0,133 2 0,125 0 0 0,258 0,086 
Toplam 30 1,000 16 1 4 1 3,000 1,000 

 
ii) İşletmelerin %10,81’i factoring tekniğini kullanmakta olup, kullanım nedenleri ağırlıklı orta-

lamalarına göre Hizmet fonksiyonu, Teminat fonksiyonu, Nakit imkanı sağlamak olarak sıralanmıştır. 
 
Tablo 12: Factoring Tekniğinin Kullanılma Nedenleri 

Factoring Tekniğinin Kullanılma 
Nedenleri    

1. 
F 

Dağ. 
% 

2. 
F 

Dağ 
% 

3. 
F 

Dağ. 
% Ağ. Top Ağ.ort. 

Dağ.%  
Nakit imkanı sağlamak 4 0,50 4 0,50 0 0,00 0,500 0,250 
Hizmet fonksiyonu 2 0,25 2 0,25 4 0,50 0,750 0,375 
Teminat fonksiyonu 2 0,25 2 0,25 4 0,50 0,750 0,375 
Diğer 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,000 0,000 
Toplam 8 1,00 8 1,00 8 1,00 2,000 1,000 

 
iii) İşletmeler factoring tekniğini kullanmama nedenlerini ise, İhtiyaç duyulmaması, Yeterince 

tanınmaması, Risk paylaşımının dengesiz olması olarak sıralayarak belirtmişlerdir.  
 
Tablo 13: Factoring Tekniğinin Kullanılmama Nedenleri.  
Factoring Tekniğinin Kullanılmama Sebebi    Frekans Dağ.% 
İhtiyaç duyulmaması 33 0,59 
Yeterince tanınmaması 18 0,32 
Risk paylaşımının dengesiz olması 3 0,05 
Faize sıcak bakılmaması 0 0,00 
Diğer 2 0,04 
Toplam 56 1,00 

 

Barter Tekniğinin Kullanımına İlişkin Sonuçlar. 
i) Anket uygulanan işletmelerin %28,3’ü (18 firma) barter tekniğini kullanmaktadır. Barter tek-

niğinin kullanılmasının nedenlerini, Alacak riskinin olmaması, Tahsil hızı, Vadeli kredi imkanı sağ-
laması olarak sıralanmaktadır  
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Tablo 14: Barter Tekniğinin Kullanılma Nedenleri.  
Barter Tekniğinin Kullanılma Sebepleri Frekans Dağ.% 
Alacak riskinin olmaması 8 0,44 
Reklamlar 0 0,00 
Tahsil hızı 8 0,44 
Vadeli kredi imkanı sağlaması 2 0,11 
Diğer 0 0,00 
Toplam 18 1,00 

 
ii) İşletmeler barter tekniğinin kullanılmama nedenlerini ise İhtiyaç duyulmaması, Yeterince bil-

giye sahip olunmaması, İş hacminin bartera uygun olmaması, Kolay malların barter da bulunmaması 
olarak sıralamışlardır. 

 
Tablo 15: Barter Tekniğinin Kullanılmama Nedenleri. 

Barter Tekniğinin Kullanılmama Sebepleri Frekans Dağ.% 
İhtiyaç duyulmaması 24 0,50 
Yeterince bilgiye sahip olunmaması 10 0,21 
Kolay malların barter da bulunmaması 2 0,04 
Uygulayıcı şirketlerin yeterince güvenli bulunmaması 1 0,02 
İş hacminin bartera uygun olmaması 10 0,21 
Diğer 1 0,02 
Toplam 48 1,00 

SONUÇ 
Girişimcikte iyi bir iş kurma fikrinin yanında, gerekli sermaye ve kaynak temini hayati önem ta-

şımaktadır. Yalnızca yeni iş kurma aşamasında değil, mevcut işletmeler açısından da kaynak temi-
ninde kullanılabilecek borç ve sermaye yöntemleri yanında alternatif finansal teknikler mevcuttur. 
Leasing, factoring, forfaiting, franchising, barter, risk sermayesi gibi finansal teknikler ile gerekli fi-
nansman sağlanabilir. Ancak girişimciler, ülkemizde banka kredileri dışında diğer finansman teknikle-
rinden yeterince yararlanmamaktadır. Bu çalışma, girişimcilerin kaynak sorununa çözüm olabilecek  
leasing, factoring, forfaiting, franchising, barter gibi finansal tekniklerin girişimcilikte uygulanma 
düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sonuçlara 4 yöntemi kullanan firmaların sayısına göre sıra-
lama leasing, barter, factoring ve franchising şeklinde sıralanırken nedenleri ise Finansman ihtiyacının 
karşılanması, risk faktörünün azaltılması olarak belirtilmiştir. Yatırımların finansmanında ilk tercih 
edilen yöntem olan leasing’in kullanım nedeni yenileme, gider yazabilme avantajları iken, yüksek 
maliyet ise dezavantajı olarak belirtilmiş ve yurtiçi leasing ile satışa yardımcı kiralama,  en fazla kul-
lanılan tür olarak gösterilmiştir. Alacak riskinin olmaması nedeni ifade edilen barter, tahsil hızı ve 
vadeli kredi avantajlarıyla ikinci sırayı almıştır. Alacakların finansmanında ise peşin ödeme iskontosu, 
senet iskontosu’nun ardından  factoring 3. sırayı almakta olup halen istenilen kullanım düzeyine eri-
şememiştir. Avantajları bilinmesine rağmen ise Franchising tekniği fazla kullanım alanı bulamamıştır.  

Girişimciliğin her aşamasında sermaye ve kaynak açısından önemli olan alternatif finansman 
tekniklerinin leasing dışındakilerin yeterli kullanım düzeyine erişemedikleri görülmüştür. Girişimci 
işletmelerin desteklenmesi ve gelişmesine yardımcı olacak bu tekniklerin tanıtımına ilgili önem veril-
mesi gereklidir. 
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

А. Осмоналиев* 
 
Основная цель составление финансовой отчетности состоит в том, чтобы предоставить 

всем заинтересованным пользователям, имеющим обоснованные права на получение соответ-
ствующей информации о финансовых возможностях предприятия, прибыльности (убыточ-
ности ) хозяйственной деятельности, перспективах развития фирмы.  

Согласно действующему законодательству Кыргызской Республики все хозяйствующие 
субъекты обязаны составлять финансовую отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса, 
отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в капитале 
предприятия.  

Бухгалтерский баланс показывает финансовое положение на определенную дату; отчет 
о прибылях и убытках – о результатах деятельности за определенный промежуток времени; 
отчет о движении денежных средств – об изменениях в финансовом состоянии предприятия, 
что позволяет определить степень реализуемости его финансовых планов и управления 
платежами при их исполнении. В отчете об изменениях в капитале получает свое отражение 
движение отдельных статей, формирующих собственный капитал предприятия. В 
аналитических расчетах, связанных с оценкой финансового состояния предприятия эта форма 
применяется относительно редко.  

Все формы используются как для собственно отчетов и анализа (когда они составляются 
по фактическим событиям, результаты которых отражаются в документах систематического 
учета), так и для планирования (когда исходной информацией является планируемые события).  

Обязательной составной частью финансовой отчетности являются примечания и 
пояснения (объяснительные записки), раскрывающие применяемые методы и стандарты учета. 
В финансовом отчете приводятся также краткие сведения о предприятии: его название, страна 
регистрации, характеристика и сфера деятельности, правовая форма. 

Все эти документы составляются на базе одной и той же исходной информации, но 
обрабатываются в соответствии с разными методологическими принципами. Так, согласно 
положениям МСФО отчет о прибылях и убытках формируется методом начислений, а отчет о 
движении денежных средств кассовым методом. Это означает, что сумма средств, отраженная 
в отчете о прибылях и убытках, по статье выручка будет представлять не сумму денежных 
средств, фактически полученная за отчетный период, а общую величину дохода, сфор-
мированного в течение того же периода. Аналогичным образом, сумма средств, показанная по 
статье расходы, представляет общую сумму затрат отчетного периода, независимо от того, 
выплачена ли она или только начислена.  

Для анализа указанные различия между понятиями доходы и денежные средства (равно 
как и расходы и денежные средства) имеет большое значение, так как от правильной их интер-
претации зависит и объективность оценки финансового состояния предприятия. Например, 
если предприятие продает товары в кредит, то доход образуется в момент этой продажи, хотя 
наличные деньги за эти товары могут, поступит и позже. Аналогично, если предприятие 
покупает товары в кредит, оно сразу же должно отразить факт приобретение в отчете о 
прибылях и убытках как расход, несмотря на то, что оплата будет произведено позднее. В то 
же время, предприятие может израсходовать свои денежные средства для закупки ТМЦ, 
которые не продаются в дальнейшем, а оседают на складах. Следовательно, они в отчете о 
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прибылях и убытках отчетного периода не будут учтены∗. В таком же порядке формируется 
отчетные показатели, связанные с инвестированием денежных средств, в долгосрочные 
капитализируемые объекты (основные средства, нематериальные активы и др). Денежные 
средства, израсходованные на приобретение этих объектов, получают отражение в отчете о 
движении денежных средств текущего года. А их стоимость (созданных объектов), в отчете о 
прибылях и убытках будут учитываться в последующем как расходы периода, в размере 
включенных в себестоимость продукции амортизационных отчислений∗∗.  

Следует также учесть, что предприятие может, помимо прибылей получать денежные 
средства из других источников – например, путем выпуска новых акций или получения 
кредита или наоборот искать средства для выкупа части собственных акций или погашения 
задолженности по ссуде. Результаты этих операций получают свое отражение ни в отчете о 
прибылях и убытках, а в отчете о движении денежных средств.  

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, сумма прибыли, 
числящаяся в отчете о финансовых результатах представляет как полученную так и начис-
ленную, но еще не полученную в отчетном периоде сумму средств (как в части дохода, так и 
расхода). Во-вторых, ее величина может значительно отличаться от суммы свободных денег, 
как в большую, так и в меньшую сторону. В-третьих, если не учитывать указанные различия и 
в процессе анализа ориентироваться только на данные отчета о прибылях и убытках, то это 
может привести к ряду ошибочных суждений относительно ликвидности и платежеспособ-
ности предприятия. В частности, акционеры могут сделать ошибочный вывод о возможности 
выплаты причитающихся им дивидендов (например, числящийся в отчете о прибылях и 
убытках свободный остаток прибыли в сумме 1000 тыс. сом, еще не означает, что предприятие 
может выплатить их в виде дивидендов, поскольку при этом у него может отсутствовать сво-
бодные денежные средства). Аналогично, работники самого предприятия могут сделать не-
правильное суждение относительно возможности повышения уровня их заработной платы, так 
как из – за отсутствия или нехватки свободных денежных средств это может и не произойти. 
Изолированное использование использования отчета о прибылях и убытках предприятия 
может ввести в заблуждение также кредиторов, покупателей, и даже руководителей самого 
предприятия относительно финансовых его возможностей – уровня ликвидности, расширения 
материально–технической базы и. т. д.  

Проблему обеспечения полноты и объективности оценки финансового состояния пред-
приятия не решает и бухгалтерский баланс. Этот документ, по своей природе представляет 
«статичное» изложение состояния имущество предприятия и источников их формирования в 
конкретный момент времени, что дает возможность изучить их состав и структуру, провести 
сравнительную оценку динамики изменения за две и более смежные даты (например, на конец 
и начала года). Но, на его основе невозможно установить движение отдельных составляющих 
средства внутри этого периода, а следовательно и правильно оценить сложившиеся финан-
совые результаты деятельности предприятия. С целью устранения указанных недостатков 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, в практику работы предприятия была 
введена третья форма – отчет о движении денежных средств, в котором отражается инфор-
мация, как о валовых поступлениях, так и о валовых выплатах денежных средств, фактически 
произведенных предприятием за определенный промежуток времени. Поскольку эта форма в 
отличие от первых двух форм отчетности формируется кассовым методом, то в ней не 
показываются начисленные, но фактически не поступившие или не выплаченные за период 
средства.  

                                                 
∗ Исключение составляют предприятия сферы услуг, где продолжительность производственно-коммерческого цикла 
очень короток, и поэтому действующим планом счетов бухгалтерского учета КР, им разрешено применить 
периодический метод учета ТМЦ и сразу списывать их на производство, независимо от того, действительно ли они 
израсходованы в отчетном периоде или нет. А это  предполагает необходимость их отражения в отчете о прибылях и 
убытках как расходы отчетного периода. Окончательные результаты подобных операций выявляются в конце года, 
регулировочными бухгалтерскими записями, через счета расходов и материальных ценностей.    
∗∗ Согласно действующим правилам, амортизационные отчисления начинают начисляться только после ввода объекта 
в эксплуатацию. Поэтому, в учете и финансовом анализе они рассматриваются как расходы периода, включаемые в 
себестоимость продукции ( работ и услуг)  поэтапно, а следовательно и отражаемые в отчете о прибылях и убытках 
лишь в последующие периоды. Следует также учесть, что амортизационные отчисления по своей природе вовсе не 
представляют движение денежных средств, а являются лишь бухгалтерской записью, предназначенной для фик-
сирования затрат предприятия на основные средства, нематериальные активы и др. долгосрочные капитальные активы. 
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Инструкция Государственного комитета по стандартам финансовой отчетности и аудиту 
(ГК СФОА) «О заполнении форм бухгалтерской отчетности за 2004 год», требует, чтобы все 
хозяйствующие субъекты представляли такой документ в составе своей финансовой 
отчетности. При этом, в зависимости от принятой учетной политики, предприятие должно 
представлять данные о движении денежных средств от операционной и иной деятельности, 
используя либо прямой, либо косвенный методы∗.  

С точки зрения анализа финансового состояния предприятия, значение данного отчета 
достаточно велико. Дело в том, что он хотя и не показывает ни эффективности деятельности за 
какой-либо период (как отчет о прибылях и убытках), ни состояния имущества на какой-либо 
момент времени (как бухгалтерский баланс), но тем не менее позволяет оценить динамическую 
картину того, как те или иные денежные средства были привлечены в дело, а затем 
использованы. В частности, с помощью данных, содержащихся в этом отчете можно изучить 
динамику изменения в величине: а) притока денежных средств и их эквивалентов за период (Н: 
платежи потребителей за товары (услуги и выполненные работы), поступления от продажи 
активов, выпуск и размещение акции за наличные, получение банковских кредитов, займов и 
др.); б) оттока денежных средств и их эквивалентов за период (Н: платежи поставщикам, 
выплаты по оплате труда, налогов, дивидендов и процентов, погашение ссуды, оплата 
стоимости купленных основных средств и др.). Следует в то же время учесть, денежные 
средства являются только частью оборотного капитала предприятия. Другая часть состоит из 
запасов ТМЦ, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и др., которые также 
подвержены изменению, но не получают своего детализированного отражения непосредствен-
но в отчете о движении денежных средств, составляемого прямым методом. Так, например, 
продажа товаров в кредит, увеличивает дебиторскую задолженность (доход), но счет денежных 
средств она не затрагивает. Точно также, рост кредиторской задолженности, вследствие 
закупки товарно-материальных ценностей в кредит, ведет такого же увеличения оборотного 
капитала в целом, хотя счет денежных средств, при этом остается без изменения. Поэтому, на 
тех предприятиях, где отчет о движении денежных средств составляется прямым методом, 
часто возникает необходимость в установлении взаимосвязи прибыли и движения денежных 
средств расчетным путем. Для этого необходимо привлечь одновременно данные всех форм 
финансовой отчетности, а в необходимых случаях, также данные учетных записей по счетам 
«Товарно-материальных запасов», «Счета к получению», «Счета к оплате», «Авансы 
полученные» и «Авансы выданные», «Амортизационные отчисления» и др.  

На наш взгляд, упрощение процедуры факторного анализа и оценки взаимосвязи показа-
теля прибыли, и движения средств предприятия, может быть достигнута за счет включения в 
состав финансовой отчетности формы отчета, которая бы имела самостоятельное значение и 
составлялась всеми хозяйствующими субъектами, независимо от принятой учетной политики в 
них. Для этого нет необходимость, придумывать что-то новое. Достаточно преобразовать ныне 
действующую форму отчетности №3б, именуемую отчетом о движении денежных средств, 
который согласно Инструкции ГК СФОА Кыргызской Республики рекомендовано как 
разновидность отчета о движении денежных средств, составляемый косвенным методом.  

Как явствует состав статей, содержащихся в нем, и способы их отражения, это форма 
отчетности гораздо информативнее, чем отчет о движении денежных средств. Во-первых, в 
нем получает свое отражение движение не только «чистых» денежных средств, но и так 
называемых «не денежных» доходов и расходов, измеряемые в стоимостном выражении. Во-
вторых, в нем фиксируются происходящие изменения в динамике запасов ТМЦ, дебиторской и 
кредиторской задолженностей и других не денежных элементов оборотного капитала, которые 
оказывают непосредственное влияние на величину денежных средств, и которых невозможно 
получить из отчета о движении денежных средств, составляемого прямым методом. Все это 
дает возможность: определить величину денежной прибыли (прибыль плюс минус расходы и 
доходы не денежного характера – например, амортизация), служащую источником 
самофинансирования развития предприятия; отслеживать, откуда предприятие получает 
средства и как эти средства, затем используются; получить данные о размерах прибыли 
                                                 
∗ Согласно МСФО применение прямого метода считается предпочтительным. Однако, сточки зрения снижения трудо-
емкости проведения факторного анализа взаимосвязи прибыли, движения оборотного капитала в целом и денежных 
средств в частности, более важным является отчетная форма, составляемая косвенным методом. По существу она 
представляет несколько видоизмененную форму отчета об оборотных средствах и источниках их формирования.  
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направленные на приобретение ресурсов; увидеть, формирует ли предприятие достаточно 
средств, для удовлетворения всех своих потребностей или же оно находится в таком 
положении, что его ликвидность ухудшается. И, наконец, в-третьих, немаловажное значение 
имеет также то обстоятельство, что в нынешних условиях, когда отчет по форме №3б как бы 
играет второстепенную роль по отношению к отчетной форме №3а, и составляется от случая к 
случаю, в виде справочного материала, неизбежно возникают трудности в получении 
соответствующей информации, а следовательно и оценке деятельности того или иного 
предприятия для внешних пользователей.  

Учитывая изложенное, нами предлагается придать этой форме статус самостоятельного 
вида финансовой отчетности под названием «Отчет о движении источников оборотного 
капитала». В этом случае следует присвоить ему следующий за отчетом о движении денежных 
средств порядковый номер, т. е. №4. Целесообразно также внести необходимые изменения, 
дополнения, и перегруппировки его отдельных статей, с целью обеспечения простоты и 
ясности внутреннего содержания. При этом, независимо от формы собственности, направления 
деятельности, а также принятой в них учетной политики, эту форму отчетности должны 
составлять и предоставлять в распоряжение пользователей, все хозяйствующие субъекты. 
Исключения могут составлять лишь представители малого бизнеса (мелкие крестьянские, 
фермерские хозяйства, предприниматели в сфере услуг и др.), ведущие упрощенную форму 
учета и отчетности.  

На наш взгляд, такое изменение в составе финансовой отчетности, с одной стороны 
устранит существующую ныне путаницу относительно двух форм, которые по своему 
содержанию отличаются друг от друга, хотя и носят одинаковое название, введя тем самым в 
заблуждение пользователей финансовой отчетности, а с другой оно значительно сократить 
трудоемкость проведения факторного анализа взаимосвязи движения денежных средств, 
прибыли и оборотного каптала в целом.  
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KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE FİNANSAL RAPORLAMA VE 

KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ 

Hüseyin AKAY* 
 

ÖZET 
Bu çalışmada, küçük ve orta boy işletmeler ve özellikleri kısaca tanıtıldıktan sonra, raporlama 

kavramı ve türleri ana hatlarıyla incelenmiş, küçük ve orta boy işletmelerin muhasebe ve raporlama 
düzenlerinin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuş ve bir Asya ülkesi olan Kazakistan’ın küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerinin muhasebe ve raporlama düzenlerini açıklayan 23 nolu standardı in-
celenmiştir. 

GİRİŞ 
Küçük ve orta boy işletmeler kendilerine özgü bir takım özellikleri dolayısıyla, dünyada yer alan 

pekçok ülkenin gündemindedirler ve ülkelerin ekonomilerinde önemli yer tutmaktadırlar. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin  ekonomileri için bu kadar büyük öneme sahip olan bu işlet-

melerin, üreteceği finansal bilgilerinde, belirli ilkelere göre hazırlanması gerektiği çok açıktır. 
Bu çalışmanın temel amacı; küçük ve orta boy işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama dü-

zenlerinin nasıl olması gerektiği yönünde fikirler ortaya koymaktır. Ayrıca bu çalışmada, Kazakis-
tan’daki KOBİ’lerde muhasebe ve raporlama düzenlerinin nasıl ve hangi kurallara bağlı olarak yapıl-
dığı da Kazakistan Maliye Bakanlığı’nın yetkili dairesince yayınlanan  ‘Küçük ve Orta Boy İşletmeler 
İçin 23 Nolu Muhasebe Standardı’ çerçevesinde ele alınacaktır.  

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER 
Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), ekonomik canlanma, yapısal değişim, istihdam yaratma ve 

teknolojik gelişmelere uyum konusundaki rolleri nedeniyle ülke ekonomileri için vazgeçilemez öğe-
lerdir (Gümüştekin, 2005: 72). Bu işletmeler, değişen konjonktüre daha kolay adapte olabilmekte ve 
yenilikleri daha kolay hayata geçirebilmektedir. İşletmeler büyüdükçe, bürokrasi ve hiyerarşik yapı da 
büyümekte, bu durumda yenilik ve yaratıcılığa yönelme sürecini uzatmaktadır. Bunun yanı sıra 
KOBİ’ler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamakta, daha düşük yatırım mali-
yetleriyle istihdam imkanı yaratmakta, teknolojik yeniliklere daha yatkın olmakta, bölgeler arası den-
geli kalkınmayı sağlamakta ve ferdi tasarrufları teşvik etmektedir (Arslan, 2003: 122).  

KOBİ’ler üretim, pazarlama, finansman, personel ve yönetim gibi temel işletmecilik fonksiyon-
larının yanı sıra isdihdam etkileri, personel sayısı, satış hacmi, sabit sermaye ve makine parkı değeri, 
kullandıkları enerji miktarı, kurulu kapasite düzeyi, katma değerleri, kar büyüklüğü ve piyasa payı 
gibi ölçülebilen özellikleri açısından da büyük farklıklar göstermektedir. Bu durum, KOBİ’ler için  
tüm bu nitel ve nicel özellikleri kapsayan ve genel geçerliliği olabilecek bir tanım yapılmasını zorlaş-
tırmaktadır. Bu nedenle KOBİ tanımı ülkelere göre değişebileceği gibi temel alınan ölçütlere göre de 
farklılık göstermektedir. Her ne kadar KOBİ tanımları birbirine yakın olsa da farklılığın olması bera-
berinde bir takım sorunları da getirmektedir. (Çelik, 2006:….).  

AB ve üye ülkeler düzeyinde KOBİ’lere ilişkin ortak tanımlar oluşturulmasına yönelik 1990’da 
toplanan AB Endüstri Konseyi’nde dile getirilen talep üzerine, 1992’de sunulan raporda komisyon, 
KOBİ tanımlarının; çalışan işçi sayısı, yıllık ciro, yıllık bilanço toplamı ve bağımsızlık kriterlerine 
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göre yapılması önerisini getirmiştir. Daha sonra Avrupa Komisyonu ilk defa 1996’da, KOBİ sınıfla-
masını; mikro işletmeler, küçük ölçekli işletmeler ve orta ölçekli işletmeler olarak yapmıştır (Aypek, 
2001: 146). Türkiye’de Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlayabilmek amacıyla düzenlemeler 
yapma kararı almıştır. Bu bağlamda Türkiye 2005 yılında “küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkındaki yönetmelik”i yayımlayarak  tanım sorununu bir an-
lamda ortadan kaldırılmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandı-
rılması hakkındaki yönetmeliğe (2005/9617) göre Türkiye’de KOBİ’ler aşağıdaki gibi sınıflandırıl-
mıştır (Çelik, 2006: ….). 

Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali 
bilançosu bir milyon YTL’yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler, 

Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali 
bilançosu beş milyon YTL’yi aşmayan işletmeler, 

Orta Büyüklükteki İşletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon YTL’yi aşmayan işletmeler.  

Yapılan bu tanım çerçevesinde Türkiye’deki işletmelerin çok önemli bir kısmının KOBİ olduğu 
ortaya çıkmaktadır. DİE Genel Sanayi ve İşyerleri sayımı sonuçlarına göre Türkiye’deki toplam 
1.881.433 işletmenin %99.89’u yani 1.879.363 işletme KOBİ’dir. Türkiye ekonomisi için ortaya ko-
nulan bu yapı diğer ekonomiler içinde yaklaşık olarak benzerdir. Örneğin Avrupa Birliği’nde 16.2 
milyon mikro işletme, 1,9 milyon küçük işletme ve 130 bin’de orta boy işletme bulunmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında KOBİ’ler AB’de faaliyet gösteren işletmelerin %99.8’ini oluşturmaktadır.  

Küçük ve orta boy işletmelerin hemen hemen bütün ulusal ekonomilerde bir çok bakımdan önemli 
yer tuttukları bilinen bir gerçektir. Türkiye’de de KOBİ’lerin pekçok başka ülkeye oranla daha da önem 
taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. KOBİ’ler gerek işletme sayısı, gerek istihdam, üretim, katma 
değer gibi göstergeler açısından  ulusal ekonomimizde büyük pay sahibidirler (Özdamar, 2001, 241).  

Son yıllarda ekonomi ve işletme literatürünün ilgi odağını oluşturan küçük ve orta  ölçekli işlet-
meler konusunda yapılan çalışmalar, bu işletmelerin ekonomik ve toplumsal kalkınmada çok önemli 
roller oynadığını ortaya koymaktadır. (Sarıaslan, 2001, 30-34). 

Genel olarak bakıldığında ülkelerin ekonomik yapıları içerisinde, KOBİ’lerin bir takım güçlü 
yanları ve bunun yanısıra da bir takım zayıf yönleri bulunmaktadır.Bu hususlar aşağıdaki gibi özetle-
nebilir (Çelik, 2006:…..) 

KOBİ’lerin Güçlü Yanları 
- Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaktadırlar, 
- Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratmaktadırlar, 
- Emek yoğun teknolojilerle çalışarak ve genelde düşük vasıflı eleman istihdam ederek işsizliğin 

aşağı çekilmesine katkıda bulunmaktadırlar, 
- Esnek yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedirler, 
- Talep değişiklikleri ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmektedirler, 
- Teknolojik yenilikleri almaya esnek yapıları nedeniyle daha yatkındırlar, 
- Gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmaktadırlar, 
- Bireysel tasarrufları teşvik etmektedirler, 
- Büyük sanayi  işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdırlar, 
- Ekonominin ve toplumsal yapının denge ve istikrar unsurudurlar. 
KOBİ’lerin Zayıf Yanları 
- Çok küçük ölçekli ve dağınık olmalarından dolayı verimlilikleri düşüktür, 
 - Pazar ve sektör bilgileri yetersizdir, 
- Teknik bilgileri yetersizdir, 
- Teknoloji düzeyleri genellikle düşüktür, 
- Yönetim ve organizasyonda zaafları bulunmaktadır, 
- Pazarlama ve tanıtım konusunda alt yapı ve bilgi eksiklikleri vardır, 
- Ürettikleri ürün ve hizmetin kalitesi genellikle düşüktür, 
- Finansal raporlama konusunda zaafları vardır. 
Özellikle gelişmekte olan Avrasya ülkelerinin sanayileşme çabalarında çok önemli katkıları olan 

KOBİ’lerin çözülmesi gereken üretim, mevzuat, muhasebe-finansman, pazarlama, yönetim başlıkları 
altında toplanabilecek pekçok sorunları  mevcuttur ve bu sorunların önemli bir kısmı KOBİ’lerin 
kendi niteliklerinden kaynaklanmaktadır (Gümüş, 2001: 206).  
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RAPORLAMA KAVRAMI VE TÜRLERİ 
Kavram olarak raporlama, kısaca bilgi verme veya çeşitli bilgileri çeşitli formatlarda yapılandı-

rılmış veya yapılandırılmamış raporlarda sunma anlamına gelmektedir. Bu kısa tanım kapsamında, 
raporlama ile ilgili olarak kuşkusuz iki taraftan söz etmek mümkündür: Raporlayan ve raporlanan. 
Raporlayan, bilgileri hazırlayıp sunan demektir. Raporlanan ise hazırlanan bilgileri teslim alan de-
mektir (Pekdemir, 2005: 21).   Diğer bir deyişle, finansal bilgi sisteminin çıktıları olan ve bir haber-
leşme aracı niteliği taşıyan raporlar; muhasebe sisteminde toplanan, depolanan işlenen verilerin, sis-
tematik bir biçimde sınıflandırılarak bilgi haline dönüştürüldüğü ortamlardır (Ergun, 2000: 2) ve ra-
porların başlıca hizmet amaçları aşağıdaki gibi belirlenebilir (Ergun, 2000: 3).  

-Tüm çıkar gruplarının ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmelerinin ve uyum içinde çalış-
malarının sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması açısından yönetim için bir kontrol aracıdırlar, 

- Departmanların işletme karına ve amaçlarına olan katkılarını gösterdiğinden departman yöneti-
cileri için performans değerleme aracıdırlar, 

- Kendi departmanlarına ilişkin verimliliği arttıracak gerekli uygulama ve yöntem değişiklikle-
rini yapabilmelerinde yöneticiler için oto-kritik aracıdırlar. 

Raporlar kapsadıkları bilgilerin niteliğine göre; finansal raporlar, maliyet raporları, sorumluluk 
raporları ve kar planlaması raporları biçiminde dört ana grup altında toplanabilir ve bunlara ilişkin 
bilgiler aşağıdaki gibidir (Ergun, 2000: 3-7-4).  

Temel amacı, işletme ile ilgili kişi ve kurumların bilgi gereksinimini karşılamak olan finansal ra-
porlar, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Finansal Muhasebe Standartlarına göre hazırlanır-
lar. Finansal raporlar, faaliyet bilgilerinin sınıflandırıldığı ve özetlendiği finansal tablolardan oluşur.  

Finansal tablolar şirketlerin güçleri ve zayıflıklarını hemen ele verirler ve bu yönleri ile şirketle-
rin kaderini belirleyen en önemli unsurlardan biridirler. Şirketlerin faaliyetleri finansal tablolarını, bu 
tablolar ise gelecekteki şirket faaliyetlerini belirlemektedirler (Örerler, 2005:2). Bu tablolar temel mali 
tablolar ve ek mali tablolardan oluşur. Temal mali tablolar, bilanço ve gelir tablosudur. Ek mali tab-
lolar ise fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu vb. 
dir. Ancak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından revize edilen UMS 1’e göre 
artık, temel ve ek mali tablo ayrımı kaldırılmış bulunmaktadır. Bunun yerine genel amaçlı ve özel 
amaçlı finansal tablolar sınıflamasına yer verilmiştir. Buna göre genel amaçlı finansal tablolar, 
finansal tablo kullanıcılarının ekonomik karar almalarına yardımcı olacak tablolardır ve bu tablolar; 
bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve bunlara ilişkin tablolardan 
oluşmaktadır. Özel amaçlı tablolar ise, özellikli bilgi sunmak için talep edilmesi halinde hazırlanan 
tablolardır. Özel amaçlı tablolara kar dağıtım, fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablosu ve 
tasfiye ve mali kar/zararına ilişkin bilgileri içeren ve işletme içi karar almayı destekleyen raporlar ör-
nek verilebilir. Ancak bu tablolar standartta belirtilmemiştir (Zaif-Ayanoğlu, 2006:3-4).   

İşletmede meydana gelen finansal olayların işletme ilgililerine sunulmasında finansal araç olarak 
kullanılan finansal tabloların kapsadığı bilgilerin,  bilgi kullanıcılarına yararlı ve anlaşılabilir olması 
için bazı özellikleri taşıması gerekir. Öncelikle finansal tablolarda yer alan bilgiler, her şeyden önce 
kanıtlanabilir, tarafsız ve olayı temsilde doğruluk özelliklerini taşıyacak güvenilirlikte olmalıdır. Diğer 
taraftan söz konusu bilgilerin alınacak kararlarda yararlı olabilmesi için, ihtiyaca uygun ve alınacak 
kararlarla ilgili olması gerekir.  Bunun için de, bilgilerin tahmin ve geri besleme değerinin bulunması 
ve zamanında sunulması gereklidir. Ayrıca finansal tablolarda yer alan bilgiler karşılaştırılabilir, anla-
şılabilir ve önemli olmalıdır. Ancak bu özellikleri taşıyan bilgiler finansal tablo kullanıcıları için ya-
rarlı olabilir (Akdoğan-Tenker, 2001:29). 

Finansal Tablolar, özellikle Sermaye Piyasaları gelişmiş olan ülkelerde Kamuyu Aydınlatmada 
bir araç olarak kullanılmaktadır. Ancak Muhasebe Standartlarının ve yeterli açıklama yöntemlerinin 
varlığı halinde kamuyu aydınlatmadan söz etmek mümkün olabilecektir. Genel olarak muhasebe stan-
dartları yoluyla kamuyu aydınlatma mekanizması, finansal bilgilerin yıllık finansal tablolar, ara 
finansal tablolar ve bunların ayrılmaz parçası olan finansal tablo dip notlarında açıklanmasını içer-
mektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bilgi temini maliyetlidir ve maliyetin bilgi temininden sağlana-
cak faydadan fazla olmaması, başka bir ifadeyle kamuyu aydınlatma mekanizmasında fayda-maliyet 
analizinin mutlaka yapılması gerekmektedir (Sayar, 2001:74) . 

Finansal raporlarda sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olması büyük önem taşımaktadır. Bu 
raporlarda sunulan bilgilerin oluşumunu etkileyen esaslar, tarihsel süreç içerisinde büyük değişim 
göstermiş ve ülkeden ülkeye farklı olmuştur. Her ülke belirlediği muhasebe ilke ve standartlarına 
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göre, muhasebe politikalarını oluşturmuş ve muhasebe bilgilerini bu politikalara göre saptamıştır  
(Ulusan, 2005:10).  

Ancak genelde işletme dışı kullanıcılara yönelik olarak düzenlenen ve işletmeyi bir bütün olarak 
ele alan finansal raporlar, bazen yöneticilerin bilgi gereksinimini karşılamada yetersiz kalabilmektedir. 
Çünkü yönetim kademesi, planlama- yürütme-kontrol faaliyetlerini yerine getirirken alacakları karar-
larda daha ayrıntılı ve işletmenin belirli bölümlerine ilişkin spesifik bilgilere gerek duymaktadır. 
Dolayısıyle, işletme içindeki kullanıcılara yönelik olarak hazırlanacak raporların düzenlenme sıklığı, 
kapsam ve boyutu genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gibi sınırlayıcı kurallara bağlı kalınmaksızın 
işletme yöneticisi veya raporu hazırlayanlar tarafından belirlenir. Söz konusu bu raporların niteliği 
aşağıda kısaca belirtilmektedir (Ergun, 2000:3-4). 

Maliyet raporları; finansal bilgi sistemi içinde veri toplama ve işleme özelliği daha ayrıntılı ve 
kendine özgü özellikleri olan bir sistemdir. Bu nedenle maliyet raporları daha çok faaliyetler ile ilgili 
maliyetlerin özetlendiği ve karşılaştırıldığı ortamlardır. Üretime ilişkin faaliyetlerin planlanması ve 
kontrolüne yönelik olan maliyet raporlama sistemleri, finansal bilgilerle birlikte finansal olmayan bil-
gileri de kapsayabilir.  

Sorumluluk raporları; planlama ve kontrol fonksiyonlarına dayalı olup, muhasebe bilgilerinin so-
rumluluk alanları dikkate alınarak toplanması, raporlanması ve buna bağlı olarak bölüm yöneticileri-
nin başarılarının  değerlendirilmesine yöneliktir. Sorumluluk raporları, yürütülen faaliyet sonuçlarının 
işletmenin saptanan hedeflerine göre farklılıklar  göstermesi durumunda, uyarı lambası görevini üstle-
nen ve yöneticileri karar almada yönlendiren bir yönetim aracı niteliğindedir.  

Karlılık raporları ise, işletmenin istenilen kar hedefine ulaşmak amacıyla hazırladığı raporlardır. 
Kar planlaması yapılmasını gerektirir. Kar planlaması, işletmenin örgütsel yapısına paralel tüm bölüm 
ve faaliyetleri kapsayacak biçimde hazırlanmış bütçeler ile gerçekleştirilir.  

Bilgi kullanıcıları açısından, işletme faaliyetleriyle ilgili bilgiler hergün daha da önemli hale 
gelmektedir. İşletmede yöneticiler ve işletmeyle ilgili tüm menfaat grupları kendi çıkarları doğrultu-
sunda çeşitli finansal kararlar almaktadırlar. Elbetteki alınacak bu finansal kararlar için, doğruluğuna 
güvenilir muhasebe bilgileri (Öndeş, 2000:80) ve muhasebe bilgilerinin özetlendiği raporlar gerek-
mektedir. 

Ayrıca, mali tablolar ve raporlarda yer alan bilgilerin analizi suretiyle, bu kuruluşların mali ve 
ekonomik durumları hakkında bilgi edinmek, taşıdıkları risk durumlarını değerlendirmek de mümkün 
olabilmektedir (Akdoğan, 2000:2). 

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE FİNANSAL RAPORLAMA 
Günümüz ekonomik koşullarında KOBİ’lerin payı giderek artmaktadır. KOBİ’lerin ekonomiye 

daha güçlü bağlarla bağlanabilmesi için finansal raporlama sistemlerini geliştirmesi ve firma dışındaki 
taraflara doğru ve zamanlı bilgileri sunması gerekir. İşletmelerin açıkladıkları finansal raporların ka-
liteli olması, büyük ölçüde finansal raporlama standartlarına uygun şekilde hazırlanmasına bağlıdır. 
Aynı zamanda uyguladıkları finansal raporlama standartlarının diğer standartlar ile uyumlu olması 
gerekir. Bu anlamda dünyada ulusal finansal raporlama standartlarının uyumlaştırılması sadece büyük 
işletmeler için değil küçük işletmeler içinde bir zorunluluktur (Çelik, 2006:….).  

Küreselleşme ile birlikte finansal piyasaların evrenselleşmesi, çok uluslu şirketlerin ortaya çık-
ması, uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının evrensel piyasalardaki etkinliği ve rekabeti, farklı 
ülke bloklarınca ekonomik birlik oluşturma nedenleri ve uluslararası alanda muhasebe kayıtlarında 
tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak ortaya çıkan skandallar, muhasebe düzenlemelerinin gün-
celleştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, söz konusu gelişmeler, finansal raporlama alanında 
uluslararası standartların oluşturularak ulusal düzenlemelerin bu standartlarla uyumlaştırılması ihtiya-
cını had safhaya çıkarmıştır. Çünkü evrensel finansal piyasalar, karşılaştırılabilirlik ve rekabet edebi-
lirlik sebebi ve sermaye artırma amacı ile evrensel standartlara göre hazırlanan finansal tablolar iste-
mektedir (Ulusan, 2005:10).  Bu çerçevede özellikle Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
(IASB)  tarafından yapılan ve uluslararası düzeyde muhasebe uygulamalarının harmanizasyon çalış-
malarına da hizmet eden Uluslarası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturma çabaları bü-
yük önem arz etmektedir. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee-
IASC), kurulduğu 1973 yılından 2001 yılına kadar, 41 adet Uluslararası Muhasebe Standardı  
(International Accounting Standard -IAS) yayımlamıştır. 24 Mayıs 2000 tarihinde Edinburg’da yapı-
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lan genel kurulda, IASC’ın Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı (IASCF) haline dö-
nüştürülmesi ve uluslararası muhasebe standartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Uluslararsı 
Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board-IASB)’nun oluşturulmasına 
karar verilmiştir. (Çiftçi,2005:43). Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, uluslararası muhasebe 
standartlarını yayımlamakla sorumlu bir birimdir. (Holmes vd.,2005:258). 1 Nisan 2001 tarihinden 
itibaren IASB, taslak ve standartları geliştirme, yayınlama ve Standart Yorumlama Komitesi’nin 
(Standing Interpretation Committee-SIC) yorumlarını onaylama görevini üstlenmiştir. Bu tarihten 
itibaren, IASB tarfından bazı IAS’lar değiştirilmiş ve düzenlenmiş, bazılarında değişiklik yapılması 
veya yerine IFRS çıkarılması önerilmiş; ayrıca daha önce standart yayımlanmamış konularda IFRS’ler 
hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Mart 2005 tarihi itibariyle, 31 adet IAS kodlu ve 5 adet IFRS 
kodlu olmak üzere toplam 36 standart yürürlüktedir (Çiftçi,2005:43). Ancak daha sonra Haziran 
2005’de  IFRS 6 ve Ağustos 2005’de de IFRS 7 yayınlanmış bulunmaktadır (Gökdeniz, 2005: 54). 

Ancak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), tarafından hazırlanan bu standartlar, 
büyük işletmeler gözönüne alınarak hazırlanmış olan standartlardır. Bu standartların, KOBİ’lerin 
özelliklerinden dolayı KOBİ’ler tarafından uygulanmasında çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Dola-
yısıyla KOBİ’lerin daha  süratli ve kolay uygulayabilecekleri standartlar geliştirilmelidir. Bu noktada 
da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun hali hazırda ciddi bir çalışma içerisinde olduğu 
bilinmektedir. 

Türkiye’de de muhasebe standartlarının oluşturulmasından sorumlu kurul olan Türkiye Muha-
sebe Standartları Kurulu (TMSK)’da, Uluslararası Finansal Raporlama veya Uluslararası Muhasebe 
Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını hazırlamakta ve hali hazırda yayınlamakta-
dır. Bu standartlar, Kurul tarafından yayınlanan 1 Sıra Nolu ‘Finansal Tabloların Hazırlanma ve Su-
nulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ’in Uygulama başlıklı 5. Maddesine 
göre, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü kılınan 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışındaki gerçek ve tüzel kişilerce uygulanmalıdır. 
Dolayısıyla Kurul’ca büyük işletmeler ve KOBİ’ler ayrımı yapılmamıştır.   Bu durumun KOBİ niteli-
ğindeki işletmeleri sıkıntıya sokacağı açıktır ve bunun bir maliyeti vardır ve bu maliyet gözönüne 
alınmalıdır. Bu nedenle TMSK tarafından KOBİ’ler için ya özel bir standart hazırlanmalı ya da Tür-
kiye Muhasebe Standartlarının bazıları seçilerek bu işletmelerce uygulanmasına çalışılmalıdır. TMSK 
hali hazırda KOBİ’lere yönelik bir standart oluşturma hazırlığı içerisinde bulunmaktadır. 

Küçük ve orta boy işletmelerde muhasebe ve finansal raporlama düzenleri, genellikle vergi ida-
resinin ihtiyacını karşılamak amacıyladır. Diğer bir deyişle, küçük ve orta boy işletmelerde genellikle  
kamuyu aydınlatma amacıyla muhasebe ve raporlama düzeni  oluşturulmamaktadır. O halde küçük ve 
orta boy işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama düzenlerinin, bu işletmelerin özelliklerinin de 
gözönünde bulundurularak  daha sağlıklı, güvenilir, anlaşılabilir, pratik ve düşük maliyetle gerçekleş-
tirilebilmesi amacıyla, aşağıda ana hatlarıyla  belirtilen hususların gözönüne alınarak oluşturulmasında 
yarar olacaktır. 

a) Defter Tutma Sistemleri: Küçük ve orta boy işletmeler; mikro işletme, küçük işletme ve orta 
büyüklükteki işletmeler olarak sınıflandırıldığında, özellikle mikro ve küçük işletmelerin defter tutma 
sistemleri, tek yanlı kayıt sistemine uygun olarak oluşturulabilir. Buna karşın orta büyüklükteki işlet-
melerin ise, yakın gelecekte büyük işletme niteliklerine dönüşebilecekleri ihtimali göz önüne alınarak 
defter tutma sistemleri, tek yanlı kayıt sistemine göre daha ayrıntılı bilgi sağlayan bilanço esasının 
gerektirdiği defterleri kullanmak suretiyle gerçekleştirilen çift yanlı kayıt sistemine göre oluşturulabi-
lir. 

b) Belge Düzenleri:Küçük ve orta boy işletmelerde mali işlemlerin kaydedilmesinde kullanılacak 
belgeler, sayıca daha az ve hazırlanması kolaylık içeren belgeler olmalı ve bu belgelerin şekli, kap-
samı ve içeriği, yetkili idarelerce belirlenmelidir. 

c) Değerleme Kuralları: Küçük ve orta boy işletmelerin finansal tablolarının  hazırlanmasında 
esas alınacak değerleme kuralları, yetkili idarelerce belirlenmeli, bu kurallar basit, anlaşılır, objektif  
ve çok fazla seçeneğe imkan vermeyecek nitelikte olmalıdır. 

d) Muhasebe Raporları: Küçük ve orta boy işletmeler, yeterli sayıda ve kalitede  personele,  mu-
hasebe düzenine ve kaynağa  sahip olamadıklarından dolayı, muhasebe raporlarının hazırlanmasında 
ciddi sıkıntılar çekmektedirler. Bu nedenle küçük ve orta boy işletmeler genellikle vergi idaresinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek muhasebe raporları hazırlayabilirler. Küçük ve orta boy işletmeler, 
özellikle işletmenin kendisinin ölçümlenmesine yarayacak olan muhasebe raporlarından maliyet ra-
porları, sorumluluk raporları ve kar planlaması raporlarını hazırlamayabilirler.  Buna karşın bu işlet-
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melerde kamuyu aydınlatma da ön planda olmadığı için bu işletmelerden finansal raporlardan sadece 
bilanço ve gelir tablosunu  hazırlaması istenebilir, diğer finansal tabloların istenmesi zorunluluğu 
aranmayabilir. 

e) Finansal Raporlama Standartları: Küçük ve orta boy işletmelerin finansal tablolarının hazır-
lanmasında esas alınacak olan finansal raporlama standartları, daha az sayıda, içerisinde daha az seçe-
nek içeren, daha anlaşılır ve daha kolay uygulanabilir standartlar olmalıdır. Bu işletmeler için müm-
künse,  Muhasebe Standartları Kurullarınca, sırf bu işletmelere yönelik olarak özel bir standart oluştu-
rulmalıdır. 

KAZAKİSTAN’DAKİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE FİNANSAL 
RAPORLAMA 

Kazakistan’daki küçük ve orta boy işletmelerin muhasebe ve raporlama düzenini açıklamak 
amacıyla,  29.12.1997 tarihinde Maliye Bakanlığı’nın Muhasebe Yöntembilimsel Dairesince 451 nolu 
emirname ile ‘Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin 23 Nolu Muhasebe Standardı’ yayınlanmıştır.  

Bu standarda göre KOBİ’ler, bireysel işletmeler niteliğindeki (tek kişi işletmeleri) ve tüzel kişiler 
niteliğindeki (ortaklıklar) KOBİ’ler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.   Standartta, bireysel 
işletmeler niteliğindeki  KOBİ’ler ile tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’lerin uymak zorunda oldukları 
ilkeler ayrı ayrı belirlenmiş bulunmaktadır.  
40. Bireysel İşletmeler Niteliğindeki KOBİ’lerde Muhasebe ve Raporlama Düzeni: Bireysel iş-
letmeler niteliğindeki KOBİ’lerde muhasebe ve raporlama düzeni için, tüzel kişi niteliğindeki 
KOBİ’lere oranla daha basit ve uygulaması daha kolay olan kurallar belirlenmiştir. 

Bu işletmeler için belirlenen kurallar  aşağıdaki gibidir: 
a) Bu işletmelerdeki mali işlemlerin kaydedilmesinde, çift yanlı  kayıt yöntemi ve dolayısıyla da 

hesap  planı kullanılmamaktadır. Mali nitelikteki işlemler, kronolojik sıraya uygun bir biçimde şekli 
ve içeriği vergi yetkilileri tarafından belirlenen ve tek taraflı kayıt usulüne uygun olan defterde izlene-
cektir. 

b) Bu işletmeler, vergi mevzuatının belirlediği kurallara göre muhasebe  uygulamalarını yürüte-
ceklerdir. 

c)  Bu işletmeler, standardın ekinde yer alan ve hazırlanması bir çok ayrıntıyı içeren pek çok  
bordroyu kullanmayacaklardır. Ancak bu işletmelerden devamlı olarak emek faktörünü kullananlar, 
yani işçi çalıştıranlar emek karşılığı ödenecek ücretin hesaplandığı defter yanında, ücret bordrosunu 
da düzenlemek zorundadır. İlgili bordro (Standartta EK 1)  işletmenin tediye/ödeme belgesidir ve üc-
ret ödeme işleri için gereklidir. 

d) Bu işletmeler, finansal rapor düzenleme ve sunma işlemini yerine getirmeyecekledir. 
41. Tüzel Kişi Niteliğindeki KOBİ’lerde Muhasebe ve Raporlama Düzeni: Standartta tüzel kişi 
niteliğindeki KOBİ’ler,  muhasebe ve raporlama düzeni açısından iki gruba ayrılmaktadır. 

1- Vergi Bazlı Sadeleştirilmiş Sistemi Kullanan Tüzel Kişi Niteliğindeki KOBİ’ler: Vergi bazlı 
sadeleştirilmiş sistemi kullanan tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler, genel hatlarıyla bireysel işletmeler 
niteliğindeki KOBİ’ler için geçerli olan muhasebe ve raporlama düzeni kurallarına uygun olarak hare-
ket edeceklerdir.  

Bu işletmeler için belirlenen kurallar  aşağıdaki gibidir: 
a) Bu işletmeler, mali işlemlerin kaydedilmesinde, çift yanlı  kayıt yöntemi ve dolayısıyla da he-

sap  planı kullanmayacaklardır. Mali nitelikteki işlemler, kronolojik sıraya uygun bir biçimde şekli ve 
içeriği vergi yetkilileri tarafından belirlenen ve tek taraflı kayıt usulüne uygun olan defterde izlene-
cektir. 

b) Bu işletmeler, muhasebe standartlarında yer alan başka talepleri gözönüne almadan, vergi ba-
zını açıklamak için vergi mevzuatının belirlediği kurallara göre muhasebe  uygulamalarını yürütecek-
lerdir. 

c) Bu işletmelerden sadece üretim yapanlar, standardın ekinde yer alan ve hazırlanması bir çok 
ayrıntıyı içeren bordro isimli pek çok  belgeyi (Ücret Bordrosu, Kasa Hesabı Bordrosu, Tedarikçiler 
Bordrosu, Personel Bordrosu, Stok Bordrosu, Hesaplama ve Diğer İşlemler Bordrosu, Dönem Gider-
leri Bordrosu, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Değişim Bordrosu, Amortisman Bordrosu, 
Alıcılar Bordrosu, Finansal Yatırımlar Bordrosu vb.) hazırlamak zorundadır. 

d) Bu işletmeler, finansal rapor düzenleme ve sunma işlemini yerine getirmeyeceklerdir. 
2- Vergi Bazlı Sadeleştirilmiş Sistemi Kullanmayan Tüzel Kişi Niteliğindeki KOBİ’ler: Vergi 
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bazlı sadeleştirilmiş sistemi kullanmayan  tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler için standartta, biraz daha 
fazla bilgi sağlanabilmesi amacıyla daha ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler aşa-
ğıdaki gibidir: 

a) Bu işletmeler, mali işlemlerin kaydedilmesinde, çift yanlı kayıt yöntemini  ve dolayısıyla da 
hesap  planını da  kullanacaklardır. 

b) Bu işletmeler, bu standartta belirtilen kurallara göre muhasebe ve raporlama  uygulamalarını 
yürüteceklerdir. Standartta belirtilen kurallar şunlardır: 

- Gelir ve giderin tespiti için, kaydetme veya modifikasyon kaydetme yöntemi kullanılabilir. 
Kaydetme yöntemine göre, gelirler kazanıldığında, harcama ve zararlar ise ödendiğinde veya gideril-
diğinde tanınır. Modifikasyon kaydetme yönteminde ise, gelirler para tahsil edildiğinde, gider ve za-
rarlar ise ödendiğinde ve giderildiğinde tanınır. 

- Duran varlıklar, başlangıç fiyatı ile ve onu elde etmek için yapılan tüm harcamalar ile birlikte 
kayda alınmalıdır. Duran varlıklar yeniden değerleme işlemine tabi tutulurlar. Bu işlem ise vergi mev-
zuatı kurallarına göre yapılmalıdır.  

- Duran varlıkların amortismanlarının hesaplanmasında eşdeğerli (normal) amortisman yöntemi 
kullanılabilir. Eşdeğerli amortisman ayırma yönteminde; duran varlıkların amortismanlarının hesap-
lanmasında, duran varlığın hizmet vereceği faydalı ömür veya vergi mevzuatınca saptanan maksimum 
amortisman normu esas alınacaktır. 

Duran varlıklara ilişkin yapılan modernleştirme, rekonstürksiyon ve teknoloji yatırımları, duran 
varlıkların maliyetine ilave edilecektir. Bakım-Onarım Giderleri niteliğindeki kalemler ise ilgili hesap 
döneminin giderleri arasında yer alacaktır. 

- Mal veya mamul stoklarının değerlemesi, tartılı ortalama yöntemine göre yapılır. Satılan mal 
veya mamulün maliyeti, ilgili hesap döneminin gideri olarak muhasebeleştirilir. Finansal raporlarda 
stoklar gerçek maliyeti ile değerlendirilir.  

- Finansal yatırımlar, muhasebede ve finansal raporlarda satın alma bedeli ile değerlendirilir. 
- Finansal raporlarda gösterilen gelir vergisi tutarı, vergi amacı ile ifade edilen gelir vergisine 

uygun olmalıdır. 
c) Bu işletmelerden sadece üretim yapanlar, standardın ekinde yer alan ve hazırlanması bir çok 

ayrıntıyı içeren bordro isimli pek çok  belgeyi (Ücret Bordrosu, Kasa Hesabı Bordrosu, Tedarikçiler 
Bordrosu, Personel Bordrosu, Stok Bordrosu, Hesaplama ve Diğer İşlemler Bordrosu, Dönem Gider-
leri Bordrosu, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Değişim Bordrosu, Amortisman Bordrosu, 
Alıcılar Bordrosu, Finansal Yatırımlar Bordrosu vb.) hazırlamak zorundadır. 

d) Bu işletmeler, finansal rapor düzenleme ve sunma işlemini yerine getireceklerdir. Bu raporlar, 
sadece Bilanço ve Gelir Tablosundan oluşmaktadır. Ek mali tabloların düzenlenmesi istenmemektedir.  

SONUÇ 
Küçük ve orta boy işletmelerin muhasebe ve raporlama düzenlerinin, bu işletmelerin sahip ol-

dukları bir takım özelliklerden dolayı, büyük işletmelerin muhasebe ve raporlama düzenleri ile aynı 
olması beklenemez. Ancak küçük ve orta boy işletmelerin muhasebe ve raporlama düzenlerinin de 
mümkün olduğunca sağlıklı  ve çok ayrıntılı olmasada bir takım esaslara göre olması gerekmektedir. 

Küçük ve orta boy işletmelerin muhasebe ve raporlama düzenlerinin basit, anlaşılır,  kolay uy-
gulanabilir ve daha az maliyetli olmasını sağlayacak ilke ve kurallarla oluşturulması gerekmektedir. 
Bu amaç, küçük ve orta boy işletmelere yönelik olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-
nın (UFRS), bazılarının  bu işletmelere uygulanması yoluyla sağlanabilir ya da sırf bu işletmelerin 
uyacakları KOBİ’lere yönelik özel bir standart geliştirilebilir. Bu bağlamda, Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu (IASB), KOBİ’lerin uygulayacakları özel bir standart hazırlama çabası içerisinde-
dir. Aynı şekilde Türkiye’de de Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’da (TMSK), böyle bir çalışma 
içerisine girmiş bulunmaktadır. Kazakistan ise bu konuda daha ileri bir noktadadır. Çünkü, Kazakistan 
Maliye Bakanlığı’nın ilgili dairesince yayınlanan 23 nolu standart ile Kazakistan, küçük ve orta boy 
işletmeleri için, muhasebe ve raporlama düzenlerine  yönelik olarak bir takım ilke ve kurallar ve bun-
lara bağlı olarak da bir takım kolaylıklar getirmiş bulunmaktadır. 
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РОЛЬ ЛИЗИНГА В ЭКОНОМИКЕ. ПУТИ РАСШИРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНГА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ КЫРГЫЗСТАНА 

Ч.С. Кемпирбаева* 
 
В период трансформации экономики от плановой к рыночной появляется интерес к новым 

нетрадиционным формам деятельности предприятий, работающих в различных сферах произ-
водства. Современная экономика характеризуется непрерывными изменениями объемов, 
темпов, структуры, техники, технологий и организации производства. Все это требует изыска-
ния и привлечения различных источников инвестирования, способных удовлетворить потреб-
ности экономического развития с учетом конкретных условий и обстоятельств. В условиях, 
сложившихся в настоящее время, значительно возрастает роль научных поисков, способ-
ствующих достижению эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства. 
Одним из новых и специфических источников стал лизинг как важный и действенный метод 
финансирования развития технической базы производства. В странах со стабильной 
экономикой большая часть капиталовложений осуществляются именно через лизинг. 

Одним из эффективных инструментов финансирования сельских товаропроизводителей 
во многих странах является лизинг. Любая лизинговая сделка по своей финансовой сути 
является инвестицией, предоставляя возможность сельскохозяйственному предприятию рас-
ширять и модернизировать производство, повышать конкурентоспособность, производи-
тельность, создавать новые рабочие места.  

Например, хозяйству, требуется финансирование для приобретения дополнительных ин-
струментов и оборудования для поддержания роста и расширения производства. Следователь-
но, финансирование относимых к ним потребностей будет представлено займами большего 
размера и с более длительными сроками, наиболее подходящими для структуры поступления 
прибыли. Микрофинансирование не подходит для этой категории предприятий. Таким обра-
зом, сельские предприниматели являются важными целями для “переходного кредитования” и 
принесут наибольшую пользу при расширении доступа к финансированию через лизинг. 

Посредством применения новой технологии в сельском хозяйстве или увеличения коли-
чества используемой техники, можно достичь относительно высокого роста произво-
дительности и прибыли. Финансовая аренда, особенно подходящая для этой роли обеспечения 
финансовых ресурсов для приобретения и использования сельскохозяйственной техники и 
новых технологий, оставляет неформальные источники кредитов доступными для потреб-
ностей оборотного капитала. Анализ показал, что предприниматели ищут независимость, 
которая может быть получена через лизинг. 

Лизинг позволит малым и средним предприятиям Кыргызстана приобретать необходимое 
для их бизнеса оборудование, располагая лишь частью необходимых финансовых средств. 
Предприятию при этом предоставляются не денежные ресурсы, а непосредственно сами сред-
ства производства на условиях аренды, что гораздо доступнее и дешевле, нежели их покупка. 

Для того чтобы лизинг в сельском хозяйстве дал нужный результат, должны быть созданы 
условия для повышения эффективности земледелия. Лизинг первоклассной техники эконо-
мически оправдан, если приняты все меры для обеспечения гарантированно высокого урожая. 
Поставка современной техники в комплексе с современными технологиями, семенным мате-
риалом, удобрениями, средствами защиты позволит уменьшить риски лизинговых операций.  

Импорт сельскохозяйственной техники также должен быть учтен с учетом технологий 
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выращивания сельскохозяйственных культур  
Преимущество лизинга в агропромышленном комплексе состоит еще и в том, что он не 

исключает, а даже предполагает другие формы государственного регулирования, например, 
налоговые и кредитные льготы. С помощью лизинга можно также преодолеть в некоторой мере 
и монополизм производителей сельскохозяйственных машин за счет использования других 
источников получения техники: импорта, восстановления изношенных деталей, многократного 
использования разными потребителями и др. Кроме того, лизинг расширяет доступ к 
дорогостоящим машинам, снижает время хозяйств по содержанию собственного парка машин, 
особенно сезонного использования, и сопровождается фирменным сервисом. Развитие системы 
агролизинга будет способствовать: 

• расширению сбыта сельскохозяйственных машин и оборудования; 
• повышению спроса на сельхозтехнику не только со стороны корпоративных аграрных 

коммерческих организаций и фермерских хозяйств, но и личных приусадебных хозяйств, 
садово-огородных товариществ, подсобных хозяйств промышленных предприятий; 

• рациональному сочетанию интересов изготовителей машин, пользователей и 
лизингодателей. 

Существующие тенденции в развитии сельского хозяйства Кыргызстана показали, что 
агарные преобразования осуществляются в сложной социально-экономической ситуации, 
характеризующейся неустойчивостью производственно-хозяйственных связей, инфляцией, 
дороговизной кредитных ресурсов, сокращением либо отсутствием государственного финан-
сирования, нарушением паритета цен на продукцию сельского хозяйства. В связи с этим, 
лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования является одним из прогрессивных 
способов решения вышеуказанных проблем.  

Актуальность развития лизинга в Кыргызстане обусловлена прежде всего настоящим 
состоянием парка оборудования (морально устаревшее оборудование и сельскохозяйственная 
техника, низкая эффективность их использования, необеспеченность либо полное отсутствие 
запасных частей к технике и т.д.). Одним из вариантов решения этих проблем в части 
обновления парка оборудования может быть лизинг, который объединяет элементы 
внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций. 

Лизинг позволяет в условиях сравнительно меньшего финансового напряжения обновлять 
основные фонды, он дает возможность предпринимателю начать дело, имея 1/3 средств (или 
даже меньше) для приобретения  необходимого оборудования. 

Используя лизинговые сделки, банки и другие финансовые институты могут реструктури-
ровать свою деятельность, увеличивая объемы кредитования проектов с более высокими гаран-
тиями, так как сдаваемое в лизинг оборудование (имущество), как правило, высоколиквидно; 
кроме того, оно остается в собственности лизингодателя в течение всего срока договора 
лизинга. 

Лизинг в сельском хозяйстве заключается в продаже техники с рассрочкой платежа, или 
аренде оборудования, сельскохозяйственной техники, транспорта сельскохозяйственного наз-
начения с выплатой их стоимости частями, что конечно отвечает интересам, как произво-
дителей, так и потребителей техники. Соответственно, существенным условием развития 
лизинга в агропромышленном комплексе (агролизинг) является возможность и потребность 
оплаты оказываемых по лизингу услуг в натуральной форме, то есть путем встречной поставки 
производимой пользователем машин сельскохозяйственной продукции.  

В условиях переходной экономики страны и ускоренной реконструкции устаревшей 
материально-технической базы производства агролизинг приобретает особое значение, 
сочетающее в себе частные и государственные интересы. 

На сегодня, особое место среди проблем, с которыми сталкиваются сельские производи-
тели, занимает проблема финансирования, связанная с недостаточностью начального капитала 
и собственных оборотных средств, а также труднодоступностью банковского кредитования для 
приобретения средств производства. При том, что современные производства для обеспечения 
выживаемости должны обладать рядом особых качеств: хорошей технологической оснащен-
ностью, большей гибкостью, способностью быстро переналаживать производство, а без 
дополнительных капиталовложений это практически невозможно. Кроме этого, если провести 
укрупнение крестьянских хозяйств, эффективность применения лизинга налицо, так как в 
крупном хозяйстве воедино будут собраны финансовые и материально-технические ресурсы, и 
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в котором производительность труда будет намного выше нежели в мелком крестьянском 
хозяйстве. С мелкими крестьянскими хозяйствами, которые сегодня существуют в республике, 
не добиться эффективного использования техники на земле. При использовании лизинга у 
крупного хозяйства больше возможностей окупаемости арендуемой сельскохозяйственной 
техники. 

Сложившаяся ситуация в экономике республики требует рентабельного ведения сельско-
хозяйственного производства и перевода его на более интенсивный путь развития, так как эко-
номический рост Кыргызской Республики тесно связан с дальнейшим и эффективным 
развитием сельского хозяйства, которое дает более 40% валового внутреннего продукта. 
Аграрный сектор экономики является основным источником продовольственного обеспечения 
населения и создания  рабочих мест не только для жителей села, но и промышленных центров 
республики, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. Для этого, необходимо даль-
нейшее углубление аграрной и земельной реформы с обеспечением роста производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции, созданием обслуживающей аграрной инфраструктуры, 
развитием отраслей переработки сельскохозяйственного сырья, разрешением проблем 
ирригации и мелиорации земель.  

В целях продвижения идеи развития лизинга, начиная с осени 2001 года начал свою 
работу Проект по развитию лизинга в Центральной Азии, который является частью программы 
технического содействия Международной Финансовой Корпорации (МФК), члена группы 
Всемирного банка, и реализуется в рамках управляемой МФК программы "Партнерство в 
развитии частного сектора". Эта инициатива финансируется Швейцарским Государственным 
Секретариатом по экономическим связям (Seco), основными задачами которого является 
содействие развивающимся странам в экономическом росте, мобилизация ресурсов частного 
сектора как средства увеличения притока инвестиций и технологий, улучшение 
производственной и социальной инфраструктуры, максимальное вовлечение этих государств в 
международную торговлю.  

В 2004 году в экономику Кыргызстана привлечено 102,4 миллиона долларов иностранных 
инвестиций. Значительную долю в этом объеме - 43,3 процента - составляет так называемая 
реинвестированная прибыль. Акционерный капитал возрос на 8,7 процента. Доля участия в 
этом объеме финансового лизинга составила за этот период всего 0,9 миллиона долларов. 

На сегодня, в Кыргызстане действует 7,8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, из 
них в промышленности – 1670, в сельском хозяйстве – 334. В 2002 году объем валовой 
добавленной стоимости малого и среднего бизнеса был 33 324,4 млн. сом, что составило 44,3% 
ВВП. В сельском хозяйстве работает 251,5 тыс. крестьянских хозяйств, которые произвели 
валовой продукции на сумму 24 795,7 млн. сом (50% валовой продукции сельского хозяйства). 

Принятие Закона Кыргызской Республики "О финансовой аренде (лизинге)" послужило 
мощным стимулом развития лизингового сектора в республике, но для поддержания этого 
развития, необходимы определенные налоговые льготы, которые используются во многих 
странах мира для стимулирования рынка финансовой аренды.  

Существенным моментом становится заинтересованность банковских и небанковских 
институтов в этом финансовом инструменте, который особо необходим для развития малого и 
среднего бизнеса. Это отметил экономист Швейцарского бюро по сотрудничеству в 
Кыргызстане Штефан Бруни. 

В настоящее время лизинговыми операциями занимаются 5 кредитно-финансовых 
организаций – это Инэксимбанк, Кредитно-инвестиционный коммерческий банк (КИКБ), 
ДемирКыргызИнтернешнлбанк, и организации Фонд Бай-Тушум, «Ак-Жол Лизинг Сервис», 
Финансовая компания по поддержке кредитных союзов, Лизинг маалымат.  

Многие из этих компаний охватывают своей лизинговой деятельностью и регионы 
Кыргызстана. Так, Финансовая компания по поддержке кредитных союзов в своей географии 
проведения лизинговых сделок охватила все шесть областей страны. 

Трехстороннюю лизинговую сделку хочет внедрить ОАО «АзияУниверсалБанк», который 
будет связующим звеном в виде дочернего предприятия «АУБ-лизинг» между поставщиком 
оборудования и покупателем. 

Проведя анализ состояния всевозможного оборудования на кыргызском рынке, специа-
листы банка убедились, что парк оборудования большинства предприятий и перспективы 
выпуска своей отечественной продукции позволяют говорить о целесообразности развития 
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лизинга. В настоящее время, когда хозяйствующие субъекты, пользующиеся устаревшим и 
требующим замены оборудованием, не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы купить 
сложную новую технику для выпуска конкурентоспособной продукции, а изготовители 
испытывают серьезные трудности сбыта своей продукции, использование лизинга могло бы 
существенно способствовать экономическому взаимодействию. Лизинг видится средством 
расширения спроса, что конечно приведет к оживлению экономики.  

Исходя из этого, и возникла идея создания дочернего предприятия «АУБ-лизинг» ОАО 
«АзияУниверсалБанка». Кроме этого, предполагается использовать услуги страховой 
компании, для страхования лизинговых сделок. При проведении лизинговой сделки ОАО 
«АзияУниверсалБанк» предполагает использовать аннуитетную систему расчетов платежей. 

Так, уже в 2005 году лизинговый механизм начал находить применение в отдельных 
отраслях сельского хозяйства при поддержке государственного сектора.  

Государственному предприятию «Кыргызресурсы» удалось найти инвестора – инвести-
ционную фирму «Brooklands investments LLS» (США), с которым выработаны меры и решения 
по технической и финансовой реструктуризации основных фондов АО «Жибек-Жолу» в 
качестве созданных четырех предприятий, в виде разделения оборудования по производству 
плодовых и овощных пюре, фасовке детского и диетического питания и розливу минеральной 
воды. Оборудование от АО «Жибек-Жолу» после оценки его морального, физического износа, 
комплектности, амортизации принимается созданными предприятиями в аренду. 

Линию по производству фруктовых плодовых пюре предполагается расположить в г. 
Балыкчи для использования сырьевых зон Иссык-Кульской котловины и восточной части 
Чуйской области. Эти зоны располагают наибольшими сырьевыми запасами с наилучшими 
ароматическими и качественными показателями.  

Линию по производству пюре из овощных культур предполагается расположить в г. Кара-
Балта, имея сырьевой зоной Чуйскую область, где находятся хозяйства с наилучшими 
количественными и качественными показателями овощей.  

Линию по расфасовке пюре в виде детского и диетического питания предполагается 
разместить в г. Джалал-Абад или ближе к созданным двум предприятия, где имеются 
необходимые производственные, инженерные и кадровые возможности.  

Линию по разливу минеральной воды предполагается оставить в Джалал-Абадской 
области. При производстве использовать минерализованную воду скважин с наилучшими 
лечебными и лечебно-профилактическими свойствами. 

При развитии всех этих видов производства предполагается использовать только местное 
сырье, а также имеющийся производственный потенциал. Подобное сегментирование обору-
дования, позволяет максимально приблизить производство к сырьевым зонам. Раздельные 
предприятия, последовательно вводя мощности в производство, смогут резко повысить 
производственно-технические и финансовые показатели использования оборудования за счет 
компактности производства, снизить риск остановки работы оборудования за счет 
автономности инженерной и рыночной инфраструктуры.  

Расширяются и углубляются внешнеэкономические связи по сотрудничеству с Россией, 
Белоруссией, Молдавией, Словакией, Индией, Турцией, по поставкам семенного материала, 
технологических линий, сельскохозяйственных машин и оборудования, сельскохозяйственной 
продукции, передаче инноваций. 

Преимущество лизинга в агропромышленном комплексе страны будет состоять и в том, 
что лизинг будет предполагать использование налоговых льгот. Необходимо внедрение нало-
говых льгот по лизингу в новой редакции Налогового Кодекса страны, что послужит стимулом 
для малого и среднего бизнеса, в том числе ориентированного на сельское хозяйство. Перед 
сельхозпроизводителями открылись бы широкие перспективы по приобретению современного 
оборудования и улучшению производства, но на сегодня причиной медленного внедрения 
лизинга в Кыргызстане Гортон де Монд, руководитель проекта Международной финансовой 
корпорации (МФК) по развитию лизинга в Центральной Азии, считает налогообложение, а 
именно НДС на импорт оборудования. Он согласился и с тем, что частному лицу сегодня 
выгоднее брать кредит на покупку оборудования, а не лизинг. Инвесторы ценят налоговую 
стабильность. По его словам, финансирование лизинга не является проблемой, проблема в 
налогообложении. 

Создание благоприятной среды затруднено из–за налогов. Пойти на какие-либо сущест-
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венные льготы государственный орган в лице Министерства финансов пока не предполагает 
из-за возможного снижения доходов в бюджете при применении таких налоговых льгот. 

Хотя, если рассмотреть ситуацию с поступлениями в республиканский бюджет, то данные 
Министерства финансов показывают увеличение доходности бюджета. 

Общий объем доходов госбюджета за 4 месяца 2005 года по предварительным данным 
возрос на 4,9% от планового задания: Это связано с поступлением незапланированных налогов 
от монополистов производства. 

Общий объем доходов государственного бюджета с грантами за 4 месяца 2005 года по 
предварительным данным составил 5,9 млрд. сомов или 104,9% от установленного планового 
задания. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года бюджетные поступления 
выросли в номинале на 10,6% или в абсолютном выражении на 562,2 млн. сомов. 

Увеличение бюджетных доходов обусловлено значительным ростом объема налоговых 
поступлений, которые по итогам 4 месяцев 2005 года составили 4,8 млрд. сомов, плановый 
показатель при этом выполнен на 105,6% с превышением на 251,2 млн. сомов. Относительно 
показателя соответствующего периода предыдущего года рост налоговых поступлений 
составил 20,8% или 822,4 млн. сомов. Данное увеличение обеспечено как за счет поступлений 
налогов на импорт, так и за счет налогов на внутреннее производство. 

Основным фактором роста поступлений налогов на внешнеэкономическую деятельность 
является значительный рост объема импорта. Минфин отмечает, что тенденция роста объема 
импорта и соответственное увеличение поступлений таможенных платежей, наблюдавшаяся на 
протяжении всего 2004 года сохранилась и в текущем году. По данным Национального 
статистического комитета, объем импорта за январь-февраль 2005 года составил 162,1 млн. 
долл. США, что на 136,9% выше объема импорта 2004 года (118,4 млн. долл. США). 

Соответственно, если сейчас в полной мере внедрять налоговые льготы, исходя из 
принятия в ближайшее время новой редакции Налогового Кодекса страны, потери налогов по 
лизингу из–за маленьких объемов были бы мизерными, но послужили бы стимулом для малого 
и среднего бизнеса, в том числе ориентированного на сельское хозяйство, перед которыми 
открылись бы широкие перспективы по приобретению современного оборудования и 
возможность улучшить производство. 

Если Правительство и законодательные органы Кыргызстана внесут необходимые 
изменения в нормативные акты, регулирующие лизинговые отношения, то финансовая аренда 
получит широкое развитие в Кыргызстане, что повлечет за собой реабилитацию производства, 
создание новых рабочих мест и как результат - улучшение инвестиционного климата в стране. 

Сельское хозяйство должно быть поддержано государством финансово, т.е. должно быть 
дотируемой отраслью. Так, Казахстан на развитие села выделяет на ближайшие 10 лет 150 
млрд. тенге, или 1 млрд. долларов. В бюджете Российской Федерации на 2005 год на 
поддержку сельского хозяйства предусмотрено 33 млрд. рублей. На 2006 год намечается 
увеличение государственной поддержки АПК в 1,5–2 раза. Необходимо развивать 
агропромышленный комплекс страны с ежегодным выделением на эти цели средств из 
республиканского бюджета. Это позволит крестьянам покупать как новую технику и 
оборудование, ГСМ и минеральные удобрения, так и участвовать в лизинговых сделках.  

А присоединение Кыргызстана к Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом 
лизинге» окажет положительное влияние на развитие лизинговой деятельности в стране, тем 
более что, в соответствии с принципами международного права и положениями Конвенции, 
государства-участники вправе ратифицировать ее с некоторыми благоприятными для себя ого-
ворками. Это безусловно явится позитивным шагом и создаст положительные условия для 
привлечения в экономику Кыргызстана иностранных инвестиций, основанных на лизинговых 
сделках. 

Развитие лизинговых отношений во всей экономике и в отраслях агропромышленного 
комплекса - важная, насущная задача для обеспечения экономического роста Кыргызстана. 
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ÖZET 

Toplumu oluşturan bireyler yaşamlarını sürdürebilmek için değişik mal ve hizmetlere ihtiyaç du-
yarlar ve bu mal ve hizmetleri bireysel olarak üretemedikleri için işletme adı verilen organizasyonlar 
kurarlar. Bu organizasyonu kurup uyumlu bir şekilde yöneten girişimcinin insanların ihtiyaçlarını kar-
şılamada yardımcı olmanın ötesinde milli gelirde artış sağlanması, gizli ve açık işsizliğin giderilmesi, 
gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, dış ödemeler dengesindeki açığın  önlenmesi gibi doğ-
rudan ülkenin ekonomisini etkileyen faydaları nedeniyle giderek önemi artmıştır. Girişimcilerin, başa-
rılı olabilmeleri için insanların isteklerinde ortaya çıkan değişiklikleri sezebilme, kişilik yapısı, iş 
kurmaya hevesli olma, kararlılık, yaratıcılık, detaylara önem verme gibi farklı ve çok sayıda özelliğe 
de sahip olması gereklidir. Ancak başarılarını etkileyen bir diğer faktör de cinsiyettir. Gerek toplumda 
kadının rolü ve toplumun kadına ilişkin beklentisi gerekse geçmişten günümüze gelen önyargılar cin-
siyet faktörünü etkili bir değişken olarak karşımıza çıkarmakta ve kadın girişimcilerin iş kurma fikri-
nin doğuşunda farklı beklentilerle hareket etmelerine ve işin yürütülmesine kadar farklı problemlerle 
karşılaşmalarına neden olmaktadır. Kadın girişimci sayısının arttırılması için karşılaştıkları problemle-
rin belirlenmesi ve bu konuda çözüm önerilerinin saptanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca farklı 
bölgelerde daha önce yapılmış ve gelecekte yapılacak benzer çalışmalar, çalışma yaşamında kadın 
girişimcilerin karşılaştıkları ortak sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilerek aktif olarak 
kullanılmayan bir girişimci grubu olan kadın girişimcilerin sayısının artırılması ve kadın girişimciliği-
nin özendirilmesi konusunda faydalı olacaktır.  

GİRİŞ 
Toplumu oluşturan bireyler yaşamlarını sürdürebilmek için değişik mal ve hizmetlere ihtiyaç du-

yarlar ve bu mal ve hizmetleri bireysel olarak üretemedikleri için işletme adı verilen organizasyonlar 
kurarlar. Üretilecek mal ve hizmet için temel üç üretim faktörü olan emek, doğal kaynaklar ve sermaye 
faktörlerini bir araya getirip uyumlu bir şekilde üretime yönelten “girişimci”, dördüncü üretim faktörü 
olarak kabul edilir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmanın ötesinde girişimcilerin milli 
gelirde artış sağlanması, gizli ve açık işsizliğin giderilmesi, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, 
dış ödemeler dengesindeki açığın önlenmesi gibi doğrudan ülkenin ekonomisini etkileyen faydaları 
nedeniyle özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte var olan önemi artmıştır 
(Arıkan, 2004: 61). Zira bilgi toplumuna girerken insanın fiziki gücünün ekonomik değeri hızla 
azalırken, fikri emeğin ekonomik değeri daha büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Girişimcilik ise 
yönetim ve ar-ge faaliyetleri ile birlikte fikri emeğin en önemli boyutunu oluşturmaktadır (Müftüoğlu, 
1996: 2). Yine bir ülkenin gelişmesi ve zenginleşmesinin göstergesi olan ülkenin toplam üretim ve 
tüketim mallarındaki artış, o ülkede bulunan girişimcilerle sağlanabileceği (Demirkan, 2002: 35) göz 
önünde bulundurulduğunda bu konuda yapılan çalışmaların artması ve girişimcilerin karşılaştıkları 
sorunların giderilmesi ülkenin gelişmişliği için atılacak önemli bir adım olacaktır. Gelişmekte olan 
ülkelerin temel yapısal sorunlarından olan düşük istihdamın giderilmesi, girişimcilik konusunda engel 
teşkil edebilecek faktörlerin ortaya konmasını ve gerekli desteğin sağlanmasını gerekli kılmaktadır.  

                                                 
* Öğr.Gör., Muğla Üniversitesi, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu. 
** Öğr.Gör.,  Muğla Üniversitesi, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu. 
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GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ 
Girişimcilik kavramı Fransızca “entreprendre” ve Almanca’da “unternehmen”  sözcüklerinden 

türetilen ve Türkçe’de “üstlenmek” anlamına gelen bir fiili ifade etmektedir(Arıkan, 2004: 45). Ger-
çektende girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirmek, bunları uyumlu bir şekilde üretime yönelt-
mek, bu amaçla organizasyon kurmak ve buna ilişkin çeşitli riskler almak şeklinde sorumlulukları 
üstlenen kişidir. Ancak literatürde girişimci için yapılan farklı tanımlamalar yer almaktadır. Özellikle 
farklı disiplinlerin kendi alanlarıyla ilgili olarak yaptıkları tanımlamaların ortak noktaları ve temel 
girişimci özellikleri ele alındığında girişimci,  toplumun gereksinim duyduğu talep edilebilir bir malı 
veya hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve üretim faktörlerini ele geçirip birleştirerek kar amacı ile 
risklere katlanan kişi (Kutanis,  2005: 1) olarak tanımlanabilir. Tanımda yer alan özelliklerinin ya-
nında girişimcilerin, başarılı olabilmeleri için insanların isteklerinde ortaya çıkan değişiklikleri seze-
bilme, kişilik yapısı, iş kurmaya hevesli olma, kararlılık, yaratıcılık, detaylara önem verme gibi farklı 
ve çok sayıda özelliğe de sahip olması gereklidir. Kişilik özellikleri içinde başarma gereksinimi, kont-
rol alanı, risk alma ve cinsiyet önemli değişkenler olarak saptanmıştır (Hancı ve Kutanis, 2004: 457). 
Şüphesiz girişimci kişilikte bulunması gereken özellikler ve donanım her iki cinsiyet grubu için de 
geçerlidir. Ancak gerek toplumda kadının rolü ve toplumun kadına ilişkin beklentisi gerekse geçmiş-
ten günümüze gelen önyargılar cinsiyet faktörünü etkili bir değişken olarak karşımıza çıkarmakta ve 
kadın girişimcilerin iş kurma fikrinin doğuşunda farklı beklentilerle hareket etmelerine ve işin yürü-
tülmesine kadar farklı problemlerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Temelde girişimcilerin iş 
kurma fikrinin oluşması aşamasında girişimci olmaya yönelten sebepler benzerdir. Bu nedenler üç ana 
grupta toplanabilir; 

- Kar elde etme isteği, 
- Bağımsız çalışma isteği, 
- Kişisel tatmin sağlama isteğidir(Tekin, 2004: 8) 
Bu nedenler daha ayrıntılı ele alındığında, kendi işinin patronu olmak, başkalarından emir al-

mama isteği, bir ticari fikri hayata geçirme isteği, istediği işi yapma isteği, iş bulamama, prestij isteği, 
refah içine yaşama isteği, başarma ihtiyacı, hırs, finansal zorluklar, meşgul olma arzusu, yatırım isteği, 
istihdam yaratma isteği gibi birçok alt neden insanları girişimci olma konusunda harekete geçirmekte-
dir.  

GİRİŞİMCİLİKTE CİNSİYET FARKI 
Girişimci kişilerin farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları açıktır. Bu kişileri yönlendiren ve 

harekete geçiren kişilikleridir. Ancak kişiliğin yanı sıra girişimcilikle bağlantılı başka bireysel değiş-
kenler de vardır. Yaş, cinsiyet, eğitim ve girişimci anne baba figürleri gibi değişkenlerin girişimciliği 
etkilediği görülmektedir (Baltaş, 2003: 2). Her ne kadar girişimcilerin kadın-erkek diye ikili bir tabi 
tutmak yanlışsa da; sorunları açık bir şekilde ortaya koyabilmek ve yararlı çözüm önerileri geliştire-
bilmek amacıyla böyle bir ayrıma gitmek gerekmektedir(Müftüoğlu, 1996: 69). Bu amaçla öncelikle 
kadın girişimci tanımını yapmak ve hangi faaliyetleri kapsadığını belirlenmelidir. Türkiye’de bazı 
yazarların üzerinde fikir birliği yaptığı tanımlamaya göre, kadın girişimci: 

- Evinin dışında kendi adına veya ortaklık sıfatıyla bir veya birkaç işyeri olan, 
- Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesi, pazarlanması ve tüm işletme faaliyetleri ile ilgili 

kararlar alan ve yürüten, 
- Gerçek ve tüzel kişiler ile kendi adına ilişki kuran, 
- İşinden elde ettiği kazancın kullanımı üzerinde söz sahibi olan kişidir(Çakıcı, 2004: 53). 
Girişimci olmaya yönelten nedenler açısından bakıldığı zaman da kadın ve erkek girişimcilerin 

benzer nedenlerle girişimci olduklarını ancak kadın girişimcilerin bu nedenlere ek olarak bazı hareket 
noktaları olduğunu görmekteyiz. Başarılı ikili rol, topluma kendini ispat, kocasının işten çıkarılması 
veya ölmesi nedeniyle aileyi ayakta tutmak, iş yaşamında yükselme konusunda engellerle karşılaşaca-
ğını düşünme (cam tavan ), cinsel taciz korkusu, ekonomik olarak bağımsız olma arzusu gibi nedenle-
rin de kadın girişimciler için hareket noktası olduğu bilinmektedir. Girişimciliğe başlama sebeplerini 
itici ve çekici faktörler olarak ikiye ayırabiliriz. İtici faktörler girişimciyi iş kurmaya mecbur eden 
kocanın ölmesi, boşanma gibi sebeplerdir. Konuya ilgi, mücadele ruhu gibi isteğe bağlı olarak giri-
şimci olma sebepleri ise çekici faktörler olarak adlandırılmaktadır (Müftüoğlu, 1996: 71). Çekici ya da 
pozitif faktörler tercih ve girişimciliğe olan istekle ilgili faktörlerdir(McClelland ve diğerleri, 2005: 
84).  Bu açıdan bakıldığında kadınların hareket noktalarında daha fazla itici faktör olduğu söylenebi-
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lir. Girişimci olma nedenleri bakımından bazı yazarlar çeşitli kadın girişimci profilleri oluşturmuştur;  
- İşsizliğe çare olarak iş kuran “amaçsız” kadın girişimciler, 
- Girişimciliğin az ya da çok zorunluluklarla değil uzun vadeli kariyer stratejisi olduğu “başarı 

odaklı” kadın girişimciler, 
- Genellikle çocuksuz olan ve girişimciliği çok büyük profesyonel başarı fırsatı olarak 

değerlendiren “başarıya daha fazla odaklılar”, 
- Kendilerine ev ve iş sorunlulukları açısından esneklik sağlayabilecek çözüm arayışında olan 

ve iş deneyimi olan “dualistler”, 
- Genellikle düşük yetenekli ve ekonomik açıdan motive olarak işini bırakan “dönen çalışan-

lar”, 
- Ailesinin bir işletme sahibi ve yöneticisi olup girişimci kültür altyapısı olan “gelenekçiler”, 
- Toplumda kadının rolünü güçlendirme amaçlı “radikaller”(Bruni ve diğerleri , 2004:261). 
Ancak amaç her ne olursa olsun kadın girişimcilerin hareket noktalarının erkek girişimcilerden 

belirli durumlarda farklılık gösterdiği açıktır. Cinsiyet farkının girişimcilik için bu denli önemli bir 
değişken olması geçmişten günümüze uzanan bir zaman dilimin içinde ve kültür göz önünde bulundu-
rularak ele alınması gereken bir konudur. Bir ülkede emek, sermaye, doğa gibi üretim faktörleri nasıl 
sınırlı ise sanayileşme ile birlikte üretim faktörü niteliği kazanan girişimciler de sınırlıdır(Ceylan ve 
Demircan, 2002:1). Zaten sınırlı olan bu kaynağın cinsiyet farkına göre daha da sınırlandırılmaması 
gerekirken,  ülkemizin gerek geleneksel değer ve tutumları, gerekse sosyo-ekonomik yapısından kay-
naklanan nedenlerle kadınlar dezavantajlı duruma düşmektedirler(Bedük, 2005:106). Hemen hemen 
her kültürde kız ve erkek çocuklara erken yaşlardan itibaren farklı davranılmaktadır. Sosyalleşme sü-
reci boyunca kız çocukların uysal, yumuşak ve özverili; erkek çocukların ise yarışmacı, atak ve giriş-
ken olma davranışı pekiştirilmektedir. Muhtemelen bu eğitim farkı, kız ve erkek çocukların yöneldik-
leri serbest etkinlik türlerini ve daha ileride meslek seçimini etkilemektedir( Kuzgun ve Sevim, 2004: 
16). Erkek çocuklar için biçilen yarışmacı, atak ve girişken olma davranış biçimlerinin girişimcilik 
için gerekli özelliklerle yakından ilişkili olduğu açıktır. Zira toplum da girişimciliği, cinsiyet rolü 
sterotipi olarak maskülen bulmaktadır(Mattis, 2004:155). Yine kadının toplumdaki birincil rolünün eş 
ve anne olarak değerlendirilmesi, kadınların hem girişimcilik açısından hem de çalışma yaşamında 
zorluklarla karşılaşmasına yol açmaktadır. İş hayatında da birçok işveren kadının annelik ve eş rolü-
nün iş verimini olumsuz etkilediğini düşünmekte ve aynı özelliklere sahip erkeklere öncelik vermek-
tedir(Al-Riyami ve McElwee, 2003: 340). Çağlar öncesinde erkeğin avcılık ve toplayıcılık ile uğraş-
masından, okul kitaplarında erkeklerin ev dışında, kadınların genellikle ev içinde resmedilmelerine, 
“kadının yeri evidir”, “yuvayı dişi kuş yapar”, “elinin hamuru”  sözlerinden, erkeğin evin reisi olarak 
görülmesine kadar toplumsal yaşamda geçmişten günümüze baktığımız her alanda kadının girişimci 
olmasının karşısındaki engelleri görebilmekteyiz. BM Kalkınma Kurumu (UNDP) kadınların siyasal 
ve ekonomik yaşama ne ölçüde katıldıklarını tespit etmek için “Gender Empowerment Measure” 
(GEM) Toplumsal Cinsiyet Güçlülük Ölçütü adı verilen bir indeks geliştirmiştir. İndeks toplam kaza-
nılmış gelir içerisinde erkeğin kazancına oranla kadına düşen pay, yönetici pozisyonunda olan kadın 
yüzdesi, mesleki ve teknik işgücü içerisinde kadın işgücünün oranı gibi kriterler esas alınarak hesap-
lanmaktadır(Özbey, 2004 :378). 2003 yılı verilerine göre Türkiye’nin tabloda verilen 70 ülke içinde 
66. sırada yer alması kadının ülkemizdeki yeri hakkında ipuçları vermektedir. OECD’nin yayınladığı 
“Türkiye’de Kadının Sosyal ve Ekonomik Durumu” raporuna göre de üye ülkelerde toplam girişimci 
içinde kadın girişimci oranı ortalama %25 seviyesindeyken Türkiye’de ise %12,5 seviyesindedir. An-
cak tüm dünyada girişimcilik kültüründe bir cinsiyet farklılığından söz etmek mümkündür yani kadın 
girişimci oranının düşüklüğü sadece ülkemize özgü bir problem değildir. Global Entrepreneurship 
Monitor  tarafından kadınların girişimcilik alanındaki konumu ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına 
göre gelişmiş ülkelerdeki erkeklerin girişimcilik piyasasındaki oranı, kadınların yaklaşık iki katı iken, 
orta gelir seviyesindeki ülkelerde bu farkın nispeten daha az olduğu ortaya çıkmış ve bunun en önemli 
nedeninin standart istihdam piyasasına girmesi zor olan kadınların, maddi imkansızlıkların yarattığı 
zorunluluk nedeniyle kendi işlerini kurmak zorunda kalması olarak belirtilmiştir(Aybars, 2006:137). 
Yani kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar ile işe başlama sebepleri arasında ülkesel olarak ters 
bir durumdan söz etmek mümkündür.  

Gelişmiş ülkelerde kadınlar girişimci olmak için daha az istek duyarken, karşılaştıkları sorunlar 
daha az, gelişmekte olan ülkeler için girişimci kadınların oranı daha fazlayken, karşılaşılan sorunlar 
daha fazladır. Ancak burada belirtilmesi gereken bir diğer husus gelişmiş ülkelerdeki kadın girişimci-
lerin hareket noktalarının çekici faktörlere bağlı olduğudur. Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Yuna-
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nistan gibi Avrupa ülkelerinde kadın girişimcilerin genel anlamda rastlantı sonucu olarak değerlendi-
rilebilecek işsizlik, işten çıkarılma, iş güvencesinin olmaması gibi itici faktörlere bağlı olarak  iş kur-
mamaktadırlar(Sarri ve Trihopoulou, 2005: 24).  ABD’de yapılan çalışmalarda da kendi hesabına çalı-
şan kadın girişimcilerin iş kurma nedenleri arasında bağımsızlık isteği, kararları kontrol edebilme is-
teği gibi çekme faktörlerinin geçerli olduğu belirlenmiştir(Yetim, 2002:79). 

 

 
Şekil 1.Cinsiyet ve ülke Kümelerine göre Girişimcilik Aktiviteleri(Press Release GEM 2005 

Report) 
 
Kadınların girişimcilikte karşılaştıkları sorunları genel olarak makro ve mikro boyutta incelene-

bilir. Makro boyuttaki sorunlar daha çok devlet, yasalar ve sektörel durumla ilgili iken, mikro boyut-
taki sorunlar daha çok girişimci kadınların çevreleri ve kendilerindeki bazı özelliklerden kaynaklan-
maktadır. 

 
MAKRO BOYUTTAKİ SORUNLAR MİKRO BOYUTTAKİ SORUNLAR 
Sermaye ve Mal Temini Eğitim 
İşyeri Bulma Tecrübesizlik, Bilgisizlik, Yalnız Kalma 
Donanım,Araç ve Gereç Temini Sosyal Bilgi Ağına Dahil Olamama 
Resmi Kuruluşlarla İrtibat Müşteri İle Gerekli İletişimi Kuramama 
Toplumun Bakışı Aile Tepkileri 
İş Bağlantıları İş Yükü Fazlalığı 
Kalifiye Personel Temini Müşteri ve Erkek Meslektaşların Algıları 
Piyasadaki Dalgalanmalar  
Ödemeler, Senetler  
Diğer Girişimci Kadınlarla Örgütlenememe  

Tablo 1. Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar ( Kutanis, 2006: 65) 
 
Kadın girişimcilerin finansal destek ihtiyacı konusunda araştırmalar düşük sermaye ve mal te-

mini sağlayabildiklerini ve bu nedenle nispi olarak daha küçük ölçekli işletme kurma eğiliminde ol-
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duklarını göstermektedir(Welter, 2004: 213). Sektöre giriş kolaylığı, daha az sermaye ve donanım 
gerektirmesi gibi nedenlerle, girişimci kadınlar genellikle hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gös-
termektedir(Yetim, 2002:79). Toplumun bakış açısı da kadın girişimcilerin karşılaştıkları problemler-
den biridir. Aile reisi olan erkeğin öncelikle iş sahibi olması gerektiği düşüncesinin hala geçerliliğini 
koruması, kadının ev dışında çalışmasına olumlu bakılmaması (Gürol, 2000: 318), kadınlara yakıştı-
rılan duygusallık, her zaman akılcı olamama, dar kapasiteli olup çok yönlü düşünememe, insancıllık, 
pasiflik gibi özelliklerin, yöneticilikte olumsuz sonuçlar doğurabileceği şeklinde yanlış ve yaygın kanı 
(Bedük, 2005: 113), bu yöndeki toplumun bakış açısının kadın girişimciler için ne kadar sorunlarla 
dolu olduğunu göstermektedir. Gerçekte ise kimi yazarlara göre kadınların kendilerini daha iyi ölçe-
bildikleri ve bildikleri işi yaparak ve kuruluşta ailenin desteğini alarak riski azalttıkları belirtilmekte-
dir(Brindley, 2005: 154) .   

 Kadın girişimci sayısının düşüklüğünün bir sonucu olarak örgütlenme konusunda da çeşitli sı-
kıntılar mevcuttur. Bu durum iş bağlantıları ve resmi kuruluşlarla irtibatı etkilemekte ve örgütlenme 
konusunda yaşanan sorun bu gibi farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. İş yükü fazlalığı ve 
aile tepkisi aile içi çatışmalar açısından birbirleriyle ilgili faktörlerdir. İş yükü fazlalığı zamanın sa-
dece tek bir rol için yeterli olmasına ve kadın girişimcinin diğer rolünün gereklerini yerine getirmeme-
sine yol açmaktadır. Zaman kısıtlı bir kaynak olduğu için, kadın girişimci işi için ne kadar zaman har-
carsa ailesi için o kadar az zaman kalacaktır ve çalışmalar girişimcilerin işe çalışanlarından daha fazla 
zaman harcadıklarını göstermektedir(Kim ve Ling, 2001:205). Bu gerçek doğal olarak aile bireyleri 
tarafından tepkiyle karşılanacak ve zaten bu gerçeği bilen aile bireyleri iş fikrinin hayata geçmesini 
engellemek isteyecektir. Karşılaşılan bunca problem içinde kadın girişimcilerimizin başarılı olabil-
meleri ve ülke için aktif olarak kullanılabilmesi için sorunların bölgesel olarak da tespit edilmesi ve 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Farklı bölgelerde daha önce yapılmış ve gelecekte 
yapılacak benzer çalışmalar, çalışma yaşamında kadın girişimcilerin karşılaştıkları ortak sorunların 
belirlenmesi ve bu sorunların giderilerek kadın girişimciliğinin özendirilmesi konusunda faydalı ola-
caktır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 
Muğla ili içinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ile ilgili bilgi toplamaya yönelik olan bu ça-

lışmanın amacı; Muğla ilindeki kadın girişimci profilinin ortaya konması, demografik özelliklerinin 
belirlenmesi, girişimci olma sebepleri ile karşılaştıkları sorunların incelenmesidir. Ayrıca çalışmada 
elde edilen sonuçlarla ortak sorunların belirlenmesine ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışıl-
mıştır. 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 
Bu çalışmanın örneklemi Muğla ilinde faaliyet gösteren imalat, hizmet ve ticaret sektörlerinde 

faaliyet gösteren 62 kadın girişimciden oluşmuştur. Kadın girişimcilerin yoğun olarak faaliyet göster-
diği hizmet sektörü Muğla ili için de kadın girişimcilerin yoğunlaştığı bir sektördür. Ancak turizm 
sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilerin büyük bölümüne kış aylarında ulaşmak mümkün 
olmamaktadır. Bu sebeple turizm alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerden Muğla ilinde ikamet 
edenler ile görüşülebilmiştir. Araştırmaya serbest meslek faaliyeti gösteren kadınlar dahil edilmemiş 
ayrıca kazancı ticari kazanç olarak değerlendirilen eczacılar da dahil edilmemiştir. Belirtilen sınırlar 
içinde esnaf ve sanatkar odası, vergi dairesi listeleri ve kartopu örnekleme, örnek grubun oluşturulma-
sında kullanılmıştır. Bu yöntem ile görüşmeye gidilen bir kadın girişimcinin tanıdığı veya bildiği diğer 
bir kadın girişimciye ulaşılmış ve örneklem oluşturulmuştur. Araştırma Nisan-Mayıs 2006 ayları içeri-
sinde 62 kadın girişimci ile yüzyüze görüşülerek yapılmıştır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırmanın verileri, literatür araştırması ve anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket formunda, 

çoktan seçmeli ve önem derecesine göre sırlamalı sorular kullanılmış ayrıca bazı sorularda anket ha-
zırlanırken göz önünde bulundurulmamış ihtimallere ilişkin açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen 
veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. 
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ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
Girişimcilerin demografik özelliklerine bakıldığında yaş dağılımı ile ilgili olarak tabloda ağırlıklı 

olarak 36-45 yaş grubunun faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. %3,2’si 25 yaş ve altı, %27,4’ünün 26-
35 yaş aralığında, %37,1’inin 36-45 yaş aralığında %16,1’inin 46-55 yaş aralığında ve yine 
%16,1’inin 56 yaş ve yukarısı grupta olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre Muğla ilinde ağırlıklı 
olarak 36-45 yaş grubunda kadın girişimciler görmekteyiz.  

 
 Frekans Yüzde 
25 ve altı 2 3,2 
26-35 17 27,4 
36-45 23 37,1 
46-55 10 16,1 
56 + 10 16,1 
Toplam 62 100 

 
Tablo 2 

 
Kadın girişimcilerin eğitim düzeyleri ele alındığında görüşülen 62 girişimciden 28’inin üniver-

site mezunu olduğunu görmekteyiz. Kadın girişimcilerin %6,5’i ortaokul, % 43,5’i lise, %45,2’si üni-
versite ve %4,8’i yüksek lisans mezunudur. Görüşülen kadın girişimciler içinde eğitim almamış kişi-
lere rastlanmamıştır. Aksine yoğunluğun üniversite mezunlarında olduğu gözlemlenmektedir. Bu so-
nuca göre girişimci olma isteği eğitim düzeyi ile birlikte artmaktadır.  

 
 Frekans Yüzde 
İlkokul 0 0 
Ortaokul 4 6,5 
Lise 27 43,5 
Üniversite 28 45,2 
Y.lisans 3 4,8 
Toplam 62 100 

 
Tablo 3 

 
Kadın girişimcilerin medeni hallerine ilişkin duruma baktığımız zaman %59,7’sinin evli, 

%22,6’sının bekar, %12,9’unun boşanmış ve %4,8’inin eşinin vefat etmiş olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlara göre evli olmanın girişimci olma isteği olan kadınlar için olumsuz bir etkisi olmadığı söyle-
nebilir. 

 Frekans Yüzde 
Evli 37 59,7 
Bekar 14 22,6 
Boşanmış 8 12,9 
Eşi vefat Etmiş 3 4,8 
Toplam 62 100 

 
Tablo 4 

 
Kadın girişimcilerin çocuk sayılarına baktığımız zaman  %4,2’sinin çocuk sahibi olmadığı, 

%31,2’sinin tek çocuğu olduğu, %47,9’unun 2 çocuk sahibi olduğu, %12,5’nin 3 çocuk sahibi olduğu 
ve %4,2’sinin de 4 çocuk sahibi olduğunu görmekteyiz.Bu konuda yapılan diğer araştırmaların sonu-
cunda da benzer bulgular elde edilmiştir.Ülkemizdeki kadın girişimcilerin çoğunluğu bir ya da iki 
çocuk sahibi olan annelerdir (Bölüktepe,2005:8). 
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 Frekans Yüzde 
Çocuk yok 2 4,2 
1 Çocuk 15 31,2 
2 Çocuk 23 47,9 
3 Çocuk 6 12,5 
4 Çocuk 2 4,2 
Toplam 48 100 

 
Tablo 5 

 
Kadın girişimcilerin işletmeleri ile ilgili bilgilere baktığımızda, %48,4 gibi büyük bir oranının 

hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. Bunu %35,5 ile ticaret sektörü ve %16,1 ile 
imalat sektörü izlemektedir. Bölgenin turizm bölgesi olması sebebiyle hizmet işletmelerinin sayısı 
yüksektir. Ayrıca imalat sektörünün büyük kısmını hediyelik eşya imalatı oluşturmaktadır. 

 
 Frekans Yüzde 
Hizmet Sektörü 30 48,4 
Ticaret Sektörü 22 35,5 
İmalat Sektörü 10 16,1 
Toplam 62 100 

 
Tablo 6 

 
Kadın girişimcilerin işlettikleri işletmelerin kuruluş yılları üzerine alınan bilgilere göre, 

%9,7’sinin 1-3 yıl içinde, %22,6’sının 3-5 yıl içinde, %32,3’ünün 5-7 yıl içinde, %22,6’sının 7-10 yıl 
içinde ve %12,9’unun 10 yıl ve daha fazla zaman önce kurulduğunu görmekteyiz.  

 
 Frekans Yüzde 
1-3 yıl 6 9,7 
3-5 yıl 14 22,6 
5-7 yıl 20 32,3 
7-10 yıl 14 22,6 
10+ yıl 8 12,9 
Toplam 62 100 

 
Tablo 7 

 
Kadın girişimcilerin işlettikleri işletmeleri dışında ayrıca başka bir işte çalışıp çalışmadıkları so-

rulduğunda, %16,1’inin başka bir işte daha çalıştıkları, %83,9’unun sadece işletmelerinde çalıştıkları 
sonucu elde edilmiştir. Farklı bir işte çalışan kadın girişimcilerin tümü hizmet sektöründe faaliyet 
göstermektedirler. Yüzyüze yapılan görüşmelerde bu kişilerin tümünün yılın belirli dönemlerinde faa-
liyet gösteren turizm sektöründe faaliyet gösterdikleri öğrenilmiştir.  

 
 

 Frekans Yüzde 
Başka işte çalışıyor 10 16,1 
Başka işte çalışmıyor 52 83,9 
Toplam 62 100 

 
Tablo 8 
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Daha önce farklı bir işte çalışan kadın girişimcilerin oranı %69,4 iken daha önce farklı bir işte 
çalışmayan kadın girişimci oranı %30,6’dır. Bu sonuca göre kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu 
kendi işleri kurmadan önce sermaye sağlama, bilgi edinme, çevre genişletme ve benzeri sebeplerle 
farklı işletmelerde ve işlerde çalışmaktadırlar. 

 
 Frekans Yüzde
Daha önce çalışan 43 60,4
Daha önce çalışmayan 19 30,6
Toplam 62 100

Tablo 9 
 

Kendi işini kurup çalışmak için eşini ve/veya ailesini ikna etmek zorunda olan kadın girişimcile-
rin oranı tabloda verildiği gibi %85,5’dir. İkna etme zorunda kalmayan kadın girişimci oranı ise sa-
dece %14,5’dir. Kadın girişimci konusunda toplumda oluşan önyargılar ve kadının parayı yöneteme-
yeceği düşüncesi, girişimci olmak isteyen kadınların bu konuda ailelerini ikna etmeye zorlamaktadır. 
Ailelerini ikna etmek zorunda kalmayan 9 kadın girişimciden sadece 2 tanesi evlidir. Yani eşlerin bu 
konudaki tutumu ebeveynlere göre daha katı olduğu söylenebilir. 

 
Frekans Yüzde

İkna etmek zorunda kalan 53 85,5
İkna etmesi gerekmeyen 9 14,5
Toplam 62 100

Tablo 10 
 
Günümüzde kadınları iş kurmaya yönelten çok sayıda faktörden söz edilebilir. Tabloda Muğla 

ilindeki kadınların girişimcilik mesleğini seçmelerinde etkili olan çok sayıda faktör arasında en çok 
seçilen 10 tanesi önem sıralaması ile yer almaktadır. Belirtilen bu faktörler dışında da pek çok faktör-
den bahsetmek mümkündür. Ancak özellikle literatürde sözü geçen ve görüşmede kadın girişimcilerin 
en çok üzerinde durdukları 10 faktör çalışmamızda ele alınmıştır. Girişimciler kendileri için geçerli 
buldukları faktörleri işaretlemişlerdir. Her denek birden fazla faktör işaretleyebilmektedir. Tabloda 
görüldüğü gibi kadınları girişimci olmaya iten en önemli sebep bağımsız çalışma arzusu. Kadınların iş 
hayatında başarılı olabileceklerini ispat etmek amacıyla işe başladığını belirtenler ikinci derecede 
önemli bir faktör olarak değerlendirilmiştir. İş bulamama etkili faktörler arasında 6. sırada yer almış-
tır. Zaten ankete katılan girişimci kadınların 10 tanesi ayrıca farklı bir işte çalışmaktadır. 43 tanesi de 
daha önce farklı işlerde çalışan kadınlar. Bu sonuca göre bölgede iş bulma ile ilgili çok büyük sıkıntı-
lar yaşanmadığı söylenebilir. En etkisiz faktör olarak çalışan olarak yaşayabileceği cinsel taciz yüzün-
den girişimci olma görünmektedir. Zira bu sorun girişimci kadınların kendi işlerinde de karşılaştıkları 
problemler arasında yer almaktadır. 

 
 Frekans % 
Bağımsız çalışma arzusu 51 82,3 
Kadınların iş hayatında başarılı olabileceğini ispat 43 69,4 
Girişimciliğin getirdiği prestij ve statü 36 58,1 
Bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi 33 53,2 
Ekonomik olarak refaha ulaşma 31 50 
İş bulamama 24 38,7 
Ailem girişimci olduğu için devam ettim 16 25,8 
Çalışan olarak yükseleceğime inanmadığım için 13 20,9 
Eşim çalışmıyor/vefat etti, eve katkı sağlamak için 11 17,7 
Çalışan olarak yaşayabileceğim cinsel taciz yüzünden 9 14,5 

Tablo 11 
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Kadın girişimcilerin işletmeleri ile ilgili karşılaştıkları problemlere baktığımız zaman, en öneli 
sorunlarının sermaye ve mal temini konusunda yaşadıklarını belirtmektedirler. Görüşülen kadın giri-
şimcilerin % 71’i bugüne kadar sermaye ve mal temini ve kredi sağlanması konularında problem ya-
şadıklarını belirtmiştir. Kadın girişimcilerin sermaye sağlama sorunu işlettikleri işletmenin büyüklü-
ğünü de etkilemektedir. Genellikle küçük işletme işletmeleri yaşanan sermaye bulma sıkıntısından 
kaynaklanmaktadır.  

 
 Frekans % 
Sermaye, mal veya kredi temini 44 71 
Toplumun kadın girişimciye bakışı 41 66,1 
Kadın girişimcilere duyulan güven eksikliği 40 64,5 
Ailenin tepkisi 32 51,6 
Diğer kadın girişimcilerle örgütlenememe 28 45,2 
Müşterilerin ve erkek girişimcilerin algılamaları 27 43,5 
İş yükünün fazlalığı ve aileye zaman ayırmamama 21 33,9 
Vergi, Yasal yükümlülükler ve Bürokrasi 21 33,9 
Kalifiye personel bulma 19 30,6 
Tecrübe ve bilgi eksikliği 15 24,2 
Cinsel Taciz 14 22,6 
Piyasadaki dalgalanmalar 11 17,7 
Resmi kuruluşlarla irtibat 4 6,5 
İşyeri bulma sorunu 2 3,2 

 
Tablo 12 

 
Ortaya çıkan en önemli ikinci sorun toplumun kadın girişimciye bakış açısında olmaktadır. Ka-

dın girişimcilerin %66,1’inin bu konuda problem yaşadığı belirtilmektedir. Yapılan iş gereği erkek 
egemen bir toplum içinde kadın girişimcinin sık sık yemek, seyahat, oda toplantısı gibi sebeplerle 
farklı ortamlarda bulunması gerekliliği toplum tarafından olumlu karşılanmamaktadır. Yine çalışma-
mızın başında bahsettiğimiz sebeplerle girişimcilik erkek mesleği olarak algılanmakta ve kadınların 
girişimci olmaları yadırganmaktadır. Üçüncü önemli problem %64,5 ile kadın girişimcilere duyulan 
güven eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yüzyüze yapılan görüşmelerde, işyeri sahibinin kirayı peşin 
istemesi, tedarikçilerin erkeklere oranla kadınlara karşı daha güvensiz çalışması, sermaye sağlamak 
amacıyla görüştüğü kişilerin davranışları gibi bir çok alanda kadın girişimciye olan güven eksikliğinin 
görülebileceği ankete katılanlar tarafından belirtilmiştir. Kadın girişimcilerin en az problem yaşadığı 
alan işyeri bulma sorunudur. Yüzyüze yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilere göre kadın girişim-
cilerin iş kurma fikrinin uzun bir süreç aldığı ve bu süreçte işyeri bulma sorununu fazla hissetmedik-
leri belirtilmiştir.  

SONUÇ 
Muğla ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ile ilgili bilgi toplamaya yönelik olan bu ça-

lışma sonuçlarına göre aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Örneklemi oluşturan kadın girişimcilerin ço-
ğunluğu 36-45 yaş grubu aralığındadır. Kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu evlidir ve eğitim dü-
zeyleri genellikle üniversitedir. Kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu bir ya da iki çocuk annesidir. 
Kadın girişimcilere ait olan işletmeler imalat, hizmet ve ticaret sektörlerindeki farklı iş kollarında yer 
almaktadır. Ancak hizmet sektörü kadın girişimcilerin yoğunluk gösterdiği bir sektördür. Kadın giri-
şimcilerin büyük çoğunluğu işletmesini 5-7 yıl önce kurmuştur. Kadın girişimcilerin büyük kısmı 
daha önce başka bir işte çalışmıştır. 

Kadınları girişimci olmaya yönelten  çok farklı faktörler mevcuttur. Bu faktörler arasında belir-
gin şekilde kadın girişimciler tarafından önemli olarak değerlendirilen faktör bağımsız çalışma arzu-
sudur. İkinci derece önemli olan faktör kadınların iş hayatında başarılı olabileceklerini ispat etme iste-
ğidir.  

Girişimcilik mesleği içinde yer alan kadınlar tıpkı erkek girişimciler gibi çok sayıda sorunla baş 
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etmek zorundadır. Ancak geçmişte yapılan çalışmalar kadın girişimcilerin bazı noktalarda erkek giri-
şimcilerden daha farklı ve fazla problemle karşılaştığını göstermektedir. Bu sorunlar arasında kadın 
girişimciler tarafından birinci derecede önemli olarak belirtilen sermaye ve mal temini ile kredi bulma 
konusundadır. Kadın girişimcilerin yetersiz fon kaynağına ulaşması neticesinde kurdukları işletmeler, 
yoğun sermaye gerektirmeyen hizmet sektörü işletmeleri ve genellikle büyüklük olarak küçük ve orta 
boy işletmeler olmaktadır. Bu noktada kadın girişimcilerin sermaye ve mal temini konusunda bilgi-
lendirilmesi ve Avrupa birliği global kobi kredisi gibi alternatif kredi kaynakları hakkında bilgi sahibi 
olmaları gerekmektedir. Yine kadın girişimcilere toplumun bakış açısı ve kadın girişimciye duyulan 
güven eksikliği girişimci kadınlarımız için belirtilen problemlerin ikinci ve üçüncü sırasındadır. Yani 
toplumumuz halen kadın girişimciye olumlu gözle bakmamaktadır. Bu noktada kadın girişimciliğinin 
özendirilmesi ve desteklenmesi için kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal gelişme açısından katkı-
larının belirtildiği yayınlar kitle iletişim araçları ile topluma anlatılmalı ve uzun vadede bu kültürün 
oluşturulması sağlanmalıdır. Ailenin tepkisi genel anlamda kadın girişimcinin evine yeterince zaman 
ayıramamasından kaynaklanmaktadır. Ev işleri ve çocuk bakımına ilişkin ihtiyaçların karşılanabile-
ceği, esnek çalışma saatleri olan ve kaliteli hizmet sunan destek hizmetleri sağlanmalıdır. Hatta bu 
konuda kadın girişimcilerin örgütlenmesi ve bir kadın girişimcinin bu konuda yatırım yaparak bu 
hizmeti sağlaması yerinde bir uygulama olacaktır. Ancak kadın girişimcilerin örgütlenme konusunda 
da problem yaşadıklarını görmekteyiz. Bu amaçla kurulacak dernek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, 
Kagider gibi derneklerin faaliyetlerinin desteklenmesi ve tüm ülke içinde yaygınlaştırılması gerek-
mektedir. Zaten örgütlenme ile birlikte kadın girişimci sorunlarının bir nebze azalacağı inancındayız. 
Örneğin kalifiye personel bulma sıkıntısı yaşayan kadın girişimciler kuracakları dernekler ile personel 
tedariki konusunda daha etkin olabilirler. Erkek egemen girişimcilik kültürü içinde kadın girişimcile-
rimizin tecrübe ve bilgi eksiklikleri göze çarpmaktadır. Bu konuda oluşturulacak teknik, mali ve yasal 
konuları kapsayan danışmanlık hizmetleri ile mesleki eğitim sağlanabilir ya da örgütlenme sağlanabi-
lirse konunun uzmanlarının geleceği seminerlerle bilgi eksikleri giderilebilir. Kadın girişimcilerimizin 
görüldüğü gibi bir çok sorunu mevcuttur. Bu alanda atılması gereken ilk adım kadın girişimcilerimizi 
göz ardı etmemek ve onların da ekonomiye katkılarının olduğu ve değer yarattıkları vurgusu ile top-
lumda kadın girişimciye karşı oluşan olumsuz tutumun değiştirilmesi olacaktır. Yine hem kadın hem 
erkek girişimciliğinin önündeki yasal ve hukuki engeller, bürokratik işlemler ve vergi yükü azaltılmalı 
ve devletin girişimcileri destekleyici programlara ağırlık vermesi istenmektedir. Kadın girişimciliği 
alanında etkin bir örgütlenme bu konuda kadın girişimcilerimizin karşılaştığı sorunları gidermede ve 
ortak hareket etme noktasında önemli bir adım olacaktır. 
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GİRİŞ 
Girişimcilik, başkalarının kontrolu altındaki kaynakların ötesinde fırsatları yakalamayı gerektir-

mektedir. Bolton ve Thompson (2000), girişimciyi ‘algınanan fırsatlar çerçevesinde değer yaratıcı, bir 
şeyleri sürekli yaratan ve değiştiren birisi’ olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla, hem araştırmacılar, 
hem de uygulamacılar girişimcilik faaliyetini etkileyen faktörleri araştırmaya ilgi göstermektedirler. 
Girişimcilik üzerine yapılan araştırmaların ortak bulguları, girişimcilerin girişimci olmayanlardan ke-
sinlikle farklı olduklarını işaret etmektedirler (Gartner 1985). Başarı ihtiyacı vb kişilik güdüleri, giri-
şimciliğin ön koşulu ve başarılı girişimciliğin anahtar faktörlerdir. Diğer bir ifadeyle, girişimcinin 
kişiliğinin değişken olduğu ve girişimcilerin girişimci olmayanlardan farklı davranış ve kişisel özel-
likler taşıyıp taşımadığı tartışılmaktadır.  

Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyi, bireylerinin ne ölçüde girişimcilik ruhuna ve kişiliğine 
sahip olduğuyla doğrudan ilgilidir. Girişimciliğin evrensel nitelikler taşımasına rağmen, farklı bölge-
lerde farklı şekillerde görülüyor olmasını girişimcinin sahip olduğu psikolojik, sosyal ve kültürel ka-
rakterlerden oluşan kişiliği ile ilişkilendirmek mümkündür. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bu-
lunacak olan bu girisimcilerin sahip olduğu kişilik özelliklerini açıklamak ve kültürden kültüre deği-
şiklik gösterip göstermediğini ortaya koymak önemlidir. 

Ülke ekonomisine kazandırdığı dinamizm ile paralel olarak herhangi bir ekonomi canlılığının ba-
rometresi olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, iktisadi kalkınma ve gelişme sürecinde gün geçtikçe 
önem kazanmaktadır. Ekonomiye dinamizm kazandırmak, istihdam sağlamak ve yeni iş imkanları 
yaratmak, esneklik ve yenilikleri teşvik etmek ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak gibi ülkenin eko-
nomik ve toplumsal kalkınmasında oynadığı roller, KOBİ’lerin önemini gün geçtikçe daha da artır-
maktadır(Sarıaslan, 2001:29-32). Girişimcilik ve KOBİ’lerin gelişmesi ülke ekonomilerini çalıştıran 
motor olarak kabul edilmektedir 

Kırgızistan eski Sovyet Birliği ülkeleri arasındaki az gelişmiş ülkelerden birisidir. Yerleşim ola-
rak Orta Asya’da bulunan Kırgızistan, Kazakistan, Çin, Tacikistan ve Özbekistan ile sınırlara sahiptir. 
5 milyondan fazla bir nüfusa sahip olan Kırgızistan geleneksel yaşam tarzını yürütmektedir. Ülke böl-
gedeki en demokratik toplumlardan biridir. İş başındaki hükümet, bütün gücüyle kapitalist ekonomi-
nin temellerini oluşturma çabasındadır. 1990’lı yılların başında, Kırgızistan dahil olmak üzere, eski 
Sovyet ülkelerinde ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında büyük bir krizle karşı karşıya kalınmış-
tır. Entegre  bir ekonomik yapıya sahip olan Sovyetler Birliği  parçalanınca,  parçaların  tek başlarına 
bir fonksiyonları kalmamıştır (Sarı, 2004:451). Ülke çapında, bütün kurumlarda, uygulamalarda, sis-
tem ve yapı itibariyle tam bir değişim süreci yaşanmıştır.  Bu dönemden itibaren Kırgızistan’da  ken-
dine istihdam yaratma amacıyla başlangıçtaki girişimcilik niyetleri daha sonra gerçek girişimcilik faa-
liyetlerine dönüşmeye başladı, ancak bu eğilim genellikle üretime yönelik olmayıp daha çok alım-sa-
tımla sınırlanmaktadır. Öte yandan 1996’dan itibaren  AB ile Gümrük Birliğine giden Türk ekonomi-
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sinin rekabet avantajı ve etkinliği gittikçe artmaktadır. Uzun dönemli bir ticaret ve işletme geleneğine 
sahip olan Türk ekonomisinin günümüzdeki girişimcilerinin genç, dinamik, girişken ve özgüvenli bi-
reylerden oluşan bir  demografik yapıya sahip olduğu da ayrıca gözlemlenmektedir.  Türk kültürü, 
bağımsızlığı seven ve ona değer veren girişimci ruhuna sahip bireylerle nitelendirilmektedir.  Uzun 
süren ekonomik istikrarsızlıklar Türk girişimcilerine krizler ile mücadele etme ve ayakta kalma yete-
neğini kazandırmıştır. Dolayısıyla, birbirinden ekonomik açıdan oldukça farklı bu iki kardeş ülkede 
faaliyette bulunan girişimcilerin kişiliğini araştırmak ve benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak bu 
çalışmanın amaçları arasındadır. 

LİTERATÜR TARAMASI 
Genel olarak, girişimcilik üzerinde yapılan araştırmaların çoğu, (1) girişimcinin kişisel özellik-

leri ve (2) sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik bağlamsal faktörlerin etkisi gibi iki temel unsur çerçe-
vesinde sınıflandırılabilir (Mazzoarol et al 1999). Son 40 yıl içerisinde girişimcilik ve risk alma 
(McClelland 1965; Palmer 1971; Welsh and White 1981), fırsat arama (Peterson 1985; Shane & 
Venkataraman, 2000), yaratıcı (Gibb 1993) ve vizyon sahibi olma (Kao 1989) gibi girişimcilik özel-
liklerini tanımlama üzerinde toplanan çalışmalar gerçekleşmiştir.  Girişimcilerin ‘başarı ihtiyacı’, ‘iç-
sel kontrol’, ‘belirsizliklere tolerans gösterme’ ve ‘hesaplı risk alma’gibi ortak özellikleri bulunmuş-
tur. 

Schumpeter (1982), girişimciyi; yenilikleri arayan ve yaratan, tüketicinin önceden tanımadığı 
yeni değerleri yeni kalite ile ortaya koyan, yeni piyasaları ele geçiren veya pazar payını artırmaya yö-
nelen birisi olarak tanımlamış ise, Yetim (2005) girişimciyi KOBİ’lerde merkezi ve hayati faktör ola-
rak, örgüt norm ve değerlerini oluşturan, yaratan, dönüşümünü sağlayan ve yeniden üreten birisi ola-
rak görmektedir. 

Thomas ve Mueller’e (2000) göre, çeşitli kültürler arası girişimciler, girişimci olmayan kendi 
vatandaşlarına kıyasla daha çok benzerlik göstermekte; bununla beraber kültürel yapısı ile bağlı ol-
maksızın girişimci olmayan aynı toplum mensuplarından farklı tahmin edilebilir değerleri paylaştığı 
gibi, içinde bulunduğu toplumdaki hakim değerleri yansıtacağını beklemek anlamlıdır. Diğer bir ifa-
deyle, girişimsel davranışın hem evrensel, hem de yerel nitelik taşıdığını vurgulamak gerekir. 

Diğer araştırmalar, bazı toplumların girişimciliğe yatkın olduklarını ve dolayısıyla çeşitli kültürel 
topluluklarda girişimcilik için önemli olan açıklayıcı değişkenleri kavramaya odaklanmaktadırlar 
(Jones 2000). Diğer bir ifadeyle, farklı deneyimlere sahip olan girişimciler sahip oldukları hırs ve gü-
dülere bağlı olarak ayırtedilebilir, çünkü onlar girişimcilik sürecini farklı sebepler doğrultusunda yü-
rütmektedirler. Söz konusu yaklaşım, girişimcilik davranışında kültürün oynadığı rolü özellikle vur-
gulamaktadır.  Weber (1956), girişimcilik davranışının ertelenmiş ödüllendirme ve tutarlılık gibi kül-
türel değerler ile ilişkilendirilebileceğine işaret etmiş; ve değer ve inançların girişimciliği teşvik edici 
faktörler olduğunu ve belirli kültürel grupların kendi mensuplarını girişimciliğe yatkınlaştırdığını 
önermiştir.  Sonuçta, bazı etnik gruplar sahip olduğu toplumsal değerlere bağlı olarak girişimciliği 
üstlenmede daha fazla veya daha az yatkın olabilirler. 

Morrison (2000), tarihsel gelişme sürecinde, girişimciliğin geçiş dönemlerinde, örneğin gelenek-
sel toplumdan modern topluma, modern toplumdan post-modern topluma, planlı ekonomiden serbest 
piyasaya geçiş açısından büyük önem ve anlam taşıdığını ileri sürmektedir. Geçiş döneminde bulunan 
toplumlarda girişimcilik ikilimlerden yol bulma, eski oturtulmuş ve hiyerarşik gelenekleri ve kurum-
ları bozma ve yeni ve yaratıcı tutum ve davranışları ortaya koymada araç olarak kullanılmaktadır.   

Yetim’ler (2005) girişimciliği herhagi bir toplum veya toplulukta sosyo-ekonomik ve kültürel 
yapının ürünü olarak algılamaktadırlar.   

TÜRKİYE’DE SEKTÖREL ANALİZ 
Türkiye’de hızla değişen ekonomik, siyasi ve rekabetçi çevreler, hem kamu sektörünün, hem de 

özel sektörün piyasadaki zorluklarla başa çıkmada kendilerini adapte etmelerini gerektirmektedir. Son 
10 yıl içerisinde en göze çarpan değişmelerin arasında; özelleştirme, vergi reformu, fiyat serbestleşti-
rilmesi, rekabeti engelleyici bariyerleri kaldırma, tekelciliği azaltma, tarımsal reformlar ve AB’ne üye 
olmak gerekçelerini karşılamak için gerçekleşen faaliyetler bulunmaktadır. Piyasa ekonomisinin temel 
taşlarını yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla yapılan söz konusu reform çabaları, girişimcilerin 
inisiyatif almaları için uygun ortam yaratacaktır.   
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Türk ekonomisinin 1996’dan itibaren  AB ile Gümrük Birliği Anlaşması yapması sonucunda 
önemli ölçüde ekonomik rekabet gücü ve etkinliği kazanması tartışılmaktadır (Ozılhan, 2002). Günü-
müzde Türkiye’de KOBİ’lerin genel durumu, esnaf ve sanatkarları dahil 3.5 milyon civarındaki bir 
sayıyı göstermektedir. Sanayi sektöründe çalışanların %55,9’u KOBİ’ler tarafından istihdam edil-
mekte, sektörel katma değerin %24.2’si ise yine KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir 
(Çamkerten, 2001:101). Girişimciliğe çok yatkın bir bireylere sahip Türk toplumu, uzun yıllardır 
içinde bulunduğu ekonomik istikrarsızlıklardan ve krizlerle mücadelelerden ayakta kalarak çıkarken 
toplumun ve bireylerin kendilerine güvenleri de artmıştır. Bunun dışında, özellikle faiz oranındaki 
düşüş gibi değişen ekonomik koşullar, yatırımcıların faiz geliri gibi sabit ve güvenli sayılan ancak 
cazibesini yitiren gelir kaynaklarına yönelme konusunda caydırıcı rol oynamıştır. Aynı zamanda, 
kamu sektörüne giriş koşulları da sertleşince bireyler, daha çok girişimcilik fırsatlarını aramaya mo-
tive olmuştur. Dolayısıyla, bir çok kişi için girişimcilik, ekonomik açıdan geleceği güven altına alma-
nın tek yolu olmaya başlamıştır. 

Geçmiş deneyim ve araştırmalar, girişimciliği  teşvik etmenin  ve küçük girişimi geliştirmenin 
yeni iş yerleri yaratma,  işsizliği azaltma ve gelir elde etmede etkili bir yaklaşım olduğuna işaret et-
mektedirler.  KOBİ’ler ekonomik büyümenin motoru ve devamlı kalkınmanın kaynağı olarak bilin-
mektedir. Diğer bir ifadeyle, girişimcilik, ülke ekonomisi açısından olumlu etkiye sahip olduğu için en 
ön sıralarda yer almaktadır. 

KIRGIZİSTAN’DA SEKTÖREL ANALİZ 
199,9 bin kilometre karelik alana sahip dağlık Kırgızistan, 5 milyondan fazla  nüfusa sahiptir. 

Nüfus göreceli olarak genç sayılır ve nüfusun % 46’sını 20 yaş ve altındaki gençler oluşturur. Nüfusun 
% 65’i kırsal alanda oturmaktadır ve %50,6’sı kadındır.  

Eski Sovyet ülkelerinde olduğu gibi, eski Sovyet Kırgızistanında da ekonomi planlı sosyalist ni-
telik taşımıştır. Söz konusu ekonomik sistemin temel özelliği, bütün üretim faktörlerinin (toprak, fab-
rika, binalar, ulaşım araçları vs.) devlete, halka ait olmasıdır. Ekonominin gelişim politikaları Sovyet 
Birliğinin Yüksek Kurulu onayı ile SSCB’nin Gosplanı tarafından hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. 
Doğal gaz ve petrol gibi stratejik kaynaklara sahip olmayan Kırgızistan’a Sovyet Birliği sürekli 
dotasyon sağlıyordu.  Kırgızistan gibi SSCB’nin sınırlarında bulunan az gelişmiş ülkelere yönetim bir 
çok yardım ve desteklerde bulunmuştur. Bunun sonucunda Kırgızistan’ın ekonomisine finansal ve 
teknik kaynakların ve kalifiyeli elemanların akımı gerçekleşmiş ve sanayi gelişmiştir. Makine  ve 
elektronik cihazlar mühendisliği, elektrik, madencilik ve metalürji gibi sanayi dalları, tarım ve hay-
vancılık gelişmiştir (Кumskova, 2003:72-73). Yukarıda açıklananlara rağmen, bazı bilim adamları 
Sovyetler dönemindeki Kırgızistan’a Sovyet ekonomisinde ‘outsider’ rolünü vermektedir (Кoyçuyev,  
2002:19).  

1991’de bağımsızlığın kazanılması ile Kırgızistan’ın önünde yepyeni ancak belirsiz bir kapı 
açılmıştır. Bağımsız Kırgızistan’ın ekonomisini 3 devreye ayırmak mümkündür. 1.Devre- 1991-1995 
yıllarıdır. Bu dönem Kırgız ekonomisinin en ağır aşamasıdır. Bu dönem ekonomik kriz içinde geç-
miştir. Bu kriz üretimin şiddetli bir şekilde düşmesiyle (1992-%73,6; 1993-%75,4; 1994-%72,1; 1995-
%87,5) devam etmiştir. Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş reformları son derece ağır or-
tamda gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 2.Devre ise - 1996-2000 yıllarıdır.  Bu dönemde ekonomik kriz 
gerilemiş ve GSMH yavaş yavaş artmıştır. 1996-2000 yılları arasında  ortalama yıllık büyüme %5 
seviyesine ulaşmıştır. 1998’deki Rusya krizi de Kırgızistan’ı olumsuz etkilemiştir. (Кoyçuyev,  
2002:22-23). Geçiş döneminde istihdam veya işsizlik sorunu yoğunlaşmıştır. Çalışan nüfusun  % 
33,5’i şirketlerde, % 47,7’si tarımda ve kalan % 18,8’i özel girişimcilik ile ilgilenmektedir. Bununla 
beraber çalışanların kurumsal yapısında değişim yaşanmaktadır.  Örneğin, 1992’de çalışanların % 
60,2’si kamu sektöründe iken bu oran, 2000’de  % 22’ye kadar inmiştir (İsakov, 2003).  Kırgızistan’ın 
Eski Sovyet Birliğinden miras aldığı en büyük ve anlamlı zenginlik, yüksek seviyeli eğitim sistemidir. 
Nüfusun okur-yazar düzeyi %98.7’dir (Human Development Report, 2005).  

YÖNTEM 
Bu çalışma için veri toplamak amacıyla,  bir kaç bölümden oluşan bir anket formu İngilizce lite-

ratürden derlenerek geliştirilmiştir. Anketin birinci bölümü, Türk ve Kırgız girişimcilerin  kendileri ve 
girişimleri hakkındaki demografik bilgileri içermektedir. Sonraki bölümlerde girişimciler ilgili soru-
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ları cevaplayarak kendilerini ve kişilik özelliklerini tarif etmişlerdir. Likert ölçeğinin kullanıldığı 
üçüncü bölümde (kesinlikle katılıyorum =1)’den (kesinlikle katılmıyorum= 5 ) e kadar sıralama ile, 
karşılaştıkları problemler hakkındaki görüşlerini belirtmişlerdir. Sonraki bölümde girişimcilerin gele-
cek planları ile ilgili olarak  bazı faktörlerin önem derecesi istenilmiştir. Son bölüm ise girişimcilerin 
motivasyon faktörleri, girişimcilik ve girişimcilere karşı davranışları, girişimci olabilmek için gerekli 
nitelikler hakkında soruları içermektedir.  

VERİ TOPLAMA  
İngilizce olarak derlenen anket, Türk girişimciler için Türkçeye ve Kırgız girişimciler için ise 

Rusçaya çevrilmiştir. Çalışma için veriler, Türkiye’nin güney kısmındaki bir kaç ilde ve Kırgızis-
tan’da da  Celal-Abad ve  Bişkek’te faaliyet gösteren girişimcilerden toplanmıştır. Türk katılımcıların 
sayısı (N=203) ve Kırgızistan’lı katılımcılar sayısı ise (N=100)’dür. Anket sonuçları SPSS programı 
kullanılarak analiz edilmiş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir 

ANALİZ VE BULGULAR  

Katılımcıların kişisel yapısı  
Kırgız katılımcılar daha genç bir yapıya sahiptir. Türk katılımcıların yaş ortalaması daha çok 31-

50 arasında iken  (N=202), Kırgız katılımcıların yaş ortalaması 25-40 arasındadır (N=100). Girişim-
cilerin ilk girişimcilik deneyimi ortalama olarak, Kırgız katılımcılarda 25 yaşında gerçekleşmiş iken, 
Türk girişimcilerin ilk girişimcilik deneyimi 30 yaşlarında meydana gelmiştir. Katılımcıların cinsiyet 
açısından dağılımına bakıldığında, Kırgız girişimcilerin %59’u Türk  girişimcilerin ise %80.8’i erkek-
tir. Türk katılımcıların çoğu %82,8’i evli ve Kırgız katılımcıların %47’i evli ve %39’u bekardır. Katı-
lımcı girişimcilerin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ortalama olarak, Kırgız girişimcilerinde 1-3 
kişi ve Türk girişimcilerinde 1-4 kişidir. Eğitim düzeyi, Kırgız girişimcilerinin (%50 üniversite me-
zunu) Türk girişimcileri (%31.5 üniversite mezunu) ile kıyasla daha yüksektir. Türk girişimcilerin 
%61,1’inin ve Kırgız girişimcilerin %24’ünün anne ve babası girişimcilikle uğraşan insanlardır.  Ka-
tılan Kırgız girişimcilerin  ailelerinde ortalama olarak 1-3. çocuk, Türk girişimcilerin ailelerinde ise   
1-4. çocuk bulunmaktadır. Türk ve Kırgız girişimcilerinin kendilerini ve kendi kişisel özelliklerini 
tarif ederken ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar. Bununla beraber hem Türk hem de Kırgız girişim-
ciler 1-20 arasındaki kişi istihdam eden 3-10 yıl arası faaliyette bulunan iş adamlarıdır.  

 
Tablo 1 Girişimcilerinin Kendilerini Tanıması 
 

Kendinizi nasıl tanımlarsınız Kırgız Girişimciler 
(N=100) 

Türk Girişimciler 
(N=203) 

Ailem ve arkadaşlarım çoğunlukla kendi işlerini kurmuş kişilerdir. %74 %75,9 
İş yaptığım alanla ilgili geçmiş eğitim ve deneyimim var. %85 %79,8 
Erken yaşlarda çalışmaya başladım. %33 %75,4 
Çevredeki iş fırsatlarına ve insan ihtiyaçlarına karşı yüksek 
derecede duyarlılığım var. %71 %85,7 

Başarılı olabileceğimi ispatlamak benim için çok önemldir. %80 %75,9 
Kendimi tamamen işime adarım. %90 %70,4 
Serbest teşebbüs sistemini kesinlikle destekliyorum. %85 %87,7 

 
Hem Türk, hem de Kırgız girişimcilerin en yakın ve etkileyici çevresi olarak tanınan ailesi ve ar-

kadaşları kendi işlerini kurmuş kişilerdir ve girişimcilerin kendilerini girişimcilik dünyasına atmasına 
söz konusu grubun etkisi büyüktür. İki ülke girişimcilerinin de şu anda içinde bulunduğu iş alanında 
deneyimi ve eğitimi vardır. Diğer bir ifadeyle, girişimciler en azından iyi tanıdıkları ve başarılı olabi-
leceklerini düşündükleri sektör ve projelere yönelmektedirler. Kırgız girişimcilerden farklı olarak, 
Türk girişimcilerin erken yaşlardan itibaren çalışmaya başladıkları gözlenmektedir.  Türk girişimcile-
rin çevre fırsatlarına duyarlılığı daha yüksektir (Tablo-1). Kırgız girişimciler için ise gerçekleştirdik-
leri işte başarılı olabileceklerini ispatlamak daha çok önem taşımakta ve kendilerini daha fazla işlerine 
adamaktadırlar. Hem Türk, hem Kırgız girişimciler içinde bulundukları ve faaliyet gösterdikleri ser-
best teşebbüs sistemini kesinlikle desteklemektedirler. 
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Şekil-1  Girişimcilerini İş Geçmişleri 
Kırgız Girişimcilerinin Önceki İş Yerlerindeki 

Görevler

13%

23%

1%9%9%2%
17%

10%
5%

5% 6%

Satınalma-tedarik Uretim
Lojistik Pazarlama
İdari İşler İnsan Kaynakları
Muhasebe-Finansman Teknik servis (mühendis)
Satışçılık Müşteri hizmeti
Hiç çalışmadım

 
Türk Girişimcilerinin Önceki İş  Yerlerindeki 

Görevleri

5%
16%

4%

25%23%

1%

12%

14%

Satınalma-tedarik Uretim

Lojistik Pazarlama

İdari İşler Muhasebe-Finansman

Teknik servis (mühendis) Hiç çalışmadım
 

 
Araştırmaya katılan Kırgız girişimcilerin çoğu daha önce çalıştıkları işletmelerin üretim, satın 

alma ve muhasebe-finansman departmanlarında görev almışlar, Türk girişimcilerin çoğu ise pazar-
lama, idari işler, üretim ve teknik departmanlarda çalışmışlardır. Gerçekten de Sovyet Birliğinin dağı-
lımı öncesi dönemde çalışan nüfusun çoğu fabrikalarda, üretim ünitelerinde çalışmışlardır. Dağılım-
dan sonra işsiz kalan nüfusun belli bir kısmı özel teşebbüse girişmiştir. Girişimcilerin arasında hiç 
çalışmadan girişimciliğe başlayanlar da vardır (Kırgız-%6 ve %27 Türk).  

Daha önce çalıştığı iş yerinden ayrılarak serbest çalışmayı tercih etmenin nedenleri de girişimci-
den girişimciye değişmektedir. Örneğin, hem Türk, hem de Kırgız girişimcilerin önceki işlerinden 
ayrılmalarına kendi işlerini kurmak ve bağımsız çalışma isteği neden olmuştur (Şekil-2). Belli bir 
planı olmadan ayrılanların oranı yaklaşık olarak aynıdır. Kırgız girişimcilerin çalıştıkları işten ayrıla-
rak kendi işini kurma oranı, Türk girişimcilerden daha yüksektir. Diğer ayrılma nedenleri arasında 
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Kırgız girişimciler, ücretten  kaynaklanan memnuniyetsizlik ve çalıştıkları şirketin kapanması gibi 
sebepleri göstermişlerdir. 

 
Şekil-2 Girişimcilerin Önceki İşlerinden Ayrılma Sebepleri 

Kırgız ve Türk Girişimcilerin Önceki İşten Ayrılma Sebepleri
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Kendi işimi kurmak için ayrıldım.

 Belirli bir planım olmadan ayrıldım.

İşten ayrıldım.

Diğer

Türk Girişimci

Kırgız Girişimci

 
 
Tablo-2  Girişimcilerin Geleceğe Yönelik İş Planları 

Kırgız Girişimciler Türk Girişimciler  

N
 

D
eğ

er
 

St
an

da
rt

 
Sa

pm
a 

N
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eğ

er
 

St
an

da
rt
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pm
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Mevcut şirketle büyümek 98 1,41 0,84 201 1,40 0,78 
İstihdamı artırmak 100 1,92 1,05 202 2,08 1,11 
Başka iş(ler) kurmak 100 2,16 1,16 203 2,55 1,29 
İhracata başlamak ya da mevcut ihracat hacmini artırmak 99 2,57 1,29 203 2,93 1,34 
Aynı alanda başka şirketler satın almak 99 2,61 1,06 202 2,99 1,52 
Aynı alanda başka şirketlerle birleşmek 100 3,03 1,08 203 3,18 1,23 
İşimin imtiyaz hakkını (franchising) satmak 99 3,23 0,95 203 3,65 1,29 
Geçerli Sayı  N 96 199  

 
Türk ve Kırgız girişimcilerin geleceğe yönelik iş planları genel olarak benzerlik göstermektedir. 

Tablo-2’de gösterildiği gibi, mevcut şirket ile büyümek ve gelişmek hem Türk, hem de Kırgız giri-
şimcilerin geleceğe yönelik en önemli iş planları arasındadır. Mevcut şirketle büyüyerek, çalışan sayı-
sını artırmak da gelecek iş planları arasında önemli yer tutmaktadır.  Gelecekte  en az planladıkları ve 
düşündükleri faaliyetler arasında aynı sektördeki başka şirketler ile birleşmek ve  işlerinin  
franchasing olarak adlandırdığımız imtiyaz hakkını satmak bulunmaktadır. 

 
Tablo-3 Girişmcilerin Sahip Olduğu Kişisel Özellikler 

Kırgız Girişimciler Türk Girişimciler 

 N
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rt
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Başarma arzusu ile dolu insanım. 100 1,45 0,69 Başarma arzusu ile dolu 
insanım. 203 1,39 0,55 

Oldukça sorumluluk sahibi biriyim. 100 1,58 0,68 Kolay pes etmem. 203 1,45 0,63 
Başkaları ile çabuk kaynaşabilen 100 1,78 0,84 Kendine güvenen bir insanım. 203 1,47 0,62 
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biriyim. 
Kolay pes etmem. 100 1,81 0,95 Zorluklarla mücadeleyi 

severim. 203 1,48 0,70 

İyimser bir insanım. 100 1,82 0,93 Oldukça sorumluluk sahibi 
biriyim. 203 1,50 0,54 

Kendine güvenen bir insanım. 100 1,88 0,88 Kendine yüksek düzeyde 
saygısı olan biriyim. 203 1,59 0,73 

Bağımsız çalışmayı seven biriyim. 98 1,89 0,87 İyimser bir insanım. 203 1,70 0,75 
Zorluklarla mücadeleyi severim. 100 2,05 1,11 Bağımsız çalışmayı seven 

biriyim. 203 1,76 1,01 
Kendine yüksek düzeyde saygısı olan
biriyim. 100 2,08 0,82 Hızlı karar alabilen biriyim. 203 1,84 0,84 
İyi bir planlayıcıyım. 100 2,29 1,11 Değişikliklerden hoşlanırım. 203 1,91 0,84 
Hızlı karar alabilen biriyim. 100 2,40 0,91 İyi bir planlayıcıyım. 203 1,95 0,89 
Değişikliklerden hoşlanırım. 99 2,46 1,14 Başkaları ile çabuk kay-

naşabilen biriyim. 203 1,98 0,92 
Risk almayı seven biriyim. 100 2,69 1,13 Risk almayı seven biriyim. 203 2,11 1,04 
Sabırsız biriyim. 100 2,98 1,15 Başkalarına güvenmekten 

kaçınmam. 203 2,39 1,06 
Başkalarına güvenmekten kaçınmam. 100 3,05 1,31 Sabırsız biriyim. 203 2,51 1,23 
Otoriteye karşı çıkan biriyim. 100 3,53 1,06 Otoriteye karşı çıkan biriyim. 203 2,61 1,31 
Otokratik (emirle iş yaptırmayı 
seven) biriyim. 100 3,54 1,09 Otokratik (emirle iş yaptırmayı 

seven) biriyim. 203 2,91 1,40 

Geçerli Sayı N 97 Geçerli Sayı N 203 
 
Türk ve Kırgız girişimcilerin sahip olduğu kişisel özellikler muhtemelen biribiriyle farklılık 

gösterdiği gibi benzerlik de göstermektedir. Hem Kırgız, hem de Türk girişimciler, yüksek başarı ihti-
yacına sahip olmak, hırslı olmak, yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmak, çevredeki çeşitli gruplar 
ve bireyler ile hızlı kaynaşma ve ortaklıklar kurma, bağımsız çalışmayı tercih etme ve sevme, sabırsız 
olma gibi evrensel girişimci özelliklerini taşıdıkları gibi Doğu kültürüne özgü olan otoriteyi kabul 
etme ve iyimser olma gibi konularda da benzerlik taşımaktadırlar. Hem Kırgız, hem de Türk girişim-
ciler kendilerini daha az otokratik görmektedirler. İki kültür temsilcileri arasındaki girişimci kişilik 
arasındaki farklılıklara gelince, Türk girişimcilerin zorluklarla daha çok mücadeleci olduğunu, daha 
hızlı karar alma ve tepki gösterdiğini, çevre ve toplumdaki değişikliklerden daha fazla hoşlandığını, ve 
bununla beraber Kırgız girişimcilerin herhangi bir konuda çevrelerine daha kolay güven duyduklarını 
ve daha az risk aldıklarını görmekteyiz (Tablo-3). 

 
Tablo-4 Girişimcilern Kendi İşlerini Kurma Sürecinde Motıvasyon Nedenleri 
 

Kırgız Girişimciler Türk Girişimciler 
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İşimde istediklerimi yapabilecek 
ölçüde özgür olmak istedim. 100 1,56 0,64 İşimde istediklerimi yapabilecek 

ölçüde özgür olmak istedim. 203 1,88 0,97 
Eskiden kazandığıma göre daha 
çok para kazanmak istedim.  100 1,70 0,89 Her zaman kendimin patronu 

olmak istedim. 203 2,11 1,19 
Çok para kazanmak yada yüksek 
bir gelire sahip olmak istedim. 98 2,05 0,98 Eskiden kazandığıma göre daha 

çok para kazanmak istedim. 203 2,28 1,13 
Her zaman kendimin patronu 
olmak istedim. 100 2,23 1,13 Bir fikri ya da yeniliği hayata 

geçirmek istedim. 203 2,29 1,18 
Bir fikri ya da yeniliği hayata 
geçirmek istedim. 100 2,23 0,97 Çok para kazanmak yada yüksek 

bir gelire sahip olmak istedim. 203 2,42 1,14 
Başarılı işler kuran 
arkadaşlarımdan cesaret aldım. 100 2,26 1,30 Toplumda kendim için daha iyi 

bir yer edinmek istedim. 203 2,42 1,24 
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Kendimi sınamak istedim. 100 2,46 1,10 Başarılı işler kuran 
arkadaşlarımdan cesaret aldım. 201 2,74 1,29 

Bir hobi ya da başka aktivitemi 
ticari bir teşebbüse dönüştürmek 
istedim. 

100 2,59 1,16 
Aile teşviğiyle işe başladım. 

203 2,81 1,45 

Toplumda kendim için daha iyi 
bir yer edinmek istedim. 99 2,72 1,22 Başkalarına liderlik etmek ve 

onları motive etmek istedim. 203 2,86 1,29 
Çok takdir ettiğim birinin 
yolundan gitmek istedim. 100 2,76 1,24 Kendim için çalışırsam daha çok 

saygı göreceğimi düşündüm. 202 2,92 1,30 
Başkalarına liderlik etmek ve 
onları motive etmek istedim. 99 2,81 1,02 Kendimi sınamak istedim. 203 3,04 1,31 
Önceki işimden memnun 
değildim. 99 2,86 1,34 Çok takdir ettiğim birinin 

yolundan gitmek istedim. 203 3,22 1,34 
Aile teşviğiyle işe başladım. 100 2,89 1,16 Önceki işimden memnun 

değildim. 197 3,24 1,35 
Bir süredir çalışmıyordum (işsiz-
dim). 100 2,94 1,48 

Bir hobi ya da başka aktivitemi 
ticari bir teşebbüse dönüştürmek 
istedim. 

203 3,30 1,31 

Kendim için çalışırsam daha çok 
saygı göreceğimi düşündüm. 99 3,18 1,28 Aile geleneğini sürdürmek 

istedim. 202 3,53 1,37 
Aile geleneğini sürdürmek 
istedim. 100 3,71 1,26 Bir süredir çalışmıyordum (işsiz-

dim). 200 4,00 1,22 
İşimden çıkarıldım. 98 4,15 1,20 İşimden çıkarıldım. 199 4,14 1,21 

Geçerli Sayı N 96 Geçerli Sayı N 196 
 
Araştırmaya katılan hem Türk, hem de Kırgız girişimcilerin kendi işlerini kurma kararlarını et-

kileyen faktörler arasında ağırlıklı olarak özgürlük, bağımsızlık isteği yer almıştır. Maddi açıdan eski-
den kazandığından daha fazla kazanmak isteği Kırgız girişimcilerinde daha yüksektir (Tablo-4). Be-
lirli bir süre işsiz olup da kendi işini kuran, önceki işinden memnun olmayıp da özel girişimcilik tercih 
eden girişimci tipi araştırmaya katılan girişimciler arasında oldukça azdır. Bununla beraber hem Türk, 
hem de Kırgız girişimciler arasında aile geleneğini devam ettirmek amacıyla kendi işlerini kuran giri-
şimci tipi de azınlıktadır. 

Kendi işlerini kurmaya karar verip de ancak bu süreçte zorluk çekmesine neden olan ve engelle-
yen faktörleri tespit etme araştırmanın alt amaçlarındandır. 

İş kurma sürecinde girişimcilerin karşısına çıkan en önemli zorluklar, evrensel nitelikler taşı-
maktadır. Kırgız girişimcilerin önüne çıkan en önemli zorluklar; borç bulamamak, uygun yer bula-
mamak, gerekli bilgiye ulaşamama, tedarikçilerin ilave kredi temin etme isteği gibi teknik zorluklar 
gibi girişimciliğin getireceği riski üstlenme korkusu ve yönlendirecek bir danışmanın yok olmasından 
başaramama korkusu gibi psikolojik etmenler de yer almaktadır (Tablo-4). Türk girişimcilerin ise, çok 
çalışmaktan kaynaklanan aşırı yorgunluk ve aile sorumluluklarını dengelemede ortaya çıkan psikolo-
jik faktörlerin yanı sıra uygun iş yeri bulamama ve borç bulmadaki başarısızlıklar gibi teknik etmen-
lerde karşılaşılan zorluklar arasındadır. 

 
Tablo-5 Girişimcilern Kendi İşlerini Kurma Sürecinde Zorluklar 
 

Kırgız Girişimciler Türk Girişimciler 
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Borç bulamamak 100 2,15 1,09 Girişimin tüm riskini 
üstlenmek 

202 1,86 1,15 

Girişimin tüm riskini üstlenmek 100 2,22 1,12 Çok çalışmaktan kaynaklanan 
aşırı yorgunluk 

202 2,65 1,24 

Girişimim için iyi bir yer bulabilmek 100 2,33 1,02 Girişimim için iyi bir yer 
bulabilmek 

202 2,68 1,38 
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Çok çalışmaktan kaynaklanan aşırı 
yorgunluk  100 2,54 1,13 Çocuklarıma yeterli zaman 

ayıramamak 
194 2,84 1,41 

Bilgi-veri kaynaklarına ulaşmadaki 
bilgi eksikliği 99 2,56 2,41 Borç bulamamak 202 2,88 1,34 

Tedarikçilerden ilave kredi temin etme 
zorlukları  99 2,58 1,01 Tedarikçilerden ilave kredi 

temin etme zorlukları 
201 3,01 1,33 

Beni yönlendirebilecek ya da 
danışabileceğim kimse 99 2,78 1,10 İş-aile sorumluluklarını 

dengeleyememek 
202 3,05 1,33 

Yeterince teşvik görmemem 99 3,08 1,02 Beni yönlendirebilecek ya da 
danışabileceğim kimse 

201 3,22 1,28 

Çocuklarıma yeterli zaman 
ayıramamak  100 3,09 1,28 Bilgi-veri kaynaklarına 

ulaşmadaki bilgi eksikliği 
200 3,28 1,28 

İş-aile sorumluluklarını 
dengeleyememek  100 3,24 2,35 

Kadınlara karşı önyargılı 
tutum (özellikle kadın 
girişimciler için) 

45 3,42 1,22 

Ciddiye alınmamak  99 3,34 1,01 Yeterince teşvik görmemem 199 3,53 1,26 
Kadınlara karşı önyargılı tutum 
(özellikle kadın girişimciler için) 98 3,95 2,28 Ciddiye alınmamak 199 3,84 1,19 

Geçerli Sayı N 96   Geçerli Sayı N 199   
 
Araştırma sırasında girişimcilerin girişim ve girişimcilikle ilgili görüşleri alınmış ve ortaya birta-

kım farklılıklar ve benzerlikler çıkmıştır. Bu bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
• Türk girişimciler borçlanmaktan daha az korkarlar. 
• Türk girişimcilerin ikna gücü daha fazladır. 
• Türk girişimciler büyük işletmelerde çalışmayı daha çok tercih ederler. 
• Kırgız girişimciler kendi yargılarına daha fazla güvenirler. 
• Türk girişimciler planlarını gerçekleştirmede daha çok kararlıdırlar. 
• Türk girişimcilerin hayal gücü daha kuvvetlidir. 
• Türk girişimciler arkadaş ve yakınlarının iş kurmasını daha çok isterler. 
• Türk girişimciler riski daha çok severler. 

SONUÇ 
Girişimciler girişimci olmayanlardan muhtemelen düşünme tarzı, davranış ve değerleri, alışkan-

lıkları ve gelenekleri açısından farklı bir tarz uygulamaktadırlar. Evrensel olarak girişimci tipi benzer 
davranışları izlemesi ve kişilik tipine sahip olmasına rağmen içinde bulundukları ortam ve toplumun 
kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik koşul ve faktörlerine doğal olarak bağımlı kalmakta ve bu et-
menler çerçevesinde farklılık taşımaktadır. Kuşkusuz kültürel ve tarihsel açıdan birbirlerine çok yakın 
olan Kırgız ve Türk girişimciler arasında ortak değerler var olduğu gibi farklılıklarının var olması da 
doğaldır. Kırgız toplumu, kendi bünyesinde 2200 yıllık tarihsel özgeçmişe sahip olma, eski Sovyet 
Cumhuriyetlerinden biri olma ve 15 yıllık piyasa ekonomisi geçmişine sahip olma gibi özellikleri ta-
şımaktadır. Türk toplumu ise girişimciliğe çok yatkın, girişimci ruhu ve kişiliği oldukça gelişmiş bi-
reylerle ile nitelendirilmektedir. Bu nedenle araştırmaya katılan Kırgız ve Türk girişimcilerin arasında 
benzerlikler ve farklılıklar bulunması son derece doğaldır. Araştırma bulguları gösterdiği gibi girişim-
cilik konusunda Türk girişimciler daha çok yatkınlık göstermektedir.  Kırgız girişimcilerinin kendile-
rinin sahip olduğu özellikleri koruyarak, girişimciliğe daha yatkın ve girişimcilik ruhu daha gelişmiş 
olan Türk girişimcilerinden; daha iyi değerlendirilmiş risk üstlenme, mücadeleci olma, daha hızlı ka-
rar verme ve çevre fırsatlarına daha çok duyarlı olma, ikna ve hayal gücünü artırma gibi özellikleri 
geliştirmede ders ve örnek alması gerektiği önerileri sunulabilir. 
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GİRİŞİMCİ KİŞİLİK VE POLİTİK DAVRANIŞ 
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ÖZET 
Girişimci davranışları iş dünyası ve ekonomik kalkınma açısından çözümlenmesi gereken bir 

sosyal psikoloji alanıdır. Ekonomik faaliyetlerin cereyan ettiği toplum yaşantımızda kişileri yenilik, 
yaratıcılık ve iktisadi değer yaratabilme potansiyelleri açısından değerlendirmek önemlidir. Bu önem 
kalkınmakta olan ekonomiler ve geçiş ekonomileri açısından daha da önem kazanmaktadır. Yalnızca 
birer iktisadi değer olarak üretim faktörlerini, yenilikçi ve yaratıcı yetenekleriyle zenginlik ve değer 
yaratma eyleminde toplumun gelişmesine katkı sağlayan girişimcilerin iyi analiz edilmeleri gerek-
mektedir. Literatür araştırmalarında girişimciliğe ilişkin davranışlara değinilmekle birlikte, bu davra-
nışların politik ve psiko-sosyal bakış açısıyla değerlendirilmesine yönelik eksiklikler olduğu açıkça 
görülmektedir. Bu çalışma temel amacı doğrultusunda girişimcilerin politik davranışlarına ait literatü-
ründe görülen eksikliği gidermeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Araştırmada politik davranışı 
ölçmek için 18 maddeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin maddeleri Likert tipi 7 dereceli öl-
çekle puanlandırılmıştır. Ayrıca kişilik özelliklerini belirlemek için ise Myers-Briggs Tip İndikatör 
anketi kullanılmıştır.  

GİRİŞ 
Birer lider kişilik olarak girişimci davranışları iş dünyası, rakipler, yönetim kurulları, üst yöneti-

ciler ve ilgili diğer çıkar grupları açısından önemlidir. Literatür araştırmalarında liderlik konusunda bu 
davranışlara değinilmekle birlikte, davranışların politik ve psiko-sosyal bakış açısıyla değerlendiril-
mesine ilişkin eksiklikler olduğu açıkça görülmektedir. Ancak, örgütsel davranış açısından önemli 
olan bu konu ile ilgili yeterli sayılabilecek kavramsal bir literatür henüz oluşmuş değildir. İlgili lite-
ratürde gereksinim duyulan girişimci kişilik ve politika ilişkisini “politik girişimcilik davranışları” 
olarak kavramsallaştırmak için hem kuramsal hem de deneye dayalı çalışmalara gereksinim bulun-
maktadır. Yerli ve yabancı literatürde da girişimcilerin politik davranışları konusunu kuramsal ve de-
neye dayalı temelde inceleyen çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu çalışma temel amacı doğrultusunda 
politik davranış literatüründe görülen eksikliği gidermeye katkıda bulunmaktadır.  

Girişimcilik, işletme ve ekonomi bilimlerindeki bilimsel incelemelerin başlangıcından beri ilgi 
çeken ve girişimci davranışlarının öncülleri, süreçleri, sonuçları üzerinde akademisyenlerin değişik 
yaklaşımlar geliştirdiği aktif bilimsel araştırma alanlarından birisi olagelmiştir. Girişimcilik davranı-
şından ayrı düşünülemeyen ancak, araştırmalarda yokluğuyla dikkat çeken bir konu ise politik davra-
nışlar açısından girişimciliktir. Politik davranışlar bütün iş süreçlerinde etkin ilişkiler geliştirmede 
sergilenmelerine rağmen yönetsel bir bakış açısıyla kavramsallaştırılamamıştır.  

Örgütsel ve bireysel ilişkilerde politik bakış açısı son yıllarda literatürde gittikçe artan bir kabul 
görmektedir. İş dünyası “politik bir arena” olarak düşünüldüğünde, bu çevrede bulunan girişimci 
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“aktörlerin” politik davranışlarının neden ve sonuçlarıyla ilgilenilmesinin oldukça anlamlı olduğu dü-
şünülmektedir. Girişimcilik ile ilgili literatürde politik davranışları açıklamaya yönelik henüz bir ça-
lışma bulunmamaktadır, ancak örgüt içinde yönetici davranışları açısından bu konuda az sayıda ça-
lışma mevcuttur. Bireysel ve örgütsel ilişkilerde başarı ve güven için önemli bir kriter olan bu konu, 
açıkça kabullenilen politik süreçler ve belirgin bir gereksinim olmasına karşın, bu kavramın kavram-
sallaştırılmadığı görülmektedir. Bu öneme binaen çalışmanın temel amacı, girişimcilerin girişimci 
kişilikleri ve politik davranışlarını bazı tanımlayıcı değişkenler açısından piko-politika temelli incele-
meye çalışmaktır. Araştırmanın alt amaçları ise şöyledir: 

1. Politik davranışlarını belirlemek 
2. Girişimcilerin politik davranışları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek 
3. Türk uyruklu ve Kırgız uyruklu girişimciler açısından politik davranış farklılığını ortaya koy-

mak 
4. Türk uyruklu ve Kırgız uyruklu girişimciler açısından kişilik farklılığını ya da benzerliğini 

ortaya koymaktır. 
Araştırma Türkiye’de ve Bişkek’teki girişimcilerin kişilik özellikleri ve politik davranışlarını 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun için araştırmanın güvenirliği için ulaşılabilir sayıda girimciye 
anket uygulanmıştır.  

Araştırmada politik davranışı ölçmek için, literatür taraması sonucu tarafımızdan Türkçeye ve 
Rusçaya aktarılan 18 maddeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin maddeleri Likert tipi 7 dere-
celi ölçekle puanlandırılmıştır. Ayrıca kişilik özelliklerini belirlemek için ise Isabel Myers ve 
Katharine Cook Briggs tarafından Carl G. Jung'un kişilik tipleri teorisi baz alınarak oluşturulmuş olan 
Myers-Briggs Tip İndikatör anketi kullanılacaktır. Araştırmada öncelikle politik davranış ölçeğinin 
güvenirlik ve yapı geçerliliği çalışması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik düzeyi madde-toplam analizi 
ile yapılmış ve ölçeği oluşturan maddelerin toplamla olan korelasyon katsayıları ve maddenin silin-
mesi durumunda hesaplanan Cronbach Alpha katsayıları kabul edilebilecek bir düzeyde bulunmuştur. 
Politik davranış ölçeğinin genel Cronbach Alpha katsayı değerinin 0.9618, standartlaştırılmış 
Cronbach Alpha katsayı değerinin 0.9622 olduğu saptanmıştır. Politik davranış ölçeğinin yapı geçer-
liliğini belirlemek amacıyla ölçekte yer alan 18 madde Temel Bileşenler Analizi ve Varimax dön-
dürme tekniği ile analiz edilmiştir. Faktör analizi neticesinde özdeğeri 1’den büyük olan üç faktör 
toplam varyansın % 73.99’unu açıklamıştır. Politik davranış ölçeğinin hesaplanan Kaiser-Meyer-
Olkin değeri (0.881) örneklemin yeterli olduğunu göstermiştir. Yapılan Bartlett testine göre 
(X2=1525.982; S.D.=190; P<0.001) ise bulgular istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Myers-
Briggs Tip İndikatörü ise daha önce birçok çalışmada kullanılmış olup, geçerlik ve güvenirlik çalış-
maları yapılmış bir araştırma ölçeğidir.  

Kişilik –  Myers-Briggs Kişilik Testi 
Kişilik özellikler yaklaşımındaki modern gelişmelerden biri de insanları karakter açısından ana-

liz eden çalışmalardır. Yönetici yetiştirme ve eğitim programlarında uzman bir işletme danışmanı olan 
Shoya Zichy, Myers- Briggs kişilik testini liderlik vasıfları olanlar üzerinde uygulamıştır. Myers-
Briggs sistemi (Myers, 1962) Introduction to Type: A Description of the Theory and Applications of 
the Myers-Briggs Type Indicator, Plo Alto, Ca: Consulting Psychologists Press.) insanları, iki fonksi-
yonla alt alanlara ayırarak dört alanda ölçmektedir (Zichy, 2000: 211). Bu testin ayrıntıları Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Bu test dört ana kategoriyi içerir 
• Bir insan olarak diğeriyle nasıl bir ilişki kurarız. Enerjimizi nerden sağlarız, dışardan mı ya 

da kendimizden mi? (Dışadönük (E) İçedönük (I))  
• Nasıl bilgi ediniriz, duyularla mı, sezgilerle mi? (Duyusal (S) Sezgisel (N))  
• Nasıl karar veririz, düşünerek mi, duygularla mı? (Düşünme (T) Hissetme (F))  
• Hayatımızı nasıl yönlendiririz, yargılayarak mı, algılayarak mı? (Yargılama (J) Algılama (P)) 
MBTI'de farklı kişilik tipleri bu kriterlerin değişik bileşimlerle bir araya getirilmesiyle oluşur. Bu 

doğrultuda MBTI'de aşağıdaki tabloda gösterilen 16 kişilik tipi bulunmaktadır: 
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  Bilgi Edinme   
  Duyusal (S) Sezgisel (N)   

ISTJ ISFJ INFJ INTJ Yargılama(J) 
İçe dönük (I) 

ISTP ISFP INFP INTP 
ESTP ESFP ENFP ENTP 

Algılama  (P) 

D
iğ

er
le

ri
yl

e 
İl

iş
ki

le
r 

Dışadönük(E) 
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ Yargılama(J) 

Y
aşam

 
T

arzı 

  Düşünme (T) Hissetme (F) Düşünme (T)   
  Karar Verme   

Tablo-1: Myers-Briggs Kişilik Tipleri 
Kaynak: Action-Research on Women and Leadership. (2001). Information Bank Dossier. 

European Commission, DG Employment and Social Affairs:15-20. 
 
• Dışa dönük-İçe dönük (Extraversion-Introversion-EI): Bu ölçüt, bir kişi için enerji ifadesinin 

kaynağını ve yönünü temsil eder. Dışa dönük bir kişi, enerjinin kaynağını ve yönünü dış 
dünyada bulup, insanlar ve maddeler üzerine yoğunlaşırken, içe dönük bir kişi bunları iç kav-
ram ve fikirler dünyasında bulur. 

• Duyusal-Sezgisel (Sensing-Intuition-SN): Bu ölçüt, kişinin bilgiyi algılama metodunu tanım-
lar. Duyumsama özelliği fazla olan kişiler görme, duyma, tatma, dokunma ve koklama gibi beş 
duyularını daha fazla kullanırlar. Sezgisel yönü ağır basan kişiler kimi zaman altıncı his diye 
tanımladığımız, bilinç dışından gelen duyularla algılama yönü gelişmiş kişilerdir. 

• Düşünme-Hissetme (Thinking-Feeling-TF): Bu ölçüt, kişinin bilgiye ulaşma şeklini gösterir. 
Düşünme kategorisindeki kişiler kararlarını mantık çerçevesinde ve objektif olarak alan insan-
lardır. Hissetme kategorisindekiler ise kararlarını hislerine dayanarak ve sübjektif olarak alırlar. 

• Yargılama - Algılama (Judging-Perceiving - JP): Bu ölçüt, kişinin aldığı bilgileri nasıl zen-
ginleştirdiğini tanımlar. Yargılama değeri yüksek insanlar, hayatındaki bütün olayları organize 
eden ve planlarına kesin bir uygunluk içinde hareket eden insanlardır. Algılama değeri yüksek 
insanlar ise doğaçlamaya eğilimi olan ve alternatifleri kollayan insanlardır. 

• Duyusal - Düşünsel Tip (Sensing- Thinking - ST): Bu tip insanlar algılar için duyulara, yargı-
lar için düşüncelere güvenirler. ST tipi, öznel problemlerle, somutlukla iş yaparlar. Onlar, iş ile 
ilgili teknik becerileri için faaliyet alanı ararlar ve bunları korurlar. ST için ideal iş kontrol 
edilebilen ve risksiz olmalıdır. ST, savunmacı strateji eğilimindedir. ST insanlar, sa-
vunmacıdırlar, risk almak istemezler ve odaklandıkları nokta girdiler/çıktılardır. Her ikisinde 
de stabilite tercih edilmektedir.  

• Sezgisel - Duygusal Tip (Intuitive-Feeling - NF): Bu tip kişiler, kişisel heyecanlara sahip ol-
makla beraber yargılamaları duyularla değildir, sezgileri tercih ederler. SF için ideal organi-
zasyon özünde uyum olan organizasyondur. NF tamamen merkeziyetçi değildir. Organizasyon 
insani ve kişisel sezgiler göz önünde bulundurularak yönetilmelidir. NF insanlar için ideal 
organizasyonu esnek ve uyum gösterebilen organizasyon olarak tanımlamışlardır. NF yeni 
olasılıkları aramaktan hoşlanır. Benzer şekilde atılgan stratejiler yeni ürün-pazarlar ara-
maktadır. Her ikisi için de tipik yapı merkeziyetçi değildir. Risk alma ve karlılık önemlidir.  

• Sezgisel – Düşünsel Tip (Intuitive-Thinking- NT): Bu tip kişiler de sezgileri kullanırlar ama 
yargılarında güvenli düşünmeyi tercih ederler. Özel ilgi alanları içindeki problemleri çözmede 
çok başarılıdırlar. NT bilişsel tarzında olan insanlar fırsatları aramaya eğilimlidirler ve 
fırsatların olumlu yönleri üzerine odaklanırlar ve bazı faaliyetlerdeki risk ve tehditleri göz ardı 
ederler. Mantıklı ve sezgisel düşünen NT için ideal organizasyon matris yapıdadır.  

• Duyusal - Duygusal (Sensing-Feeling-SF): SF insanlar, kararlara kişisel heyecanlarla yakla-
şırlar. Öncelikle algılar için duyulara, yargılar için hissettiklerine güvenirler. Tahmin edilebilir 
durumlardan, benzer şekilde ve harmoni içinde çalışmaktan hoşlanırlar. Kişisel heyecanlarını 
gösterebildikleri işlerde çalıştıklarında tatmin ve başarılı olurlar. SF tipleri organizasyonlarda 
insan ilişkileri ile detaylı olarak ilgilenirler. Fiziksel iş çevresi SF tipler için önemlidir. Kilman 
ve Herden’e göre (1976) iç etkinlik, işgören devri ve bağlılığı bu bilişsel tarzda olan insanlar 
tarafından önemle göz önünde bulundurulur. Tepkisel strateji benimsenir. Karar vermede yer 
almak önemlidir.  
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Politik Davranış Veya Politik Zekâ  
Girişimcilik uzun zamandan beridir öncülleri, süreçleri ve sonuçları üzerinde akademisyenlerin 

değişik perspektifler geliştirdiği aktif bilimsel araştırma alanlarından birisidir. Aslında, mantıksal ola-
rak girişimcilik ve liderlik kavramlarıyla ayrı düşünülemeyen ve araştırmalarda yokluğuyla dikkat 
çeken bir konu da politikadır. Örgütlerde açıkça kabul edilen politik süreçlere ilişkin belirgin bir ihti-
yaç olmasına rağmen, girişimcilik ve liderlik kavramları politik bir perspektifle kavramsallaştırılama-
mıştır. Bu nedenle, öncelik organizasyon literatüründe ihtiyaç duyulan girişimcilik, liderlik ve politika 
ilişkisine ya da politik davranış kavramını kavramsallaştırmak için bir model gerekmektedir. 

Örgüt literatüründe politik bakış açıları son yıllarda gittikçe artan bir kabul görmektedir. Aslında 
iş dünyası, “politik arena” olarak düşünülürse (Mintzberg, 1983, 1985), iş dünyasında bulunan aktör-
lerin politik davranışlarının neden ve sonuçlarıyla ilgilenmek oldukça makul görünmektedir. Bununla 
birlikte bazı çalışmalar, iş dünyasındaki politik davranışları çok daha iyi açıklamaya çalışan bir kavra-
yış geliştirmeye odaklanmışlardır (bkz. Ferris ve Judge, 1991; Mintzberg, 1983, 1985; Pfeffer, 1992, 
1981; Porter, Allen ve Angle, 1981). Fakat literatürde yokluğuyla dikkat çeken konu, örgütlerde 
açıkça kabullenilen politik süreçler ve belirgin bir ihtiyaç olmasına rağmen, politik bir perspektifle bu 
konunun kavramsallaştırılmasıdır (bkz.., House & Aditya, 1997).  

Politik bakış açısını tanımlarken, politika, doğası gereği ne iyi ne de kötü olmayan fakat hayatın 
bir gerçeği ve örgütlerin içine işlemiş bir özellik olarak karakterize edilebilir biçimde tarafsız ve kü-
çültücü olmayan bağlamda kullanıldı.  

Bu konuda yapılan çalışmalar, davranış bilimlerindeki bilimsel incelemelerin başlangıcından beri 
ilgi çekmekte ve ilgi çekici bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu konuya olan akademik 
ilginin boyutunu merak edenlerin önde gelenlerinden Bass’ın (1990) çalışmaları, hacmi, derinliği ve 
kapsamı açısından bu alandaki çalışmalara ilgi duyanlara zengin bir bakış açısı sağlamaktadır. Fakat 
bu denli büyük hacimde akademik katılımla zenginleşen bilgi tabanına rağmen liderlik süreçlerini ve 
sonuçlarını anlamada ciddi boşluklar olduğu da açıktır.  

Bu bağlamda, House (1995) girişimci kişiliğe ve liderliğe ilişkin klasik teoriler, gizli rasyonellik 
varsayımları etrafında odaklanmakta ve politik süreçlerin etkilerine ilişkin araştırmalara ihtiyaç oldu-
ğunu belirtmektedirler. Benzer biçimde, House ve Aditya (1997:455) girişimci liderin politik davra-
nışlarının teorik ve deneysel incelemesi üzerine “sosyal psikologların örgütlerdeki güç ve etki süreç-
leri üzerinde bu kadar çalışmış olmaları gerçeğine rağmen, karmaşık örgütler için bir politik liderlik 
teorisinin bulunmayışı oldukça ilginçtir” gözleminde bulunmuşlardır.  

Politik davranışların çoğu, kişilerin kendi çıkarları için kullanabilecekleri davranışlar olsa da, bu 
tarzda insanın kendi çıkarlarına hizmet eden davranışlar “girişimci” tanımının bir parçası olmadığın-
dan bu özelliklere odaklanılmayacaktır. Sadece, girişimcinin iş başarılarını hedefleyen davranışları 
üzerinde odaklanılacaktır.  

Politikanın pek de hoş olmayan bir ün ile anıldığı doğrudur (Gandz ve Murray, 1980; Porter vd. 
1981). Ortalama bir birey için politika kavramı, gıyabında dolap çeviren, gizli odalarda hileler planla-
yan ve kendi çıkarlarını kollamaya çalışan çok sayıda suçlanmayı hak eden tipi çağrıştırmaktadır. 
Sederberg (1984)’e göre politika, ortak anlam yaratmak, korumak, değiştirmek veya ortak anlam ka-
zanmış bir şeyden kurtulmak için yapılmış amaçlı her çabayı temsil eder. Bu “ortak anlamlar” iş orta-
mında yaşananların yorumlanmasını da, bir sonraki hareketin ne olması gerektiğine ilişkin normatif 
davranış kalıplarının belirlenmesini de kapsayabilir. Smircich ve Morgan (1982) lider davranışına 
ilişkin olarak, liderliğin bir amacının da “anlam” yönetmek olduğunu belirtmişlerdir.  

Ammeter ve diğerleri (2002:754) tarafından liderlik için geliştirilen ve basit olarak üç ana kısma 
ayrılmış olan modele ilişkin diyagram aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bu teoriyi oluşturan üç ana 
kısım, politik davranışların öncülleri (antecedents), politik davranış ve politik davranışın sonuçları 
olarak sıralanabilir. Politik davranışın öncülleri, kişilerin politik davranış girişimindeki motivasyonu 
ve bu tür davranışlara girişmedeki yeteneğin (veya yeteneksizliğin) kaynağını açıklamaktadır.  

Liderlik özellikleri, liderin politik davranışa yönelmesinde ve bu politik davranışlarda ne kadar 
başarılı bir şeklide uygulayacağına etki eden en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. Benzer bi-
çimde, liderin bunu kavraması da, seçeceği etkileme taktikleri üzerinde etkili olacaktır. Liderin kişiler 
arası ilişkilerdeki tarzı da kritik bir bileşendir; çünkü etkileme girişiminde etkinliği belirleyen faktör-
dür. 
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D a v r a n ış  B a ğ la m ı  
• Örgütsel yap ı 
• Örgütsel kültür 
• Hesap Verebilirlik 
• Pozisyonu 
• Önceki olaylar 

D a v r a n ış ın  Ö n c ü l le r i  
• GZD/Kişilik özellikleri
• Politik arzu 
• Sosyal sermaye 
• Kişiler arası tarzı 

H e d e f   V a r s a y ım la r  
• Hedefin statüsü/gücü
• Kişilik özellikleri 

 Σ  (… .+ OLAY n-1  ) 

P o l i t ik  D a v r a n ış  
• Bireysel, koalisyon ve 

network düzeyde eylem 
• Proaktif  politik davran ış 
• Reaktif politik davran ış 
• Sembolik etki 
• Taktikler serisi 
• Moderatör olarak 

kişilerarası tarz 

D a v r a n ış ın  S o n u ç la r ı  
• Performans değerleme 
• Promosyonlar ve 

hareket 
• Tazminat 
• Güç 
• Tan ınma 

H e d e f  Ç ık t ı la r  
• Duyarlı reaksiyonlar 
• Bilişsel reaksiyonlar 
• Tutumlar 
• Performans 

 Σ  (… .+ OLAY n) 

 Σ  (… .+ OLAY n+1  ) 

 
Şekil-1: Neden ve Sonuçlarıyla Politik Davranış Düzlemi 
Kaynak: Ammeter, A. P., vd. (2002) “Toward a political theory of leadership”. The Leadership 

Quarterly 13 sayfa 54’den uyarlandı. 

Politik Becerinin Temel Elemanları 
Kişisel Politik Zekâ’nızı güçlendirmenize yardımcı olabilecek üç önemli yapı taşı vardır. 
• Anlaşmaya odaklılık 
• Müttefiklerinizi anlayabilme kabiliyeti 
• Diğer insanlar ile anlaşabilme kabiliyeti 

 
Şekil-2: Politik davranışın üç unsuru 

İttifak Kurma Anlayışı: Başkalarını potansiyel müttefik olarak gördüğünü söylemek bunu yapmak-
tan daha kolaydır. Diğerlerini etkilemeğe çalışırken başkalarına kendi perspektifimizden bakmaya 
daha yakın olursunuz ve kendi ihtiyaçlarınız üzerine odaklanırsınız. Ve bir şey üzerinde ne kadar 
odaklanırsanız kendiniz ve kendi pozisyonunuza katacağınız değerlere o kadar yakın olursunuz.  

Buna rağmen başkalarını müttefikiniz veya ortağınız olarak görme aslında bir varsayımdır. Bu 
varsayım, başkalarının sizin fikirlerinize göstereceği direnci artıracak şekilde hareket etmeniz olasılı-
ğını yükselir.  

Bu nedenle, bekli de Politik Zekâ’nın en can alıcı parçası sizin benliğinizdir. Etkili olan liderler, 
etraflarındaki insanlara ortaklar veya potansiyel ortaklar olarak bakma kabiliyetine sahiptirler. 
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Bu nedenle insanları size karşı direnen kimseler olarak görmekten ziyade, onları kendi potansiyel 
ortağınız olarak görmeğe doğru bir zihniyet değiştirme faydalı olacaktır.  

İnsanlarla sizin müttefikiniz olarak iletişim kurmanın dört temel kuralı vardır.  
1. Karşılıklı saygı  
2. Karşınızdaki insanlara güvenin ve onların güvenebileceği biri olun. 
3. Açık olun bilgileri paylaşın 
4. İki tarafın faydasını arayın   

 
Müttefiklerinizi Tanıyabilme: İlişki kurmamız muhtemel diğer insanların belirli müttefiklerimiz 
olduğunu kabul etmenin daha etkili olacağı mantığıyla; bu müttefiklerimizin kim oldukları ve nelerle 
ilgilendikleri hakkında daha zeki davranıyor olmamız gerekir.  

Müttefiklerimizi anlama sürecinin başka bir yolu ise basitçe şudur: size evet demelerini mümkün 
olabildiğince basitleştirmeyi isteyin. Bu durum, 3 soruya cevap vermeyi gerektirir. 

• Karşınızda kim var? 
• Saikleri, çıkarları ve ilgileri nelerdir? 
• Benim fikrim ve onların ilgileri nasıl bir ilişki içindedir? 
 

Herkesle Müttefik Olabilme: Daha önce bir müttefik yapısında olabilmenin ve müttefikleri anlama-
nın önemini vurguladık. Politik zekâ için üçüncü bloğu oluşturmak bir müttefik olabilmektir. 

Bir müttefik olabilmek karşılıklılık prensibine başvurmayı gerektirir. Bunun bir, “sen benim sır-
tımı kaşı, ben de senin” yaklaşımı olmadığını fark etmek önemlidir. Bu aynı zamanda bir misliyle kar-
şılık verme değiş-tokuş da değildir; özel bir fikirle bir şeylere söz verebilmektir. 

Bu, yalnızca organizasyondaki diğer insanlara yardım etmek de değildir; çünkü başkalarına yar-
dım ederek organizasyona ve kendinize de yardım etmiş olacaksınız. 

Arkadaşlık olgusunu düşününüz. Size destek olan bir arkadaşınızı desteklemek mi önce gelir, 
yoksa geçmişte size hiç yakınlık göstermeyen birini desteklemek mi? Tabii ki arkadaşınızı! Aynı şey 
organizasyonlarda da geçerlidir. Bir müttefik olma, gelecek için gerekli ilişkiyi kurabilme anlamına 
gelir. Sizin onlara ihtiyacınız olduğunda onlar size yardım edecekler, onların sizin yardımınıza ihtiyacı 
olduğunda siz onlara yardımcı olabileceksiniz. 

VERİ ANALİZİ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ YORUMLANMASI 
Yapılan istatistiksel analizlere bağlı olarak sonuçlar yorumlanmaya çalışılaktır. Öncelikle ölçek 

güvenirliği için yapılan Cronbach's Alpha güvenirlik testinde hem Kırgız örneklemine uygulanan öl-
çeğin güvenirliği 0,80 ve Türk örnekleme uygulanan ölçeğin güvenilirliği ise 0,78 olarak tespit edil-
miştir. 

 
  TÜRK KIRGIZ TOPLAM

Ort 3,68 3,74 3,72 İlişki ağı Kurma Yeteneği 
SS 1,07 0,83 0,95 
Ort 3,24 3,8 3,59 İş çevremde diğerleriyle bağlantı kurmak için çok zaman ve çaba harcarım 
SS 1,24 1 1,13 
Ort 3,76 3,62 3,67 İş çevrelerinde söz sahibi olan insanlarla ilişkiler kurmakta iyiyimdir.  
SS 1,15 0,84 0,97 
Ort 3,95 3,58 3,72 İş çevremde, birçok önemli insanı bilirim ve iyi ilişkilerim vardır.  
SS 0,97 0,86 0,92 
Ort 3,18 3,95 3,66 İş çevremde diğerleriyle ilişkilerimi geliştirmek için çok zaman harcarım.  
SS 1,24 0,79 1,05 
Ort 3,95 3,47 3,65 İşletmede işleri yapmak için bağlantılarımı ve çevremi kullanmakta 

iyiyimdir. SS 0,91 0,76 0,85 
Ort 3,97 4,02 4 Ciddi bir şey yapmaya gerek duyduğumda, desteğine başvuracağım mesai 

arkadaşlarımla önemli ilişkiler geliştirmiş bulunmaktayım.  SS 0,91 0,69 0,8 
Kişiler Arası Etkinlik Ort 3,95 4,03 4 
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SS 0,91 0,69 0,78 
Ort 3,94 4,04 4 Çevremdeki insanların rahat ve huzurlu olmalarını sağlayabilirim.  
SS 0,92 0,68 0,78 
Ort 3,97 4,15 4,08 Diğerleriyle kolaylıkla ve etkili bir şekilde iletişim kurabilirim. 
SS 0,95 0,6 0,76 
Ort 4,04 3,97 4 İnsanların çoğuyla kolaylıkla dostça ilişkiler kurabilirim 
SS 0,81 0,72 0,76 
Ort 3,83 3,95 3,9 Kendimi insanlara sevdiririm.  
SS 0,95 0,75 0,83 
Ort 3,81 3,68 3,73 

Sosyal Beceri 
SS 0,97 0,77 0,85 
Ort 3,77 3,88 3,83 

İnsanları çok iyi anlarım.  
SS 0,94 0,71 0,8 
Ort 3,65 3,34 3,46 

Diğerlerinin gizli niyetlerini ve güdülerini sezinlemekte iyiyimdir. 
SS 1,04 0,92 0,98 
Ort 3,74 3,78 3,77 Kendimi diğerlerine nasıl tanıtmam gerektiğine dair iyi bir sağduyuya ya 

da sezgiye sahibim.  SS 0,97 0,74 0,83 
Ort 3,85 3,52 3,65 Diğerlerini etkilemeyi ya da doğru sözleri söylemeyi her zaman içgüdüsel 

olarak bilirim. SS 0,87 0,74 0,79 
Ort 4,24 3,83 3,98 

İnsanların yüz ifadelerine çok dikkat ederim.  
SS 0,88 0,83 0,87 
Ort 4,24 3,83 3,98 

Gözlenebilir Samimiyet 
SS 0,88 0,83 0,87 
Ort 4,31 3,95 4,08 Diğerleri ile iletişim kurarken, söylediklerimde ve yaptıklarımda samimi 

olamaya çalışırım.  SS 0,84 0,81 0,84 
Ort 4,41 3,95 4,12 İnsanların, söylediklerimde ve yaptıklarımda samimi olduğuma inanması 

çok önemlidir.   SS 0,8 0,72 0,78 
Ort 4,01 3,59 3,75 

Diğer insanlara içten ilgi göstermeye çalışırım.  
SS 1,01 0,95 0,99 

 
Tablo-2: Politik Yetenek Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
 
Yukarıdaki ayrıntılı skorlar sonucunda Türk ve Kırgız girişimcileri arasında politik davranış açı-

sından farklılığın var olup olmadığına ilişkin yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları aşağıdaki 
tabloda verilmektedir. Bu tabloya göre, Türk ve Kırgız girişimcilerin politik davranışlarında farklılık 
gösteren faktörün “Gözlenebilir Samimiyet” olduğu gözlenmektedir (p<.001). Empati kurabilme ya 
da sosyal beceri faktörü açısından da (p<,1) bir farklılığı olduğu söylenebilir. 

 
  Kareler  

Toplamı  
Sd. Kareler  

Ortalaması 
F Sig. 

Gruplar arası ,193 1 ,193 ,797 ,373 
Grup içi 49,366 204 ,242    

İlişki ağı Kurma Yeteneği 

Toplam 49,558 205      
Gruplar arası ,309 1 ,309 1,055 ,306 
Grup içi 59,811 204 ,293    

Kişiler Arası Etkinlik 

Toplam 60,120 205      
Gruplar arası ,879 1 ,879 3,441 ,065 Sosyal Dirayet  
Grup içi 52,126 204 ,256    
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Toplam 53,005 205      
Gruplar arası 8,366 1 8,366 21,901 ,000 
Grup içi 77,924 204 ,382    

Gözlenebilir Samimiyet 

Toplam 86,290 205      
 
Tablo-3: Politik Yetenek Boyutlarının Uyruklara Göre Farklılık Analizi 
 
Kırgız ve Türk girişimcilere yapılan Myers- Briggs kişilik testi toplu sonuçlarına ilişkin değer-

lendirme aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu test sonuçlarına bağlı olarak belirlenen skorlara bakıldı-
ğında Kırgız ve Türk girişimcilerin oldukça benzer kişilik yapılarına sahip oldukları görülmektedir. 
Türk ve Kırgız uyruklu girişimcilerin kişilik testi skorlarında bu skorlara ait küçük ayrıntılar şu şekil-
dedir:  

1. Diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde Türk girişimcileri dışadönük davranış sergilerken Kırgız 
girişimciler “dengeli” bir durum sergilemektedirler. 

2. Bilgi edinme tarzlarına bakıldığında Türk girişimcilerinin “oldukça sezgisel” davrandıkları 
Kırgız girişimcilerin ise Türklere göre daha az ama “sezgisel” davrandıkları görülmektedir. 

3. Karar verme tarzları açısından Türk girişimcilerinin “oldukça duygusal” davrandıkları Kırgız 
girişimcilerin ise “düşünerek davranma” ve “duygusal davranma” arasında dengeli davrandıkları gö-
rülmektedir.  

4. Yaşam tarzları açısından ise, Türk girişimcilerin “yargılama” ve “algılama” arasında denge 
durumunda bulundukları, Kırgız girişimcilerin ise daha çok “algılayıcı” yani hayat karşısında rahat 
davrandıkları gözlenmektedir. 

 
 Diğerleri ile İlişkiler  Bilgi Edinme  Karar verme Yaşam Tarzı 

KİŞİLİK 
TARZI 

Dışadönük 
Extraversion 

(E) 

İçedönük 
Introversion 

(I) 

Duyusal
Sensing 

(S) 

Sezgisel 
Intuiting 

(N) 

Düşünme
Thinking 

(T) 

Hissetme
Feeling 

(F) 

Yargılama 
Judging 

(J) 

Algılama 
Perceiving 

(P) 
24 16 14 26 18 22 19 21 

TC 
Dışadönük Oldukça Sezgisel Oldukça duygusal Denge 

21 19 16 24 19 21 18 22 
KG 

Denge Sezgisel Denge Algılayıcı (Rahat) 

0

5

10

15

20

25

30

TC
KG

TC 24 16 14 26 18 22 19 21

KG 21 19 16 24 19 21 18 22

  (E)  (I)  (S) (N) (T) (F) (J) (P)
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0,00

10,00

20,00

30,00
disadonuk

duygu

dusunme

yargilama

icedonuk

sezgi

hissetme

algilama

TC
KG

 
Şekil–3: Girişimcilerin Kişilik Tarzı Skorları-Myers - Briggs Skorlarının Ayrıntılıları 
 
Myers-Briggs Modeli'nde dört sorunun yanıtı olan bu sekiz öğe birbirleriyle eşleştirilerek 16 adet 

kişilik özelliği belirlenmektedir. Belirlenen bu kişilik özellikleri ve örneklemlere ilişkin skorlar aşağı-
daki tabloda verilmektedir. 

 
 Duyumsama Tipleri İçgüdüsellik Tipleri 

ISTJ 
16*14*18*19 
19*16*19*18 

ISFJ 
16*14*22*19 
19*16*21*18 

INFJ 
16*26*22*19 
19*24*21*18 

INTJ 
26*14*22*19 
19*24*19*18 

 İçe dönükler 
ISTP 

16*14*18*21 
19*16*19*22 

ISFP 
16*14*22*21 
19*16*21*22 

INFP 
16*26*22*21 
19*24*21*22 

INTP 
26*14*22*21 
19*24*19*22 

ESTP 
24*14*18*21 
21*16*19*22 

ESFP 
24*14*22*21 
21*16*21*22 

ENFP 
24*26*22*21 
21*24*21*22 

ENTP 
24*14*22*21 
21*24*19*22 

 Dışa dönükler 
ESTJ 

24*14*18*19 
21*16*19*18 

ESFJ 
24*14*22*19 
21*16*21*18 

ENFJ 
24*26*22*19 
21*24*21*18 

ENTJ 
24*14*22*19 
21*24*19*18 

Tablo-4: Myers-Briggs Modeli'ne Göre 16 Farklı Kişilik Tipi İçinde Türk ve Kırgız Girişimcile-
rin Skorları İtibariyle Gösterilmesi 

 
Tabloda yer alan yüksek skor ENFP ne anlama geldiğine baktığımızda, ENFPnin açılımının 

“Dışa Dönük/ Sezgisel/ His Odaklı/ Algısal” tip olduğunu görürüz. Hem Kırgız hem de Türk girişim-
ciler için aynı skor çıktığı için skorun yorumunu ortak olarak şu şekilde yapmak mümkündür.  

Seçenekleri kendi kişisel değerleri üzerinden değerlendiren bu grubun enerjisini dış dünyada 
olup bitenlerden aldığı varsayılmaktadır. Ortaya çıkabilecek yeni bakış açıları ve seçeneklere karşı 
esnek tutum sergileyebilmektedirler. Yaratıcı olan bu kişiler, insanlara yararlı olabilecek yeni seçe-
nekler denemekten zevk almaktadırlar. Her ne kadar ayrıntı ve planlar üzerine fazla kafa yormasalar 
da ortada genel bir hedefin bulunduğu deney ve çeşitlilik içeren işlerle uğraşmak onlara büyük keyif 
vermektedir.  

“Düşük Skor ISTJ (İçe Dönük/ Duyumsal/ Düşünce Odaklı/ Yargılayıcı Tip) ne an-
lama gelmiyor? 
DEĞİLDİR (Aslında bu grup insanlar enerjilerini kendi iç dünyalarındaki düşünce ve 
duygulardan alan bu kişiler, kararlarını genellikle pek çok seçeneği değerlendirdikten 
sonra almaktadırlar. Hayatlarını mantık üzerine kuran bu grup genellikle sessiz ve ciddi 
bir yapıda oluyor. Hayat karşısında iyi bir gözlemci olduklarından farklı durumlara karşı 
iyi bir anlayış geliştirmiş oluyorlar)” 
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Politik Beceriler Kişilik Tipleri 
İlişki kurma Etkin 

ilişki 
Sosyal 
beceri 

Samimiyet 

 TC KG TC KG TC KG TC KG 
Dışadönük -,079 -,131 -,081 -,142 ,025 ,140 ,095 ,114 Diğerleriyle 

İlişkiler İçedönük ,079 ,131 ,081 ,142 -,025 ,140 -,095 ,114 
Duyu -,345(*) -,094 -,304 -,136 -,415(**) -,094 -,074 -,181 Bilgi Edinme 
Sezgi ,345(*) ,094 ,304 ,136 ,415(**) ,094 ,074 ,181(*) 
Düşünme ,047 -,075 ,060 ,003 ,078 ,067 ,063 -,073 

Karar verme 
Hissetme -,047 ,075 -,060 ,003 -,078 ,067 -,063 ,073 
Yargılama ,088 -,130 -,330(*) -,162 -,176 -,162 ,228 -,300(**) 

Yaşam Tarzı Algılama -,088 ,130 ,330(*) ,162 ,176 ,162 -,228 ,300(**) 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tablo-5: Türk ve Kırgız Girişimcilerin Kişilik Tipleri ve Politik Davranış Becerileri Ara-

sındaki İlişkiler 
Türk ve Kırgız Girişimcilerin kişilik tipleri ve politik davranış becerileri arasındaki ilişkileri 

gösteren tabloda regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında; 
1. “Diğer insanlarla kurmak” ve “Bilgi edinme” arasında (p<0,05; r= ±,345) anlamlı bir ilişki ol-

duğu görülmektedir.  
2. “Bilgi edinme tarzları” ile “sosyal becerileri” arasında da anlamlı bir ilişkinin (p<0,01; r= 

±,415) olduğu görülmektedir. Bilgi edinme de sezgileri öne alma ile “samimiyet” arasında da (p<0,05; 
r= 0,181) ilişki gözlenmektedir.  

3. “Yaşam tarzları” ile “etkin iletişim” arasında (p<0,05; r= ±,33) ve samimiyet arasında 
(p<0,01; r= ±,30) anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.  
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EK: TÜRK ve KIRGIZ Girişimcilerin Kişiliklerine Göre Tipik Özellikleri 
 

 Duyumsama Tipleri İçgüdüsellik Tipleri 

ISTJ 
16*14*18*19 

ISFJ 
16*14*22*19 

INFJ 
16*26*22*19 

INTJ 
26*14*22*19 

 İçe dönükler 
ISTP 

16*14*18*21 
ISFP 

16*14*22*21 
INFP 

16*26*22*21 
INTP 

26*14*22*21 

ESTP 
24*14*18*21 

ESFP 
24*14*22*21 

ENFP 
24*26*22*21 

ENTP 
24*14*22*21 

 Dışa dönükler 
ESTJ 

24*14*18*19 
ESFJ 

24*14*22*19 
ENFJ 

24*26*22*19 
ENTJ 

24*14*22*19 

 
Dışadönük (E) Sezgisel (N) Duygusal (F) Algısal (P) 

İfade eder 
Ruhsal hayata 
yoğunlaşmıştır  Uyuma değer verir  

Karar vermeden 
önce bilgi edinir 

Dışadönüktür Altıncı hissi kullanır Karar verirken hislerini 
kullanır 

Hayatını esnek ve 
serbest yaşar 

Olaylardan ve 
insanlardan enerji 
sağlar 

Soyutturlar 
Etrafındakilerin ihtiyaç 
duyduğu desteğe dikkat 
eder 

Projelere başlamayı 
tercih eder 

Düşünmeden konuşur Ne olabileceği ile 
ilgilenirler 

Tutku yönlendirir Plansızdır 

Kişisel bilgileri kolay 
paylaşır 

İdealisttirler Kırmamak için gerçeği 
saklar 

Dalgacıdır 

Diğerleri ile aynı yerde 
olmak ister Düş kurarlar İnsanlara karşı kibardır. 

Ne yapacağı 
önceden bilinmez 

Dikkati çabuk dağılır Genelleri anlar ve çözer Herkese insaflı davranır Programı yoktur 
Çok sayıda arkadaşı 
vardır Yüzeyin arkasını görür 

Yumuşak ve zayıf olarak 
algılanırlar  

Sürprizleri sever, 
risk alır 

Mani olunamaz Başı bulutlarda gezer Sübjektif 
Hayatında 
monotonluğa yer 
yoktur 

Takımlarda çalışmayı 
sever 

Farklı anlamlar ve 
analoglar kullanır 

Sıcak ve arkadaşça bir 
ortam ister Tembeldir 

Yabancılara karşı 
sıcakkanlıdır 

Geleceği yaşar İnce ve kibar düşünür Çok açık fikirli ve 
umarsız olabilir 

Yeni insanlarla 
tanışmayı sever 

Teoriye ve 
spekülasyonlara ihtiyaç 
duyar 

Terapist, hemşire, 
öğretmen ve artist 

Erteleyicidir 

Tartışmalarda fikirler 
üretir 

Orijinal ve karmaşıktır Duygularını yürütmek için 
mantığını kullanır 

Sorumsuzdur 

Eğlenmeyi seven, 
sosyal insandır 

Ağaçlar yerine ormanı 
görür Karşısındakini kolay anlar 

“Derenin ortasında 
at değiştir” 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – КАК ФАКТОР 

УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА 

Г.З. Кудабаева* 
 
За 15 лет независимости Кыргызстан еще не достиг определенных успехов в продвижении 

экономических реформ, целью которых являлось обеспечение экономического роста в стране. 
Проводящие структурные изменения происходят гораздо медленнее, чем в других странах, что 
проявляется в низком уровне жизни основного населения, отсутствии среднего класса и 
ограниченных размерах потенциала частного сектора. До настоящего времени промышленная 
отрасль продолжает находиться в состоянии стагнации: доля его производства в валовом 
внутреннем продукте снизилась до 20% и наблюдается дальнейшее снижение.  

В этих условиях основным источником экономического роста и материального 
благосостояния населения, в большей степени становится развитие предпринимательства в 
промышленном секторе. Сегодня можно говорить о большей части населения, занятого 
предпринимательской деятельностью. Но в то же время практика показывает, что многие из 
них направили свои усилия не в сферу производства, а в сферу обращения, услуг и 
посредничества. Так, например, количество предприятий – субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) в промышленной сфере составляет менее 10% от всего 
общего их количества, а объем производимой ими продукции менее 15% к общему объему 
производства хозяйствующих субъектов МСП1 и сохраняет пока тенденцию к снижению2.  
Если количество предприятий МСП в промышленности в 1999 г составляло 1971 ед. (всего 
субъектов МСП –8997), то в 2004 году оно сократилось до 1240 при общем сокращении 
субъектов МСП до 7795 предприятий. Отличительной чертой МСП в промышленности в 
нынешних условиях нестабильной экономической среды является его неустойчивость, 
проявляющаяся в неэффективном функционировании и часто в массовом разорении. Все это 
катастрофически замедляет развитие страны в целом, выводит Кыргызстан из числа передовых 
стран мира, отбрасывая ее на обочину мировой экономики. 

В нынешних условиях главным направлением экономических реформ должна стать 
выработка и реализация новой действенной экономической стратегии развития экономики 
Кыргызстана с учетом неблагополучного его состояния. Важное место в нем необходимо 
отвести реформированию промышленности страны, основанного на принципах малого и 
среднего предпринимательства.  

На наш взгляд, в основе негативного состояния примышленной отрасли Кыргызстана и в 
частности развития субъектов предпринимательства в этой сфере лежит также (кроме множес-
тва других причин) непривлекательность осуществления предпринимательской деятельности в 
этом направлении и неподготовленность советских людей заниматься таким видом 
деятельности. Однако, необходимо учесть, что всплеск предпринимательства, как показывают 
теория и мировая практика, особенно проявляется в период экономического спада, а деформация 
рынка, ухудшение конъюктуры побуждают к поиску новых хозяйственных возможностей. 
Аналогичная ситуация  в Кыргызстане и высокий уровень безработицы (более 70%), и в частности,  
среди людей, имеющих экономические и технические образования советского времени, создают  

                                                 
* кандидат эконом. наук, доцент, и.о. профес. Академии Управления при Президенте КР факультет экономики и управления, 
кафедра «Экономической теории и менеджмента». 
1 Национальный статистический комитет КР. Малое и среднее предпринимательств в Кыргызской Республике.. Бишкек 
2005 
2 Статистический сборник. Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской республике: Бишкек - 2004 
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предпосылки использовать им свой шанс улучшить свое материальное положение и повысить 
социальный статус. Это можно представить как реакцию на кризис - «рвануть» в промышленный 
бизнес в период общего неблагополучия. По нашему мненью,  реанимировать производственный 
сектор, увеличить экономический рост, усилить экспортную экспансию Кыргызстана, путем 
развития импортозамещающего производства смогут только те собственники и руководители 
предприятий, которые будут готовы к осуществлению этой деятельности на высоком профес-
сиональном уровне, используя рыночный подход в условиях изменяющейся конъюнктуры и 
рынка. Сейчас практика показывает, что нынешние немногочисленные собственники - 
предприниматели и менеджеры предприятий еще не готовы к  рыночной деятельности, и 
особенно в кризисных и экстремальных ситуациях. До сих пор наблюдается отсутствие 
современного менеджмента (стратегического подхода) и маркетинга, несоответствие системы 
управления персоналом новым условиям мотивации и т.д. И отсюда, – неэффективное 
функционирование субъектов МСП, отсутствие конкурентных преимуществ, ориентация их 
деятельности на краткосрочные результаты в ущерб средне- и долгосрочным.  

В то же время, в Кыргызстане в сфере перерабатывающей, легкой промышленности поя-
вились частные промышленные предприятия, функционирующие в форме малого бизнеса и 
добившиеся определенных успехов и известности не только на местном рынке, но и на  
зарубежных рынках.  

Нами было проведено исследование, чтобы оценить зависимость успешности бизнеса от 
наличия практических навыков, управленческих и других видов знаний, опыта работы в 
определенной знакомой сфере деятельности. В опросе участвовали такие предприниматели, 
которые считали себя успешными: т.е. имели постоянный бизнес и определенный 
предпринимательский доход. Была выделена целевая выборка предприятий по определенным 
критериям: продолжительность бизнеса (не менее 5 лет), известность компании, положение 
предприятия на рынке, финансовая устойчивость и т.д. Необходимо было выяснить: связан ли 
этот предпринимательский успех с уровнем профессионализма предпринимателя. В этой связи 
была выдвинута следующая гипотеза: что успех в предпринимательской деятельности 
зависит от уровня профессионализма, который складывается от: опыта 
предпринимательской деятельности, уровня образования, наличия предпринимательских 
навыков и умений; и других личностных качеств и способностей предпринимателей.  

В этой связи, нами ставились следующие  задачи исследования:  
1. На первом этапе, выявить путем опроса, обладают ли отечественные  предприниматели, 

добившиеся определенных экономических успехов, теми личностными предпринимательскими 
качествами, способностями, знаниями и навыками, которые могут их характеризовать как 
профессионалов в бизнесе. Основные результаты этой части исследования прилагаются ниже. 

2. На втором этапе, намечено оценить уровень зависимости успешности, т.е. эффектив-
ности предприятий МСП, которыми они (опрошенные респонденты) владеют или руководят по 
основным критериям (высокий уровень рентабельности; рост выпуска продукции, объема 
продаж, собственных средств, инвестиций и инноваций; достижение высокого качества и 
уровня менеджмента, маркетинга, потенциала управленческих кадров и т.д.) от пред-
принимательских способностей осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне 
(наличие современных рыночных знаний, предпринимательских качеств, опыта и умения 
менеджмента, определенных личностных черт и т.д.). Данная работа выполняется и результаты 
будут представлены в докторской диссертации. 

Исследование проводилось (диаграмма 1) в 3 областях Кыргызстана, 13 районах и горо-
дах, что соответствует целям исследования.  Объектом исследования были зарегистрированные 
в налоговой инспекции частные предприниматели и те предприниматели, которые руководили 
предприятием в виде ОсОО. В опросе приняли участие 120 респондентов и к обработке были 
допущены 95 анкет. 
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Диаграмма 1 
 

Распределение участников опроса по областям, в% от общего 
числа опрошенных

Ошская область 
18%

Чуйская область
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Иссык-Кульская 
область

26%

 
 
Обработка результатов позволила сделать следующие выводы 
1.Преобладание в бизнес-среде: возрастной когорты 31-40 (30,6%) и 41-50 (29,4%), что 

составило 3/5 часть опрошенных (диаграмма 2). Следующую позицию (24,7%) заняла возраст-
ная когорта 20-30 лет, в котором многие молодые люди имеют высшее или среднее специаль-
ное образование, но пока находятся в поиске определенной профессиональной деятельности, 
которая принесла бы наибольший доход. Такое распределение возрастных когорт подтвер-
ждает мнение многих ученых, что к числу ключевых факторов предпринимательства относятся 
динамизм и внутренняя свобода, которые и формируют жесткий возрастной ценз для данного 
рода деятельности. Среди преуспевающих предпринимателей оказались люди, получившие 
хорошее советское образование, имеющий опыт профессиональной работы при плановой 
экономике и не растерявшиеся в условиях рынка.  

Диаграмма 2 
 

Возрастной состав предпринимателей, в% от общего числа опрошенных

41-50 лет
29,4%

от 50до 60 лет
12,9%
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выше 60
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2. Другая характерная тенденция - преобладание в отечественной бизнес-среде лиц с 
высоким уровнем образования и в частности, экономическое и техническое высшее 
образования.  

Количество респондентов, имеющих законченное высшее образование, составило - 70,6%, 
в том числе, наличие ученой степени – 2,4%; незаконченное высшее - 8,2%; среднее 
специальное - 12,9%, полное среднее - 4,7%, неполное среднее - 1,2%,  

По характеру образования преобладают техническое образование (32,9%) и 
экономическое - (29,4%), тогда как другие виды образования казались ниже: естественное и 
гуманитарное - 8,2%, юридическое - 7,1%, медицинское- 5,9%, нет специального образования - 
8,2%. Полученные количественные оценки отразили основные тенденции развития 
отечественного предпринимательства, т.е. преобладание среди предпринимателей лиц среднего 
возраста (когорты от 30 до 50 лет - более половины предпринимателей) при заметной (около 
1/2) доли молодежи до 30 лет, в основном - мужчин (более 2/3 опрошенных) и лиц с высшим 
образованием (более 3/4), в том числе, имеющих ученую степень(2,4%).  

Диаграмма 3 

Распределение респондентов по характеру образования, в% от общего числа 
опрошенных

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

техническое 

экономическое

юридическое

естественное

гуманитарное

нет спец. образования

медицинское

нет ответа

 
 
Результаты свидетельствует, что предпринимательская деятельность оказывается пред-

почтительной как причина роста степени свободы, как в личностном, так и в 
профессиональном плане.  

 



 

 

377

Гистограмма 1 

Сфера деятельности предпринимателей имеющих экономическое 
образование, в зависимости от возраста
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Поэтому наверно многие опрошенные предприниматели смогли найти себя в бизнесе, 

благодаря профессиональному образованию. 
Оказалось также (гистограмма 1,2), что многие из предпринимателей осуществляют 

профессиональную деятельность в той сфере, которая соответствует их первоначальному 
образованию и опыту работы (техническая и экономическая области деятельности).  

 
Гистограмма 2 

Сфера деятельности предпринимателей имеющих техническое 
образование, в зависимости от возраста
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3. В процессе анализа предпринимательского слоя очень важно было определение моти-
вов и причин прихода в бизнес. В результате оказались лидирующими мотивами к заенятию 
предпринимательской деятельности: стремление улучшить материальное положение и желание 
быть независимым. На вопрос: что побудило Вас заняться предпринимательской 
деятельностью, были получены следующие ответы: 

1). стремление улучшить материальное положение -22,4%; 
2). желание быть независимым и поиск собственного места в жизни - 21,2%;  
3). цель - реализация собственных идей -16,5%;  
4). привлекли высокие доходы и возможность самореализации -14,2%;  
5). привлекательность бизнеса - 8,2%; 
6). не было другой работы - 8,2;  
7). стремление к лидерству - 5,9%;  

Диаграмма 4  

Мотивы и стимулы побудившие заняться предпринимательской деятельностью, 
в% от общего числа опрошенных
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4. Отдельные вопросы опроса позволили оценить  степень наличия проблем, с которыми 

чаще сталкиваются предприниматели – респонденты.  
 



 

 

379

Диаграмма 5 
Проблемы возникающие у предпринимателей в развитии бизнеса, в% от 

общего числа опрошенных
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По результатам нашего опроса выяснилось (диаграмма 5), что наибольшей проблемой в 

развитии бизнеса 20% предпринимателей считают конкуренцию, 16,5% часто меняющиеся 
законы, 14,1% коррупцию, 14,1% сложную, раздутую разрешительную систему, 12,9% низкий 
уровень финансовой обеспеченности, 8,2% слабый управленческий опыт, 4,7% недостаток 
информации и остальные 5,9% не ответили на этот вопрос. По мненью предпринимателей, 
решать проблемы и минимизировать трудности в реализации бизнеса помогает образование и 
знание нормативно-правовых документов 

5. Основная часть исследования была посвящена анализу причин деловых неудач 
предпринимателя.  

Диаграмма 6 

Причины деловых неудач предпринимателей, в% по каждой причине
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В результате опроса выяснилось (диаграмма 6), что большинство опрошенных считают, 
что причинами деловых неудач являются в основном отсутствие: деловых качеств (69,4%); 
опыта (68,2%); профессиональных знаний – некомпетентность (63,5%); управленческих навы-
ков (57,6%). Итак, определенной доле респондентов свойственно рассматривать профес-
сиональные навыки как залог успеха в бизнесе: более половина предпринимателей (61,2%) 
уверены, что успеха в своем деле могут добиться предприимчивые и инициативные люди, 
которые умеют рисковать и имеют высокую работоспособность. 

6. При анализе личностных параметров кыргызских предпринимателей на вопрос, какими 
деловыми навыками и качествами должен обладать современный предприниматель (диаграмма 
7) – большинство респондентов (более 70%) отметили способности: быть настойчивым, 
рисковать, планировать, быть ответственным и др.  

Диаграмма 7 

Деловые навыки и личностные качества предпринимателей, в% от 
каждого навыка
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В то тоже время опрашиваемые предприниматели, отметили наличие у них многих 

деловых навыков (диаграмма 8), которые позволили им добиться определенного успеха.  
Диаграмма 8 

 
Оценка собственных деловых навыков предпринимателями
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При оценке наличия деловых навыков выяснилось, что от общего числа: 
• 83,5% опрошенных указали на то, что у них есть опыт управления предприятием и 

только 16,5% респондентов ответили, что такого опыта у них нет;  
• 72,9% опрошенных указали на наличие навыков в области финансового планирования и 

управления есть у предпринимателей (не имеют - 25,9%); 
• 68,2% опрошенных в бухгалтерском учете разбираются (не разбираются - 31,8%); 
• 62,4% - имеют навыки в рекламной деятельности и в установлении связи с 

общественностью (не имеют - 37,6%.). 
Диаграмма 9 

Предприниматели считающие, что они способны к планированию, в% 
по образованию и продолжительностью предыдущего опыта
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Такие высокие показатели, возможно, связаны с тем, что в анкетирование участвовали в 

основном состоявшиеся (считающие себя успешными) предприниматели, имеющие 
определенный опыт работы в бизнесе: выше 10 лет - 18,8%, от 7 до 10 лет - 15,3%; от 4 до 6 лет 
- 24,7%, и хорошее образование (в большинстве экономическое и техническое). 

Исследование показало, что, с одной стороны, кыргызские предприниматели представ-
ляют собой еще не полноценную социальную группу, которой присуща уникальная система 
ценностей, мировоззренческих ориентации и поведенческих установок, но специфические 
предпринимательские стратегии и практики реально существуют. С другой стороны, многие 
черты социального портрета кыргызского предпринимательства все еще слабо артикули-
рованы, что говорит, во-первых, о том, что процесс институционализации предприниматель-
ства еще далек от завершения, и, во-вторых, о том, что проходит он далеко не благополучно. 
Несмотря на это, на сегодняшний день собственно предприниматели формируются в 
обособленную и профессионально-статусную группу общества в виде различных ассоциаций, 
политических партии и других общественных объединений. С одной стороны, отмечен 
положительный факт возрождения профессионального предпринимательства в Кыргызстане. И 
можно констатировать, что за последний 15 лет создался предпринимательский сектор, 
занявший важное место в экономике страны. С другой стороны, необходимо отметить, что 
количество предпринимателей в стране не соответствует мировым стандартам и не 
обеспечивает должной эффективности функционирования рыночной экономики 

Выполненное нами теоретико-эмпирическое исследование кыргызских предпринимателей 
показало, что социальный портрет данной группы как субъекта особого вида экономической 
активности является сложным, неоднородным и во многом внутренне противоречивым, что 
связано с противоречивостью и конфликтностью процессов институционализации эконо-
мических практик предпринимательства в современном обществе. 
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Подводя итог, без преувеличения можно сказать, что использованная методика способна 
давать интересные с научной точки зрения результаты и может быть применена при анализе 
других феноменов современного предпринимательства.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ РЫНКА 
ЖИЛЬЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ж.Н. Омурова* 
 
Рынок жилья обладает рядом особенностей по сравнению с другими рынками. Для 

приобретения жилья, как правило, необходимо накопление сбережений в течение длительного 
времени. Этот процесс требует от покупателей высокой экономической культуры, умения 
планировать семейный бюджет и оценивать различные ссудосберегательные программы. Для 
предпринимателей высокие риски, связанные с неопределенностью будущего и асимметрией 
информации, диктуют необходимость индивидуальной работы с каждым клиентом, знакомства 
с его кредитной историей. 

Спрос на жилье непосредственно зависит от ставки по кредиту, которая существенно свя-
зана с качеством экономических институтов. Неопределенность макроэкономической и 
институциональной ситуации препятствуют снижению таких ставок. Поэтому при больших 
объемах кредита необходимо использовать его залоговые формы, ту или иную модификацию 
ипотеки. Ее успешное функционирование предполагает наличие эффективной судебной 
системы. В обществах с коррумпированной неэффективной бюрократией законодательное и 
судебное обеспечение ипотеки сталкивается с особыми трудностями.  

Низкий уровень экономической культуры и слабые институты порождают значительное 
недоверие между экономическими агентами, что, в свою очередь, поддерживает высокую 
стоимость кредита и, следовательно, ограничивает массовый спрос на жилье. И в этом случае 
требуется существенная поддержка государства. 

Государство должно уделять особое внимание формированию рынка жилья, включая 
использование бюджетных средств, и вследствие двух других его особенностей. Во-первых, 
рынок жилья выполняет важные социальные функции, обслуживая процессы воспроизводства 
и территориального распределения рабочей силы. Во-вторых, масштабы его влияния на  
экономику весьма значительны: бум на рынке жилья создает стимулы для расширения 
производства во многих отраслях экономики, а его стагнация может серьезно затормозить 
экономический рост.  

Основными предпосылками государственного регулирования жилищной сферы в странах 
с рыночной экономикой являются решение социальных вопросов и обеспечение эффективной 
работы рыночных механизмов. Направления жилищной реформы в Кыргызской Республике во 
многом опираются на использование современных моделей развития жилищной сферы за рубе-
жом. Вместе с тем, изучая особенности формирования и развития рынка жилья в Кыргызстане 
нельзя не учитывать специфику переходной экономики. Процессы экономического рефор-
мирования весьма существенно затрагивают сферу жилой недвижимости. Особенное значение 
имеет имущественное расслоение общества, которое явилось прямым следствием рыночных 
реформ. Имущественная дифференциация резко понизила уровень доходов большей части 
населения. Учитывая высокую капиталоемкость жилья, для большинства населения решить 
свою жилищную проблему и улучшить свои жилищные условия самостоятельно оказывается 
непосильной задачей. В связи с этим в настоящее время в Кыргызской Республике не может 
существовать эффективного рынка жилья без активной регулирующей роли государства.  

В условиях сокращения и отсутствия бюджетного финансирования строительства и обес-
печения населения жильем основным источником средств, для приобретения жилья становятся 
собственные средства населения. Однако основная часть населения республики не может себе 
                                                 
* преподаватель факультета подготовки таможенных и юридических кадров ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына, 
аспирантка. 
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позволить улучшить свои жилищные условия за счет только собственных сбережений, что 
связано с низким уровнем дохода населения. За последние годы цены на недвижимость 
подскочили в несколько раз, но при этом доходы населения остались на прежнем уровне. Рост 
цен на недвижимость происходит в основном за счет увеличения спроса в условиях нехватки 
жилой площади. В самой же столице идет активное строительство только элитного жилья, 
которое не смогут позволить себе приобрести люди с низким уровнем дохода. Нехватка жилой 
площади стала причиной массовых захвата земель в столице и Чуйской области. 

Жилищная проблема в Кыргызской Республике остается одной из самых острых 
социальных проблем общества. Количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, из года в год увеличивается. По данным опросов, примерно 70% жителей страны 
хотели бы улучшить свои жилищные условия, но только 7% надеются на социальное жилье. За 
годы независимости в республике резко снизился ввод нового жилья во всех регионах 
республики. Обеспеченность общей площадью жилья по республике на 1января 2005 года 
составляет 12.4 кв.м на человека, в городах – 13.5 кв.м на человека, в сельской местности 
составляет 11. 5 кв.м на одного человека. На среднего жителя приходиться в три- четыре раза 
меньше жилой площади, чем в экономически развитых странах. 

В неудовлетворительном состоянии находятся внутридомовое санитарно-техническое 
оборудование, внешние инженерные сети сооружения жилых зданий, износ основных жилищ-
ных фондов в настоящее время составляет более 70 процентов, большая его часть не соответ-
ствует не только современным представлениям о комфортности жилья, но даже элементарным 
нормам ( более 60% жилья старше 30 лет, свыше 7% - ветхий и аварийный фонд). 

Развитию рынка жилья в нашей стране препятствуют множество причин: политического, 
экономического, законодательного, организационного, психологического характера. 

Жилищная проблема в Кыргызской Республике, обостряется  при условии сложившихся 
ситуаций: несовершенства механизмов реализации правовых норм; несоответствие методов 
государственного регулирования в сфере недвижимого имущества рыночным условиям; 
громоздкая бюрократическая система оформления сделок; высокие размеры государственных 
пошлин, не учитывающие особенности рынка недвижимости и тормозящие дальнейшее ее 
развитие; неразвитость в республике долгосрочного ипотечного кредитования; 
недостаточность финансовых ресурсов; нестабильная финансово- экономическая ситуация в 
стране, вызывающая значительный риск при долгосрочном кредитовании; неразвитость рынка 
ипотечных ценных бумаг; разрыв между ценой и платежеспособным спросом населения и т.д. 

Главные причины неудач в области создания институтов жилищного кредитования в 
Кыргызской Республике – недостаточность роли государства, с одной стороны, и культурных и 
институциональных препятствий – с другой. 

Барьерами на пути широкого распространения передовых форм ипотеки в республике 
являются,  недостаточная культура сберегательного поведения и высокие ставки процента за 
кредит. Ипотечные кредиты коммерческих банков на 5 лет под 18-20% годовых недоступны 
для большинства жителей столицы, о чем свидетельствуют следующие данные: 

 
Кредитно-
финансовое  
учреждение 

Процентная 
ставка, в год 

Срок 
выдаваемого 
кредита 

собственные 
средства заемщика 
от стоимости 
покупаемого жилья 

Залог и иные условия 

Халык банк 14-18% до 5-7 лет 40-60% Залог – покупаемое 
жилье, возможно 
поручительство 
третьего лица. 

ОАО «Энергобанк» 20% до 5 лет 30% Залог –  покупаемое 
жилье.  

ОсОО МКК 
«Лизинго-Ипотечная 
компания» 

22% до 5 лет от 30% Залог –  покупаемое 
жилье.  

Кыргызкредитбанк 24% до 3 лет 50% Залог –  покупаемое 
жилье.  

Финансовый фонд 
«Бай Тушум» 

24% до 5 лет 30-50% Залог –  покупаемое 
жилье.  
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Снижению ставок препятствуют слабость судебной системы, взаимное недоверие банков, 
населения и государства, отсутствие кредитных историй у большинства населения (оказались 
не готовы к жизни в кредит), масштабный характер теневых отношений, затрудняющий 
проверку платежеспособности заемщика, несовершенство системы налогообложения. Сущест-
вующий ныне порядок налогообложения не только не стимулирует, но и угнетает участников 
ипотечного рынка. Тогда как налоговое стимулирование необходимо не только для граждан, 
приобретающих недвижимость посредством ипотеки, но и для кредиторов  и вторичных 
инвесторов. 

Спрос на ипотечные кредиты в настоящее время ограничено необходимостью, декла-
рировать свои доходы при крупных покупках, тогда как большинство потенциальных 
заемщиков не имеют возможности объявить свои реальные доходы. 

Для продвижения жилищного ипотечного кредитования в массы, в Кыргызской 
Республике не хватает самого главного – так называемого «среднего класса». С экономической 
точки зрения «средний класс» характеризуется высоким уровнем доходов, постоянной 
занятостью и высоким уровнем потребления. Структура расходов этой категории населения 
такова, что позволяет направлять значительную их часть на приобретение недвижимости, а 
значит – повышать общий уровень обеспеченности жильем. 

В Кыргызстане же основная часть денежных доходов населения направлена на покупку 
продуктов питания и оплату услуг. Доля этих расходов, по результатам социологического 
опроса, составила примерно 78% от всех денежных доходов. Тогда как в счет накоплений во 
вкладах, ценных бумагах и иностранной валюте составляет не более 10%. 

Помимо рассмотренных экономических факторов и условий, влияющих на развитие ипо-
течного кредитования (в том числе жилищного) существуют также и некоторые особенности, 
связанные с его спецификой. К ним относятся: уровень развития систем оценки, страхования 
имущества и финансовых рисков и их правового обеспечения. 

Действие политических факторов распространяется как на экономику в целом, так и на 
систему ипотечного кредитования, в частности. К их числу относятся, прежде всего, общая 
стабильность общественной системы, предсказуемость политического режима, наличие или 
отсутствие внешней угрозы, возможность применения экспроприационных мер. Как известно 
всем, именно по указанным параметрам Кыргызстан находится не в лучшем положении по 
сравнению с другими республиками Центральной Азии и некоторых стран СНГ. 

Правовые факторы имеют приоритетное значение в области охраны отношений соб-
ственности (особенно объектов недвижимости) и обеспечения имущественных интересов 
залогодержателей. Для развития залоговых отношений необходимо принятие взаимосвязанных 
и сбалансированных законов и подзаконных актов, регулирующих порядок совершения ипо-
течных операций, статус участников этих отношений, функционирования системы регистрации 
недвижимости и залоговых обременений и, главное, порядок защиты прав собственности. 

В эту группу факторов входит также практически полное отсутствие в судебной практике 
оперативного решения вопросов о наложения взыскания и отчуждения имущества, явля-
ющегося объектом залога, а также практики урегулирования финансовых интересов заемщика 
и кредиторов по закладным при продаже заложенного имущества. Кроме того, в правовом 
регулировании нуждаются вопросы страхования имущества заемщиков и прав участников 
ипотечного кредитования.  

Для решения жилищных проблем, требуется мобилизация усилий всех органов государ-
ственного управления и местного самоуправления, неправительственных и международных 
организаций, предпринимательство, населения. В этих целей необходимо привлечение всех 
возможных источников финансирования: республиканского бюджета, местных бюджетов, 
внебюджетных источников, средств населения, кредитных ресурсов банков и финансовых 
фондов, помощи международных донорских организаций. Необходима реализация принци-
пиально новых подходов к решению жилищной проблемы и осуществления мероприятий по 
формированию рынка жилья, стабилизации жилищного строительства, оказания помощи 
малоимущим гражданам в строительстве и приобретения жилья и  т.д.  

В сложившейся экономической ситуации особую актуальность приобретает развитие 
механизмов ипотечного жилищного кредитования, что, с одной стороны, будет способствовать 
увеличению платежеспособного спроса на квартиры и развитию жилищного строительства, а с 
другой – позволит улучшить жилищные условия населения, и, следовательно, повысить 
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качество жизни населения, что положительно скажется на социальной обстановке в стране. 
Опыт развитых государств  свидетельствует о перспективности таких механизмов.  

Необходимость ипотечного кредитования обусловлена потребностями социально- 
хозяйственной жизни общества, и выполняет следующие функции: 
- аккумулирует инвестиционные ресурсы в целях развития различных отраслей строительства 
(жилья, коммерческого и производственного назначения) и связанных с ними секторов 
экономики; 
- обеспечивает оборот имущественных прав в тех случаях, когда использование других 
разновидностей обеспечения экономически или юридически нецелесообразно; 
- формирует мультиплицируемый фиктивный капитал посредством купли-продажи ценных 
бумаг на основе ипотечных закладных (такому капиталу свойственны те же показатели, что и 
собственному и заемному капиталам: денежный поток доходов, ставка доходности, 
ликвидность, риски, контроль и оценка); 
- повышает доходность государственного бюджета за счет поступлений от налогообложения 
операций с недвижимостью и доходов участников ипотечной системы. 

Посредством взаимодействия различных звеньев системы ипотечного кредитования 
происходит перераспределение финансовых потоков в сторону увеличения целевых фондов, 
накапливаемых различными кредитными институтами для дальнейшего инвестирования  на 
долгосрочной основе  с применением ипотечных инструментов.    

Современное состояние законодательства, касающегося ипотеки, свидетельствует о нали-
чии развития этого института в гражданском праве Кыргызской Республики. Важнейшим из 
них является решение вопроса  о введении частной собственности на землю, и как следствие – 
введение в гражданский оборот сделок с землей, а также достаточно серьезная  нормативно- 
правовая база, регулирующая ипотечные отношения такие как: Гражданский кодекс Кыргыз-
ской Республики; Земельный кодекс Кыргызской Республики; Закон Кыргызской Республики 
«Об ипотеке»; Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество»; Закон Кыргызской Республики  « О нотариате», «О залоге» и другие.   

Вопросы ипотечного кредитования нашли отражение в Постановлениях Правительства  
Кыргызской Республики: «Программа мер по созданию условий и развитию ипотечного креди-
тования в Кыргызской Республике»; «Концепция развития рынка недвижимости в Кыргызской 
Республике»; «Временное положение об ипотечном жилищном долгосрочном кредитовании в 
Кыргызской Республике»; «Об организации работ по проектированию и строительству жилья 
по принципу ипотечного жилищного долгосрочного кредитования в г. Бишкек» и др. 

Рассматривая в целом текущую ситуацию на рынке жилья Кыргызской Республике, сле-
дует отметить следующие факторы, способствующие началу внедрения программы ипотечного 
кредитования: на территории республики существует достаточно большая масса жилых зда-
ний, незавершенного строительства, способная выступить в роли первоначального финан-
сового вложения, как со стороны государства, так и со стороны коммерческих организаций 
разной формы собственности, приняты или готовятся к принятию нормативные акты, 
регламентирующие деятельность субъектов рынка ипотечного кредитования, существует 
значительная потребность населения в жилье и т.д. 

Из приведенного краткого рассмотрения факторов, влияющих на эффективность ипотеки, 
следует четыре важных вывода. 

Во-первых, на начальных этапах становления рыночной экономики эффективное функ-
ционирование развитых форм массовой ипотеки невозможно, ибо, чем сложнее институт, 
тем большие требования он предъявляет к институциональной и культурной среде. Создание 
массового рынка жилья должно опираться на самые простые формы ипотечных институтов. 

Во-вторых, исходные формы ипотеки должны предусматривать встроенные механизмы 
преодоления недоверия между кредиторами и заемщиками в условиях слабой судебной 
системы и отсутствие кредитных историй. 

В-третьих, на первых этапах своего развития ипотечные институты должны способ-
ствовать повышению культуры сберегательного поведения и обеспечивать переход к более 
современным формам ипотеки. 

В-четвертых, становление ипотеки невозможно без существенной поддержки госу-
дарства. 

Важно отметить еще один существенный момент. Что касается доступности собственно 
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жилья, то одних «дешевых» ипотечных кредитов здесь недостаточно. Стоимость жилья на 
рынке зависит от баланса спроса и предложения. При снижении ставки по ипотечному кредиту 
увеличиться число потенциальных заемщиков при текущей стоимости жилья, в, следствии 
повысится спрос на жилье, что приведет к росту цен на квартиры, и в итоге получится 
замкнутый круг – снижается число потенциальных заемщиков при новом уровне цен. В итоге, 
ключ к решению жилищной проблемы так же следует искать в сфере производства, в объемах 
строительства, себестоимости квадратного метра, размерах всевозможных «накладных 
расходов». Расходы на приобретение жилья в кредит станут посильными, если будет 
достаточное количество жилья по приемлемой цене.  

В настоящее время изменились основные принципы и сама идеология развития строитель-
ного производства. В связи с этим особое значение приобретают вопросы дальнейшего 
совершенствования государственной политики регулирования инвестиционной деятельности и 
повышения эффективности использования имеющегося производственного потенциала 
строительного комплекса, который в настоящее время насчитывает свыше 3 тыс. Только 
зарегистрированных хозяйствующих субъектов. В результате структурных преобразований в 
строительном комплексе доля предприятий и организаций частных форм собственности стала 
преобладающей и составляет 92% от их общего числа. Отмечаемый в последние годы более 
чем двукратный рост числа подрядных организаций в основном обусловлен не увеличением 
объемов строительных работ, а их организационным разукрупнением на более мелкие 
структуры. Доля строительных организаций с численностью работников до 50 человек в 
настоящее время составляет около 94%, что отрицательно сказывается на степени 
индустриализации работ, их качестве и стоимости вводимых объектов. Количество убыточных 
предприятий в строительной отрасли составляет около 37%, а промышленности строительных 
материалов – порядка 45% от их общего числа. 

Как показывает практика, в строительной отрасли республики существуют проблемы и 
перспективы. К текущим проблемам можно отнести: шаткость финансового положения 
большинства строительных организаций в, следствие низкой платежеспособности предприятий 
и населения; недостаточная загрузка имеющихся производственных мощностей; высокий 
удельный вес оборудования и машин с большой степенью износа и преобладание морально 
устаревшей техники; отсутствие достаточных оборотных средств для развития; сбои в  
поставке строительного материала; затяжные конфликты между строителями, жильцами и 
мэрией по поводу размещения строительства объектов и др. 

Все вышеуказанное определяет важность и необходимость принятия действенных мер, 
направленных на улучшение положения дел в данной сфере, как на отраслевом, так и в 
общегосударственном уровнях. Основными из них являются: осуществление мер государ-
ственной политики, направленных на улучшение инвестиционного климата и стимулирование 
притока прямых иностранных и частных внутренних инвестиций во все сектора экономики; 
развитие производства строительных материалов (использование современных отечественных 
материалов и технологий при строительстве и эксплуатации жилищного фонда, а так же в 
производстве коммунальных услуг); стимулирование привлечения к инвестициям денежной 
наличности населения; создание фонда развития и преобразование части финансово- 
кредитных учреждений в целевые ссудосберегающие жилищные организации, которые при 
поддержке государства смогут реинвестировать вклады в жилищные кредиты на выгодных для 
вкладчиков условиях; разработка правил и порядка сноса ветхих жилых строений; пересмотр 
правила проведения и оплаты государственной экспертизы сдачи строительных объектов; 
отменить 20%-й НДС на строительство жилья. 

Кроме того необходимо создать базовый набор институтов рынка недвижимости, в том 
числе: 

- институтов государственного регулирования, стимулирования и поддержки 
профессиональной деятельности на рынке недвижимости; 
- институтов защиты интересов собственника и инвесторов на рынке недвижимости; 
- институтов профессиональной деятельности на рынке недвижимости (оценки 
недвижимости, риэлтерской деятельности и др.); 
 
Внести изменения и дополнения в законодательные акты в плане правового обеспечения 

формирования и развития инфраструктуры рынка недвижимости: 
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- совершенствование законодательства Кыргызской Республики, регулирующего рынок 
недвижимости; 
- упрощение процедур оформления сделок с недвижимостью; 
- совершенствования механизма защиты вещных прав на недвижимость граждан, 
коммунальных образований, государства;  
- упрощение процедуры предоставления прав на земельные участки и инвестиционно-
строительного процесса; 
 
Финансовое обеспечение осуществлять за счет внутренних (включая ипотечное кредито-

вание населения на приобретение и строительства жилья, аренды недвижимости, государствен-
ные целевые субсидии на приобретение жилья и др.) и внешних источников финансирования, 
не запрещенных законодательством Кыргызской Республики; 

Создание системы информационно-консультационного обеспечения на местах по вопро-
сам разрешительных процедур, предоставление прав на земельные участки, проектирования 
строительства, приемки в эксплуатацию, государственной регистрации и другим вопросам, 
связанным с индивидуальным жилищным строительством. 

Главной задачей в этом направлений является создание единой информационно-
компьютерной сети по правам на недвижимое имущества, для полного и своевременного 
обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления, а так же всех 
участников рыночных отношений и других потребителей надежной и регулярно обновляемой 
информацией о зарегистрированных правах на недвижимость. 

Для решения жилищной проблемы в республике потребуется реальная политическая воля 
руководства, четкая технология взаимодействия всех участников процесса (банков, властей, 
застройщиков, риэлтеров) и эффективные менеджеры на всех уровнях. Необходим взвешенный 
подход в реформировании жилищной сферы, учитывающий особенности социально- 
экономического развития страны. Важнейшую роль при этом должно сыграть расширение и 
совершенствование государственного регулирования жилищной сферы, в частности, 
государственного регулирования рынка жилья и жилищно-коммунального хозяйства. 
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РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Дамира Джапарова* 
 
Становление рыночных отношений в системе здравоохранения и связанные с этим проб-

лемы их регулирования требуют тщательного изучения особенностей сферы медицинских 
услуг, выявления проблем и путей их решения. Не разработанность проблемы ценообразова-
ния, существование различных методологических подходов к формированию цены на меди-
цинские услуги, сложность исчисления затрат обуславливают отсутствия общепринятой мето-
дики определения цен, что вызывает сложности в практике ценообразования на рынке 
медицинских услуг.  

Особенности рынка медицинских услуг, прежде всего, определены особенностями спроса 
на медицинские услуги, каковыми являются: 

1. непредсказуемость болезни; 
2. наличие ассиметричной информации, т.е. больной не информирован или мало инфор-

мирован о своей болезни, в связи, с чем спрос определяется перечнем предлагаемых 
медицинских услуг; 

3. риску заболеть подвергаются люди преимущественно с низким доходом. 
Все это требует регулирования и совершенствования механизма управления системой 

здравоохранения медицинских услуг. Однако в целом развитие сферы медицинских услуг 
зависит от уровня финансирования этой системы.   

В настоящее время система здравоохранения финансируется на основе договоров с терри-
ториальным фондом обязательного медицинского страхования (ОМС), выполняющим функции 
страховщиков по ценам и нормативам, индивидуальным для каждого учреждения или группы 
однотипных учреждений. В июне 2003 года был принят закон «О системе Единого плательщи-
ка в финансировании здравоохранения Кыргызской Республики». Система Единого платель-
щика – это объединение средств государственного бюджета и обязательного медицинского 
страхования и создание единой системы финансовых ресурсов здравоохранения с целью 
последующего одноканального финансирования лечебно- профилактических учреждений.   

Согласно принципам данной системы, Министерство здравоохранения Кыргызской 
Республики передало право управления средствами республиканского бюджета и специальны-
ми средствами в размере утвержденных смет расходов на содержание учреждений здравоохра-
нения, Бишкекскому территориальному управлению Фонда обязательного медицинского 
страхования (БТУ Фонда ОМС). Это в определенной степени устранило дублирования в 
расчетах затрат на проведение лечебно- профилактической работы медицинских учреждений. 
Показатели исполнения сметы расходов по учреждениям здравоохранения за первое полугодие 
текущего года, доводятся Министерством здравоохранения до БТУ Фонда ОМС. Те в свою 
очередь, с целью уточнения ожидаемых расходов, информацию о смете расходов предоставля-
ют учреждениям здравоохранения. Далее, сметы поступают в БТУ Фонда ОМС для 
последующего финансирования.  

Министерство здравоохранения постоянно выделяет БТУ Фонда ОМС суммы из средств 
республиканского бюджета и специальных средств, для финансирования учреждений 
здравоохранения, работающих по системе Единого плательщика по статьям сметы расходов в 
соответствии их долей. БТУ распределяет их на каждое лечебное учреждение. 

Учреждения здравоохранения, работающие в системе Единого плательщика, 
представляют в БТУ Фонда ОМС отчет: 

-  ежемесячно о численности госпитализированных и выписанных пациентов, 
                                                 
* Доц. КНУ. 
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- о сложности заболеваний в стационарах и количестве посещений в амбулаторно-
диагностических отделениях. Согласно правилам работы системы Единого плательщика БТУ 
Фонда ОМС, в свою очередь,  ежеквартально делает отчеты об исполнении сметы расходов 
Министерству здравоохранения Республики.  

В основе составления сметы расходов и последующего распределения финансовых ресур-
сов используется средняя стоимость пролеченного случая. Определяется средний расчетный 
показатель, отражающий размеры средств государственного бюджета, обязательного медицин-
ского страхования и сооплаты пациентов, направляемых за каждого пролеченного больного. 
Это позволяет осуществлять определенный контроль и анализировать уровень затрат. 

Стоимость оплаты за пролеченный случай рассчитывается по формуле: 
ПС = БС бюдж.  х  Ккзг. х  Крег.  
ПС – стоимость пролеченного случая, БС бюдж. – базовая ставка бюджетного финансиро-

вания, Кзг – коэффициент затратоемкости по клинической группе отражает стоимость лечения 
однородных заболеваний, близких по затратам. Крег. – регулирующий коэффициент. Базовая 
ставка бюджетного финансирования  определяется путем деления объема утверждаемых 
бюджетных средств на планируемый год на количество пролеченных случаев в предыдущий 
период. Крег. – учитывает затратоемкость по каждой больнице. Таким образом, данная система 
позволяет осуществлять расчет с ЛПУ по среднему тарифу за каждого пролеченного пациента.   

Анализ показывает, что существующая система бюджетного финансирования осуществ-
ляется на основе учета затрат на лечение за прошлые периоды, не отражая реальный уровень 
расходов и качество медицинского обслуживания. Значительная часть этих ресурсов в силу 
необходимости используется на содержание учреждений здравоохранения: ремонт здания и 
сантехнического оборудования, и осуществление других непредусмотренных в плане расходов. 
Такой принцип финансирования не отражает реальных затрат, так как оно осуществляется на 
основе сметы, отражающей затраты в прошлые годы. Тем более не стимулирует качество и 
сроки лечения в текущий период. В этой связи нужен механизм учета затрат, стимулирующий 
качество медицинского обслуживания.   

Система оплаты за пролеченный случай далеко не соответствует количеству вылеченных 
людей, так как это статистика выписанных стационаром за определенный период времени 
пациентов. Среди них достаточно большое количество людей с хроническими заболеваниями.  

В медицинской статистике отсутствует показатель, характеризующий возвращение быв-
ших пациентов на рабочие места. При существующем уровне безработицы в Кыргызстане 
невозможно проследить этот показатель. Такой принцип финансирования, кроме того создает 
стимулы к сохранению избыточного количества больничных коек, что сопровождается не-
оправданными затратами на коммунальные услуги. Иначе говоря, избыточные мощности 
сектора здравоохранения приводят к неоправданным расходам. Поэтому повышение 
эффективности работы лечебно-профилактических учреждений в Кыргызстане требует не 
только поисков оптимальных источников финансирования этой сферы, но и  своевременного 
снижения нерациональных затрат.  

Итак, учреждения здравоохранения республики в настоящее время финансируются  через 
систему Единого плательщика. Однако единая фиксированная сумма, выделяемая на лечение, 
осуществляется вне зависимости от тяжести заболевания, социального статуса, пола и возраста 
пациента.  Государство также не имеет реальных рычагов  и методов  контроля качеством 
медицинских услуг. Также отсутствует равномерное распределение медицинских работников, 
и соответственно финансов по регионам – максимум в центральных городах (Бишкек, Ош) и 
минимум – в отдаленных поселках. 
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Исполнение консолидированных бюджетов, млн.сомов
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Как видно из диаграммы, значительная часть бюджета сосредоточена в городе Бишкек, 

Чуйской и Ошской областях. Это объясняется тем, что ввиду отсутствия специалистов и 
квалифицированной помощи в сельской местности значительная часть пациентов приезжают в 
столицу, Чуйскую область и крупные областные центры республики. В связи с этим 
необходимо рассмотреть возможности  ощутимого повышения заработной платы врачей и 
других категорий медицинских работников сельской местности. 

В настоящее время значительная часть молодых специалистов медиков – выходцев из 
села, остаются в городе Бишкек или его окраинах. Причиной тому является возможность 
заработать больше, лучшие условия труда и городской досуг. В этой связи необходимо 
разработать действенные стимулы работы именно в отдаленных районах республики.  

Большая часть населения,  а именно со средним уровнем дохода и выше него (работники 
малого и среднего бизнеса), не участвуют в государственном финансировании здравоохране-
ния. В настоящее время Фонд обязательного медицинского страхования охватывает только 
государственных служащих – врачей, учителей, военных и т.п. То есть процент взимается от 
мизерной суммы заработной платы.  

Далее, не включены в эту систему жители сельской местности, относящиеся к самым  
незащищенным слоям населения, так как уровень медицинской помощи в таких районах 
значительно ниже, и ухудшается с момента развала Советского Союза. В итоге – очень 
маленькая сумма и невозможность покрыть даже пятую часть затрат на медицинские услуги. 
Это требует разработки механизма привлечения, самое главное – заинтересованности граждан 
в страховании собственного здоровья.  

Высокий рост неофициальных выплат резко сократил доступность здравоохранения для 
социально уязвимых категорий населения, особенно проживающих в отдаленных и 
труднодоступных регионах. В этой связи появилась необходимость введения сооплаты, 
которая обусловлена в первую очередь экономическими предпосылками, и, прежде всего - 
снижением бюджетного финансирования системы здравоохранения.  
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По данным диаграммы можно увидеть что, несмотря на небольшой объем планируемой 

суммы финансирования, бюджетное финансирование из года в год выполняется с некоторым 
отставанием от плана.  

В целом снижение бюджетного финансирования, отсутствие в больницах лекарств, 
элементарных дезинфицирующих средств, мягкого инвентаря  и низкая  заработная плата 
медицинских работников способствовало развитию неофициальных платежей населения. 

По данным социологического опроса, проведенного Национальным статистическим 
комитетом, совместно с Всемирной организацией здравоохранения, средние расходы семей на 
лечение одного пациента  в стационаре в целом составили 1388 сомов. Если учесть, что  в 2001 
году в стационарах республики пролечено 715,9 тыс. человек, то в среднем общая сумма 
неофициальных затрат составила около 1 млрд. сомов, или почти 70% государственного 
бюджета здравоохранения. А в кассы учреждений за указанный период в виде специальных 
средств от оказания платных услуг поступило лишь около 77 млн. сомов, или немногим более 
8%. При сравнении с объемом специальных средств размеры неофициальных выплат 
превысили их почти в 12 раз. 

Высокий рост неофициальных выплат резко сократил доступность здравоохранения для 
социально уязвимых категорий населения, особенно проживающих в отдаленных и трудно-
доступных регионах. В этой связи появилась необходимость введения сооплаты, которая 
обусловлена в первую очередь экономическими предпосылками, и, прежде всего - снижением 
бюджетного финансирования здравоохранения почти в четыре раза. Так, при сокращении ВВП 
до 60% от уровня 1991 года отмечается сокращение удельного веса расходов на здравоохра-
нение с 3,8% до 2:% в 2004 году. При этом оплата труда медицинских работников сократилась 
вдвое и остается самой низкой в республике. 

Таким образом, введение официальной сооплаты населением, с одной стороны, является 
вынужденной мерой в связи с недостаточным финансированием здравоохранения. С другой 
стороны, предоставление медико-санитарной помощи населению по Программе государствен-
ных гарантий улучшает доступность населения к медицинским услугам, социально уязвимых 
категорий и является механизмом в борьбе с неофициальными выплатами.  

Программа государственных гарантий обеспечивает следующие виды медико-санитарной 
помощи:  

- скорая медицинская помощь; 

Поступление страховых взносов из Республиканского бюджета за детей до 16 лет, 
пенсионеров, и лиц, получающих социальные пособия, (млн.сомов).
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- первичная медико-санитарная помощь; 
- специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях; 
- стационарная помощь;  
- лекарственное обеспечение; 
- стоматологическая помощь; 
- слухопротезирование и обеспечение очковой оптикой; 
-  санитарно- гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 
Кроме того, обслуживание скорой медицинской помощью и службой санитарной авиации 

осуществляется также бесплатно, включая медикаментозное обеспечение. Этими услугами 
могут пользоваться все категории населения при состояниях, угрожающих жизни, вызванных 
внезапными заболеваниями, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями 
беременности и родов.  

Размеры сооплаты для граждан, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, составляет 50% стоимости обследования и лечения согласно прейскуранту, 
утвержденному Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.  

Следует отметить, что в странах с развитой рыночной экономикой, откуда заимствован 
этот опыт, сооплата пациента  не превышает 20% расходов на его лечение. Там очевидно 
учитывается относительно низкий уровень доходов людей с наиболее высоким риском 
заболеваемости.  

Практика показывает, что и этих, вместе взятых источников финансирования у нас 
недостаточно для полноценного лечения людей с тяжелыми формами заболеваний. Многим 
приходится делать дополнительные расходы на покупку необходимых для лечения лекарств и 
прохождения непредусмотренных в нормативе затрат, процедур и обследований. 

Ниже приведены нормы сооплаты населением стоимости лечения и питания при 
госпитализации в стационар (Национальный госпиталь, Национальный центр кардиологии и 
терапии, Национальный хирургический центр, Национальный центр онкологии, Научный 
центр гематологии): 

Для лиц, получающих социальные пособия и пенсии при наличии направления  
- при заболеваниях терапевтического профиля - 190 сом 
- при заболеваниях хирургического профиля  - 250 сом  
Для граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию  
- при заболеваниях терапевтического профиля - 830 сом 
- при заболеваниях хирургического профиля  - 1080 сом 
Для незастрахованных граждан  
- при заболеваниях терапевтического профиля - 1150 сом 
- при заболеваниях хирургического профиля  - 1500сом 
При госпитализации граждан без направления группы семейных врачей или центра 

семейной медицины предусмотрены следующие виды оплаты: 
-при заболеваниях терапевтического профиля -2100 сом 
-при заболеваниях хирургического профиля  - 2730 сом. 
 
Размер оплаты медицинских услуг для иностранных граждан определяется по прейс-

куранту цен на медицинские услуги для иностранных граждан, находящихся в Кыргызской 
Республике. Для граждан – участников Содружества Независимых Государств, в размере 
фактических затрат, сложившихся при оказании им медицинской помощи. 

Как отмечено выше, из-за недостаточного финансирования здравоохранения больные 
вынуждены производить ещё дополнительные расходы на лечение, хотя и в меньших размерах. 
Учитывая, что риску болезни подвергается в основном люди с относительно низким доходом, 
следовало бы дифференцировать размер сооплаты с учетом реальных доходов граждан.  

В условиях недостаточных финансовых ресурсов существует проблема эффективного их 
использования. Особенности системы здравоохранения определяют специфику оценки и 
показателей эффективности медицинских услуг. В этой связи рассматриваются виды эффек-
тивности системы здравоохранения и опыт Великобритании в повышении эффективности 
здравоохранения, что может быть использован в нашей практике медицинских работников. 
Для максимизации выгоды и эффективности в здравоохранении необходимо проводить 
экономическую оценку различных направлений лечения, что требует анализа альтернативных 
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путей осуществления медицинской помощи пациентам при различных заболеваниях.  
Основную проблему экономической оценки эффективности можно отразить на примере 

дерева затрат («Дерево альтернативного выбора  экономических издержек»). Она состоит из 4-
х этапов (шагов). 

I этап – производится расчет затрат на программу А и программу В; 
II этап – исчисляется разность затрат А-В; 
III этап – рассматривается результат А, В; 
IV этап – исчисляется разница между результатами А и В. 
Далее самый ответственный момент – это Выбор. 
Проводится выбор наиболее эффективной программы (по результатам или последствиям). 

Полная экономическая оценка состоит из определения, измерения, оценки и сравнения затрат и 
последствий рассматриваемых альтернатив. 

Существует три основных аналитических метода: 
1. Анализ эффективности затрат. 
2. Анализ выгодности затрат. 
3. Анализ полезности затрат. 
При анализе эффективности затрат, затраты в денежном выражении сравниваются с 

результатами в натуральных единицах эффективности. При этом подразумевается, что мы 
знаем, насколько эффективными являются медицинские процедуры.  

На практике многие виды помощи, оказываемой обычно врачами, не протестированы на 
клиническую эффективность в полном объеме, а если это сделано, то не всегда полная 
информация распространена. Поэтому, чтобы медицинское лечение было максимально 
эффективным необходим сбор доказательств эффективности. 

Сбор доказательств эффективности гарантирует: 
• наибольшую пользу при внедрении данной технологии лечения, которая приносит 

больше пользы, чем вреда (защищает интересы каждого пролеченного пациента); 
• возрастание технологической экономической эффективности (врачи или другие 

медицинские работники используют меньше ресурсов при лечении данного 
заболевания, достигая те же результаты);  

• увеличение экономической эффективности в распределении ресурсов (они направлены 
на лечение тех заболеваний, от которого больше пользы для здоровья при  одинаковом 
количестве затраченных ресурсов). 

Для получения надежного результата может служить клинический тест КИМСО - 
контролируемое испытание методом случайного отбора.  

На практике, как основной проводник эффективности обычно используется 
клинический опыт, однако по ряду причин он является ненадежным: 

• клиницисты помнят одни случаи лучше, чем другие, что может привести к ошибкам в 
их заключениях; 

• врачи могут иметь некоторую личную заинтересованность в результатах исследования 
определенной технологии лечения; 

• бывает сложно определить, чем вызвано улучшение доровья пациента в некоторых 
случаях: проведенным лечением или какими-то другими факторами; 

• врачи могут сомневаться в методах лечения, которые оказывались пациентам с 
различными характеристиками; 

• отношения врача с пациентами могут влиять на результат лечения; 
• размер группы наблюдения может быть небольшим. 
Важно учитывать количество проведенных исследований по изучению аналогичных 

технологий лечения. Это позволяет сконцентрировать работу научных организаций в сфере 
здравоохранения на составлении систематических обзоров по проблемным исследованиям и 
более эффективному их распространению. Особенно это важно в тех случаях, когда размеры 
наблюдаемых эффектов малы. Тогда для получения значимых результатов их можно 
компоновать с другими КИМСО, с использованием статистических технологий для получения 
более точных мер эффективности. Такой метод известен как мета-анализ. 

В результате анализа эффективности затрат, или стоимостного анализа эффективности, 
получают соотношение «стоимость/эффективность», указывающее, какую дополнительную 
денежную сумму необходимо потратить для получения дополнительного преимущества 
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(обычно выраженного в так называемых «естественных единицах»: одной спасенной жизни в 
год, устранения одного обострения болезни, уменьшения выраженности определенного 
симптома). Данное соотношение вычисляется по формуле: 

С / Э = (С2 - С1) / (Э2 - Э1), 
где С / Э - «стоимость/эффективность», С1 и С2 - общая стоимость первого и второго 
вмешательства соответственно, а Э1 и Э2 - эффективность первого и второго вмешательства 
соответственно, выраженная в естественных единицах (обычно продолжительность жизни в 
годах). 

Допустим, стоимость метода лечения А - 5000 денежных единиц, а метода лечения В - 
10000 денежных единиц. В результате применения метода А ожидаемая продолжительность 
жизни составит 3 года, а в результате применения метода В - 5 лет. Экономический анализ 
эффективности затрат, или стоимостный анализ эффективности, будет включать в себя 
следующие вычисления: «Стоимость/эффективность» = (10000 - 5000) / (5 - 3) = 2500 
денежных единиц за год спасенной жизни. 

Таким образом, анализ эффективности затрат, или стоимостный анализ эффективности, 
хотя и является наиболее распространенным методом экономической оценки эффективности 
лечения, не лишен некоторых недостатков, главным из которых является отсутствие 
информации о качестве жизни (КЖ) больных, подвергавшихся изучаемым вмешательствам. 

Анализ затрат и выгод - это единственный метод, который может помочь решить 
самостоятельно: следует ли реализовать эту программу когда польза превышает затраты, 
обеспечивая позитивную чистую выгоду. При этом более экономически эффективным 
считается то вмешательство, которое: 

а) требует меньше денежных средств, но при этом, по меньшей мере, является таким же 
эффективным; 

б) является более эффективным, но более дорогим, и его дополнительные преимущества 
оправдывают дополнительные затраты; 

в) является менее эффективным, но менее дорогим, при этом дополнительные 
преимущества конкурирующего вмешательства не оправдывают дополнительных затрат. 

Анализ полезности затрат отражает количество лет жизни, проведенных благодаря 
системе здравоохранения, так и качество жизни, улучшенное в результате лечения. 
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GİRİŞİMCİLERİN TÜRKÎ CUMHURİYETLERDE YATIRIM NİYETLERİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KAYSERİLİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Muhibbi Suat AKSOY* 
Ferit KULA** 

 

ÖZET 
Bu araştırma, son yıllarda Türkiye Sanayinde önemli bir pay sahibi olan Kayserili girişimcilerin 

Türkî Cumhuriyetleri’ne yatırım niyetleri ve bunu etkileyen faktörleri konu almaktadır. Araştırmada 
Kayseri Organize Sanayi’nde faaliyette bulunan 43 firmaya anket uygulanarak elde edilen veriler 
değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarından elde edilen bulgular genel olarak ele alındığında 
girişimcilerin bu ülkelere yatırım yapma konusunda kararsız oldukları ve gelecekte yatırım yapma 
planlarının zaman açısından da belirsiz olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda ekonomik ve 
politik istikrar, hammadde bulunabilirliği ve maliyeti ve ülkedeki toplumsal kargaşa ve terörist 
eylemlerin girişimcilerin en çok önem verdiği ilk üç faktör olduğu ortaya çıkmıştır.  

GİRİŞ 
Bir ülkenin kalkınmasında yatırımın önemi açıktır. Ancak bazı durumlarda ülke kaynakları 

yatırım için yetersiz veya harekete geçirilmemiş olabilmektedir. Öte yandan, yoğun rekabet altında 
karlılık, büyüme ve süreklilik gibi temel işletme amaçlarına ulaşabilmek günümüz şartlarında giderek 
güçleşmektedir. Bu çerçevede işletmeler yalnızca yurt içi pazarda faaliyette bulunarak temel 
amaçlarına ulaşmada yetersiz kalabilmektedir. İhracatla yurt dışı faaliyetlere adım atan işletmeler 
uluslararasılaşmanın gereği olarak bir süre sonra bu ülkelerde yatırım yapma kararı almaktadırlar. 
Girişimcilerin dış yatırım kararları bir yandan kendi amaçlarına hizmet ederken, diğer yandan da ev 
sahibi ülkeler açısından ülkeye dış kaynak girişi ve ülkenin kendi kaynaklarının etkin kullanımına 
hizmet etmektedir. Bu nedenle, ülkeler arasındaki dış yatırım nedenlerinin bilinmesi büyük ev sahibi 
ülkelerin uygulayacağı politikaların belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.  

Bir girişimcinin ulusal sınırların ötesinde üretimde bulunmak üzere yabancı ülkelerde fabrika, 
bina, üretim tesisi kurmak ya da satın almak suretiyle kendine bağlı bir şube açması 
doğrudan/dolaysız yabancı sermaye yatırımı ve bu şekilde oluşan organizasyona ise çokuluslu girişim 
olarak adlandırılmaktadır. Ekonomi literatüründe önceleri diğer uluslararası sermaye hareketleri ile 
aynı görülen dolaysız yabancı sermaye yatırımları, sermaye faktörünün ülkeler arasındaki getiri 
farklılıkları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak Hymer (1960) dolaysız yabancı sermaye 
yatırımlarının diğer uluslararası sermaye hareketlerinden faklı olarak teknoloji, işletme teknikleri ve 
benzeri gayri maddi varlıkların transferini de içerdiğini ortaya koyarak bu tip yatırımları diğer 
sermaye hareketlerinden ayırmıştır. Hymer’in yapmış olduğu bu ayrıma bağlı olarak dolaysız yabancı 
sermaye hareketlerinin nedenleri konusunda yapılan araştırmalar hız kazanmış ve bu alanda teori, 
hipotez, paradigma, okul şeklinde adlandırılan ve genel olma iddiasında bir çok farklı yaklaşım ortaya 
çıkmıştır. İçselleştirme yaklaşımı (Buckley ve Casson, 1976) ve eklektik teori (Dunning, 1979) bu 
yaklaşımların en çok bilinenleridir. Teorik yaklaşımlar dışında, literatürde dolaysız yabancı sermaye 
yatırımlarını belirleyen faktörleri inceleyen istatistik araştırmaların sayısı oldukça fazladır. Jackson ve 
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Markowski (1996) dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını belirleyen faktörleri inceleyen istatistik 
araştırmaları işletme anketleri ve ekonometrik araştırmaları olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Bu 
araştırmalarda (Schneider and Frey, 1985; Wheeler and Mody, 1992; Singh and Jun, 1995; Summary 
and Summary, 1995; Jackson and Markowski, 1996; Chakrabarti, 2001; Coşkun, 2001; Tatoğlu and 
Glaister, 1996; Tatoğlu and Glaister, 1998; Tatoğlu, 2000; Kula, 2006) öne çıkan faktörleri ekonomik 
faktörler (kişi başına gelir, işgücü maliyeti, vergiler, işgücünün niteliği, ihracat), risk faktörleri (politik 
istikrarsızlık, ekonomik risk) ve kültürel faktörler olarak gruplandırabiliriz. 

Bu araştırmada yukarıda sözü edilen faktörler ışığında Türkiye Sanayinde önemli bir pay sahibi 
olan Kayserili girişimcilerin Türkî Cumhuriyetlerine yatırım yapma niyetleri ve bu niyeti etkileyen 
faktörler incelenmiştir. Son yıllarda Türkiye Sanayinde önemli bir pay sahibi olan Kayserili 
girişimcilerin başarı nedenleri ile ilgili yoğun tartışmalar yaşanmakta ve bu durum Avrupa Birliği 
kaynaklı araştırmalara bile konu olmaktadır. Ancak bu araştırmalarda, Kayserili girişimcilerin dış 
yatırım kararlarına ilişkin bilgiler yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmayla, bu eksikliğin giderilmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu araştırma yatırım almak isteyen Türkî Cumhuriyetlerin uygulayacağı 
politikalar açısından da yardımcı olabilecektir. 

YÖNTEM VE ANKETE KATILAN KİŞİ VE FİRMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 
Araştırmada Kayseri’de faaliyette bulunan, Türkî Cumhuriyetlere ihracat yapan orta ve büyük 

ölçekli işletmeler hedef seçilmiştir. Kayseri Organize Sanayi’nde faaliyette bulunan 330 şirketin 
yaklaşık 190 tanesi orta ve büyük ölçeklidir. Bu firmaların mobilya, metal eşya ve tekstil sektöründe 
yer alan 95 tanesine e-posta ve telefon ile ulaşılarak toplam 63 firmadan yüz yüze görüşmek için 
randevu alınmıştır. 63 firmaya anket uygulanarak, firmaların Türkî Cumhuriyetlerde yatırım yapma 
niyetlerini etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu firmaların 20 tanesi dış yatırım yapma 
niyetlerinin bulunmadığını beyan etmişlerdir. Bu nedenle bu firmalara uygulanan anketler 
değerlendirilmemiştir. Anket ağırlıklı olarak kapalı uçlu sorulardan oluşturulmuştur. Sorularda 
literatürdeki ekonomik faktörler, risk faktörleri ve kültürel faktörler gruplandırmasına uyulmuştur. Bu 
faktörleri içeren sorular 5’li ölçek (Çok önemli, Önemli, Fark etmez, Önemli değil, Hiç önemli değil) 
kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Değerlendirmeye katılan kişilerin firma içindeki pozisyonlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de 
görülmektedir. 

 
Tablo 1: Ankete Katılan Kişinin Görevi 
 

Görev Frekans Yüzde(%) 
Tepe Yönetici 9 20 
Şirket Sahibi 7 16 
Şirket Ortağı 23 54 
Yönetim Kurulu Üyesi 4 10 
Toplam 43 100 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi anket büyük ölçüde firma sahibi ve ortaklarına uygulanmıştır. 

Firmaların yatırım kararlarında son sözün firma sahiplerine ait olduğu düşünüldüğünde çalışmanın 
anket uygulaması açısından amacına ulaştığı söylenebilir. Anket uygulanan işletmelerin ortalama 
kuruluş yılları 1992 ve görüşülen kişilerin ortalama yaşı 41’dir (Tablo 2). 

 
Tablo 2: Ankete Katılan Kişi ve Firmalara İlişkin Bilgiler 
 

Özellikler Ortalama 
Yaş 41 
Kuruluş Yılı 1992 
İhracat 1-5 milyon $ 
İhracat/Toplam Satış %1-%20 Arası 
Türkî Cumhuriyetlere Yapılan İhracat/Toplam İhracat %1-%20 Arası 
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Anket uygulanan firmalar büyüklük, toplam satış, dış ticaret ve benzeri nitelikler açısından dış 
yatırım yapabilecek özelliklere sahip olmalarına rağmen, görüşülen firma sahiplerinin büyük 
çoğunluğu Türkî Cumhuriyetlere yatırım yapma konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Bkz 
Tablo 2 ve Tablo 3).  

 
Tablo 3: Gelecekte Türkî Cumhuriyetlere Yatırım Yapma Düşüncesi 

Cevap Frekans Yüzde (%) 
Kesinlikle Evet 1 2 
Evet 12 28 
Kararsızım 30 70 
Toplam 43 100 

 
Ayrıca bu ülkelere yatırım yapma süresinin belirsiz olması da dikkat çekicidir (Tablo 4). Bu 

nedenle anket sonuçlarının yatırım yapmayı etkileyen faktörlerden çok Türkî Cumhuriyetlerden 
beklenen ilerlemeleri yansıttığı düşünülebilir.  

 
Tablo 4: Yatırım Yapma Süresi 

Cevap Frekans Yüzde (%) 
Zamanı Belirsiz  36 84 
1-3 Yıl Arası 2 5 
4-7 Yıl Arası 3 7 
8-10 Yıl Arası 1 2 
10 Yıldan Sonra 1 2 
Toplam 43 100 

 
Ankete katılan girişimciler ile yapılan yüz yüze görüşmelerde bu kişilerin büyük bir kısmı Türkî 

Cumhuriyet’lerindeki yatırım fırsatlarını araştırmak amacıyla bu ülkeleri ziyaret ettiklerini 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte şu ana kadar somut adım atmamış olmamaları ve yakın gelecekte de 
bu ülkelere yatırım niyeti konusunda kararsız olmaları dikkat çekicidir.  

 
2.) Anket Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi 
Girişimcilerin Türkî Cumhuriyetlere yatırım niyetleri etkileyen faktörlerin önem dereceleri, 

Standart Sapmaları en önemliden en önemsize doğru  Tablo 5’de görülmektedir.  
 
Tablo 5: Yatırım Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Önem Sırası 

Türkî Cumhuriyetlere yatırım kararını etkileyecek faktörler Ortalama Standart
Sapma 

1. Ekonomik ve politik istikrar 4,744 0,436 
2. Ev sahibi ülkedeki hammadde bulunabilirliği ve maliyeti 4,674 0,516 
3. Ülkedeki toplumsal kargaşa ve terörist eylemler 4,628 0,611 
4. Ülkedeki belirsizlik ve ani değişiklikler 4,605 0,489 
5. Nitelikli işgücü bulunabilirliği 4,581 0,493 
6. Hükümetlerin yabancı sermayeye bakışı 4,558 0,583 
7. Bürokratik engeller 4,558 0,658 
8. Yatırım teşvikleri 4,558 0,816 
9. İşgücü maliyeti 4,535 0,758 
10. İthalat kısıtlamaları (tarife ve kota) 4,442 0,583 
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11. Ev sahibi ülkedeki vergiler 4,395 0,687 
12. Yolsuzluk ve rüşvet 4,349 0,678 
13. Yatırım yapılacak ülkeye hammadde ithalat imkânı, avantajları  4,349 0,606 
14. Ev sahibi ülkenin gelişme potansiyeli 4,326 0,599 
15. Altyapı imkânları 4,326 0,599 
16. Pazarın büyüklüğü 4,256 0,718 
17. Ev sahibi ülkeden diğer ülke pazarlarına ihracat imkânı ve avantajları 4,140 0,668 
18. Ev sahibi ülkede yatırım düşünülen sektörlerdeki rekabet 4,116 0,784 
19. Ev sahibi ülkeden kar transferi imkânı 4,093 0,884 
20. Kültürel benzerlik ve dil kolaylığı 3,953 0,714 
21. Coğrafi yakınlık 3,953 0,834 
22. Ev sahibi ülkede farklı yatırım alanlarının bulunması 3,837 0,887 
23.Yatırım yapılacak ülkede ortak yatırım yapılacak girişimciler bulunması 3,791 1,047 
24. Türkî cumhuriyetlere yatırım yapan Türk yatırımcıların başarı-başarısızlıkları 3,395 1,015 
25. Ev sahibi ülkede yaşayan Türklerin yoğunluğu 3,302 0,764 

5 Çok Önemli, 4 Önemli, 3 Farketmez, 2 Önemli Değil, 1 Hiç Önemli Değil 
 
Tablo 5’e genel olarak bakıldığında girişimciler açısından ekonomik ve politik istikrarın en 

önemli faktör olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Her ne kadar ekonomik ve politik istikrar ilk sıradaki 
faktör olarak belirtilse de bu durumun genel olarak yatırım faaliyetinin doğasından kaynaklandığı 
düşünülebilir. Bir girişimci kendi ülkesinde yatırım kararı alırken de ekonomik ve politik istikrara 
göre davranmaktadır. Ancak ev sahibi ülkedeki hammadde bulunabilirliği ve maliyeti faktörünün 
ikinci sırada çıkması bu ülkeler açısından çok önemlidir. Girişimcilerin bu faktörün yanında nitelikli 
işgücü bulunabilirliği, ithalat kısıtlamaları (tarife ve kota, yatırım yapılacak ülkeye hammadde ithalat 
imkanı, avantajları gibi spesifik faktörleri ön plana çıkarmaları, Türki Cumhuriyetlerde temel üretim 
faktörleri açısından çok önemli eksikliklerin bulunduğunu göstermektedir. Bu ülkelerde sanayi 
işletmesi kurulması açısından hammaddenin bulunabilirliği, maliyeti ve ithal edilebilirliğinin temel 
ekonomik faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Kayseri’li girişimcilerin ülkedeki toplumsal kargaşa-terörist eylemleri ve ülkedeki belirsizlik ve 
ani değişiklikleri yüksek önem derecelerinde sıralamaları yatırım açısından politik faktörlerin 
ekonomik faktörler kadar önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle son dönemde bu ülkelerin 
bazılarında ortaya çıkan ve dünyada büyük yankı uyandıran çalkantıların bu sonucun ortaya 
çıkmasında önemli olduğunu düşünüyoruz.  

Anket sonuçlarında hükümetlerin yabancı sermayeye bakışı, bürokratik engeller ve yatırım 
teşvikleri sırasıyla 6, 7 ve 8. sıralarda birbirini takip edecek şekilde yer almaktadır. Bu durum bu 
ülkelerdeki hükümetlerin de yatırım çekmek için alması gereken tedbirleri göstermesi açısından 
önemlidir.  

TÜRKÎ CUMHURİYETLER AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR 
Anketin ortaya koyduğu bizce en ilginç sonuç ise üzerinde önemle durulan kültürel benzerlik ve 

dil kolaylığı, coğrafi yakınlık, Türkî Cumhuriyetlerde yaşayan çok sayıda vatandaşımızın bulunması 
gibi faktörlerin girişimcilerin bu ülkelere yatırım yapması açısından son sıralarda değerlendirilmesidir.  

Tablo 6’ya bakıldığında kültürel benzerlik ve dil kolaylığının Türkî Cumhuriyetleri’ne yatırım 
yapma niyeti ile ilgili olarak 12 girişimci tarafından “fark etmez” şeklinde nitelendirilmiş olması ilgi 
çekicidir.  
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Tablo 6: Kültürel Benzerlik ve Dil Kolaylığı 
Cevap Frekans Yüzde (%) 
Çok Önemli 10 23 
Önemli 21 49 
Farketmez 12 28 
Toplam 43 100 

 
Coğrafi yakınlık açısından da benzer sonuçlar göze çarpmaktadır. Bu faktör ile ilgili olarak da 13 

girişimcinin bu ülkelere yatırım kararında “fark etmez” cevabını vermiş olması şaşırtıcıdır (Tablo 7).  
 
Tablo 7: Coğrafi Yakınlık 

Cevap Frekans Yüzde (%) 
Çok Önemli 13 30 
Önemli 16 38 
Farketmez 13 30 
Önemli Değil 1 2 
Toplam 43 100 

 
Tablo 8’de ise yatırım tipine ilişkin bulgular ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yatırım yapılacak 

ülkede ortak yatırım yapılacak girişimcilerin bulunması konusuna ilişkin olarak ilginç sonuçlar 
çıkmıştır. Anket uygulanan 8 girişimci bu konuya “fark etmez”, 5 girişimci “önemli değil, 1 girişimci 
ise “ hiç önemli değil” şeklinde cevap vermiştir. Öte yandan, 29 girişimcinin ise bu konuyu çok 
önemli ve önemli şeklinde değerlendirdikleri görülmektedir. Bu durum, girişimcilerin bu ülkelerde 
yatırım yapmak için ortak olabilecekleri kişilerin bulunmasına önem verdikleri şeklinde 
yorumlanabilir. Sonuç olarak dış yatırım almak isteyen Türkî Cumhuriyetlerde öncelikler ülke içinde 
girişimci yetiştirmesinin önemli olduğu da söylenebilir. 

 
Tablo 8: Yatırım Yapılacak ÜlkedeOrtak Yatırım Yapılacak Girişimcilerin Bulunması 

Cevap Frekans Yüzde (%) 
Çok Önemli 12 28 
Önemli 17 40 
Farketmez 8 18 
Önemli Değil 5 12 
Hiç Önemli Değil 1 2 
Toplam 43 100 

 
Tablo 9, incelendiğinde ise, Türkî Cumhuriyetlerde bugüne kadar herhangi bir şekilde yatırım 

yapmış olan Türklerin başarı ya da başarısızlıklarının da yeni yatırım yapmayı düşünebilecek olan 
girişimcilerin niyetleri üzerinde etkili olabileceği söylenebilir.  

 
Tablo 9: Türkî Cumhuriyetlerde Yatırım Yapan Türk Yatırımcıların Başarı-Başarısızlıkları 

Cevap Frekans Yüzde (%) 
Çok Önemli 4 9 
Önemli 19 44 
Farketmez 13 31 
Önemli Değil 4 9 
Hiç Önemli Değil 3 7 
Toplam 43 100 
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Diğer yandan ankete katılanların neredeyse yarısının da o ülkelerde faaliyette bulunan Türk 
girişimcilerin başarısı ya da başarısızlıklarını referans olarak almaması girişimcilerin yatırım 
kararlarını kendi araştırmalarına göre değerlendireceği şeklinde yorumlanabilir. 

SONUÇ 
Araştırmada Kayseri Organize Sanayi’nde faaliyette bulunan 43 firmaya anket uygulanarak elde 

edilen veriler değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre Kayserili girişimcilerin Türkî 
Cumhuriyetlerine yatırım niyetlerini etkileyen en önemli 5 faktörün ekonomik ve politik istikrar, ev 
sahibi ülkede hammadde bulunabilirliği ve maliyeti, o ülkelerdeki toplumsal kargaşa ve terörist 
eylemler, belirsizlik ve ani değişimler ve nitelikli işgücünün bulunabilirliği olduğu ortaya çıkmıştır. 

Türkî Cumhuriyetlere yatırım niyetlerini etkileyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkan eko-
nomik ve politik istikrar beklentisi hususunda öncelikle bu ülke yönetimlerinin konunun ciddiyetini 
fark etmeleri ve bu konuya gereken önemi vermeleri gerekmektedir. Öyle ki, ülkelerine dış yatırım 
almak isteyen bu ülkelerin öncelikle bunun ön şartı olarak görebileceğimiz “istikrarı” sağlanması ve 
bu konuda yatırımcının aklında herhangi bir şüphe kalmamasına özen göstermesi gerekmektedir.  

Anket katılan girişimcilerin Türkî Cumhuriyetlere yatırım niyetlerini etkileyen İlk beş faktör 
içerisinde üçüncü sırada yer alan “ülkedeki toplumsal kargaşa ve terörist eylemler” ve dördüncü sırada 
yer alan “ülkedeki belirsizlik ve ani değişiklikler” ele alındığında bu durumlarla ilgili olarak 
girişimcilerin tereddütleri olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Girişimcilerle yüz yüze 
görüşmelerde girişimcilerin aslında bu ülkelere bakış açıları ile ilgili olarak da bu şüphelere sahip 
olduğu gözlemlenmiş bu durum anket sonuçlarına da yansımıştır. Bu iki faktör ile ilgili sorumluluk 
yine o ülke yönetimlerine düşmektedir. Girişimciler o ülkelere yapacakları yatırımın güvenliği ile 
ilgili bir şüphesi olmamalıdır. Girişimcileri yatırım için ülkelerine çekmek isteyen Türkî 
Cumhuriyetlerin bu faktörler dışındaki alt tedbirleri sağlamaları daha kolay olacaktır. 

Bunun yanında ankete katılan girişimciler açısından Türkî Cumhuriyetlere sanayi yatırımları için 
“gerekli hammaddelerin bulunabilirliği ve maliyeti” faktörü ikinci sırada önemli olan bir faktör olarak 
ön plana çıkmıştır. Sanayinin gelişebilmesinin temel şartlarından birisi olan hammadde girişimcilerin 
en fazla önem verdiği faktörlerden bir diğeri olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle, bu ülkelerin dış 
yatırım çekebilmek için bir taraftan da kendi ülkelerinde hammadde bulunabilirliğini sağlamaları 
önemli bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ankete katılan girişimcilerin ilk beş faktör arasında gördükleri son faktör ise “nitelikli işgücü 
bulunabilirliği” olarak belirlenmiştir. Girişimcilerle yüz yüze görüşme yapmamızın avantajlarından 
birisi de verilen cevapları derinlemesine tartışma imkânının ortaya çıkmış olmasıdır. Girişimcilerin 
aklında, Türkî Cumhuriyetlere yatırım yaptıklarında o ülkelerde nitelikli işgücü bulunabilirliği ile 
ilgili şüphelerin olduğu görülmüştür. Ayrıca, mevcut işletmelerindeki nitelikli işgücünü o ülkelere 
göndermeye ikna edemeyeceklerini belirten girişimciler olmuştur. Bu konunun da dış yatırım çekmek 
isteyen ülkeler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. 

Anket sonuçlarından elde edilen bulgular genel olarak ele alındığında girişimcilerin bu ülkelere 
yatırım yapma konusunda kararsız oldukları ve gelecekte yatırım yapma planlarının zaman açısından 
da belirsiz olduğunu göstermektedir. Ancak, bu sonuçlar Kayseri’li girişimcilerin bu ülkelere yatırıma 
tamamen sıcak bakmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira, görüşülen kişilerle yüz yüze görüşme 
neticesinde bu kişilerin Türki Cumhuriyetlere yatırım konusunda tamamen olumsuz bir tutum 
sergilemediği ve aslında bu ülkelere yatırım yapma niyetleri olduğu ancak yatırım zamanın belirsiz 
olduğu yani bu konunun kısa vadeli yatırım planlarında yer almadığı gözlemlenmiştir. Buradan Türkî 
Cumhuriyetlerin yetkililerinin çıkarması ve değerlendirmesi gereken konu; ülkelerine yatırım 
konusunda kararsız olan girişimciler ve Kayseri’de faaliyette bulunan diğer girişimcilerle üst düzeyde 
irtibat kurulması gerektiğidir. Bu girişimcileri ülkelerine yatırıma ikna etmek ve belirsiz olan yatırım 
süresini de mümkün olduğunca belirli hale getirmek için çaba sarf ederek bu süreyi öne almaları için 
girişimde bulunarak ülkelerine doğrudan yatırım almaları mümkün gözükmektedir. 

 
 
 



 

 

402

KAYNAKÇA 
Hymer, S. H. The International Operations of National Firms: A Study of Foreign Direct 

Investment, M.I.T. Doctoral Dissertation, Cambridge, Massachusetts, 1960. 
Buckley, P. J. and M. Casson, The Future of the Multinational Enterprise, Macmillan, London, 

1976. 
Dunning, J. H. “Explaning Changing Patterns of International Production: In Defence of the Eclectic 

Theory”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 4, November 1979, 
pp:269-295. 

Jackson, S. and S. Markowski, “The Attractiveness of Countries to Foreign Direct Investors”, 
Australian Journal of Management, Vol. 21, No. 2, December 1996, pp:113-138. 

Schneider, F. and B. S. Frey, “Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment”, 
Wolrd Development, Vol. 13, No. 2, 1985, pp:161-175. 

Singh, H. and K. W. Jun, “Some New Evidence on Determinants of Foreign Direct Investment in 
Developing Countries”, The World Bank International Finance Division, International 
Economics Department, Working Paper, September, 1995. 

Summary R. M. and L. J. Summary, “The Political Economy of United States Foreign Direct 
Investment in Developing Countries: An Empirical Analysis”, Quarterly Journal of 
Business and Economics, Vol. 34, No. 3, Summer 1995, pp:80-92. 

Wheeler, D. and A. Mody”, “International Investment Locations Decisions, the Case of US Firms”, 
Journal of International Economics, Vol. 33, 1992, pp: 57-76. 

Chakrabarti, A. “The Determinants of Foreign Direct Investment: Sensivity Analyses of Cross-
Country Regressions”, Kyklos, Vol. 54, No. 1, pp:89-114. 

Coşkun, R. “Determinants of Foreign Direct Investment in Turkey”, European Business Review, 
Vol. 13, No. 4, 2001, pp:221-226. 

Tatoğlu, E. “Western Joint Ventures in Turkey: Strategic Motives and Partner Selection Criteria”, 
European Business Review, Vol. 12, No. 3, 2000, pp:137-147. 

Tatoğlu, E. and K. W. Glaister, “Trends and Patterns of Foreign Direct Investment in Turkey”, 
European Business Review, Vol. 96, No. 6, 1996, pp:11-21. 

Tatoğlu, E. and K. W. Glaister, “Western MNCs’ FDI in Turkey: An Analysis of Location Spesific 
Factors”, Management International Review, Vol. 38, No. 2, 1998, pp:133-159. 

Kula, F. (2006), Çokuluslu Girişimler ve Türkiye, İleri yayınları, İstanbul, 2006. 
 



 

 

403

Ek: Anket Formu 
 
Bu Anket Kayseri Merkezli işletmelerin Türki Cumhuriyetlere yatırım niyetlerini etkileyen 

faktörleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenmiştir. Anketten elde edilen veriler İstatistiki yöntemler 
vasıtasıyla değerlendirilecek ve sonuçları Kırgızistan Bişkek’deki KIRGIZİSTAN- TÜRKİYE 
“MANAS ÜNİVERSİTESİ” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 
“ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ’NDE” Bildiri olarak sunulacaktır. 

Ankete katılan kişi ve kurumların isimlerinin kesinlikle gizli tutulacağı ve araştırma sonuçlarının 
bilimsel çalışma dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacağını taahhüt ederiz.  

Araştırmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. 
 
Dr. Muhibbi Suat Aksoy   Yrd. Doç. Dr. Ferit Kula 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
 

Ankete katılan kişinin yaşı: 
Ankete katılan kişinin görevi: (   )Tepe Yönetici (   ) Şirket Sahibi (   ) Şirket Ortağı (   ) Yönetim Kurulu Üyesi 
İşletmenin kuruluş yılı   :  
İşletmenin Faaliyet Alanı:  
İşletmenin bağlı olduğu ya da işletmeye bağlı olan başka işletmeniz var mı? (   ) Evet (   ) Hayır 
Evet ise diğer şirketlerin faaliyet alanı: 
İşletmede Çalışan Sayısı: (   ) 50-199 (   ) 200 ve üzeri  (   ) Diğer (belirtiniz): 
2005 yılı İhracatı: ( Dolar cinsinden yaklaşık) 
(   ) 10.000 - 100.000   (   ) 100.000 - 500.000   (   ) 500.000 - 1 Milyon (   ) 1-5 Milyon   (   ) 5 Milyon ve üzeri 
İhracatın Toplam satıştaki payı: 
(   ) % 1- 20 (   ) % 20-40 (   ) % 40-60 (   ) %60-80 (  ) % 80 - üzeri 
Türki Cumhuriyetlere yaptığınız ihracatın toplam ihracatınızdaki payı: 
(   ) % 1- 20 (   ) % 20-40 (   ) % 40-60 (   ) %60-80 (  ) % 80 - üzeri 
Gelecekte Türki Cumhuriyetlere yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? 
(   ) Kesinlikle Evet (   )Evet (   )Kararsızım (    )Hayır (   ) Kesinlikle Hayır 
Cevabınız olumlu ise, Yatırımınızı ne kadar süre sonra düşünürsünüz? 
(   ) Zamanı belirsiz      (   ) 1-3 Yıl içinde      (   ) 4-7 Yıl içinde       (   ) 8-10 Yıl içinde       (   ) 10 Yıldan sonra  
Bu ülkelere yatırım için düşündüğünüz sektör/ sektörler: (lütfen belirtiniz) 
 
Türki Cumhuriyetlere yatırım kararınızı etkileyecek olan faktörler ile ilgili olarak her bir faktörün 
kararınızı etkileme derecesini lütfen işaretleyiniz. 

1-Ekonomik ve politik istikrar Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

2-Hükümetlerin yabancı sermayeye bakışı Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

3-Ülkedeki belirsizlik ve ani değişiklikler Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

4-Bürokratik engeller Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

5-Ülkedeki toplumsal kargaşa ve terörist 
eylemler 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

6-Yolsuzluk ve rüşvet Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 
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7-Türki cumhuriyetlere yatırım yapan Türk 
yatırımcıların başarı-başarısızlıkları 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

8-Kültürel benzerlik ve dil kolaylığı Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

9-Coğrafi yakınlık Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

10-Ev sahibi ülkede yaşayan Türklerin 
yoğunluğu 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

11-Pazarın büyüklüğü Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

12-İşgücü maliyeti Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

13-Ev sahibi ülkenin gelişme potansiyeli Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

14-Nitelikli işgücü bulunabilirliği Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

15-Ev sahibi ülkedeki hammadde 
bulunabilirliği ve maliyeti 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

16-Ev sahibi ülkede farklı yatırım alanlarının 
bulunması 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

17-Ev sahibi ülkeden diğer ülke pazarlarına 
ihracat imkanı ve avantajları 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

18-Ev sahibi ülkedeki vergiler Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

19-Ev sahibi ülkeden kar transferi imkanı Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

20-Yatırım teşvikleri Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

21-İthalat kısıtlamaları (tarife ve kota) Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

22-Altyapı imkanları Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

23-Ev sahibi ülkede yatırım düşünülen 
sektörlerdeki rekabet 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

24-Yatırım yapılacak ülkeye hammadde ithalat 
imkanı, avantajları  

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

25-Yatırım yapılacak ülkede ortak yatırım 
yapılacak girişimciler bulunması 

Çok 
önemli 

Önemli Fark 
etmez 

Önemli 
değil 

Hiç önemli 
değil 

 
26-Diğer faktörler:(lütfen belirtiniz) 
 



 

 
 
 
 
 
 

İSVİÇRE’NİN GİRİŞİMCİ TÜRKLERİ 

Tüzin BAYCAN LEVENT* 
Seda KUNDAK** 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, İsviçre’deki Türk girişimciliğini; girişimcilerin özellikleri, girişimciliğe 

yönlendiren faktörler, etkin olunan sektörler, işgücü ve müşteri profilleri ve girişimcilikteki başarı 
düzeyleri temelinde değerlendirmektir. Çalışma 2005 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde faaliyet 
gösteren Türk girişimcileriyle yapılan derinlemesine görüşmeye dayanmaktadır. Çalışmanın 
örneklemi çoğunluğu lokanta ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 18 Türk girişimini içermektedir. 
Çalışmanın sonuçları, İsviçre’ye olan Türk göçünün yoğun olarak 1980’lerde gerçekleştiğini ve Türk 
girişimciliğinin de 1990’larda ortaya çıkarak 2000’li yıllarda hızla arttığını göstermektedir. “Kendi 
işine sahip olmak” girişimciliğe yönlendiren temel motivasyon olarak ortaya çıkarken, ücretli işlerden 
girişimciliğe geçişin yaygın olduğu da çalışmanın dikkat çeken sonuçları arasındadır. Çalışmanın 
diğer bir önemli sonucu ise, İsviçre’deki Türk girişimciliğinin sadece kendi etnik grubuna değil, 
aksine büyük oranda (%84) diğer gruplara hizmet etmekte olduğudur. Bu yönüyle, İsviçre’deki Türk 
girişimcilerin etnik ‘zincirlerini’ kırmakta oldukları ve başarılı bir gelişme gösterdikleri söylenebilir.  

GİRİŞ 
Son yıllarda, başta sanayileşme evresini tamamlamış kentler olmak üzere, bir çok metropolde 

farklı sosyo-kültürel yapıya sahip etnik grupların gündelik hayatın geçtiği her alanda öne çıktığı 
görülmektedir. Özellikle iş gücü piyasasında ‘serbest meslek’ sahibi yabancıların getirmiş olduğu 
hareket, hızla ve artarak devam etmektedir. Literatürde “etnik girişimcilik” adı verilen bu oluşum 
etnik gruplar içindeki ihtiyaçları karşılamak ya da kendi kültürünü tanıtmak üzere gelişmenin yanı 
sıra, “normal girişimcilik” kapsamına giren ve sosyo-kültürel farklılık gerektirmeyen alanlarda da 
yaygınlaşmaktadır. ‘Etnik Girişimciler’ ya da başka bir değişle ‘Göçmen Girişimciler’ hakkında pek 
çok çalışma yapılmıştır (Baycan-Levent ve diğerleri., 2003; CEEDR, 2000; Choenni, 1997; Delft ve 
diğerleri, 2000; Greenwood, 1994; Masurel ve diğerleri, 2002; Min 1987, Nijkamp, 2003; Waldinger 
ve diğerleri, 1990; Ward ve Jenkins 1984). Bu çalışmalarda, etnik girişimcilik için fırsatlar ve 
engeller, kritik başarı ve performans koşulları tanımlanmaya çalışılmış, etnik girişimciliği etkileyen 
yapısal faktörler (sosyal dışlanma ve ayrımcılık, işgücü piyasasına zayıf erişim ve yüksek düzeyde 
işsizlik vb.), kültürel faktörler (bağımsızlık, sadakat, esneklik, kişisel motivasyon, çalışma ahlakı, 
esnek finansal düzenlemeler vb. özel değerler, beceriler ve kültürel özellikler) ya da bu faktörlerin 
bileşimi (Waldinger ve diğerleri tarafından (1990) geliştirilen etkileşim modeli) incelenmiştir.  

Bugüne kadar gerek Amerika gerekse Avrupa ülkelerinde etnik girişimcilik konusunda yapılan 
çalışmalarda, toplam nüfus içinde göreceli olarak önemli bir orana sahip etnik grupların çoğunlukla 
kendi etnik kültürleriyle bağlantılı iş kollarında ilerlemeyi tercih ettikleri ortaya çıkmaktadır. 
Avrupa’da yapılan bir çok çalışmada hem göçmen nüfusu olarak hem de girişimcilik düzeyi olarak 
Türklerin dikkat çektiği görülmektedir.  Avrupa’nın bir çok ülkesinde, başta Almanya, Hollanda ve 
İsviçre olmak üzere Türk girişimcileri diğer etnik gruplara oranla daha yüksek düzeydeki girişimcilik 
faaliyetleri ile öne çıkmaktadır. Türklerin çok dikkat çekici bu girişimcilik özellikleri, Almanya ve 
Hollanda’da Türk girişimciler üzerine yapılmış pek çok araştırmaya neden olmuştur. Bir başka 

                                                 
* Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü. 
** Araş.Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü. 
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deyişle, Türk girişimciler Avrupa’daki ‘etnik girişimcilik’ literatürüne önemli katkı sağlamışlardır. 
Bu çalışmanın amacı, İsviçre’deki Türk girişimciliğini; girişimcilerin özellikleri, girişimciliğe 

yönlendiren faktörler, etkin olunan sektörler, işgücü ve müşteri profilleri ve girişimcilikteki başarı 
düzeyleri temelinde değerlendirmektir. Çalışma 2005 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde faaliyet 
gösteren Türk girişimcileriyle yapılan derinlemesine görüşmeye dayanmaktadır. Çalışmanın 
örneklemi çoğunluğu restaurant ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 18 Türk girişimini 
içermektedir. Çalışmanın İkinci Bölümü etnik girişimcilik literatürünü incelemekte, etnik 
girişimcilikte motivasyon ve yönlendirici faktörler, işgücü ve sermaye olanakları, müşteri ilişkileri, 
cinsiyet, kuşak ve kültür farklılıkları ile ‘etnik zincirleri kırma stratejileri’ (break out strategies) 
değerlendirilmektedir. Üçüncü Bölüm İsviçre’ye genel bir bakışı içermekte, göç, göçmen işgücü ve 
girişimcilik açısından ülke koşulları incelenmektedir. Dördüncü Bölüm’de İsviçre’deki Türklerin ülke 
içinde dağılımı ile Türk işgücünün mekansal ve sektörel dağılımları irdelenmektedir. İsviçre’deki 
Türk girişimciliğini inceleyen Beşinci Bölüm’de, çalışmanın kapsamı tanımlanmakta ve Türk 
girişimcilerin motivasyon, performans ve başarı düzeyleri değerlendirilmektedir.  

ETNİK GİRİŞİMCİLİK 
Göçle gelen yabancı nüfus, genelde eğitim ve beceri eksikliğine bağlı olarak geldiği kentlerde en 

düşük sosyo-ekonomik yapıyı oluşturmaktadır. Söz konusu düşük sosyo-ekonomik durum, etnik 
grupların işgücü piyasasında kendilerine yer edinememelerine ve ‘serbest meslek’ sahibi olma 
yönünde arayışa girmelerine neden olmaktadır. ‘Serbest meslek’ sahibi olma yönündeki bu eğilim 
“etnik” ya da “göçmen girişimciliği” olarak adlandırılmaktadır (Baycan-Levent ve diğerleri, 2003; 
Delft ve diğerleri, 2000;  Masurel ve diğerleri, 2002; Min, 1987; Waldinger ve diğerleri, 1990; Ward 
ve Jenkins, 1984). Etnik ürünler, etnik pazarlar ve etnik müşterilerle başlayan etnik girişimciliğin son 
yıllarda yerel ekonominin önemli bir parçası haline geldiği gözlenmektedir (Bkz. Baycan-Levent ve 
diğerleri, 2003; Choenni, 1997; Delft ve diğerleri, 2000; Greenwood, 1994; Masurel ve diğerleri, 
2002; Nijkamp, 2003; Min, 1987; Waldinger ve diğerleri, 1990; Ward ve Jenkins, 1984). Etnik 
girişimciler sonsuz iş yaratma potansiyelleri ile i) kentsel ekonomik yaşam içinde farklı yaklaşımları 
ve işletme stilleri ile kendi kültürel çeşitliliklerini yansıtmakta, ii) kentsel canlanma ve yerel 
ekonominin gelişimi için pek çok fırsat sunmakta, böylece ekonomik ve kültürel çeşitliliği arttırmakta, 
işsizlik ve sosyal dışlanmayı azaltmakta, etnik grup içindeki genç nesilin sorunlu işgücü durumuna 
çözüm getirmekte ve etnik grupların yaşam standartlarını yükseltmektedir.  

Etnik girişimcilerin işgücü piyasasına artan katılımı ve bu eğilime paralel olarak etnik grupların 
sahip oldukları işlerin artan sayısı girişimcilik içinde özel bir ilgi alanı olarak ‘etnik girişimcilik’ 
kavramının gelişmesine neden olmuştur. Bu yeni kavram geçmiş yıllarda sosyal bilimler içinde, 
sosyoloji, işletme, ekonomi ve coğrafya gibi disiplinlerce üzerinde çalışılan önemli bir araştırma alanı 
haline gelmiştir.  Bu çalışmaların çoğunda, etnik girişimcilerin kritik başarı ve performans koşulları 
ile etnik girişimcilik için fırsatlar ve engeller tanımlanmaya çalışılmıştır. Yapısal faktörler (sosyal 
dışlanma ve ayrımcılık, piyasalara zayıf erişim ve yüksek düzeydeki işsizlik), kültürel faktörler (özel 
değerler, beceriler ve sadakat, esneklik, kişisel motivasyon, çok çalışma, kendi etnik grupları ile 
enformel network bağlantıları gibi kültürel özellikler) ya da bu faktörlerin bileşimi (Waldinger ve 
diğerleri (1990) tarafından tanımlanan etkileşim modeli) söz konusu çalışmalarda incelenmiştir.   

Etnik ya da göçmen girişimciliğini anlamak üzere yapılan çalışmalarda etnik girişimlerin başarısı 
ve sürdürülebilirliği bazı temel sorular çerçevesinde değerlendirilmektedir: 

• motivasyon ve yönlendirici faktörler 
• işgücü ve sermaye koşulları 
• müşteri ilişkileri 
• cinsiyet ve kuşak farklılıkları 
• etnik zincirleri kırma stratejileri (break out strategies) 
Sosyal dışlanma, ayrımcılık, eğitim ve beceri eksikliği, yüksek düzeydeki işsizlik ve kültürel 

faktörler artan sayıda göçmeni etnik girişimciliğe itmektedir. Başka bir deyişle, zayıf sosyo-ekonomik 
pozisyonları göçmenleri girişimciliğe yönlendiren temel faktörlerdir. Etnik ve sosyal networklerin 
varlığı da göçmenlerin girişimciliğe yönlenmelerinde önemli rol oynamaktadır (Delft ve diğerleri, 
2000; Johnson, 2000; Kloosterman ve diğerleri, 1998; Masurel ve diğerleri, 2002; Ram, 1994 a-b; 
Wilson ve Portes, 1980). Bu sosyal networkler etnik girişimcilere göreli üstünlükler sağlamakta, gerek 
personel istihdamı, gerekse sermaye edinilmesi için özel olanaklar sunmaktadır. Genelde etnik 
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girişimler, kendi etnik gruplarından işgücüne ve özellikle de aile işgücüne dayanmaktadır.  
Pek çok saha çalışmasının sonuçları etnik girişimcilerin işlerini genellikle enformel üretimin 

kendilerine rekabet üstünlüğü sağladığı sektörlerde ve etnik networklerinin kendilerine enformel bir 
şekilde iş yapma ve bilgi değişimi fırsatları verdiği yerlerde kurduklarını göstermektedir. Etnik 
girişimler, kendi etnik gruplarından müşteriler üzerine odaklanma ve etnik ürünler, hizmetler ve 
iletişim kanalları ile faaliyetlerine başlamaktadır. Dolayısıyla, başlangıçta etnik girişimcilerin çoğunun 
yönelimi içsel olmaktadır. Bu içsel yönelim ve etnik network içindeki karşılıklı güven, bir yanda, 
kredi, işgücü ve daha güvenli bir pazar ortamı sağlamakta (Basu, 1998; Deakins ve diğerleri, 1997; 
Deakins, 1999; Kloosterman ve diğerleri, 1998; Lee ve diğerleri, 1997; Rettab, 2001), öte yanda ise, 
etnik firma ile müşterileri arasında ortalamanın üstünde bir sadakat yaratmaktadır (Dyer ve Ross, 
2000). İçsel yönelim, geleneksel sektörler, etnik çalışanlar ve etnik müşterileri içeren geleneksel iş 
stratejileri etnik girişimciler için güvenli bir ortam yaratmaktadır.  

İçsel yönelim etnik girişimciliğin temel özelliği olmakla birlikte, farklı kuşaklardan göçmenlerin 
farklı motivasyonlara sahip olduğu gözlenmektedir. Motivasyondaki bu farklılık eğitim fırsatlarına 
bağlı olmaktadır. Genelde, ilk kuşak, eğitim ve beceri eksikliği ile işsizliğe bağlı ‘itme’ faktörleri ile 
girişimciliğe yönelirken, ikinci kuşak, ilk kuşağa göre daha yüksek eğitim ve beceri düzeyi ile pazar 
fırsatlarına bağlı ‘çekme’ faktörleri ile girişimciliğe yönelmektedir. Başka bir deyişle, ilk kuşak 
göçmenler ‘zorunlu girişimciler’ olurken, ikinci kuşak göçmenler ‘gönüllü girişimciler’ olmaktadır. 
Son dönemlerde yapılan saha çalışmaları (Bkz. Masurel ve diğerleri, 2003) genç kuşağın geleneksel 
piyasalar dışındaki yeni fırsatlara daha açık olduklarını göstermektedir. 

Motivasyon farklılıkları sadece kuşaklar arasında değil, cinsiyetler arasında da gözlenmektedir. 
Genç kuşak etnik girişimcilere benzer şekilde etnik kadın girişimciler de (genç kuşak etnik 
girişimcileri oluşturmaktadırlar) ‘çekme faktörleri’ ile girişimciliğe yönelmektedirler. Motivasyonları, 
eğitim düzeyleri ve iş deneyimlerinden kaynaklanmakta ve genel olarak girişimcilikte gözlenen 
cinsiyet farklılıkları (eğitim düzeyi, iş deneyimi, iş hedefleri ve işletme stilleri ile kişisel değer 
sistemleri) etnik kadın girişimciliğinde de gözlenmektedir (Baycan-Levent ve diğerleri, 2003 ve 
2006).  

Etnik girişimcilikte önemli bir konu, etnik girişimcilerin kendi etnik nişleri için mi yoksa daha 
geniş bir müşteri kitlesi için mi ürettikleridir. Daha önce belirtildiği gibi, etnik girişimciler daha çok 
içsel bir yönlenme ile faaliyetlerine başlamaktadırlar. Bu içsel yönlenme etnik bir pazarın varlığı, 
etnik işgücü ve etnik müşteriler, sosyal bağlar, güven ve sadakat gibi çeşitli avantajlar sağlasa da aynı 
ürün ve hizmetlerin sınırlı bir pazar içinde üretilmesi, firmaların hayatta kalma ve büyümesi önünde 
(etnik zincirlerini kırma stratejileri-break out strategies) ciddi tehditler de oluşturmaktadır (Aldrich ve 
Waldinger, 1990). Etnik zincirlerini kırma stratejisi, etnik girişimcilerin kendi etnik grubuna olan 
bağımlılıklarından (sermaye, müşteri ve çalışan gibi) uzaklaşma stratejisi olarak tanımlanabilir 
(Baycan-Levent ve diğerleri, 2004). Başka bir deyişle, etnik zincirlerini kırma stratejisi içsel 
yönelimden ve ‘etnik köle’ olma durumundan kaçarak, bir aşamada dışsal pazarlara yönelme 
stratejisidir. Ancak, dışsal yönlenme daha fazla beceri ve farklı iletişim kanallarını gerektirmektedir 
(Bkz. Bates, 1997; Deakins ve diğerleri, 1997; Delft ve diğerleri, 2000; Light ve Bhachu, 1993). Etnik 
girişimciler ile kendi etnik grupları arasındaki ilişki bir yanda ‘güçlülük’ öte yanda ise ‘zayıflık’ın 
olduğu bir paradoks yaratmaktadır. Söz konusu etnik bağımlılıktan kurtulmak, ancak geleneksel 
pazarların dışında yeni fırsatlara yönelmek ve pazarlama stratejilerini değiştirmekle mümkün 
olabilmektedir.  

İSVİÇRE’YE GENEL BAKIŞ: GÖÇ, GÖÇMEN İŞGÜCÜ VE GİRİŞİMCİLİK 
İsviçre, Avrupa’nın tam merkezinde yer almasına karşın Avrupa Birliği üyesi olmayan, 3 ana 

dile sahip yaklaşık 10 milyon nüfuslu bir ülkedir. Kanton ve yarı-kantonlardan oluşan İsviçre’de 
nüfusun %18’ini ve iş gücünün %22’sini yabancılar oluşturmaktadır (Coulon, 2001). İsviçre’nin göç 
veren bir ülke durumundan göç alan ülke durumuna gelmesi 19. yüzyılın başlarına denk gelmektedir. 
1. Dünya Savaşı’nın tam öncesinde İsviçre’de yaşayan yabancı nüfusu 600.000’e yükselmiştir. O 
dönemde İsviçre, Lüksemburg hariç olmak üzere, Avrupa’nın en fazla yabancı nüfusuna ev sahipliği 
yapan ülkesi konumuna gelmiştir. 20. yüzyılın başlarındaki yabancı nüfusun dağılımına bakıldığında 
Almanların %39,8, İtalyanların %36,7, Fransızların %11,5 ve Avusturyalıların %7,1’lik oranlara sahip 
oldukları görülmektedir. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında İsviçre’deki yabancı nüfusu %5,2’lere 
kadar düşmüştür. 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından İsviçre’nin savaş sırasında zarar almaması ve 
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ekonomik gücü nedeniyle, ülkeye ikinci bir göç dalgası başlamıştır. Komşu ülkelerin ihtiyaçları 
doğrultusunda üretim ve dolayısıyla da ekonomik gelişim hız kazanmış ve bunun sonucunda da işgücü 
ihtiyacı doğmuştur. 1950’lerden itibaren gerek yabancı nüfusu gerekse de çalışan yabancı nüfusu artış 
göstermiştir. 1970’lerin başında yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen büyük ekonomik krizin etkileri 
İsviçre’de de görülmüştür ve bu dönemde İsviçre’ye göç eden nüfusun büyük bir kısmı işsizlik 
nedeniyle kendi ülkelerine geri dönmüştür. İsviçre ekonomisinin 1980’lerde yeniden yükselişe 
geçmesiyle, yabancı göç tekrar hız kazanmaya ve sonuç olarak da ülkedeki yabancı nüfus ve iş gücü 
artış göstermeye başlamıştır (UNESCO-MOST, 2005).           

1990’larda Yugoslavya’daki iç savaş ve ülkenin bölünmesi nedeniyle halkın bir kısmı göç etmek 
zorunda kalmıştır. Özellikle 1991-1995 yılları arasında İsviçre’ye göçle gelen nüfusun büyük bir 
yüzdesini Yugoslav göçmenler oluşturmaktadır. 1990-2000 döneminin genel değerlendirilmesi 
yapıldığında ise, Eski Yugoslavya ve Portekiz’den gelen göçmen nüfus büyük ölçüde azalırken,  
Almanya’dan gelen nüfusun toplam göçmen nüfusu içinde sayıca arttığı görülmektedir. Türkiye’den 
İsviçre’ye giden nüfus 1991 yılı itibariyle 6700 kişi iken, 2000 yılında bu sayı kademeli olarak 2800 
kişiye kadar düşmüştür. Ancak, yıllara göre İsviçre’de yaşayan toplam Türk nüfusuna bakıldığında 
1985 yılında toplam 50900 olan Türk nüfusu 2000’de 79500’e yükselmiştir. Bugün İsviçre’deki 
Türkler, toplam göçmen nüfusun yaklaşık %5,7’sini oluşturmaktadır. Bu nüfus büyüklüğü ile Türkler 
aynı zamanda İtalya, Eski Yugoslavya, Portekiz, Almanya ve İspanya’dan gelen göçmen nüfusların 
ardından 6. sırada yer almaktadır (Tablo 1).  

 
Tablo 1 – İsviçre’de yaşayan yabancı nüfusun geldikleri ülkelere göre dağılımı (x1000) 
 

 1985 1990 1995 2000 
İtalya 392,5 378,7 358,9 321,6 
E.Yugoslavya 69,5 140,7 294,2 190,7 
Portekiz 30,9 85,6 134,8 140,2 
Almanya 81,0 83,4 90,9 110,7 
İspanya 108,4 116,1 101,4 83,8 
TÜRKİYE 50,9 64,2 78,6 79,5 
Fransa 47,1 50,0 53,6 61,1 
Avusturya 29,2 28,8 28,1 29,6 
İngiltere 15,4 16,7 18,4 20,8 
ABD 9,1 9,7 11,4 16,9 
Hollanda 10,8 11,9 13,6 14,4 
Belçika 4,8 5,9 6,3 7,5 
Diğer 90,1 108,7 140,2 163,7 
Toplam 939,7 1100,3 1330,6 1384,4 

Kaynak: OECD, 2003  
 
Göçmenler mesleki niteliklerine göre iki farklı şekilde İsviçre’ye giriş yapabilmektedir. 

Niteliksiz işçi vasfındaki göçmenlerin, çoğunlukla sezonluk iş gücü talebi olan tarım, inşaat ve turizm 
sektöründeki iş ilanları için başvurmaları gerekmektedir. Bu işçiler yılın 9 ayı İsviçre’de kalıp geri 
kalan 3 ay süresince İsviçre dışında kalmak zorundadır. Ancak, bu şekilde geçirilen 4 ardışık yılın 
ardından tam yıllık izin alabilirler. Nitelikli yabancı iş gücü ise doğrudan yıllık çalışma izni 
alabilmektedir (Coulon, 2001). 1950’lerde niteliksiz yabancı iş gücünün çoğunluğunu İtalyanlar 
oluştururken, 1960’larda İspanyollar ilk sıraya yerleşmiştir. 1980 ve 1990’larda ise Portekiz, Türkiye 
ve eski Yugoslavya’dan gelen işçiler niteliksiz yabancı iş gücünün büyük bir kısmını oluşturmuştur 
(Forney, 1993). 1990 yılı değerlendirmelerine göre İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye ve eski 
Yugoslavya’dan gelen niteliksiz ya da az nitelikli iş gücünün kendi iş gücü toplamlarına oranları 
sırasıyla %62,7, %72,5, %83,7, %77,8 ve %72,9’dur (Coulon, 2001). Son 50 yıllık sürede Avrupa’da 
en fazla göç alan ülkelerden biri olan İsviçre’de göçmen nüfus toplam nüfusun yaklaşık %21’ini ve 
toplam iş gücünün yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır (Egger, 2003). İsviçre’de çalışan yabancı nüfus 
2000 yılı itibariyle 717.300, çalışan Türk nüfus ise 33.700’dür. İsviçre’de yaşayan Türklerin sayısının 
1995-2000 yılları arasında artmasına karşılık, yine aynı dönemde çalışan nüfusta azalma olmuştur 
(Tablo 1 ve Tablo 2).   
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Tablo 2 – İsviçre’deki yabancı iş gücünün geldikleri ülkelere göre dağılımı (x1000) 
 

 1985 1990 1995 2000 
İtalya 228,7 234,3 214,3 177,4 
E.Yugoslavya 47,2 84,4 134,6 82,8 
Portekiz 20,9 55,2 80,5 77,0 
Almanya 46,8 53,6 56,3 65,4 
İspanya 68,7 75,1 63,5 50,1 
TÜRKİYE 26,0 33,2 35,6 33,7 
Fransa 27,2 31,5 32,3 33,2 
Avusturya 19,7 20,9 19,4 17,9 
İngiltere 7,6 9,2 9,9 11,4 
ABD 3,8 4,8 5,4 8,5 
Hollanda 5,6 7,0 8,1 8,0 
Diğer 47,1 60,5 68,7 152,0 
Toplam 549,3 669,8 728,7 717,3 

Kaynak: OECD, 2003 
 
2000-2005 yılları arasında GEM1 tarafından farklı ülkelerdeki girişimcilik faaliyetleri üzerine 

yapılan araştırmalarda, İsviçre’deki girişimcilik düzeyi her ne kadar GEM ortalamasının altında kalsa 
da, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla ön sıralarda yer almaktadır. Girişimcilik oranının en yüksek 
olduğu ülkeler ABD, Brezilya, Avustralya ve İzlanda şeklinde sıralanmaktadır. Girişimcilik oranı 
Arjantin’de 2003 yılında %19,7’ye yükselmesine rağmen 2004 ve 2005 yıllarında hızlı bir düşüş 
yaşamıştır. Benzer şekilde Brezilya’da da girişimcilik oranı 2000 yılında %21,4 iken 2005 yılında 
%11,3’e kadar düşmüştür. İsviçre’de ise girişimcilik oranı 2002-2003 yılları arasında artış göstermiş 
ancak 2004 ve 2005 yıllarında düşerek %6,1 değerini almıştır.   

İsviçre, GEM projeleri kapsamında ilk defa 2002 yılında incelenmiştir. Bu çalışmada 2002 yılı 
itibariyle İsviçre’deki girişimcilik oranının bir çok OECD ve Avrupa Birliği ülkesinin ötesinde olduğu 
ortaya çıkmıştır. İsviçre, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında her ne kadar tatmin edici istatistiksel 
verilere sahipse de, sosyo-kültürel normlar, devlet politikaları ve eğitim sistemi nedeniyle 
girişimciliğin geliştirilmesinde sorunlar yaşamaktadır. Sosyo-kültürel normlar kapsamında, çalışma 
etiği ve uluslar arası ölçekte verdiği izlenimin son derece güçlü bir etki yaratmasına rağmen, risk alma 
açısından İsviçreliler daha çekingen bir tavra sahiptir. Bunun en temel nedeni ise ekonomik refahın 
yüksek olmasındır. Devlet politikaları ise, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken girişimcilerin 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda yavaş davranmaktadır.  Girişimciliğin gelişmesinin önündeki bir 
diğer konu ise eğitim sisteminin son derece yüksek standartlara sahip olması ve bunun devamında da 
yüksek niteliklilere sahip profesyonelleri iş dünyasına kazandırmasıdır. Bu eğitim sistemi içerisinde 
yüksek niteliklere sahip profesyoneller çoğunlukla ücretli çalışan statüsünde iş hayatlarına devam 
etmektedir. Kısaca, İsviçre’de girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kişiler yukarıda belirtilen normlara 
fazla sahip olamamış iş gücü olarak görülmekte ve çoğunlukla da yanlış algılanmaktadır. İsviçre’deki 
girişimciliğin bir diğer olumsuz yönü ise kadın girişimcilerin oranının son derece düşük olmasıdır 
(GEM, 2002). 

İsviçre’de 2005 yılında tekrarlanan GEM projesi hem ele alış biçimi hem de sonuçları 
bakımından 2002 yılındaki çalışmaya göre farklı bulgular içermektedir. İsviçre’nin güçlü ekonomik 
yapısı yine bu çalışmada kapsamında ülke karşılaştırmalarında öne çıkmaktadır. İş yerlerinin %14’ü 
girişimcinin iş ihtiyacı ve %2’si girişimcilerin ihtiyacı olması ve aynı zamanda da yeni bir iş kurmak 
için yeterli fırsatlarının olması nedeniyle açılmış durumdadır. Ülke genelindeki değerlendirmede bir 
öncekinden farklı olarak kadınlar tarafından işletilen iş yerlerinin oranı toplam içinde %40’lara kadar 
                                                 
1 Global Entrepreneurship Monitor (GEM), farklı ülkelerdeki girişimcilik faaliyetlerini dönemsel olarak incelemek ve ülke 
ekonomilerine katkılarını ortaya koymak amacıyla projeler geliştirmektedir. Ülke istatistiklerinin yanı sıra, geniş kapsamlı 
anket çalışmalarının da yapıldığı GEM projelerinin hedeflerinden bir diğeri de mevcut durumun ortaya konulmasının 
devamında, ülkeler arasında karşılaştırmalar yaparak girişimciliğin gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülen etkenleri 
açıklamaktır. GEM raporlarında “girişimcilik oranı” olarak ifade edilen değer, 18-64 yaş arasındaki nüfus içerisinde yeni bir iş 
yeri açmış ya da iş yeri 42 aydan (3,5 yıl) daha yeni olan girişimci nüfusun oranıdır (Reynolds ve diğ., 2002). Örneğin, 2005 
yılı itibariyle İsviçre’deki yeni girişimcilerin oranı olarak da tanımlanabilecek “girişimcilik oranı” %6,1 iken, ülke genelindeki 
yeni ve eski dahil olmak üzere toplam girişimcilik oranı %10,5’tir (GEM, 2005).      
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çıkmıştır. Bu değer diğer ülkelerle karşılaştırıldığında son derece yüksektir. İsviçre genelinde 
girişimcilerin sektörel dağılımına bakıldığında otel-lokanta gibi turistik hizmetlerdeki girişimciler 
%47, diğer hizmet kollarındaki girişimciler %30, inşaat sektöründekiler %16 ve tarım sektöründeki 
girişimciler %7’lik oranlara sahiptir. Turizm ve diğer servis faaliyetlerinde bulunan girişimcilerin 
oransal olarak en yüksek olduğu bölge Cenevre’yi de kapsayan Leman Bölgesi’dir (GEM, 2005).     

İSVİÇRE’NİN TÜRK GİRİŞİMCİLERİ 
2005 yılı itibariyle İsviçre’de yaşayan Türklerin sayısı 77.190 ve çalışan Türk nüfus ise 

34.000’dir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2005a). 2004 yılı İsviçre Göç Dairesi verilerine 
göre, İsviçre’de yaşayan Türk nüfusunun yoğunlaştığı kantonların başında sırasıyla Zürih, Aargau ve 
Basel Stadt gelmektedir ve yaklaşık %85’inin oturma izni bulunmaktadır. 2003 yılı İsviçre Yabancılar 
Merkezi Kayıt Birimi verilerine göre İsviçre’de çalışan Türk nüfusunun fazla olduğu kantonlar ise 
yine Zürih, Aargau ve Basel Stadt şeklinde sıralanmaktadır  (Tablo 3 ve Tablo 4). Türklerin yoğun 
olarak çalıştığı sektörlerin başında ise ticaret, makine ve motorlu taşıt üretimi, metal sanayi ve otel ve 
lokantacılık gelmektedir (Tablo 5). İsviçre’nin genelindeki işsizlik oranı %4 iken, yabancıların işsizlik 
oranı %7,4, Türklerin işsizlik oranı ise %12 civarındadır. Serbest çalışan Türk nüfusu hakkında güncel 
bir bilgi bulunmamaktadır. 30 Haziran 2004 tarihi itibarıyla; serbest meslek sahibi yabancıların sayısı 
40.000  (% 3,8) olup bu sayının 27.000’i erkeklerden, 13.000’i ise kadınlardan oluşmaktadır. Serbest 
meslek sahibi yabancıların yanlarında çalıştırdığı aile fertleri sayısı da 6.000 olarak tespit edilmiştir 
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2005b). 

 
Tablo 3 – İsviçre’de yaşayan Türklerin kantonlara göre dağılımı 
 

Kantonlar Toplam Erkek Kadın 
Zürich 15.455 8.479 6.976 
Bern 5.625 3.052 2.573 
Luzern 1.473 802 671 
Uri 278 151 127 
Schwyz 1.142 600 542 
Obwalden 140 79 61 
Nidwalden 52 26 26 
Glarus 807 423 384 
Zug 1.265 694 571 
Fribourg 1.588 912 676 
Solothurn 5.879 3.106 2.773 
Basel Stadt 7.862 4.208 3.654 
Basel Land 5.765 3.060 2.705 
Schaffhausen 1.142 600 542 
Appenzell A.Rh 464 247 217 
Appenzell I.Rh 51 28 23 
St.Gallen 6.009 3.163 2.846 
Graubünden 545 303 242 
Aargau 10.627 5.560 5.067 
Thurgau 3.282 1.764 1.518 
Tessin 1.289 711 578 
Vaud 3.291 1.786 1.505 
Valais 619 332 287 
Neuchatel 861 501 360 
Cenevre 1.529 864 665 
Jura 150 82 68 
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Tablo 4 – İsviçre’de çalışanlar Türklerin kantonlara göre dağılımı 
 

Kantonlar Erkek Kadın Toplam 
Zürih 5.144 2.578 7.722 
Bern 1.565 829 2.394 
Luzern 428 259 687 
Uri 79 42 121 
Schwyz 317 181 498 
Obwalden 47 35 82 
Nidwalden 23 7 30 
Glarus 230 142 372 
Zug 415 214 629 
Fribourg 415 239 654 
Solothurn 1.392 823 2.215 
Basel Stadt 2.289 1.571 3.860 
Basel Landschaft 1.639 847 2.486 
Schaffhausen 230 158 388 
Appenzell A.Rh. 146 111 257 
Appenzell I.Rh. 20 11 31 
St.Gallen 1.682 1.022 2.704 
Graubünden 169 57 226 
Aargau 2.620 1.531 4.151 
Thurgau 1.021 546 1.567 
Tessin 438 260 698 
Vaud 757 375 1.132 
Valais 132 69 201 
Neuchatel 277 106 383 
Cenevre 452 174 626 
Jura 58 28 86 

 
Tablo 5 – İsviçre’de çalışan Türklerin işkollarına göre dağılımı 
 
Sektör     Nüfus 
Ticaret sektörü    4.782 
Makine ve motorlu taşıt üretimi   4.025 
Metal sanayi     3.341 
Otel ve lokantacılık    3.833 
Gıda sanayi     2.130 
Ulaştırma, haberleşme    1.989 
Temizlik işleri    1.508 
Sağlık, vücut bakımı    1.658 
İnşaat     1.296 
Tekstil        973 
 

Çalışmanın amacı ve kapsamı 
Bu çalışmanın amacı, İsviçre’deki Türk girişimciliğini; girişimcilerin özellikleri, girişimciliğe 

yönlendiren faktörler, etkin olunan sektörler, işgücü ve müşteri profilleri ve girişimcilikteki başarı 
düzeyleri temelinde değerlendirmektir. Çalışma 2005 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde faaliyet 
gösteren Türk girişimcileriyle yapılan derinlemesine görüşmeye dayanmaktadır. Çalışmanın 
örneklemi çoğunluğu lokanta ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 18 Türk girişimini içermektedir. 

İsviçre’nin Türk girişimlerinin değerlendirilmesi 
İsviçre’deki Türk girişimcilerle yapılan anket çalışmasının sonuçları 4 ana başlık altında 

incelenmiştir. İlk bölümde, Türk girişimcilerin kişisel özelliklerini ifade eden; yaşları, eğitim 
durumları, eğitim aldıkları ülke, bildikleri yabancı diller, İsviçre’ye geliş tarihleri ve şu anki iş 
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yerlerini kurmadan önceki çalışma şekilleri değerlendirilmektedir. İkinci bölümde, Türk girişimcilerin 
halen çalıştırdıkları iş yerlerinin özellikleri tanımlanmıştır. Başta iş yerinin faaliyet türü olmak üzere, 
iş yerinin kuruluş tarihi, işe başlama şekli, sermayenin nasıl temin edildiği, iş yerindeki çalışan sayısı 
ve kompozisyonu, müşteri kompozisyonu ve bir önceki yıla kıyasla kar ve satışlardaki değişim bu alt 
başlıkta yer almaktadır. Üçüncü bölüm, Türk girişimcilerin neden bu yönde bir tercih yaptıkları, 
ailelerinde kendilerinden başka girişimcilerin olup olmadığı, yaptıkları işten memnuniyetleri ve gerek 
iş dünyasında gerekse sosyal yaşamda etnik ayrımcılık hissedip hissetmedikleri konularında yönetilen 
sorulara verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Bu sorular ve verilen cevaplar aynı zamanda Türk 
girişimcilerin motivasyonlarını da ifade etmektedir. Dördüncü bölümde ise, Türk girişimcilerin başarı 
düzeyleri, kendilerine göre başarılı olma nedenleri ve geleceğe dair planları kapsamında 
değerlendirilmiştir. 

Türk girişimcilerin kişisel özellikleri 
Anket yapılan Türk girişimcilerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 30-49 yaş 

arasındaki 3 farklı onlu grupta bir yoğunlaşma olduğu gözlenmektedir. Bunların dışında anket 
yapılanlardan 2 kişi 20-29 yaş aralığında, 1 kişi ise 60 yaşın üzerindedir. Girişimcilerin büyük bir 
çoğunluğu ortaokul mezunudur (%44) ve sırasıyla %28 oranında ilkokul mezunu, %17 oranında 
üniversite mezunu ve %11 oranında lise ve dengi okul mezunu bulunmaktadır. Anket yapılan kişilerin 
%66’sı eğitimlerini Türkiye’de tamamlarken, İsviçre ve diğer ülkelerde eğitim görenlerin oranı 
%17’dir. Anket çalışması Cenevre kentinde yapıldığı ve bu kentte konuşulan anadilin Fransızca 
olması nedeniyle girişimcilerin tamamı Fransızca bilmektedir. Anket yapılan kişiler arasında İngilizce 
bilenler %44, Almanca bilenler %22, İtalyanca bilenler %11 ve bunların dışında başka bir yabancı dili 
bilenler ise %17’lik bir orana sahiptir. Türk girişimcilerin İsviçre’ye geliş tarihlerine bakıldığında 
1980’li yıllarda bir yoğunlaşma göze çarpmaktadır (%56). Anket yapılan girişimcilerin önceki faaliyet 
şekli sorgulandığında %61’inin bir işyerinde ücretli olarak çalışan ve %28’inin ise girişimci olduğu 
sonucu ortaya çıkmıştır. Bir işyerinde ücretli olarak çalışanların büyük bir kısmı benzer faaliyet 
kolunda çalıştığını ve bu nedenle de kendi iş yerini açmayı tercih ettiğini belirtmiştir (Tablo 6).  

 
Tablo 6 – İsviçre’deki Türk girişimcilerin kişisel özellikleri 
 

 # % 
Yaş 
20 – 29 2 11 
30 – 39 5 28 
40 - 49 5 28 
50 – 59 5 28 
> 60 1 5 
Eğitim durumu 
İlkokul 5 28 
Ortaokul 8 44 
Lise ve dengi okul 2 11 
Üniversite 3 17 
Eğitim yeri 
İsviçre 3 17 
Türkiye 14 66 
Diğer 3 17 
Yabancı dil 
Fransızca 18 100 
İngilizce 8 44 
Almanca 4 22 
İtalyanca 2 11 
Diğer 3 17 
İsviçre’ye geliş tarihi 
1960’lar 1 5 
1970’ler 3 17 
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1980’ler 10 56 
1990’lar 3 17 
2000’ler 1 5 
Önceki faaliyeti 
Çalışan 11 61 
Girişimci 5 28 
İşsiz -  
Öğrenci 2 11 

 

İş yerinin temel özellikleri 
Cenevre’deki Türk girişimciler çoğunlukla yeme-içme sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu 

nedenle anket çalışması yapılan girişimcilerin büyük bir kısmı da (%73) bu faaliyet kolunda yer 
almaktadır. Halen faaliyetine devam eden bu iş yerlerinin %50’si 2000’li yıllarda, %39’u 1990’larda 
ve %11’i 1970’lerde kurulmuştur. İş yerlerinin %67’si sıfırdan kurulurken, %22’si girişimcilerin 
tanıdıklarından %11’i ise ailelerinden devir alınmak suretiyle işletilmektedir. Girişimciler için çeşitli 
sermaye temini imkanları olmasına ve anket yapılan girişimcilerden bir kısmının bunu bilmesine 
rağmen, banka kredisi kullanarak sermaye sağlayanların oranı %5’tir. Girişimcilerin %11’i 
yakınlarından borç alarak ve %62’si kendi birikimlerini kullanarak sermayelerini temin etmişlerdir. İş 
yerlerindeki çalışan sayısı çoğunlukla 1-5 kişi (%67) arasında değişmektedir. Çalışanların 
kompozisyonuna bakıldığında, iş yerlerinin %50’sinde Türkler ve yabancılar eşit sayıda; %28’inde ise 
sadece Türkler çalışmaktadır. Lokanta (döner kebap) sektöründe hizmet veren girişimciler özellikle 
döner kesme işinde Türkleri tercih etmekte, diğer ihtiyaç duyulan pozisyonlarda herhangi bir ayrım 
yapmamaktadır. Hizmet ettikleri müşterilerin kompozisyonunda ise bu iş yerlerinin kendi etnik 
gruplarından çok yabancılara (%84) hizmet ettiği görülmektedir. Bir önceki yıla kıyasla satışlardaki 
değişim sorulduğunda, anket yapılan iş yeri sahiplerinin % 6’i satışlarının arttığını, %22’si azaldığını 
ve %17’si ise aynı kaldığını belirtmiştir. Buna karşılık, kar durumunda benzer bir dağılım 
gözlenmemektedir. Girişimcilerin %39 arttı derken, %22’si azaldığını, %39’u ise aynı olduğunu 
belirtmiştir. Satış ve karlarında azalma olduğunu belirten iş yeri sahipleri, bunun en önemli nedeninin 
Cenevre’de uzun süren alt yapı çalışmaları nedeniyle iş yerlerine kolay ulaşılamaması ve inşaat 
çalışmaları nedeniyle de tercih edilmemesi (özellikle lokantalar) olduğunu belirtmiştir (Tablo 7).            

Motivasyon 
Türk girişimcileri İsviçre’de girişimciliğe iten ya da çeken nedenler incelendiğinde ilk sırayı 

“kendi işinin patronu olma” nedeni almaktadır (%73). İlginç bir nokta ise, girişimcilerin işsizlikle 
ilgili bir problemlerinin olmaması ve sadece bağımsız olmak için bunu tercih etmeleridir. Anket 
yapılan iş yeri sahiplerinin, ailelerinden de etkilenebileceği düşünülerek ailede başka girişimci olup 
olmadığı sorulmuş ancak bu soruya benzer oranlarda evet ve hayır cevapları alınmıştır. Anket 
çalışması sırasında ufak sorunlarından bahsetseler de, anket yapılan girişimcilerin hepsi iş yerlerinden 
son derece memnun olduklarını belirtmiştir. İş yerlerini açarken ya da işletirken etnik ayrımcılık 
hissedip hissetmedikleri sorulduğunda % 83’ü böyle bir ayrımcılık hissetmediklerini, %3’ü ise sadece 
yasal işlemler sırasında hissettiklerini belirtmiştir (Tablo 8).  

 
Tablo 7 – İsviçre’deki Türk girişimlerinin temel özellikleri 
 

 # % 
İş yerinin faaliyet kolu
Lokanta/market 13 73 
Servis 3 17 
Sanat 1 5 
Profesyonel 1 5 
İş yerinin kuruluş tarihi
1970’ler 2 11 
1980’ler - 0 
1990’lar 7 39 



 

 

414

2000’ler 9 50 
İşe başlama şekli 
Sıfırdan 12 67 
Aileden devir 2 11 
Tanıdıktan devir 4 22 
Sermaye temini 
Banka kredisi 1 5 
Borç 2 11 
Kendi birikimi 11 62 
Diğer 4 22 
Çalışan sayısı 
Yok 4 22 
1-5 kişi 12 67 
> 6 kişi 2 11 
Çalışanların kompozisyonu 
Türk 5 28 
Yabancı - 0 
Karışık 9 50 
Müşterilerin kompozisyonu 
Türk 1 5 
Yabancı 15 84 
Karışık  2 11 
Geçen yıla gore satışlarda nasıl bir değişim oldu?
Arttı 11 61 
Azaldı 4 22 
Aynı 3 17 
Geçen yıla gore karda nasıl bir değişim oldu?
Arttı 7 39 
Azaldı 4 22 
Aynı 7 39 

 
Tablo 8 – İsviçre’deki Türk girişimcilerin motivasyonu 
 

MOTIVASYON 
 # % 
Girişimci olma nedeni 
İşinin patronu olma 13 73 
İşsizlik 2 11 
Ekstra gelir 4 22 
Liderlik 4 22 
Aile geleneği 3 17 
Ailede başka girişimci var mı? 
Evet 10 55 
Hayır 8 45 
İşinden memnun mu? 
Evet  18 100 
Hayır - - 
Etnik ayrımcılık hissediyor mu? 
Evet 3 17 
Hayır 15 83 
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Başarı faktörleri ve gelecek planları 
Anket çalışmasının son bölümünde, iş yeri sahiplerinin başarı nedenlerini kendilerinin ifade 

etmesi istenmiştir. %44’ü çok çalıştığı için başarılı olduğunu belirtirken, %39’u başarısının sırrının 
müşterileriyle kurduğu yakın ilişki olduğu söylemiştir. %33’ü verdiği kaliteli servis nedeniyle başarılı 
olduğunu, %28’i ise daha önceki iş deneyimlerini bu işe yansıttığı için başarılı olduğunu belirtmiştir. 
Başarılı olma nedenlerinin en alt sırasında %11 ile aile desteği ve %6 ile düşük fiyat yer almaktadır. 
Türk girişimcilere geleceğe yönelik planları sorulduğunda %44’ü iş yerlerini büyütmek ya da yeni iş 
yerleri açmak şeklinde yanıtlarken, %39’u henüz net bir fikri olmadığı için bir süre daha aynı şekilde 
devam edeceğini ve %17’si ise işi küçültmek ya da kapatmak istediğini belirtmiştir. Ankette son soru, 
herhangi bir iş teklifi gelmesi durumunda işletmekte oldukları iş yerini kapatarak başka bir yerde 
çalışmayı kabul edip etmeyeceklerine dair düşüncelerini öğrenmek amacıyla yöneltilmiştir. İş yeri 
sahiplerin %83’ü böyle bir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtmişlerdir (Tablo 9).   

 
Tablo 9 – İsviçre’deki Türk girişimcilerin başarı faktörleri ve gelecek planları 
 

 # % 
Bu işte başarılı olmasının nedeni 
Müşteri ilişkileri 7 39 
Çok çalışmak 8 44 
Servis-kalite 6 33 
Fiyat 1 6 
Aile desteği 2 11 
Iş deneyimi 5 28 
Gelecek stratejileri 
Işi büyütmek 8 44 
Işi küçültmek/kapatmak 3 17 
Değişiklik düşünmüyor 7 39 
Iş teklifi gelirse şu anki iş yerini kapatıp başka bir yerde çalışmayı kabul eder mi? 
Evet 3 17 
Hayır 15 83 

 

SONUÇ 
Bu çalışma kapsamında, İsviçre’deki Türk girişimciliği; girişimcilerin özellikleri, girişimciliğe 

yönlendiren faktörler, etkin olunan sektörler, işgücü ve müşteri profilleri ve girişimcilikteki başarı 
düzeyleri temelinde değerlendirilmiştir. Yapılan anket çalışması sonucunda ortaya çıkan “İsviçre’deki 
Türk Girişimci Profili” aşağıdaki temel özelliklere sahiptir: 

• Girişimcilerin büyük bir çoğunluğu 30-49 yaş arasındaki erkeklerden oluşmaktadır. Büyük 
bir kısmı 1980’li yıllarda İsviçre’ye gelmiş olan bu girişimcilerin yaklaşık yarısı ortaokul 
mezunudur ve eğitimlerini Türkiye’de almışlardır. Çalışma kapsamındaki Türklerin hepsi 
Fransızca’yı çok iyi derecede konuşmaktadır.  

• Türk girişimcilerin çoğu 2000’li yıllarda girişimlerini kendi sermayeleriyle sıfırdan 
kurmuşlardır. Girişimcilerin büyük bir çoğunluğu (%61) ücretli çalışmadan girişimciliğe 
geçmiştir. Genelde Cenevre’deki diğer Türkler’den çok yabancılara hizmet veren bu 
girişimlerde çalışan sayısı 1-5 arasında değişmektedir. Satış ve karlılık açısından bu 
işletmeler incelendiğinde ise büyük bir kısmında satışlar artmasına rağmen sadece %39’u 
karlarının arttığını belirtmiştir. 

• Girişimciliğe yönlendiren temel etken girişimcilerin kendi işlerinin patronu olmak 
istemeleridir. Etnik ayrımcılık hissetmediklerini belirten girişimcilerin tamamı iş yerlerinden 
son derece memnun olduklarını belirtmişlerdir. Başka bir işte ücretli statüsünde bir çalışan 
olmayı isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türk girişimcilerin %83’ü hayır cevabı vermiştir. 

• Türk girişimcilerin başarı nedenlerinin ilk sırasında çok çalışmak ve müşteri ilişkileri yer 
almaktadır. Girişimcilerin yaklaşık yarısı ileride işlerini büyütmeyi planlamaktadır.  
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• Bu çalışmada lokanta sektöründe çalışan Türkler anket çalışmasının büyük bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Özellikle İsviçre’de yaşayan Türk nüfusu için bu sektör hem diğer ülke 
göçmenleri tarafından girilmesi zor olan hem de Türklerin diğerlerine göre daha rahat 
yaptıkları bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca yapılan derinlemesine görüşmelerde, 
lokanta sektöründe çalışan girişimcilerden bazıları, bu sektörde çalışan Türkler arasında 
güçlü bir dayanışma olduğunu ve herhangi bir şekilde iş yeri devri söz konusu olduğunda 
sadece Türklere devredildiğini belirtmiştir.  

Yukarıda kısaca özetlenen Türk girişimci profiline göre en çarpıcı noktalardan biri, İsviçre’deki 
Türk girişimcilerin etnik zincirlerini kırarak kendi gruplarının ötesinde İsviçrelilere ve diğer yabancı 
göçmenlere hizmet vermesidir. Genelde göçmenler tarafından kurulan işletmeler daha çok kendi alt 
gruplarına hizmet etmekte ve toplumun tamamına yayılmakta güçlüklerle karşılaşmaktadır. Ancak 
Cenevre örneğinde görüldüğü, belki de Türklerin yoğun olarak lokanta sektöründe olmasından 
kaynaklanan avantajlarla, Türk girişimciler daha geniş bir hizmet alanına sahip olmuş durumdadır. 
Ayrıca, Cenevre’deki Türk girişimcilerin Fransızca’yı çok iyi konuşmalarının yanı sıra başka dillere 
de hakim olma oranlarının yüksek olması, gerek İsviçrelilerle gerekse diğer yabancılarla kolaylıkla 
iletişim kurabilmelerine olanak vermektedir. Girişimci olmayı tercih etmelerindeki en önemli unsur 
kendi işlerinin patronu olmak ve bir anlamda da bağımsız davranmak istekleridir. Bu çerçevede, etnik 
anlamda hiçbir şekilde ayrımcılık hissetmediklerini belirten girişimcilerin itici faktörlerden çok çekici 
faktörler nedeniyle girişimci oldukları yorumuna varılabilir.  
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BİLGİ TOPLUMUNDA GİRİŞİMCİLİĞİN DEĞİŞEN BOYUTU: 
SANAL GİRİŞİMCİLİK 

Ekrem ERDOĞAN* 
Emel ÇETİNKAYA** 

M. Nurullah KURUTKAN*** 
 

ÖZET 
İnternet teknolojisinin hızlı gelişimi ve geniş kitlelere yayılması, dünyada yeni ekonominin 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yeni ekonomi, birçok yazara göre, “bilgi ekonomisi” yada 
“internet ekonomisi” olarak tanımlanmaktadır. Esneklik, risk, belirsizlik, değişim, ileri teknoloji, ar-
ge, networkler ve ömür boyu eğitim kavramları yeni ekonominin özellikleri arasındadır. 

1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren küresel rekabet, dünya ekonomisindeki finansal 
gelişmeler ve ilerleyen teknoloji işletmeleri dışa açılmayı, yenilik yapmaya ve teknoloji geliştirmeye 
zorlamıştır. Özellikle son 10 yıl içinde bilişim teknolojilerine bağlı önemli bir dönüşüm yaşanmış ve 
bu da büyük bir ekonomik dönüşümün altyapısını oluşturmuştur. Bu dönemde geliştirilen web 
teknolojisi, küçük işletmelere ve hatta en küçük iş birimi olarak girişimci bireylere yeni iş fırsatları 
yaratmıştır. 

Bilinen ticaret şekli devam etmekle birlikte, artık evden veya ofisten dışarı çıkmadan alışveriş 
yapma yeni bir ticaret şekli olarak yaşamamıza yerleşmektedir. E-ticaret adıyla bilinen bu yeni 
ekonomi, bilgi teknolojilerinin birçok unsurundan faydalansa da, en büyük faydayı internet sayesinde 
elde etmektedir. 

İnternet teknolojisinin gelişimi ve yaygınlaşması, internet üzerinden iş yapmak isteyen yaratıcı 
girişimciler için önemli bir fırsat olmuştur. Gerek yeni pazarlara girme ve gerekse faaliyetlerini daha 
düşük maliyetlerle yürütme isteği içerisindeki girişimciler için internet üzerinden gerçekleştirilen 
sanal ticaret, iş yapmanın yeni yolu haline gelmiştir. Yeni piyasalar hem bireysel girişimci hem de 
sınırlı imkanlara sahip küçük işletmeler için yeni fırsatlar getirmiştir. 

Internet çok fazla belirleyici olmasa da kendisine özgü yapısıyla girişimciler ve KOBİ’ler için 
önemli fırsat olma konumunu sürdürecek gibi gözükmektedir. Bunun içindir ki, gerek iş hayatına yeni 
atılacaklar için gerekse de mevcut işlerini genişletmek isteyen kişi ve kurumlar için sanal girişimcilik 
ve internet her zaman ve artan ölçülerde kullanılmaya devam edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni ekonomi, sanal girişimcilik, e-ticaret 

GİRİŞ 
Günümüzde kimilerinin “bilgi ekonomisi”, kimilerinin de “internet ekonomisi” veya “yeni 

ekonomi” olarak ifade ettiği bir değişim dönemi yaşanmaktadır. Bu dönem bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde 1970’lerden beri hızlanarak yaygınlaştıysa da bu konudaki ilk yaklaşımlar daha 
eskilere 1948’e ve 2. Dünya Savaşı sonrasına dayanmaktadır.  

1948 yılında Norbert Wiener “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and 
Machine” adlı kitabını yayınlamıştır. Norbert Wiener’ın bilgisayarların her yerde olacağına ilişkin 
öngörüsü, günümüz koşulları değerlendirildiğinde doğru çıkmıştır [Törenli, 2004:25]. Bilgi 
toplumunu maldan çok bilgi üreten bir toplum olarak görür. İkincisi bilgi toplumunu enformasyon 
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patlaması olarak ele alır. Üçüncüsü bilgi toplumunu iletişim ve enformasyon teknolojileri ile 
özdeşleştirmektedir [Kocacık, 2003:3]. 

Bilgi bütün zamanlar için önemini korumuştur. Fakat günümüzde bilgi merkez ve belirleyici 
olma özelliği ile tüm zamanlardan ayrılmaktadır.  

Küreselleşme ile birlikte yeniden yapılanma sürecinde, sanayi sektörünün payı azalırken hizmet 
sektörünün payı artmaktadır. Üretimin yapısı emek-yoğun, madde-yoğun, enerji-yoğun dönemden, 
bilginin artan önemine uygun bir yapıya bürünmektedir. 1920’lerin simgesi olan otomobil üretiminin 
%60’ı emek-yoğun, madde-yoğun, enerji yoğun bir yapı içermekteydi. Oysa günümüzde üretilen 
çiplerin ise emek, hammadde ve enerji içeriği %2’lerden daha azdır. Bu açıdan bakıldığında bilginin 
öneminin daha da artacağı düşünülmektedir.  

Enformasyon ve para akışının küreselleşmesi, pazarında küreselleşmesine yol açmış, alışverişin 
şartları değişmiş, süresi ve maliyeti azalmıştır. Artık her ülkeden şirketler diğer bölgelere satınalma, 
satma ve yatırım maksatlarını gerçekleştirmek için gitmektedirler ve bu kişiler merkezi bilgisayar 
ağları ile yaşadıkları yerlerden oralara uzmanlık bilgilerini aktarmakta ve olayları kontrol 
edebilmektedir. Üreticinin yanında tüketicide bu fırsatlardan yararlanarak küresel ölçekte 
karşılaştırma ve satın almalara gidebilmektedir. 

Teknolojideki hızlı değişim çok geniş ve farklı yeni ürün fırsatlarının ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Örneğin, küresel erişim ağı ve milyonlarca kullanıcısı ile internet elektronik iş yaşamı ve 
iş yapma biçiminin hemen hemen her yönünü değiştirmenin ötesinde uzaktan eğitim, sanal alış veriş, 
sanal örgütler gibi yeni iş olanaklarını ortaya çıkarmaktadır. Teknoloji öncüleri yeni teknoloji mal ve 
hizmetlerinin meyvelerini toplamada da ilk olmanın avantajını elde etmektedirler.  

Bugünün dünyası bilginin başarıda merkezi bir konumda olduğu değişimci yaratıcı ve girişimci 
bireylere ihtiyaç duyan dinamik bir yapıdır. Bu ekonomik yapı da, köklü biçimde değişen, gelişmeler 
karşısında varlığı sürdürebilmek için; açık ve “rekabetçi piyasa” yaratmak, değişim ve yeni 
teknolojilerden yararlanmak, girişimciliği desteklemek zorundadır. 

Kişisel bilgisayarlar, lap-top’lar, faks makineleri, yazıcılar gibi modern iş makineleri kişilere 
evlerinden dahi bazı büyük işleri idare etmelerine izin verir hale gelmiştir. Günümüzde birçok 
girişimci teknolojik imkanlarla küçük işletmelerinden dünyaya ulaşarak ticaret yapmaktadırlar. Çok 
hızlı bir şekilde yayılan internet hizmeti girişimci adaylarına büyük fırsatlar sunmaktadır.  İnternet, 
zengin ve kolay erişilebilen bir enformasyon altyapısı sunmakta, en önemlisi de işlem maliyetlerini 
düşürmektedir. Bu nedenle çok sayıda köklü şirket çekirdek iş mimarilerini internette yeniden 
düzenlemektedir.. Bu şirketler, tek lider konumuna gelebilecekleri çekirdek alanlarına odaklanmakta, 
üstelik iş modellerini tamamlamak için de internet yoluyla ortaklıklar kurmaktadırlar. 

Yeni ekonomik düzende teknoloji ile birlikte rekabet networkler ve girşimci bireyler arasında 
yaşanmaya başlamaktadır. Bu bağlam da Internet girişimciler için kolay erişilebilen ve işlem 
maliyetlerini minimize eden bir pazar ortamı oluşturmaktadır. 

Çalışmamızın amacı küresel pazarda yeniliklere, gelişmelere ayak uydurmak ve ayakta 
kalabilmek için, payı büyümekte olan sanal ticaretin önemini vurgulamak ve sanal girişimciliğin 
bireylere ve KOBİ’lere getireceği faydaları ortaya koymaktır. 

GİRİŞİMCİLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 
Girişimci sözcüğünün kökeni Fransızca olan “entrependre” sözcüğünden gelmektedir ve bir şey 

yapmak anlamında olup ortaçağda aktif ve bir şeyler yapan kişiyi tanımlamak için kullanılmıştır[Yoo, 
2003:15]. Girişimci; yenilik getiren bir fikre, yeni bir stratejiye ve değişimin sürekliliğini sağlayacak 
katalizöre sahip olan kişidir [Ostry, 1998: 92].  

Yeni teknolojik gelişmelerin ve yeni ekonominin şartlarında fiziki bir birim olan, bir üretim 
faktörleri (emek, sermaye, tabiat, girişimcilik) bileşimi olan işletme yerine bir birey (insan) olan 
girişimci fiziki büyüklük ölçütleriyle ifade edilemeyen, girişimcilik niteliklerinde üstünlüklerle 
anlaşılması gereken bir özellik taşır. Bu niteliklerde birinci bazda yaratılan katma değerle ifade 
edilmelidir. Bu itibarla girişimcilik ve işletme sahipliği birbirinden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. 
İşletme sahibi olmanın göstergesi işletmenin mülkiyetine sahip olmaktır. Bir insanın girişimci 
olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişilik yeniliklere açık olama, büyüme 
tutkusu gibi belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olmayan kişi işletme 
sahibi olsa bile girişimci değildir [Müftüoğlu, 2000: 17]. Pinchot (1985)’e göre girişimci her hayalini 
gerçekleştirmek için çaba gösteren kişi olarak tanımlanır. Ayrıca bu tanıma bir örgüt içerisindeki her 
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tür yenilik yaratma çabalarının sorumluluğunu ele alan kimseyi de eklenmelidir [Kuratko ve Hoggets; 
1995:28]. 

Girişimci örgütlemeyi, yönetmeyi ve o işin riskini üstlenen kişidir. Son yıllarda girişimcilerin 
yapmakta oldukları bir çok farklı iş bu tanımı genişletmeyi gerektirmektedir. Bugün, bir girişimci, 
yenilik yapan veya geliştiren bir kişi olarak fırsatları bulup yakalar;  bu fırsatları 
uygulanabilir/pazarlanabilir fikirlere dönüştürür; zamanla bu fikirlere emek, para veya becerileriyle 
değer katar; bu fikirleri uygulamak için rekabetçi pazar alanının risklerini üstlenir; ve bu çabalarının 
karşılığını paraya çevirir [Kutaniş;2006:1] 

Girişimcilik hemen hemen sıfırdan bir vizyon yaratma ve oluşturma yeteneğidir: temelde o bir 
bireyin, yaratıcı eylem/davranışıdır. Bir başka deyişle enerjinin, izleme ve analiz etmeden ziyade, yeni 
bir girişim veya örgütü başlatma ve kurma için kullanılmasıdır. Bu vizyon hesap edilmiş birtakım 
riskleri kişisel ve finansal- almak için bir gönüllülüğe, rızaya ihtiyaç duyar ve daha sonra başarısızlık 
ihtimalini en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Girişimcilik, ayrıca kendi becerilerinizi 
tamamlayacağınız bir girişimci takım kurma yeteneğini içerir. Girişimcilik, diğerlerinin kaos, 
düzensizlik ve çelişki olarak gördüğü bir fırsatı sezme becerisidir. O ,kaynakları (çoğunlukla diğer 
kişilerin sahip olduğu) bulma, yol gösterme ve kontrol etmek için teknik ustalığa sahip olmaktır 
[Kutaniş;2006:7] 

Girişimcilik temel olarak iki farklı bakışla açıklanabilir. Girişimci, pazardaki mevcut fırsatları 
görerek mevcut olan bir mal veya hizmeti pazara sunabilir ya da yeni bir fikri, buluşu veya mevcut 
olan bir mal/hizmeti tasarım, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirerek pazara sunabilir. 

Girişimcilik terimi, iş hayatında, son zamanlarda popüler olmaya başlamıştır. Bununla birlikte bu 
kavramı çok az yönetici tamamen anlayabilmiştir [Kuratko ve Hoggets; 1995:28]. Bilgi toplumuna 
geçişle birlikte, önemi artan ve iktisadi anlamda önemli bir öğe haline gelen girişimcilik kavramı 
üzerine orta çağdan itibaren çeşitli teoriler üretilmeye başlanmıştır. Zamanla ekonomik gelişme 
sürecine bağlı olarak, girişimci kavramı da birtakım değişimlere maruz kalmıştır. Sanayi 
Devrimi’nden önce tüccar kimliğinde olan girişimci, sanayileşme ile birlikte bir üretim faktörü niteliği 
kazanmıştır.  

Girişimcilik, zenginlik yaratmanın dinamik sürecidir. Bu zenginlik  sermaye, zaman, ve/veya 
kariyer bağlılığı açısından büyük risk üstlenen bireylerce ürün ve hizmet için değer üretilerek yaratılır. 
Ne kadar belirli faaliyet ile meşgul olurlarsa olsunlar, girişimciler bugün özgür/serbest yatırımın 
kahramanları olarak mütalaa edilir. Onlardan birçoğu yeni başladıkları işlerinde yeniliği ve yaratıcılığı 
kullanarak multimilyon dolarlık yatırımlar yapmayı başarmıştır. Bu bireyler, yeni ürün ve hizmetler 
yaratmışlar ve bu girişimleri ile ilişkili riskleri üstlenmişlerdir. Birçok insan şu anda girişimciliği 
ticaretin sınırındaki “öncü” olarak kabul etmektedir. 

OECD’ye göre Pazar ekonomisi fonksiyonlarının merkezini girişimcilik oluşturmaktadır. 
Ekonomik özgürlüğün hayati barometresi ve sürekli yaratıcılığın devamını sağlamak için küçük 
firmaların toplumun içinde varolması gerekir. Özel sektörün %51’i küçük işyerleri, istihdamın %51’i 
(%38’inin yüksek teknolojik işler) oluşturmaktadır [Yoo, 2003:7]. 

Bugün pazarda gözle görülen temel akım Çok Yerleşimli Fabrika ve Uluslararası Girişim 
(multiplant and multinational enterprise) konseptidir. Bu modelin temel özelliklerini, artan hızla 
yenilik oluşturma ve büyük buluşlar oluşturmaktadır. Geleneksel yaklaşımlar Çok Yerleşimli Fabrika 
ve Uslulararası Girişim konsepti ile hükümetler arasındaki politika süreçlerini ihmal etmişlerdir. 
1980’lerden sonra Çok Yerleşimli Fabrika ve Uluslararası Girişim konsepti çok fazla yayıldı ve 
nüfusları arttı [Ostry, 1998: 85-86]. 

YENİ EKONOMİ VE E-TİCARET 
İnternet teknolojisinin hızlı gelişimi ve geniş kitlelere yayılması, dünyada yeni ekonominin 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yeni ekonomi, birçok yazara göre, “bilgi ekonomisi” yada 
“internet ekonomisi” olarak tanımlanmaktadır. Esneklik, risk, belirsizlik, değişim, ileri teknoloji, ar-
ge, networkler ve ömür boyu eğitim kavramları yeni ekonominin özellikleri arasındadır [Bozkurt, 
2005: 255]. 

Bu dönem, bilgi yönetiminin başarıda etken olduğu, dönüşümcü, değişimci ve girişimci bir insan 
tipi gerektiren çok dinamik yapısı olan bir oluşumdur.  

Enformasyon teknolojisi 1950’lerde çocukluk dönemini geçiriyordu. Muazzam büyük makine-
larla matematik problemi çok uzun sürede çözülüyordu. Teknoloji geliştikçe ticari uygulamalara konu 
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oldu. Bilgisayarlar ilk önce ücret ödemelerinde ve muhasebe sisteminde kullanıldı. İşlem proses 
sistemlerinin doğması elektronik data işlemcilerinin doğmasına yol açtı [Diaz, 1998: 20]. 

1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren küresel rekabet, dünya ekonomisindeki finansal 
gelişmeler ve ilerleyen teknoloji işletmeleri dışa açılmayı, yenilik yapmaya ve teknoloji geliştirmeye 
zorlamıştır. Özellikle son 10 yıl içinde bilişim teknolojilerine bağlı önemli bir dönüşüm yaşanmış ve 
bu da büyük bir ekonomik dönüşümün altyapısını oluşturmuştur.  

Kişisel bilgisayarların çoğalması PC yazılımlarının 1980’lerden sonra yaygınlaşmasıyla uzaktaki 
kişilere bir linkle ulaşmakta ve bunlarda karar destek sistemlerinin kullanılmasını kolaylaştırmaktadır 
(DSS). Stratejik bilgi sistemleri bilginin kullanılması ve enformasyon teknolojilerinin kullanılmasına 
dayanmaktadır [Diaz, 1998: 21]. 

 
Tablo:Bölgelere göre Internet kullanımı 2000-2003 (bin) 
 

  2003 %Gelişme 2002 %Gelişme 2001 % Gelişme 2000 

Afrika  12 123 21.38 9 988 63 6 119 34 4 559 

Asya  243 406 15.25 211 202 40 150 535 38 109 257 

Avrupae  188 997 7.24 176 232 23 143 584 30 110 824 

Latin Amerika  44 217 4.19 42 439 45 29 224 65 17 673 

Kuzey Amerika (2002)  175 110 0.00 175 110 12 156 823 14 136 971 

Okyanusya  11 825 1.88 11 607 21 9 601 16 8 248 

Gelişmiş Ülkeler   396 754 2.06 388 746 15 339 427 19 285 480 

Gelişmekte olan ülkeler  246 290 17.53 209 556 50 139 317 48 94 352 

Diğerleri  32 634 15.41 28 277 65 17 142 123 7 700 

Toplam  675 678 7.84 626 579 26.36 495 886 27.96 387 532 
Kaynak: http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3356&lang=1 
 
21 yy. enformasyon uygarlığı (EU) olmuştur. EU operasyonların iyileştirilmesi ve materyal 

uygarlığının (MU) gelişimiyle belirginleşmiştir. EU, MU’nın yerine geçmeyecek fakat tüketici 
seçimlerini ve yeniliğe açık olmayla öne geçecektir. Enformasyon alt yapıları birbirleriyle ilişkili 4 
yapıdan oluşmaktadır [Diaz, 1998: 25]; 

1- Global enformasyon altyapısı 
2- Milli enformasyon altyapısı 
3- Bölgesel enformasyon altyapısı 
4- Girişimci enformasyon altyapısı 
 
Tablo: Enformasyon Teknolojilerini Kullanan Girişimcilerin Oranı (2002)% 
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PC kullananların oranı   .. 62.7 76.6 .. 80.0 87.8 16.1 81.1 83.3 67.7 
PC kullanan işçilerin oranı   .. .. 19.7 .. .. .. 11.6 27.5 .. .. 
Internet kullanım oranları   86.9 46.9 53.7 42.0 64.2 62.4 7.5 37.7 78.3 38.3 
Internet kullanan işçilerin oranı   .. 10.3 9.0 .. 25.4 .. 5.9 6.4 .. .. 
Web sitesine sahip olanların oranı 56.5 12.6 25.7 11.0 22.6 .. 2.0 11.6 .. 14.3 
Internet üzerinden Satışlar   14.6 .. 6.5 .. .. 1.9 0.5 9.0 .. 9.9 
Internet üzerinden Alışlar .. .. .. 8.0 .. 2.5 0.4 10.1 .. .. 

Kaynak: http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3356&lang=1 
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Yine bu dönemde büyük hiyerarşik örgütlerin değişimlere ayak uyduracak esnekliğe sahip 
olmamasından dolayı, hantal örgütler yerine daha esnek olan küçük ve orta ölçekli işletmeler cazip 
hale gelmiştir. 1990’ların ortasında ticarete konu olan web1 teknolojisi, küçük işletmeler, hatta en 
küçük iş birimi olarak girişimci bireylere yeni iş fırsatları yaratmıştır. Özellikle sektörlerdeki yan 
sanayi ilişkilerinde kökten değişmeler görülmüş, tüketicilerin üretim sürecine katılması mümkün hale 
gelmiş, internet artık belli sektörlerde ticari faaliyetlerin merkezi haline gelmiştir [Akın, 2001]. 

Organizasyon iklimini değiştiren yüksek bilgi ve iletişimi teknolojileri, esnekliği ve bağımsızlığı 
ve zaman ve mekanın organizasyonunu kolaylaştırmaktadır. Proje yönetim yazılımları, telefon 
konferansı, cep telefonları, web siteler, video konferanslar bunu izleyen ana teknolojilerdir [Bravo, 
2001:138]. 

Yeni ekonomi öncelikle, ürünleri ya da süreçleriyle yeni olmakla kalmayıp bu yenilikleri tatbik 
ederek büyüyen ve verimlilik elde eden, böylece ekonominin büyük bölümüne yeni bir girişimcilik 
modeli sunan iki kilit sektörde şekillenmektedir. Bu sektörler enformasyon teknolojisi ve finans 
sektörleridir [Castelss; 2005:186]. 

Brookings Instution tarafından 2002 de ekonomistler arasında yapılan bir ankete göre, internet 
ABD’de verimliliği yüzde 25-50 arasında arttırmaktadır. Brookings uzmanlarından Robert E. Litan 
(2001)’egöre, en düşük hesapla bile Internet ortalama bir ABD’linin yıllık gelirini 2010’da 1500 $ 
artıracaktır. Bu rakam, zaman tasarrufu, seçenek zenginliği ve güvenilirlik gibi daha pek çok faydayı 
içermemektedir [Tapscott; 2003]. 

Günümüzde bilinen ticaret şekli devam etmekle birlikte, artık evden veya ofisten dışarı çıkmadan 
alışveriş yapma yeni bir ticaret şekli olarak yaşamamıza yerleşmektedir. E-ticaret adıyla bilinen bu 
yeni ekonomi, bilgi teknolojilerinin birçok unsurundan faydalansa da, en büyük faydayı internet 
sayesinde elde etmektedir [Hamzaçebi, 2003] 

E-ticaret, geniş anlamıyla, herhangi bir ticari sonuç doğuran bir elektronik iletişimdir. Dünya 
ticaret örgütü (WTO) e-ticareti, mal ve hizmetlerin, üretim, reklam, satış ve dağıtımının 
telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması olarak tanımlamaktadır [WTO: 1999]. 

OECD ise e-ticareti, hem firmaları hem de bireyleri ilgilendiren, ticari faaliyetlere ait her türlü 
işlemlerin bilgisayar ağları üzerinden yapılması olarak ifade etmektedir [OECD, 2000]. 

Benzer pek çok tanımlama yapılmaktadır. Bu tanımların genelde ortaya koyduğu temel noktalar 
birbirine benzemektedir. Tanımlamaların ortaya koyduğu ortak noktalar şunlardır 
[http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=242]: 

1. Elektronik ticaret açık (İnternet) yada kapalı ağlar (İntranet) üzerinden yapılabilmektedir. 
2. Elektronik ticaretin tarafları, Üreticiler, tüketiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları, ve diğer 

organizasyonlardır. 
3. Elektronik Ticaretin araçları, TV, Radyo, Fax, EFT, EDI, ATM, Telefon, İnternet'dir.  
 
Internetin ticarete konu olduğu 1990 lardan sonra e-ticaret planlanmış fakat daha üretilmemiş 

ürünlerin interaktif olarak HTML üzerinden tanıtılmasını içeriyordu. 1996 dan sonra sadece tanıtım 
değil aynı zamanda evden satış uygulamalarını da içerir hale geldi. 1997 lerden sonraki gelişim evre-
sinde girişimciler arası uygulamaları görülmeye başlandı. Girişimciler e-ticaret sayesinde tedarik-
çilerle tüketiciler arasında bir köprü vazifesi görerek esnek uygulamaları e-ticarete konu yaptılar. 

Geleneksel ticarette firmalar, müşterileri ile birebir diyalog kurarken, bu iş modelinde, fiziki 
mekanda karşı karşıya gelmeden hiç tanımadıkları müşterileri ile e-ticaret yoluyla buluşmaktadırlar. 
Böylece müşterilerine verdikleri mal ve hizmetleri internet ortamına taşımış olmaktadırlar. Bu da 
geleneksel, piyasa kurallarının internet ortamında büyük ölçüde geçerliliğini yitireceği anlamına 
gelmektedir. 

                                                 
11970 lerde ABD kendi savunma ihtiyacını karşılamak için bir ağ kurmuştur. 1980 de Milli Bilim Kurulu bu ağa araştırmaları 
geliştirmek için üniversiteleri de katmıştır. 1980’lerde Tim Bernes Lee Avrupa Fizik Laboratuarında Worl-Wide-Web’i (www) 
geliştirmiştir. Bu www başka istasyonlar arasında iletişimin, bilgi paylaşımının önünü açtı. 1990 larda Milli Bilim Kurulu bu 
ağın ticarete konu olmasına izin vermiş ve böylece internet muazzam büyüme sürecine girmiştir. www bugün internetin 
belkemiğini oluşturmakta ve bunun sayesinde global iletişim protokolü yaygınlık kazanmıştır. 1993 te Mosaic adı verilen bir 
arama motoru web de yer almaya başladı. Özellikle medya sektörü iş hayatında hem iç hem de dış ağlar kurmaya başladılar 
[CHAO, 2001: 64-66]. 
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Şekil 1: E-ticaretin tarihi ve üç aşaması 
 

Birinci Dalga İkinci Dalga Üçüncü Dalga 
Planlanan ama daha tam 

olarak üretilmeyen ürünün 
tanıtılması 

İşlemler Girişimciler arası süreç mühendisliği

HTML Çözüm Noktaları paket 
uygulamalarının evden yayılımı

ve genişlemesi 

Esnek Uygulama Bileşenleri 

1992 + 1996 + 1997 + 
Kaynak: (Chuang, 2001:20) 
 
İnternet üzerinden yürütülen e-ticarette oldukça dinamik bir teknoloji kullanılmakta ve tüm 

endüstri sektörü etkilenmektedir. Elektronik ticaretin ortaya çıkışı internetin popüler bir teknoloji 
olarak kullanıldığı 1990’lı yılların öncesine kadar gitse de, internet teknolojisinin geliştiği dönemde 
yaygınlık kazanmıştır [Bozkurt, 2005: 257]. 

Daha önceleri, EDI gibi kapalı ağlar üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret, şirketler tarafından 
yoğun olarak 1996 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır [Anbar, 2001: 19]. Ancak daha 
şimdiden bu teknolojilerin kullanıldığı ülkelerde önemli değişimler yaşanmaktadır. 

Bilgi paylaşımının ve erişiminin kolaylığı, firmaları internete taşınmayı ve bunun için gerekli alt 
yapıları oluşturmaya itmiştir. İnternet üzerinde, ülkeleri de aşan bir haberleşme ve bilgi akışı, 
firmalara sadece kendi ülke sınırları içinde değil, başka ülkelerdeki firmaları ve insanlara ulaşmasına 
olanak sağlamıştır. [www.bilgiyönetimi.org/cm/pages/mk1_gos.php?nt=539]. Dolayısıyla, e-ticaret, 
satıcılarla tüketicileri küresel düzeyde buluşturmakta ve dolayısıyla etkisi ulusal sınırları aşmaktadır.  

EKONOMİK TİCARETİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ 
E-ticaretin temel ekonomik etkisi, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri dolayısıyla 

engellerin daha az olduğu bir ekonomik faaliyet alanı yaratmasıdır. Açık ağ üzerinden gerçekleşen e-
ticaret faaliyetleri, ekonomik iletişimi arttıracak ve özellikle küçük ve orta ölçekli sanayici ve bireysel 
müşteriler, diğer pazarlama şekillerine göre daha kolay ve ucuz maliyetle ticari faaliyetlerde 
bulunabileceklerdir [İnce, 1999]. 

İşlem maliyetleri enformasyon maliyetlerini belirlemekte ve değişimin izlenmesini ve değişimi 
yönlendirmeyi sağlamaktadır [Candace, 1993: 62]. İnternet uzaktan da olsa üretimin işlem maliyet-
lerini ucuzlatır, hedeflere daha çabuk ulaşılmasını sağlar, tüketicilere daha iyi hizmet daha iyi iletişim 
imkanı, şirketlere bürokrasiden uzaklaşmasını sağlar [Litan, 2001: 16]. Rekabette avantaj elde edebil-
mek için işlem maliyetlerini minimize etmek gerekmektedir. Bu bağlamda sanayi ötesi toplum dediği-
miz toplumlarda işlem maliyetlerini minimize edebilmek, çok çalışmayı değil, daha zeki örgüt yapıları 
ve pazarlama stratejileri geliştirmeye bağlıdır. İşte günümüzde network örgütler2, sanal örgütler3 

                                                 
2 Misner (1987)e göre network; bazı ortak kazanımlar için bir grup insanın diğerleri ile alakalı veya bağlantı içinde olmasını 
gerektirir. Noel Mclnnis (1984)’e göre networklar ve networklaşma bir zamanlar aile, komşuluk, işyeri ve iletişimi etkiliyordu. 
Şimdi ise toplum medeniyet ve dünya üzerinde etki sahibi olmuştur[Hamon, 2003:18]. 
3Sanal organizasyonlar temelde bilgi ve iletişim teknolojilerine imkan veren organizasyonlardır Telekomünikasyon 
sistemlerinin yaygın olarak kullanılması sanal ortaklıkları geleneksel iş görme birimlerinden ayırmaktadır [CHAO, 2001: 65 
68]. Sanal organizasyonlar şeması yeni yatay işbirliği ittifaklarının sanal bir temelde kurulmasına yol açmış bu da e-tedarik 
zincirinin kurulmasına yol açmıştır. 
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enformasyon teknolojilerini kullanarak işlem maliyetlerini minimize etmede başarılı olmaktadırlar. 
Örneğin; OECD’nin bazı yayınlarına göre ofis maliyetlerinde %50 oranda bir düşüş olduğu 

görülmektedir. Nitekim elektronik posta (e-mail) maliyetlerini, fax maliyetleriyle karşılaştırıldığında 
büyük bir düşüş olduğu görülmektedir. Yine firmaların reklam maliyetleri de internet teknolojisi 
sayesinde büyük ölçüde düşmektedir. Düşük maliyetlerle hazırlanan web siteleri, firmalara, tüm 
dünyadaki müşterilere mallarını tanıtabilme imkanı vermektedir [Bozkurt, 2005: 260].  

 
Tablo: Bazı ülkelerde 2002 ve 2003 yılları internet kullanan şirketler ve 2002 yılında internet 

üzerinden alınan siparişlerin oranı 
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10+ % 91 98 96 82 85 82 85 85 70 98 93 81 

10-49 90 97 95 79 82 81 83 84 65 97 92 78 

50-249 98 99 97 92 95 97 92 93 85 100 100 99 

250+ 98 99 97 99 99 98 99 97 97 100 100 99 
Kaynak: http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3356&lang=1 
 
E-ticaret; mal ve hizmet üretimi, dağıtımı ve pazarlanmasının yanı sıra her türlü bilgi 

alışverişinde zaman faktörünün kullanımına yeni olanaklar sağlanmaktadır. Ticari faaliyetlerin 
elektronik ortamda yürütülmesi (üretimde kullanılan hammadde, malzeme ve parçaların tedarikinde, 
ürünlerin dağıtımı ve pazarlamasında sağlanan hız, ticari, yasal vb. bilginin çok kısa sürede el 
değiştirmesi) zaman tasarrufu açısından bilinen en iyi yöntemdir. Mal ve hizmet pazarının yapısı e-
ticaret ile değişecek; yeni ürünler, yeni dağıtım ve pazarlama teknikleri, yeni aracılar ve yeni işgücü 
profilleri e-ticaretin getirdiği yenilikler olacaktır. E-ticaret çarpan etkisine sahiptir. E-ticaret ile, satıcı 
ve alıcının şeffaf ve tam rekabete yakın bir ortamda buluşmasına imkan sağlayacak, kaynakların daha 
etkin kullanımını sağlayacaktır [İnce, 1999]. 

İnternet üzerinden yapılan ticarette tüketicilerin kazançlarını; küresel seçim yapabilme, hizmet 
kalitesinin artması, önemli fiyat düşüşleri, ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesi, herhangi bir zamanda ve 
yerde iş yapma vb. sayabiliriz [http://www.tusiad.org/ yayin/gorus/42/10ersoy.pdf]. 

E-ticaret zaman israfını azaltmakta, işlem maliyetlerini minimize etmede önemli rol oynamakta, 
dünya çapında iletişim imkanlarını hızlandırmakta, değişime uyarlanma mekanizmalarını daha çabuk 
uyarmakta, global ve yerel pazarların daha çabuk reaksiyon vermelerini sağlamaktadır. 
İnternet/intranet birlikteliği ulaşabilirliği 24/7 yapmıştır. İnternet sıklıkla eformasyon otoyolu olarak 
tanımlanmakta veya kısaca ağ olarak isimlendirilmektedir [CHAO, 2001: 67]. 

İnternetin bir diğer faydası piyasadaki kırılmayan, sert, rijit yapıları dönüştürebilmesidir. Katı 
sınırların bulunmaması, örgüt hiyerarşisinin daha fazla yataylaştırma imkanı ve esnek firmaların 
hızlıca çoğalması tamamen bu ağdaki esneklikten kaynaklanmaktadır. 

İnternetin yaygınlaşması ve bu ortamda sunulabilen bilgilerin artmasıyla bilgi ve iletişim 
piyasalarında daha da ileri gelişmeler beklenmektedir. Tüketicilerin daha yüksek kalitede bilgi talep 
etmesi, bilgi toplama ve işleme alanında uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Bu da bilgi işlem sektöründe 
yeni iş imkanları yaratacaktır. Yeni fikirlere sahip bir girişimcinin bu ortamda tanınması ve yer 
edinmesi daha kolay olacaktır [ATO, 1999]. 

E-Ticaretin toplumsal boyuttaki en önemli etkisi istihdam alanında görülmektedir. Günümüzde 
bu etki sınırlı görünse de ileride daha da artması beklenilmektedir. Örneğin; ABS (9 milyon civarında 
tele-çalışanı ile) tele çalışma yöntemini gelecekte (2007’den sonra) ortaya işgücü açığını gidermede 
önemli bir yöntem olarak görmektedir [http://www.tusiad.org/yayin/gorus/42/10ersoy.pdf]. E-ticaretin 
istihdam üzerinde etkisi; fiziksel üretim sektörlerinde kısıtlı olmak üzere, özellikle hizmet üretiminde 
ve üretilen mal ve hizmetlerin pazarlaması aşamasında olacaktır. Ekonomik aracılar, komisyoncular, 
perakende satıcıların fonksiyonları, bir ölçüde e-ticaretin kapsamına dahil olacak ve dolaysıyla bazı 
işler kaybedilecektir. Ancak buna karşı yeni iş sahaları açılacaktır. Yeni iş sahaları da büyük oranda 
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bilgisayar ve iletişim teknolojileri konusunda eğitimli insan gücü ihtiyacı ortaya çıkaracaktır. Bu 
durum eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesini yol açabilecektir [İnce, 1999]. 

Bunun yanında e-ticaret KOBİ’ler için dönüştürücü bir etki yapmaktadır. Çünkü e-ticaret 
endüstri uzmanlarının tahmin ettiğinden daha karmaşıktır. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyük firmalar 
bu değişimlerle hala karşı karşıyadır: [ITF, Issue 3/2003]; 

- Kişisel bilgisayar bilgisi ve internet yaygın değildir. Çoğu girişimci ya e-ticaretin 
potansiyelinin farkında değildir ya da realist olmayan yüksek beklentilere sahiptir. 

- Internete erişim genellikle pahalı, devir hızı düşük ve güvenlik sorunlarıyla baş başadır. 
- Yeterli İngilizce bilgisi ve teknolojik bilgi ve donanıma gereksinim duyduğu için e-ticaret 

araçlarının çoğu pahalıdır.. 
- Potansiyel alıcıların girişimciye güvenini kazanmak için e ticaret ortamında karşılaşması 

oldukça zordur. 
- Ulslararası sınırlar arası nakliye ücreti hem karışık olmakta hem de hesaplanması zor 

olmaktadır. 

E-TİCARET: GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR 
1990’lı yıllara gelindiğinde internet teknolojisinin gelişimi ve yaygınlaşması, internet üzerinden 

iş yapmak isteyen yaratıcı girişimciler için önemli bir fırsat olmuştur. Gerek yeni pazarlara girme ve 
gerekse faaliyetlerini daha düşük maliyetlerle yürütme isteği içerisindeki girişimciler için internet 
üzerinden gerçekleştirilen sanal ticaret, iş yapmanın yeni yolu haline gelmiştir. Yeni piyasalar hem 
bireysel girişimci hem de sınırlara imkanlara sahip küçük işletmeler için yeni fırsatlar getirmiştir. 
İnternet ve teknoloji alanında girişimciliğin en büyük avantajı düşük sermaye ile çok yüksek büyüme 
hızının yakalanabilmesidir. 

Chuang (2001)’e göre göre Sanal Girişimcilikte Internet sayesinde gerçekleşen büyük 
değişimleri şöyle sıralayabiliriz [Chuang, 2001: 18-19]: 

- Güç ilişkileri tüketici lehine değişti 
- Global satış kanalları kuruldu 
- Hem satış hem de alış maliyetleri azaldı 
- Zamana bağlı olarak kapanmayan 24 saat açık iş anlayışı yerleşti 
- Bu işleyişe kendi kendine servis yapması sağlanarak tüketicinin katkıda bulunması sağlandı. 
OECD nin (2006) e-ticaretin gelişimiyle ilgili bir raporuna göre başlangıçta e-ticaret ümit 

edildiğinden daha düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Bununla beraber e-ticaret işlemleri ve digital 
servis sağlayıcıları 2000 li yılların başından beri büyük bir hızla gelişmiştir. 

 
Tablo : Yıllara GöreABD deki e-ticaret  rakamlarının toplam satışlar içindeki oranı (Miyon dolar) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 2,2 2,7 
Kaynak: http://www.census.gov/mrts/www/data/html/06Q1.html 
 
Şekilden de görüldüğü gibi ABD ekonomisinde 1990 ların sonunda perakende satışlar içerisinde 

online satışların oranı %0,5 ler civarından 2006 da %2,8 gibi bir orana çıkmıştır. Bu göstermektedir 
ki; e-ticaret girişimcilik için bir fırsat olma yolunda ilerlemekte ve işlem maliyetlerini minimize etmek 
suretiyle yeni bir rekabet stratejisi olarak pazarda yerini almaya başlamaktadır. 

 
Tablo 1  : ABD de Online Satışların Miktarı, 2003 den 2008 
 

Yıl  Toplam(USD milyon)  

2003  $95.7  

2008  $229.0  
Kaynak: http://www.jhemans.powerup.com.au/Internet_Statistics/ecommerce_e-commerce_ 

statistics.htm 
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Ayrıca ABD deki online satışların 2008 yılında 229 milyon $ ı bularak günümüz satışlarından 
yaklaşık olarak 3 kat daha fazla tercih edileceği de ortaya koyulmaktadır. 

1980’lerden beri Avrupa Birliği E-ticaret konusunda altyapı çalışmaları yapmaktadır. Elektronik 
Ticaret Girişimi ile ilgili Avrupa Komisyonu 1994 te aldığı resmi bir kararla, birliğin temel hedefinin 
elektronik ticaretin hızla Avrupa’da gelişiminin sağlanması ile girişimciliğin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir [http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/ mkl_gos.php?nt=458]. 

YENİ EKONOMİDE GİRİŞİMCİ BİREYLER VE KOBİ’LER 
İnternet sadece firmalar için değil, ticari anlamda yenilikçi ve yaratıcı bireyler için önemli fırsat 

konumundadır. Başarılı ve atılımcı bireyler, artık kendi işlerini kurmakta veya ileri teknoloji 
şirketlerinde önemli projelerde önemli görevler üstlenmektedirler. İnternetin ve e-ticaretin getirdiği 
fırsatlar sonucunda piyasaya giren ve başarılı olan bireyler her geçen gün artmaktadır. 

Elektronik ağlar sayesinde yeni ekonominin merkezinde şirketler değil bireyler yer almaktadır. 
Örneğin bir üniversite öğrencisi tarafından geliştirilen Mosaic web tarayıcısı üzerine geliştirilen 
Netscape AOL tarafından satın alınana kadar tüm zamanların en hızlı büyüyen yazılım şirketi olarak 
piyasada yer almış ve microsoftun en ciddi rakibi olarak dikkati çekmiştir. İnternetin en büyük erişim 
noktaları portallardan Yahoo, Google gibi bilinen internet şirketleri de başarılı bireysel girişimler 
sonucu internette yerlerini almışlar ve bu gün e-ticaret kavramıyla birlikte anılır hale gelmişlerdir 
[Akın, 2001]. 

Sanayileşmiş ülkelerde 1970’li yıllarda görülen ekonomik krizlere kadar üretim ve istihdam da 
tartışmasız üstünlük sağlayan işletmeler krizle birlikte değişen ekonomik, sosyal ve teknolojik şartlar 
uyum göstermekte, zorluk çekmeye başlamışlardır. Oysa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, dinamik 
ve esnek yapıları sebebiyle emek-yoğun teknolojiyi kullanan sanayilerde etkili olarak değişen yeni 
şartlara uyum göstermeyi bilmiştir. Bundan sonradır ki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler üzerinde ilgi 
ve dikkatler yoğunlaşmış, bu işletmelerin ülke ekonomileri için vazgeçilmez bir unsur olduğu, 
ekonomik canlanma yapısal değişim ve teknolojik yeniliklere uyum konusunda önemli rolünün 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte uluslararası düzeyde artan işsizliği azaltacak çözüm önerileri 
aranınca da niteliksiz işgücünü istihdam edecek en önemli araç olarak Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler üzerinde durulmuştur. Sonuçta bu işletmeler yoksulluğu ve bölgeler arasındaki eşitsizliği 
azaltacak bir araç olarak önem kazanmaya başlamıştır 

Büyük yatırım gerektirmeyen bilginin yoğun olduğu katma değeri yüksek ürünler kişisel 
yetenekler tarafından KOBİ’lerde üretilmektedir. KOBİ’ler bu yönüyle teknolojik gelişmenin kişisel 
yeteneklerle gerçekleştirildiği birimler, diğer yönüyle ise, toplumdaki teşebbüs potansiyelinin hayata 
geçirildiği ve sınırlanamadığı yerlerdir. Büyük firma hiyerarşisi ve devlet bürokrasisinden bağımsız 
müteşebbis gücünün KOBİ’ler marifetiyle katma değere dönüşmesi sonucu, ülke ekonomisinde 
ekonomik verimlilik artışı sağlanmaktadır [Tanrıkulu, 2000: 2]. 

Günümüzde KOBİ’lerdeki girişimcilik ruhu çok büyük önem kazanmıştır. Bütün dünya 
ekonomilerinde inovasyon, yani pazarlanabilir veya geliştirilmiş yeni ürün, yeni üretim ve yönetim 
yöntemleri için, yeni teknolojiler geliştirebilme yeteneği ile yenilikçi ve yaratıcı bir girişimcilik, 
rekabet üstünlüğünün tek anahtarı haline gelmiştir. Yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik (inovatif) 
faaliyetlerin ana kaynağının teknoloji ve bilimdeki gelişmeler olduğunu biliyoruz. Bu nedenledir ki, 
bir ülke için asıl olan, bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu ortaya konan bulguları, pazarlanabilir 
yada toplumun yararına sunulabilir, yeni yada daha gelişkin bir ürün, üretim yöntemi, sistemi yada 
hizmete dönüştürme yeteneğinin kazanılmasıdır. KOBİ’lere de, bu yeteneğin kazandırılması ana 
hedeftir. KOBİ’lerin girişimcilik ve inovasyon kültürü ile teknoloji yönetim becerisi kazanmaları için 
desteklemeleri gerekir [Çakmakçı, 2000: 21]. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin dinamik olması ve içinde bulunduğu ekonomiye canlılık 
kazandırması bu türdeki işletmelerin en belirleyici özelliğidir. Nitekim gelişmiş batı ülkelerinde 
1980’li yıllara kadar izlenen bu işletmeler vasıtasıyla istihdamı arttırma politikaları ikinci plana 
itilerek, 1990’lı yıllarda üretim sürecinde satış arttırmada ve yönetim aşamasında yeniliklere katkıda 
bulunacak canlı ve sürekli bir dinamizm içeren küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğuşunu ve 
gelişmesini sağlayıcı bir ortam yaratmaya yönelik ekonomik politikaların oluşturulduğu 
görülmektedir. Çünkü evrenselleşen piyasa ekonomisinin temeli olan rekabetin yerleştirilmesi ve 
sürdürülmesi Küçük ve orta ölçekli İşletmelerin faaliyetlerinin etkinliği ekonomilerin canlılığını bir 
barometresidir 
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Enformasyon teknolojilerinin ucuzlaması KOBİ’ler için küresel platformda iş yapabilme 
fırsatları sağlamaktadır. Gelişen günümüz enformasyon teknolojileri e-ticaret imkanıyla KOBİ’ler için 
yepyeni fırsatlar sunmuştur. 

Enformasyon teknolojisine ulaşmak, onu yaygın olarak kullanmak ve gelişim fırsatlarını 
yakalayıp rekabette avantaj elde etmek açısından, yeni teknolojilere sahip olmak çok önemlidir. Bu 
açıdan bakıldığında KOBİ’ler uzun süre boyunca yeni teknolojilere erişme imkanına sahip olamadılar 
[Bozkurt; 2005: 271]. 

Gelişmekte olan ülkelerde, küçük firmalar, geleneksel üretim ve hizmet süreçlerinde ihracat 
paylarını artırmada yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri sayesinde bir çok avantaj elde ederek 
gelişmede öncülük yapmaktadırlar.Her zaman da karmaşık teknoloji kullanmaya gerek yoktur. E-mail, 
web sitesi, mobil telefon ve dijital fotoğraf gibi günlük enformasyon ve iletişim teknolojileri gibi 
ürünler ihracat oranlarında büyük farklılıklara yol açacak teknolojilerdir. 

 
Tablo: İşletme Büyüklükleri İtibari ile Bazı Girişimcilik Örnekleri 
 

Şirket Sektör Yer Çalışan Yıllık  
satışlar 

Toplam 
satışların  
İhracata oranı 

Web site 

MunchaHouse.com Perakende Kathmandu, 
 Nepal 

10 100,000 $ 100% http://www.munchaho
use.com 

Information 
Technology and 
Telecom 
International 
(ITNTI) 

(ICT) services Kathmandu, Nepal 150 600,000 $ 90% http://www.itnti.com 

Dean 
Catamarans 

Luxury goods Cape Town, South
Africa 

42 2.5 million
$ 

%95 http://www.deancata
marans.com/english/h
ome.htm 

Pinoydelikasi.com Specialty foods Manila, Philippines 9 400.000 $ %75 http://www.pinoydeli
kasi.com/main.php 

Adelphi, The 
LeatherShop 

Retail Nairobi, Kenya 11 102.000 % %10 http://www.adelphilea
ther.biz 

Pressflex Web content 
management services 
for newspapers and 
magazines 

Budapest, Hungary 8 Bilinmiyor %95 http://www.pressflex.
com 

Kaynak: International Trade Forum - Issue 3/2003 “Small Firms Make the Case for E-
trade”http://www.tradeforum.org/news/fullstory.php/aid/575/Small_Firms_Make_the_Case_for_E-
trade.html 

 
Geleneksel rekabet ortamında çok küçük yer kaplayan KOBİ’ler yeni ekonomi ve elektronik 

ticaret sayesinde büyük firmalarla rekabet edebilir düzeye geldiği gözükmektedir. Kanada yapılan bir 
araştırma 2002 yılında küçük ve orta ölçekli firmaların büyük firmalarla e-ticaret ortamında rekabet 
edebildiklerini göstermektedir. 

Enformasyon teknolojilerinin ucuzlaması, yaygınlaşması ve ticari faaliyetlere konu olabilirliği 
geliştikçe girişimciler ve KOBİ girişimciliği için yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır. İnternet, mahremiyet, 
kültür farklılıkları, tüketicinin korunması, denetim, vergi konuları ve kimliğin tanınmaması gibi 
konularda eleştirilmekle beraber [Ostry, 1998: 94], elektronik ticaret için önemli bir araçtır ve işlem 
maliyetlerini minimize etmek için günümüz girişimciliğine rekabet avantajı kazandırmaktadır. 

Bir firma e-ticaret ile şu yeteneklere kavuşabilir[ITF, Issue 1/2001]: 
• Pazar araştırmalarına öncelik veren tutumlar ve muhtemel ticari partnerlerin belirlenmesi 
• Kapasite ilerletme ve web sitesi vasıtasıyla e-hazırlığın tamamlanması 
• e-mail vasıtasıyla tedarikçi ve müşterilerle düzenli bir ilişkinin kurulması ve sürdürülmesi 
• Kredi referanslarını elde etme 
• Dijital imza tabanlı anlaşmalara dönüşüm 
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• Dağıtımı düzenlemek, üretimi kontrol etmek ve malların üretim anlaşmalarının e-emir 
vasıtasıyla yapılması 

• Müşteri vasıtasıyla ithalat mallarının geçiş iznini hızlandırma 
• Üretim, koordinasyon ve taşeronlarla bağ kurulması 
• İhracat dökümantasyonları ve sertifakalar 
• Yerel banka sistemleri ile tedarikçilere ödemenin düzenlenmesi 
• Uluslar arası banka sistemi vasıtasıyla satın alanların ödemelererinin alınması 
 
İnternet kullanma ve elektronik ticaret yeni müşterilere ve tedarikçilere  erişimde, maliyetleri 

azaltmada ve uluslar arası piyasalara açılımda  yeni ufuklar açmıştır. Bu sayede bilgi transferi 
kolaylaşmakta , kişi ve firmalar yeni olanaklara kavuşmaktadır. Ancak bu alanda KOBİ’ lerin bazı 
sorun ve engellerle karşılaştıklarını da unutmamak gerekir.  

Bu bağlamda bilgi yönetiminden kaynaklanan maliyetleri sınır ötesi vergilendirmeyi, işlem 
emniyetini, çeşitli hukuk ihtilaflarını, sınır ötesi tanınma ve güven sağlamayı zikredebiliriz. 

SONUÇ 
Ekonomide artık bilgisayarların ve özellikle de internetin yoğun bir şekilde kullanıldığı bir çağda 

yaşamaktayız. Rekabet edebilmede ve ayakta kalabilmede internet ve bilgi teknolojilerinin önemli 
olduğu gerçeği bireyleri ve firmaları internet üzerinden iş yapmanın fırsatlarını araştırmaya itmektedir. 
Bütün sektörlerde yaşanan bu gelişmeler bilgi teknolojisiyle ilgilenenleri birçok pozisyon için ön 
sıralara geçirdiği görülmektedir.  

Dijital ekonomi uluslararası ticaretin yeni yüzünü iş pratiklerinin dönüşümünde ve yeni iş 
aracılıklarının oluşumunda kendini gösterdiği gibi yeniden şekillendirmektedir. Yeni yöntemlerde eski 
ekonomilerin yanı sıra yeni iş fırsatları vardır. Bu tamamıyla e-ticaret tanımlarımızda saklıdır 

Özellikle Internet teknolojilerinin getirdiği maliyet avantajları doğru kullanabilen kurum ve 
girişimci bireylerde piyasaya girip rekabet edebilme becerisini kazandırmaktadır. İşletmenizi ve 
bireysel girişimlerinizi teknoloji ile birleştirerek rakiplerinize üstünlük sağlayabilir, yeni teknolojilerin 
avantajlarını kullanarak işlem maliyetlerini minimize edebilir ve üretim süreçlerinde radikal 
değişikliklere gidebilirsiniz. Geleneksel ticaretten farklı olarak müşterilerinize ilave faydalar sunabilir, 
Internet teknolojisini kullanarak onlarla daha ucuz iletişim imkanı bulabilir ve tüketicilerin tercihlerini 
bu yönde iletişim teknolojilerini kullanmasını sağlayarak, onların isteklerini en uygun yolla yerine 
getirerek bir girişimci-müşteri diyalogunu kurabilirsiniz. Bu yol eğer maliyet  ve servis avantajları 
şeklinde tüketiciye yansıyorsa bir topluluk bilinci veya marka bağımlılığının oluşmasını 
sağlayabilirsiniz. 

E-ticaret özellikle ihracat eksenli küçük firmalara yeni fırsatlar sağlamaktadır. Firmalar üretim 
kaynağı ihtiyaçlarını daha geniş bir pazarda ve aracıları devre dışı bırakarak elde edebilmekte ve ihra-
cat dağıtım zincirlerine daha az ihtiyaç duyulmakta ve işlem maliyetlerini oldukça azaltabilmektedir. 
Kısaca e ticaret girişimciyi var olan Pazar karşısında yeniden ve daha güçlü bir şekilde konum-
landırmaktadır. 

Son yıllarda günlük yaşamın her alanında bilgisayar ve internet kullanımının gerekli hale 
gelmesi ve bu bilincin oluşması elektronik ticarete stratejik bir önem kazandırmıştır. Elektronik 
ticaret, uluslar arası ticarette sınırları ortadan kaldırarak, firmalara sınırsız bir müşteri potansiyeli 
sağlamakta aynı zamanda da tüketicilere de sınırsız ürünlere ulaşma imkanı vermektedir. Zaman ve 
maliyetlerden tasarruf sağlanmasıyla KOBİ’lere uluslar arası bir pazarda düşük bir maliyetle büyük 
şirketlerle rekabet imkanı vermektedir. Her geçen gün büyüyen elektronik ticaretten en üst düzeyde 
yararlanmak için gerekli altyapısını her ülke geliştirmek zorundadır. Geliştirebildiği ölçüde de kazanç 
elde edecektir. Elektronik ticarette önemli yer tutan telekomünikasyon yapısı geliştirilmeli ve tüm 
dünyada büyüme hızı gerçekleşen mobil telekomünikasyona özellikle ağırlık verilmeli ve rekabet 
ortamı açılmalıdır. Mobil iletişimin üzerindeki vergi yükü mümkün olduğunca azaltılmalı ve 
kullanımı mümkün olduğunca yaygınlaştırılmalıdır. 

Internet çok fazla belirleyici olmasa da kendisine özgü yapısıyla girişimciler ve KOBİ’ler için 
önemli fırsat olma konumunu sürdürecek gibi gözükmektedir. Bunun içindir ki, gerek iş hayatına yeni 
atılacaklar için gerekse de mevcut işlerini genişletmek isteyen kişi ve kurumlar için sanal girişimcilik 
ve Internet her zaman ve artan ölçülerde kullanılmaya devam edilecektir. 
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BİLİŞİMCİ GİRİŞİMCİLİK TİPOLOJİSİ AÇISINDAN 
BİLGİ YÖNETİMİNİN İLKELERİ 
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Nahit YILMAZ*** 
 

ÖZET 
Küreselleşme olgusuyla, tüm dünyanın neredeyse tekil bir ekonomiye dönüşme sürecini 

yaşadığımız bir dönemde işletmelerin yeryüzünde tüm tüketicileri potansiyel müşteri, tüm üreticileri 
ise potansiyel rakip görme bilincinin geliştiğini gözlemliyoruz. Sanayi devriminin tetiklediği sanayi 
toplumu, günümüzde yerini bilgi toplumuna ve onun türevlerine bırakmış ve bilgi teknolojilerinde 
meydana gelen gelişmeler bilgiyi en önemli rekabet silahı konumuna getirmiştir. Örgütlerin yapı ve 
fonksiyonlarını bir biçimde bilgi çağının olmazsa olmazları ile desteklemeleri artık bir tercih değil 
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Baş döndürücü bir hızla değişen ve gelişen teknolojinin kazanım potansiyelinin örgüte 
aktarılmasında girişimciler önemli bir misyon yüklenmektedirler. Çağımız girişimcisinin klasik 
girişimci kimliği ve profilinin ötesine geçme mecburiyeti bulunmaktadır. Bilişimci girişimci olarak 
adlandırılan yeni girişimci tipi, örgütlerin ulusal ve uluslararası rekabette en önemli itici gücü 
olacaktır. Bu noktada, bilişimci girişimciliğin yeniden formatladığı bilgi yönetimi paradigmasına 
ilişkin ilkelerin güncellenmesine ihtiyaç vardır. 

Küresel ve kıran kırana bir rekabetin yaşandığı çağımızda, yetişmiş bilişimci girişimcinin, 
örgütle ilintisi göz önüne alındığında örgütün misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine yapacağı katkı 
yadsınamaz olacaktır. Bilgi teknolojilerinin genel anlamda iş dünyası, özelde ise girişimcilik biçim ve 
biçemlerine yaptığı dönüştürücü etki göz önüne alındığında, bilgi-tabanlı iş dünyasında bilgi 
yönetiminin ilkelerinin rasyonel şekilde uygulanabilmesi, bilişimci girişimcilerin yetişmesi ile 
olanaklı hale gelecektir.  Bu bağlamda, çalışmada girişimciliğin değişen rekabet ortamına göre 
yeniden yapılanış biçimi, gerek bilişim teknolojilerindeki ilerleme ve bunun topluma yansıması, 
gerekse bilişimci girişimci profili açısından ele alınmakta ve yeni bilgi yönetimi paradigması ilkeleri 
irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişimci Girişimci, Bilgi Yönetimi, Girişimcilik Kültürü, E-Liderlik, Bilgi 
Mimarı. 

GİRİŞİMCİLİK VE BİLİŞİMCİLİK 
Fransızca “entre” (girmek, giriş) ve “prendre” (almak üstlenmek) sözcüklerden türetilmiş olan 

girişimci kavramı, iş dünyasında fırsatları tanımlayan ve bunların kapitalizasyonu için gerekli 
kaynakları bir araya getiren ve kar-büyüme amaçları doğrultusunda risk üstlenerek yeni iş yaratan 
kişidir (Wallener, 2006; Zimmerer ve Scarborough, 1998: 3). Başka bir deyişle, girişimci belirli bir 
mal veya hizmeti üretmek, üretip pazarlamak veya yalnızca pazarlamak için, kendisine ait veya 
başkalarından temin ettiği sermayeyi üretim faktörleri ile bütünleştiren ve böylece kar veya zarar etme 
olasılığını göze alan özel veya tüzel kişi biçiminde de ifade edilebilir (Şimşek, 2000: 27). 

TÜSİAD girişimciyi, bilinenleri en iyi yapan ve hünerlerine aklını da katan, olağan ve olağandışı 
koşullarda işgücü ve sermaye kaynaklarını verimli bir biçimde kullanacak önlemleri düşünen, analiz 
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eden, planlayan, yürürlüğe koyan, uygulayan ve sonuçlarını denetleyebilen kişi biçiminde tanımla-
maktadır (http://www.ytukvk.org.tr). Görüldüğü gibi girişimciliğin birçok tanımı yapılmış olmakla be-
raber, bu tanımlarda ortak olan nokta girişimcinin daima başkalarının baktığı ama göremediği fır-
satları görüp bunları birer iş fikrine dönüştürülebilmesi ve risk almaya yatkınlığıdır (Tekin, 2005: 2). 

Girişimcilik ruhuna sahip kişilerin, en belirgin özellikleri, başarı arzularının yüksek olmasıdır. 
Yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken bu insanlar, genellikle rutin işlerden pek hoşlanmazlar ve sıra-
dışı fikirler yaratmayı tercih ederler. (Çelik ve Akgemci, 1998: 21). Sanayi-ötesi toplumda girişimci-
liğin tanımının odak noktasını oluşturan yenilikçilik (Atik, 2006) rekabet üstünlüğünün sürdürülebilir 
kılınmasında işletmeye ve girişimciye özgüven sağlamakta ve küresel piyasada girişimcinin tepkisel 
bir oyuncu olarak değil etkisel bir aktör olarak konumlanmasını gerçekleştirmektedir. 

Girişimci tipolojisi, belirli bir ölçüde belirli bir kişilik özelliğinin temsil edilmesi ve girişim-
cilerin fiziksel ve zihinsel yönünün değerlendirilmesi ile ilgilidir. Ne var ki, kişilikle ilgili özelliklerin 
çok çeşitli olması, davranışların neden ve sonuçlarının bireyler arasında önemli farklılıklar göstermesi, 
bireysel özelliklerden, tipolojik sınıflamalara gitmeyi güçleştirmektedir. Girişimci tipolojisi 
sınıflamasında, bireylerin davranış ve düşüncelerinde “içe dönüklük-dışa dönüklük” veya “psikolojik, 
fiziksel ve karakteristik özellikler” in birlikte oluşturduğu konusu üzerinde durulmaktadır (Çelik ve 
Akgemci, 1998: 21). Bilgi birikimi, eğitim desteği, özendirici ve kolaylaştırıcı koşulların yanı sıra, 
bireyin kişilik özellikleri de üzerinde durulması kaçınılmaz olan bir başka değişkendir (Baltaş, 2006).  

Günümüzde örgütler bilgi paylaşımı ve bilgi alışverişinde dijital bir sürece girmişlerdir. Daha 
fazla dijital değişim daha az karşılıklı, yüz yüze etkileşim anlamına gelmekte ve bu durum örgütte 
liderlik tipolojisini ve hiyerarşik yapıyı derinden etkilemektedir. Bilginin parmaklarımızın ucunda 
olması, iletişim kurma, işbirliği ve rekabet silahı olarak onu hızlı kullanmamızı gerektirmektedir. 
Ancak, dijital bilgiye bağımlı duruma gelen çalışanlar, bilgiye erişimde yapıdan kaynaklanan, teknik 
veya insani engellerle karşılaştıklarında düş kırıklığına uğrayabilmektedir (Olian, 2004). 

Bilişimci kavramının kökeni kuşkusuz bilişim teknolojilerine dayanmaktadır. Bilişim 
teknolojileri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini, verileri aktif ve yararlı bilgilere dönüştürme 
yöntemlerini kapsayan bağlantılı ve etkileşimli teknolojilerdir (Öğüt ve diğerleri, 2003: 107). Bilişim 
teknolojileri sektörünün önemi salt ekonomilerde giderek daha yaşamsal bir boyut kazanmasına bağlı 
değildir. Bilişim teknolojileri aynı zamanda doğurgan (generic) teknolojilerdir. Doğurgan teknolojiler 
sadece merkezini oluşturdukları sektörün doğasını değil, küresel ekonominin ve toplumsal yaşamın 
tüm alanlarını dönüştürmeye aday olan teknolojilerdir (Su, 2006).  

Bilgi ve iletişim teknolojisinin birbirlerini tamamlayıcı ve bağımlı bir biçimde gelişmesi, bilginin 
üretilmesi ve bilgi akışının daha etkili biçimde olması devrim niteliğinde yenilikler ortaya çıkarmıştır. 
Bütün bu yenilikler, küresel dönüşüme temel dinamik sağlamış ve sürecin hızlanmasına katalizör 
etkisi yapmıştır (Tutar, 1999: 27). Bilişim teknolojileri; ülkeler arasında ekonomik ve kültürel 
açıkların azalmasına, az gelişmiş ülkelerin seslerini duyurmalarına, eğitimden sağlığa birçok alanda 
bölgesel farklılıkların ortadan kalkmasına, kültürel anlamda marjinal grupların tarih ve geleneklerini 
devam ettirmelerine (http://www.makalem.com) ve ayrıca örgütsel düzlemde verimlilik artışı ve 
maliyet tasarrufu yoluyla etkinliğin artırılmasına katkıda bulunmaktadır (Öğüt, 2001: 253). 

Küresel örgütlerin bilişim teknolojilerini uygulamaları, teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
bilişim teknolojilerinin yeteneklerinin artmasına ve örgütsel faaliyetler üzerine etkisine bağlı olarak 
artmaktadır (Tekin ve diğerleri, 2003: 328). Bu noktada, on yıl, yirmi yıl, elli yıl sonra küresel 
dönüşümün nasıl şekilleneceğini ve bu dönüşüm sonucunda firmanın kendini nasıl 
konumlandıracağını düşünen Microsoft, bu zaman diliminde, bilgi teknolojilerinin insan doğasının bir 
parçası haline gelmesini hedeflemektedir (Yener, 2006). 

Bilgi teknolojileri ve internet ülkelerin ekonomisini, mesleklerin yapısını, insan gücü profilini, 
yönetim biçimlerini, iş yapma biçimlerini, ticareti, kültürü, eğitimi, sağlığı, eğlence gibi yaşamın her 
alanını dönüştürmeye devam etmektedir. İnternetin gelişimiyle elektronik pazaryerleri oluşmakta ve 
ticaretin yapılagelişinde stratejik farklılaşmalar yaşanmaktadır. Elektronik pazarlar girişimcilere 
dünya çapında iş yapma fırsatları sunarken, firmalara ise ürünlerini uluslararası piyasalarda pazarlama 
fırsatlarının yanı sıra uluslararası ortaklıklar kurma imkânlarını da sağlamaktadır (Karadağ, 2006). 

Gelişmekte olan ülkeler için bilişim sektörünün ve onun yarattığı katma değerin vazgeçilmez 
olduğu açıktır. Bunun bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, herkesin bu teknolojilere ucuz ve 
kolay biçimde erişebilmesi sağlanmalıdır. Bilişim alt yapısının iş dünyasındaki stratejik ağırlığı ile 
ilgili olarak Avrupa’da bireylerin gelirlerinin yaklaşık olarak dörtte birini internet üzerinden 
harcadıkları görülmektedir (Su, 2006). 
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İŞ DÜNYASINDA BİLİŞİMCİ GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ 
21. yüzyılın girişimci tipi, bilişim devriminin ürünü olan bilişimci girişimcidir. Bu tarz 

girişimcilikte kullanılan bilgi, iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin yoğun biçimde kullanımı ile elde 
edilmekte ve değerlendirilmektedir. Girişimsel karar ve uygulamalar için gerekli olan güncel, doğru, 
bütünsel ve gereksinime uygun nitelikteki bilginin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi 
açısından bilişim teknolojileri kullanımı stratejik fark yaratmaktadır. Günümüzde bilişimi belirleyen 
unsurlar arasında eğitim, deneyim, bilgi-işlem ve iletişim sayılmaktadır. Bilişimci girişimcilik için 
yetenek, bilişim kaynaklı bilgi ve güdülenme önemli iken, bunlar bilişimin içeriği olan eğitim, 
deneyim, bilgi işlem ve iletişim ile bütünleştirilmektedir. Bu bağlamda, bilişimci girişimci 
formülasyonu için; (Bilişimci Girişimci = Yetenek x Güdülenme x (Eğitim + Deneyim + Bilgi İşlem + 
İletişim) önerilmektedir (Erkan, 1998: 178).  

Peter F. Drucker’e (1996: 6) göre; “bilgi toplumu”, bilgi akışına dayalı olarak çalışması gereken 
büyük organizasyonlardan –kamu ve özel– oluşan bir toplumdur. Bilgi toplumunda hem çalışan profili 
hem de işletmeler açısından ortaya çıkan derin rekabet koşulları nedeniyle yeni bir yönetim anlayışına 
ve farklı örgüt yapılarına gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu yenilikler sadece işgücünün nitelik 
farklılaşmasının bir sonucu olmayıp büyük ölçüde maliyet, kalite, hız ve yenilik konularında rekabet 
avantajı elde etme gerekliliğinin de bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır (Ataman, 2001: 55). Bu 
bağlamda, bilgi toplumunda girişimcilerin ya da bilişimci girişimcilerin güncellenen nitelikleri 
arasında aşağıdaki hususlara vurgu yapılabilir; 

• Bilişimci girişimciler, yüksek düzeyde başarı güdüsüne sahip, hesaplı risk üstlenen ve işlerini 
sonuçlandırmak için kişisel sorumluluk duygusuna sahip bireylerdir. 

• Bilişimci girişimciler, kurdukları ya da geliştirdikleri işletmeleri bilgi-tabanlı biçimde 
yapılandıran, bilişim sistemlerinden stratejik amaçlar doğrultusunda yararlanan bireylerdir. 

• Bilişimci girişimciler, gündelik düşünceler, değişen tavırlar ve önyargılardan etkilenmeksizin 
olayları yorumlayabilme yeteneğine sahip olan ve olası tehlikelerden yılmaksızın hızlı karar 
vererek harekete geçen bireylerdir. 

• Bilişimci girişimciler, mücadeleye atılma heyecanından zevk alan, bütün tutkusu yaratmak ve 
büyütmek olan, müşteri ve ürüne bir arada odaklanabilen tutum ve çabalarını karlı işlere 
dönüştüren bir kişiliğe sahiptir. 

• Bilişimci girişimciler, pazarını dünya pazarı olarak algılayan, rekabet düzenini varlığının 
temel nedeni olarak gören, bilgi değişimi sayesinde değişimle iç içe yaşayan, onu kullanan ve 
değişimi bir fırsat olarak değerlendiren, geçmiş deneyimlerinden eğitici sonuçlar çıkaran bir 
eğilime sahiptir.  

• Bilişimci girişimciler, demokratik yapıda orta sınıfı temsil eden, demokratik düzenin temel 
yapı taşlarından biri olarak algılayan ve kendisine özgü bir misyonu olan bir eğilime sahiptir. 

Bu niteliklere sahip bir girişimci tipolojisinin yetişmesi yenilikçi bir toplumsal ve örgütsel kültür 
oluşturmayı gerektirmektedir (Daban, 2006; Aktoprak, 2006). Bilişimcilik ve girişimcilik yetenek-
lerinin bütünleştiği bilgi toplumu girişimciliğini ve e-liderliği destekleyecek etkin mekanizmaların 
kurulması gerektiği bilincine varan ülkeler, bu yolda küresel bilgi-okuryazarlığı, uzaktan etkileşimli 
öğretim ve yaşam boyu öğrenim gibi modüllerle stratejik tedbirler almaktadırlar. 

Internet ve intranet tabanlı sistemlerin kitlesel artışı nedeniyle beyaz yakalı potansiyel işgücü için 
yeni iş fırsatları ortaya çıkmaktadır. Kuruluşlar artık girişimcilerin kurdukları geleneksel konjönktürü, 
mamul üretimini ve pazarlamasını kullanmamaktadır. Bilişimci girişimciler, dijital ekonomide sanal 
organizasyonlar üzerinden değer yaratmaktadırlar. Bu modül geleneksel iş modelini sorgulamakta, 
bilgi ve mantık ekonomisindeki akıllı organizasyonun karakteristiklerini, ortaya çıkan teknolojiler 
çerçevesinde yansıtan bir model kurmayı amaçlamaktadır (http://www2.shu.ac.uk). Bilişimci 
girişimcinin avantajlarından biri spesifik olarak bireysel ve kurumsal marka gücünü artırmasıdır 
(http://www.successmanifesto.com). 

Bir işletmede bilgiyi etkin bir biçimde kullanabilmek için bu bilgiye istediğiniz zamanda, iste-
diğiniz formatta ulaşabilmelisiniz (Stephan ve diğerleri, 1998: 128). Bilgiye erişimin kısıtlandığı ve 
dolayısıyla bağımlı insan tipolojisinin hâkim olduğu bir ortamda, ne girişimcilik kültürü filizlenebilir 
ne de bilişimci girişimcilik anlayışı geliştirilebilir. Bilişim teknolojisinin yarattığı fırsatlardan yararla-
narak, yeni bir girişimci modeli geliştirme doğrultusunda eğitim ve öğretim süreci kadar, bilgi toplu-
munun ön koşullarını hazırlayıcı diğer sosyo-kültürel politikalara da önem verilmesi kaçınılmazdır. 
Başarı rekabetine, yeniliğe ve yaratıcılığa dayalı kurumsal politikaları oluşturmadan, bilişimci 
girişimci profilini geliştirmek ve bilgi toplumunu tüm kural ve kurumlarıyla tesis etmek güç olacaktır. 
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BİLİŞİMCİ GİRİŞİMCİLİK VE ÇAĞDAŞ BİLGİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI 
Bilgi yönetimi; bir organizasyon içindeki bilgi birikimlerini sistematik ve aktif olarak yönetme 

ve artırma sürecidir (Laudon ve Laudon, 2001: 357). Örgütsel bilginin ve uzmanlığın elde edilmesi, 
geliştirilmesi ve kullanılması yoluyla değer yaratma süreci (http://www.rcbadoor.com) olarak da 
tanımlanan bilgi yönetimi temelde bilginin değersel dönüşümünün tecrübe edilmesine dayanmaktadır 
(Honeycutt, 2000: 3). 

Bilgi yönetimi, gelişmek, örgütlemek ve entelektüel sermayeyi paylaşmak ve aynı zamanda 
sürekli öğrenme normlarını güçlendirmek amacıyla proje takımları tarafından sergilenen bütünsel bir 
çabadır (Diamante ve London, 2002: 404). Özellikle dijital teknolojiler ve sonucunda gerçekleşen 
bilgi yönetimi ve buna bağlı bilgi hareketi, müşterilere ve örgütlere ürün ve hizmetlerin yer aldığı yeni 
ve sürekli bilgi akışlarının sunulmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzün dijital örgütlerinde 
bilgi yönetimi alanında kariyer yapanlara verilen en yaygın örgütsel unvanlar arasında Bilgi İşlem 
Yöneticisi (Chief Information Officer-CIO), Bilgi Yöneticisi (Chief Knowledge Officer-CKO), 
Sistem Mimarı (System Architect), Bilgi Mühendisi (Knowledge Engineer), Bilgi Koordinatörü 
(Knowledge Coordinator) ve Bilgi Mimarı (Knowledge Architect) sayılmaktadır (Karakaş, 2004).  

Bilişimci girişimcilik öncelikle dijital ekonomik dönüşüme kaynaklık eden enformasyon-tabanlı 
teknolojileri kavramayı ve etkin olarak kullanabilmeyi gerektirir. İkinci aşamada ise, enformasyon-
tabanlı teknolojilerin potansiyelinin algılanmasını ve psikolojisine hakim olunmasını zorunlu kılmak-
tadır (www.nicholas.alephsynergy.com). Dolayısıyla, bilişimci girişimci, girişimcilik sürecinin her 
aşamasında etkin bilgi yönetimini gerçekleştirmek durumundadır (Erkan, 1998: 178). Bu doğrultuda 
bilişimci girişimci tipolojisinin yaygınlaştığı yeni ekonomi ışığında işletmelerde bilgi yönetimi ilke-
lerinin aşağıdaki gerçekler ışığında yeniden belirlendiğine tanık olmaktayız (Barutçugil, 2002: 84); 

• Bilgi yönetimi bir bilgi sözleşmesi gerektirir. 
• Bilgiye ulaşma yalnızca bir başlangıçtır.  
• Bilgi yönetimi maliyetlidir.  
• Bilgi yönetimi insan ve teknolojinin ortak çözümlerini gerektirir.  
• Bilgi yönetimi ileri derecede politiktir.  
• Bilgi yönetimi bilgi yöneticileri gerektirir.  
• Bilgi yönetimi, modellerden ve hiyerarşik yapıdan çok bilgi haritalarından ve bilgi 

piyasalarından yararlanır.  
• Bilgi yönetimi bilgi iş süreçlerinin iyileştirilmesi anlamına gelir. 
• Bilgi yönetimi akışkan ve süreklidir.  
• Bilgi yönetimi takımında görev alan insan kaynakları, bilgi üretimi, analizi, sentezi, 

değerlendirilmesi ve yayımını gerçekleştirebilmelidir. 
Görüldüğü gibi, günümüzde bilgi yöneticileri yüksek IQ, yüksek EQ, hızlı düşünme, muhakeme, 

güçlü hafıza, zihinsel aritmetik, entelektüel işlere yatkınlık yeteneklerine sahip olmalıdır. E-dünyanın 
e-girişimci, e-örgütler ve e-müşteriler arasındaki yüksek katılımcı ve karşılıklı bağımlılığa dayanan 
yeni bilgi yönetimi paradigması, bilişimci girişimciler açısından işlemsel liderlik (transactional 
leadership) modalitesini aşmayı ve dönüşümsel liderlik (transformational leadership) tarzını 
benimsemeyi zorunlu kılmaktadır (Burke, 2004). 

SONUÇ 
Sanayi-ötesi dönemde mekanik teknolojilerin yerini alan bilgi teknolojileri genel anlamda 

toplumsal ve ekonomik yaşamı, özelde ise girişimcilik biçim ve biçemlerini dönüştürmüştür. 
Dolayısıyla, bilgi-tabanlı iş dünyasında bilgi yönetiminin ilkelerinin rasyonel şekilde uygulanabilmesi 
için bilişimci girişimcilerin yetiştirilmesi kaçınılmazdır.  

Bilişimci girişimciler, girişim sürecinin her aşamasında bilgi teknolojilerini yoğun biçimde 
kullanarak ve bilgi yönetiminin tüm kurallarını işletmek suretiyle fark yaratarak, genel girişimci 
tanımına yeni bir boyut kazandırır. Bu bağlamda, ülkelerin sınırlarının geçirgen hale geldiği ve kıran 
kırana bir rekabetin yaşandığı çağımızda, donanımlı bilişimci girişimcinin işletmenin stratejik 
amaçları ile ilintisi göz önüne alındığında örgütsel vizyona katkıları yadsınamaz boyutlarda olacaktır. 

Dijital dünyada farklılaşan ve çeşitlenen örgütsel ve örgütler-arası sorunların çözümünde; ülke, 
coğrafya, kültür ve diğer sınırlamaları gidermede bilişimci girişimcilik ve e-liderlik süreçlerini dö-
nüştüren bilişim teknolojileri potansiyeli önemle dikkate alınmalıdır. Ancak, unutulmamalıdır ki, bili-
şimci girişimcilik tipolojisi salt bilişim teknolojileri tabanlı / boyutlu olarak ele alıp değerlen-
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dirilemeyecek kadar kapsamlı bir olgudur. Dolayısıyla, bilişimci girişimcilik sürecinde bireyin sosyal 
ve psikolojik kapasitesi en az klasik girişimcilik döneminde olduğu kadar stratejik önem taşımaktadır. 
Sonuç olarak, günümüzün dijital ekonomi koşullarında e-iş yapan işletmelerin ve bilişimci 
girişimcilerin karşılaştığı sorunların büyük çoğunluğunun teknolojik bilgi eksikliğinden değil stratejik 
yaklaşım ve yönetsel potansiyel yetersizliğinden kaynaklandığı iddia edilebilir. 
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ÖZET 
ABD de 1990’yıllarda gözlenen kişi başı GSYİH’da hızlı büyüme, yüksek yatırım oranı, düşük 

enflasyon ve işsizlik oranlarının eşlik ettiği genişleme şeklinde yaşanan ekonomik performansa 
kaynaklık eden ilk unsur bilgi ve iletişim teknolojisinde gelişmelerdir. Bu teknolojilerin kısa vadeli 
sonuçlarının dışında uzun dönemli büyüme performansı üzerinde etkilerinin ise yenilik üretim 
potansiyelinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisinde (ICT) meydana 
gelen gelişmeler ve sonuçlarını Genel Amaçlı Teknoloji (GAT) kavramı çerçevesinde incelenebilir. 
Diğer GAT’ler gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı maliyet tasarrufları yanında yenilikçi 
özellikleri uzun vadede ekonomik performans üzerinde daha önemli olmaktadır. GAT’ler, tasarım 
alanını genişletmesi ve sahip olduğu yenilikçi tamamlayıcılık özelliği ile ekonomik sistemin gelişme 
kaynağı olan yenilik ve girişimcilerin doğuşunu kolaylaştırarak uzun dönemli büyüme eğilimi 
üzerinde olumlu katkılarda bulunmaktadır. 

Bu çalışmada ekonomik büyüme sürecinde başat faktör sayılan yenilikler ve ortaya çıkışı 
çözümlenmiştir. Çalışmada yenilik ve bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım düzeyi arasındaki ilişkinin 
ekonometrik analizi yapılarak ICT yaygınlık düzeyi ile yenilikler arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. 
Diğer yandan yenilik yaratımı üzerinde etkisi olduğu düşünülen internet kullanımı ve okullarda 
bilgisayar kullanımı değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi de incelenmiştir.  

GİRİŞ 
İktisat biliminin en önemli konusu olan büyümeyi çözümleme çabaları arasında günümüzde 

yenilik kavramı öne çıkmaktadır. Schumpeter ekonomik büyümeyi yaratıcı yıkım kavramı ile 
açıklarken bir yanda yenilikler diğer yanda eski ürün veya süreçlerin yok olmasıyla sonuçlanan 
dinamik bir süreci ifade etmektedir. Bu çerçevede kapsamlı teknolojik yenilikler ekonomiler üzerinde 
önemli yapısal değişimlere neden olabilmektedir. Ekonomik büyümeye bu açıdan bakıldığında yeni 
ürünlerin, yeni mesleklerin, yeni üretim metotlarının eskilerinin yerini alması olarak görülebilir. 
Gerçekten de geçmiş teknolojik değişim dalgaları incelendiğinde bunların aynı zamanda önemli 
sosyal ve ekonomik değişimlerin kaynağı olduğu görülebilir. Buhar makinesi üretim organizasyonunu 
zanaat tipinden manifaktürel aşamaya ulaştırarak şehirleşmeyi de içeren önemli sosyal değişimlere 
zemin hazırlamıştır. Günümüzde ise yeni bilgi ve iletişim teknolojileri hem bilimsel bilginin artış 
hızına etkileri bakımından hem de birçok sektörde geniş uygulama alanı bulmasından dolayı önemli 
yapısal değişimlerin kaynağı ve habercisi olarak görülmektedir. Yeni ekonomi diye isimlendirilen bu 
değişim dalgasında yeni ürünler, yeni meslekler ve üretimden tüketime iktisadi süreç her aşamada 
farklılaşarak eskilerin yerini almaktadır. 

Etkileri günlük yaşantımıza yansıyan bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyüme ve 
verimlilik üzerine etkileri birçok çalışmada incelenmiş, bu çalışmanın konusunu ise köklü bir yapısal 
değişime kaynaklık edebilecek yenilik üretim potansiyeli oluşturmaktadır. Bu çalışmada girişimcilerin 
liderlik ettiği yenilik üretim sürecine bilgi ve iletişim teknolojilerinin katkısı çözümlenecektir. Bilgi ve 
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iletişim teknolojilerinde son yıllarda meydana gelen gelişmelerin ekonomik hayata yaptığı katkıları 
sonucunda oluşan “Yeni Ekonomi” çerçevesinde yenilik ve girişimcilik kavramları ele alınacaktır. 
Yeni Ekonomiye teknolojik temel teşkil eden bilgi ve iletişim teknolojilerinin imkan tanıdığı 
yeniliklerin nasıl ortaya çıktığı Genel Amaçlı Teknoloji kavram çerçevesinde araştırılacaktır. Bu 
kapsamda Yeni ekonomiye yön veren bilgi ve iletişim teknolojileri ile yenilikler arasında ilişkinin 
varlığı, biçimi, yönü ve derecesi belirlenecektir. 

Çalışmada temel olarak, yenilik ve bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) arasındaki ilişkinin 
ekonometrik analizi yapılarak, girişimcilik düzeyini artıracak etkin politika tasarımları içinde ICT 
yatırımları ve yenilikler arasındaki etkileşimin önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Bu amaçla sonraki bölümlerde önce yeni ekonomi kavramı açıklanmış ve ICT devriminin eko-
nomik sonuçları içinde en önemlisi görülen yenilik üretiminde artış GAT çerçevesinde irdelenmiştir. 
ICT’lerin yenilik üretiminde önemli pay sahibi olan yeni bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve diğer 
teknolojilerle tamamlayıcılık ilşkisine girerek nasıl yeniliklere yol açtığı incelenmiştir.  Uygulama 
sürecinde, Yenilik üzerinde etkisi olduğu düşünülen, ICT haracamaları, internet kullanımı ve 
bilgisayar kullanımı arasındaki ilişki panel nedensellik çerçevesinde incelenecektir. Uygulamada 22 
adet yüksek gelire sahip ülkeye ait 1992-2002 yıllarına ait veriler için karşılıklı panel nedensellik 
testleri yapılmış olup, bulgulara bağlı olarak politika önermeleri yapılmıştır. 

YENİ EKONOMİ ve ICT 
Yenilik toplumsal ve ekonomik yaşam üzerinde belirleyici rol oynayan olguların başında 

gelmektedir. Özellikle teknolojik yenilikler, ekonomik büyüme ve gelişme sürecinde etkili olmaktadır. 
Bu bağlamda, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşen Elektronik Devrimi sonrasında bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin kaydettiği gelişmeler ve bunların yaygınlaşması, farklı bir dönemin başlangıcı 
olarak kabul edilmektedir. Günümüz dünyasında, kişisel bilgisayarların ve internetin günlük yaşantıda 
önemli bir yer almış olması dönemin farklılaştığını gösteren en temel göstergedir. 

Yeni dönemin gelişmelerini ekonomi başta olmak üzere sosyal, siyasal ve kültürel alanda 
gözlemlemek mümkündür. Dünyaya yayılan ekonomik serbestleşme akımı, diğer bir ifade ile 
Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri ile karşılıklı etkileşim içine girmekte ve bu etkileşim 
önemli ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bazı toplumların bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini 
artırdığını ve buna paralel olarak yeni teknolojilerin yenilik üretim potansiyellerini bir gelişme 
dinamiğine dönüştürme başarısını gösterdiği gözlenmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük gelişmeler ekonomik düzeyde ortaya çıkardığı kalıcı 
ve dinamik etkilerin tespit edilmesi ihtiyacı iktisatçıları da bu yöne sevk etmiştir. Bu dönüşümü 
tanımlamak üzere, diğer bir çoğunun yanında yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşümü tüm yönleri ile 
kapsadığı varsayılan “Yeni Ekonomi” kavramının tercih edildiğini görmekteyiz. Yeni ekonomi 
kavramını ilk defa ortaya atan Business Week dergisi editörü S.Shepard’a göre1 yeni ekonomi 
küreselleşme ve bilgi teknolojilerinde devrim gibi iki geniş eğilim altında şekillenmiştir. Ekonominin 
küreselleşmesi, bir başka değişle kapitalizmin tüm dünyaya yayılması sonucunda piyasa güçleri ile 
tüm dünyada tanışılmış, serbest ticaret ve deregülasyon yaygınlaşmıştır. Yeni ekonomiyi şekillendiren 
ikinci unsur ise bilgi teknolojisinde devrimdir. Dijital teknoloji her gün daha önce olmayan yeni 
şirketler ve sektörler yaratmaktadır. ICT sektörü ekonomik büyümenin üçte birini sağlarken aynı 
zamanda diğer sektörleri de etkileyerek verimliliği artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. 

Yeni ekonomi kavramına genel olarak bakıldığında2 geniş tanımlar daha çok ABD ekonomisinde 
meydana gelen gelişmeleri ve dönüşümü ele almaktadırlar. Geniş tanımlar verimlilik ve performansa 
dayalı köklü bir dönüşüme vurgu yaparken reel kişi başı gelirdeki artış, artan yatırım oranı, düşük 
enflasyon ve işsizlik gibi arzulanan değişikliklerin eş anlı olarak gerçekleşmiş olmasını gerekçe 
göstermektedirler. Dar tanımlarda ise bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde durulmuştur. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde gelişme ve yayılma hızının ve sektörün katkılarının tüm ekonomik yapı 
üzerinde meydana getirdiği düşünülen değişmelere odaklanılmıştır. Geniş tanımlara3 örnek olarak 
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3 Diğer örnekler için bkz. Davies, Gavyn, Martin Brookes and Neil Williams. Technology, the Internet and the New Global 
Economy. Goldman Sachs Global Economic Paper, Mart 2000., Atkinson, Robert ve Randolph Court. The New Economy 
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Amerikan İktisadi Analizler bürosunun tanımı alınabilir. Buna göre Yeni Ekonomi Amerikan 
ekonomisinin, daha önce benzeri görülmemiş uzunlukta, reel ve kişi başı GSYİH da hızlı büyüme, 
yüksek yatırım oranı, düşük enflasyon ve işsizlik oranının eşlik ettiği 1990’lı yıllardaki 
genişlemesidir.4 Fraumeni ve Landefeld'e göre yeni ekonomi birçok faktör altında şekillenmiştir. En 
başta 90’ların ikinci yarısında etkisini gösteren teknolojik yenilikler olmak üzere küreselleşme ve 
yoğun uluslar arası rekabet böylesi bir genişlemeye yön vermiştir. Ekonomik büyümede yenilikçi 
fikirlerin ve teknolojinin anahtar faktör olduğu bilgi ve fikir temelli bir ekonomiye dönüşümü 
gözlemlemişlerdir. Risk, belirsizlik ve sürekli değişim böylesi bir ekonomi için kural haline gelmiştir. 
Gordon ise5 yeni ekonomiyi, 1990’ların ortalarında bilgisayar donanım, yazılım ve telekomünikasyon 
hizmetlerinde düşen fiyatların doğal sonucu olarak, olağanüstü artan işlem gücü, iletişim kapasitesi ve 
internetin çok hızla yayılması” diyerek daraltıcı bir yaklaşımda bulunmuştur. Yeni ekonomi 
kavramına yaklaşımlar nasıl olursa olsun üzerinde uzlaşılan nokta ABD ekonomisinin köklü bir 
dönüşüme uğradığı ve bu dönüşümün temelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı ivmedir. 

Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinde Devrim 
Yeni ekonomi kavramının ortaya çıkışına kaynaklık eden en önemli faktör bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerdir. Bu gelişmelere devrim niteliğini veren ise bilgi 
teknolojisi ürünlerinde kalite artışı ile birlikte fiyatlarının düşmesi ve bilgi ve iletişim teknolojileri 
arasındaki yakınsamadır (convergence).  

Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler 1990’ların sonlarında yeni ekonomi kavramının kullanımını 
haklılaştıran gelişmeler arasında sayılmıştır.6 Bu gelişmeler bilişim sektöründe 20. Yüzyılın son on 
yılında ortaya çıkan kalite artışı ile birlikte fiyatların hızla düşmesi, ürün yaşam çevriminin düşmesi, 
bilgi ve iletişim teknolojileri arasında yakınsamanın imkan tanıdığı internetin olağanüstü bir hızla 
yaygınlaşması olarak sıralanabilir. 

Bilgisayar fiyatlarının hızla düşmesi, veri işlem ve iletim maliyetinin azalmasını sağlayarak yeni 
ekonomi kavramının ortaya çıkmasına uygun bir zemin hazırlamıştır. Yarı iletken fiziğinde gelişmeler 
ve bu bilgilerin üretime uygulanması sonucunda mikroişlemci üretiminde elde edilen verimlilik 
kazanımları bilgisayarlar üzerinde performans artışı ile birlikte fiyat azalışlarını birlikte getirmiştir.7 
Bu gelişmelere devrim niteliğini veren ise donanım ve yazılım alanında bir taraftan kalite yükselirken 
diğer yandan fiyatların da düşmesi olmuştur. 1971 yılında piyasaya sürülen ilk işlemci 2300 transistör 
içerirken 2000 yılında piyasaya sürülen Pentium 4 işlemcinin 42 milyon transistöre sahip olduğunu 
göz önüne alırsak işlem gücündeki yıllık artış hızının % 34 olduğu görülebilir. Bellek çiplerinin fiyatı 
1974-1996 arasında 27.270 kat (yılda %41), işlemci fiyatı ise benzer şekilde 1985-96 arasında 1938 
kat (yılda %54) düşmüştür. Sadece 1994 ve 95 yıllarında mikro işlemci fiyatlarında düşme yılda % 90 
olmuştur. Bilgi işlem gücündeki bu olağanüstü ilerleme bilgisayar kullanıcıları için büyük bir maliyet 
tasarrufu potansiyeli taşımaktadır.8 Diğer yandan Mikro işlemci teknolojisindeki artan oranda ilerleme 
enformasyon ve iletişim sektöründe yenilikleri sürekli hale getirmesiyle bir başka değişle yarı iletken 
üretiminde 1990’ların ortalarında meydana gelen teknolojik sıçrama bu sektördeki ürün yaşam 
devresini üç yıldan iki yıla düşürmüştür. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 1990 yılında yeni bir 
ürünün piyasadaki ömrü 35 ay iken bu süre 1995 yılında 23 aya inmiştir.9 

Bilgi ve iletişim teknolojisi sektörünün önemli bir karakteristiği büyüyen teknolojik etkileşim 
olduğu görülebilir. Donanım, yazılım ve telekomünikasyon ekipmanları arasındaki yakınsama ve 
etkileşim özellikle internetin gelişmesi ve kurulması üzerinde etkili olmuştur.10 Veri işleme hızının 
artması ve maliyetlerinin düşmesinin yanında opto-elektronikteki gelişmeler veri iletimini 
kolaylaştırmıştır. Fiber optik kablolar büyük miktarda verinin ışık hızı ve düşük enerji sarfiyatıyla 
                                                                                                                                           
Index. Report, Nov. 1998, www.neweconomyindex.org. 
4 Fraumeni, Barbara and Steven Landefeld. Measuring the New Economy. Paper, May 2000, 
www.bea.doc.gov/bea/papers/newec.pdf  
5 Gordon, Robert J. Does the ‘New Economy’ Measure up to the Great Inventions of the Past? NBER Working Paper,  
2000, http://papers.nber.org/papers/W7833 
6 Pohjola, Matti. The New Economy: facts, impacts and policies, Information Economics and Policy ,14 (2) 2002, s.135 
7 Bir kişisel bilgisayarın maliyetinde yaklaşık % 30’luk pay işlemci ve bellek çiplerini oluştururken diğer bileşenlerin de büyük 
bir kısmı yine çiplerden oluşmaktadır. 
8 Jorgenson Dale w., The Promise of Growth in the Information Age, http://www.conference-
board.org/pdf_free/annualessay2002.pdf 
9 Atkinson ve Court, s.17 
10 Sauvé, Pierre., The Trade Polıcy Implıcatıons Of The New Economy, http://www.cid.harvard.edu/ 
cidtrade/Papers/Sauve/sauvetpimp.pdf 
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iletilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bilgi teknolojisinin veriyi belli bir mantığa göre sıkıştırıp 
paketleyerek iletmenin yolunu açması, fiber optik kabloların kullanılabilir kapasitesini de sürekli 
yükselmektedir. Bunun yanında mobil haberleşme eskisi ile karşılaştırılamayacak ölçüde gelişmiş ve 
data, ses ve görüntünün aynı anda iletilebileceği yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Kısacası 
telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi birleşerek telekomünikasyon alt yapısı, ekipman ve hizmet 
kalitesinde büyük ilerlemeler gerçekleştirmiştir. Öte yandan bilgi teknolojisi ve yazılım alanındaki 
yenilikler sayesinde mevcut iletişim alt yapısından daha fazla verim elde etmekte mümkün 
olmaktadır. 1991 yılında 376 bin olan internete erişebilecek bilgisayar sayısı 2005 Aralık itibarı ile 1 
milyarı11 geçmiş olması artış hızının çok büyük olduğunu gösterir. Piyasaların bütünleşmesi insanların 
bağlantılı hale gelmesi internetin bu hızlı yükselmesi ile paralel gerçekleşmektedir. 

Özetlemek gerekirse  başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde son yıllarda gözlenen kişi başı 
GSYİH’da hızlı büyüme, yüksek yatırım oranı, düşük enflasyon ve işsizlik oranlarının eşlik ettiği 
genişleme, köklü bir dönüşümün habercisi sayılarak “Yeni Ekonomi” diye nitelendirilmiştir. Bir çok 
yazara göre bu ekonomik performansa kaynaklık eden ilk unsur bilgi ve iletişim teknolojisinde 
gelişmelerdir. Bu teknolojilerin kısa vadeli sonuçlarının dışında uzun dönemli büyüme performansı 
üzerinde etkilerinin ise yenilik üretim potansiyelinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. 

Genel Amaçlı Teknolojiler (Gat) 
Bilindiği gibi teknolojik yenilikler ekonomik yaşam üzerinde etkili olabilmektedir. Burada tek-

nolojinin ekonomik hayat üzerinde hangi derecede etkili olduğu onun niteliğine göre değişmektedir. 
Spesifik bir alana yönelik teknolojinin sonuçları hemen görünmekle birlikte köklü ve derinden 
olmayabilir. Bazıları ise ortaya çıkışında sınırlı bir kullanım alanı olan, sıradan insanın hayatına 
doğrudan bir etkisi olmayan fakat içerdiği potansiyeller sayesinde zamanla hayatın her alanı üzerinde 
olumlu etkisini gösterebilir. Böyle bir teknoloji tüm dünyaya yayılırken bir yandan eski teknolojiyi 
daha karmaşık hale getirip diğer yandan ardı sıra gelen yenilik dalgaları ile üretim ve tüketim alanında 
etkinliği büyük oranda artırabilir. 

Bazı iktisatçılar teknolojinin belirli bir sektörde uygulanması ve üretim artışına yol açmasından 
çok tamamlayıcı yeniliklere yol açması ve tasarım alanını genişletmesi yolu ile kendi gelişme 
dinamiğini içinde taşıyan teknolojileri “genel amaçlı teknoloji” kavram çerçevesinde analiz 
etmişlerdir. Genel amaçlı teknoloji (GAT) kısaca köklü innovasyonlar olarak tanımlanabilir. Bunlar 
üretim şeklini köklü bir dönüşüme uğratan ve geniş ölçüde kullanım potansiyeli olan teknolojilerdir. 
Özellikleri arasında gelişmeye müsait olması, kullanım alanının geniş olması ve diğer teknolojilerle 
güçlü bir tamamlayıcılık ilişkisine kolayca girebilmesi sıralanmaktadır.12 Ulaşım, iletişim ve bilgi 
teknolojileri özellikle sosyal ve ekonomik hayat üzerinde dönüştürücü etkileri göz önüne alınarak 
genel amaçlı teknoloji kavramı bağlamında ele alınmaktadır. Teknik ilerleme ve ekonomik büyümenin 
birlikte göründüğü tarihsel gözlemlere dayalı olarak geliştirilen GAT kavramı ile günümüzde bilgi ve 
iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeleri buhar makinesi ve elektriğin oynadığı role 
benzetilerek çözümlenmektedir.13 

Genel amaçlı teknolojilerin ekonomik faaliyetler üzerinde kısa vadede bazı etkileri görülmekle 
birlikte, geniş bir tarihsel bakış açısı ile ekonominin geneli üzerindeki uzun dönemli etkilerinin daha 
önemli olduğu görülebilir. Genel amaçlı teknolojilerin orta vadede ekonomide yüksek etkinlik ve 
verimliliğe yol açtığı gözlenebilir. Fakat bu ekonomik refah ve uzun dönemli büyümeye yol açan 
etkilerin sadece bir kısmını oluşturur. Bu teknolojilerin uygulama alanı genişledikçe sistemik etkileri, 
yaratacağı olası yeni kombinasyon ve bağlantılar arttıkça dinamik etkileri de artar.14 Genel amaçlı 
teknoloji süreç içinde yenilikler yaratarak imalat sanayi ve alt kollarındaki uygulamalarla birlikte 
verimlilik ve etkinlik sağlar. Genel amaçlı teknoloji tüm ekonomiye yayılırken girişimciler aracılığı 
ile ticari değeri olan yeni ürünler ve üretim yöntemleri yaratılmasına uygun zemin hazırlayarak 
firmaların veya sektörlerin diğerleri ile etkileşerek gelişmesi için gerekli olan karmaşık bir ağ 
oluşturur. Örneğin elektronik çiplerin geliştirilmesi, kullanım yollarının artırılması ve farklı unsurların 

                                                 
11 http://www.internetworldstats.com/stats.htm Erişim tarihi 5.4.2006 
12 Helpman, Elhanan., Manuel Trajtenberg., A Time To Sow and A Time To Reap: Growth Based on General Purpose 
Technologies, NBER Working Paper, No. 4854, http://www.nber.org/papers/w4854 
13 Rosenberg , Nathan Manuel Trajtenberg  A General Purpose Technology At Work: The Corliss Steam Engine In The 
Late 19th Century US, Working Paper 8485 http://www.nber.org/papers/w8485 
14 Carlsson, Bo. The Digital Economy: what is new and what is not? Structural Change and Economic Dynamics 15 2004, 
s.247 
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birbirine bağlanarak türev yeniliklerin ortaya çıkması bu çeşit ağlar yolu ile gerçekleşmiştir.15 
Bir genel amaçlı teknolojide olması gereken özellikler, fikir birliği oluşmamakla birlikte, şöyle 

sıralanmaktadır.16 (a)Yayılganlık; bir genel amaçlı teknoloji çoğu sektöre yayılarak 
uygulanabilmelidir. Yeni teknoloji hem ekonominin üretimden tüketime her seviyede bütününe, hem 
de coğrafi olarak yayılmalıdır. Birçok üründe ve proseste çok çeşitli potansiyel kullanım alanı 
olmalıdır. (b) Gelişme; ayrıntılı bir gelişmeye uygun olmalıdır. Bu fiyatlarının düşmesi, kalitesinin 
artması veya her ikisini birden ifade eder. Bir genel amaçlı teknolojide kalite artışı ve birim 
fiyatlarındaki azalma onun geliştirildiği anlamına gelir. (c) Yenilik üretimi: bir genel amaçlı teknoloji 
mevcut veya potansiyel yeni teknoloji ile güçlü tamamlayıcılık ilişkisine girerek icat ve yeni ürünler 
veya süreçlerin üretimini kolaylaştırmalıdır. 

Gat Ve Yenilik Üretimi  
İktisat yazınında yenilik, yeni bir ürün, üretim yöntemi, organizasyon biçimi ve yeni piyasaların 

açılmasının bir veya birkaçını kapsayabilen yeni bir üretim fonksiyonunun oluşturulmasıdır. Bu çer-
çevede yaratıcı yıkımın bir yönü olan yenilikler yoluyla elde edilen rekabet avantajı yeni yatırımların 
kaynağını teşkil etmesiyle ekonomik büyümenin en önemli bileşenlerinden olmaktadır.17 Yenilik, yeni 
bir ürün şeklinde olabileceği gibi, bilinen bir ürünün üretiminde yeni bir üretim metodunun ilk defa 
uygulanması da olabilir. Bu ayrım ürün ve proses yeniliği biçiminde adlandırılmaktadır. İş yapma 
biçimlerinde ya da piyasa yapısındaki yenilikler de önemli olmakla birlikte teknolojik yeniliklerin 
yenilik literatürünün yoğunlaştığı alan olduğu söylenebilir. OECD’nin yaklaşımına göre18 teknolojik 
yenilik kavramı tamamen yeni ürün ve süreçleri ifade edebileceği gibi mevcut ürün ve süreçlerde 
önemli teknolojik geliştirmeleri de kapsar. Teknolojik olarak yeni bir ürünün özelliklerinin mevcut 
ürünlerden tamamen farklı olması gerekir. Böylesi ürünler bütünüyle yeni bir teknoloji ürünü ola-
bileceği gibi mevcut teknolojinin farklı kullanım alanlarında yeniden düzenlenmesi ya da üretilen yeni 
bir bilginin ürünü olabilir. Burada her ikisinin de ortak özelliği önceden var olmayışı olan mikro iş-
lemci ve portatif kasetçalar örnek verilebilir. Mikro işlemci bütünü ile yeni bir teknolojinin ürünü 
iken, ilk portatif kasetçalar ise önceden var olan birkaç teknolojinin yeniden düzenlenmesi ile ortaya 
çıkmıştır.  

Teknolojik olarak geliştirilmiş ürünler ise mevcut ürünün performansının önemli oranda geliş-
tirilmesini ifade eder. Bu bir üründe daha yüksek nitelikli ve düşük maliyetli hammadde kullanılması 
şeklinde ve birçok alt sistemin bütünleşmesi ile oluşan karmaşık bir ürünün alt sisteminde meydana 
gelen iyileşmenin ana sistemde kısmi gelişme sağlaması gibi olabilir. Malzeme olarak önceden ahşap 
kullanılan bir üründe plastik kullanılarak performansının artırılması birinci duruma, ABS fren 
sisteminin otomobillerde kullanılması ise ikinci duruma örnek verilebilir. 

Teknolojik süreç yeniliği ise teknolojik açıdan yeni ya da önemli oranda geliştirilmiş üretim veya 
hizmet sağlama yöntemlerinin kullanılmasıdır. Bir başka değişle teslimatı da içerecek şekilde üretim 
metodunda yeni veya önemli bir gelişmeyi ifade eder. Yeni bilgilerden kaynaklanan bu yöntemler 
üretim araçlarında ya da üretim organizasyonunda yapılan değişiklikleri kapsar. Süreç yeniliği 
geleneksel metotlarla üretilip arz edilemeyecek teknolojik olarak yeni ya da geliştirilmiş mal ve 
hizmet üretimini olanaklı kılar ya da mevcut ürünlerin performansını ve verimliliğini artırır. 

Genel amaçlı teknolojilerin uzun dönemli büyüme performansı üzerinde esas etkisi sahip olduğu 
yenilik üretim yeteneği sayesindedir. Yeniliklerin kaynağı arasında sayılan yeni bilgi veya 
teknolojilerin artışını hızlandırması ve bu bilgi ve teknolojilerin yeni kombinasyonlara uygun olması 
ile GAT’ler diğer teknoloji kümelerinden ayırt edilmektedir. GAT’ler mevcut teknoloji ile güçlü bir 
tamamlayıcılık ilişkisine girerek ve tasarım alanını genişleterek ürün ve süreç yeniliklerinin üretimini 
kolaylaştırmaktadır.Tarihsel olarak bakıldığında genel amaçlı teknolojilerin ortaya çıktığı dönemlerde 
yeniliklerin sayısında bir artış gözlenmiştir.19 

Mal ve hizmetleri kapsayan ürün ve süreç yeniliklerinin olası kaynakları arasında (a) yeni bilgi 

                                                 
15 Carlaw. Kenneth I,. Richard G. Lipsey, Externalities versus Technological Complementarities: a model of GPT-driven, 
sustained growth,  Conference in Honour of the 20th Anniversary of Nelson and Winter’s Book  An Evolutionary Theory Of 
Economic Change Aalborg Denmark, 12-15 June 2001 N&W Paper, version 13a, May 27 2001 s.4 
16 Helpman ,Elhanan. General Purpose Technologies and Economic Growth,, Cambridge ve Londra MIT Press 1998 s.42 
17 Schumpeter J. The Theory of Economic Development, New York: Oxford University Press, 1961, s.66. akt. Alkan Soyak 
Teknolojik Gelişme: Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir Değerlendirme Ekonomik Yaklaşım Dergisi 1995 
18 OECD, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Oslo Manual Guidelines for Collecting and 
Interpreting Innovation Data, 3. Baskı, E-book, 2005, Paris. s.32 
19 Jovanovic, Boyan, Peter L. Rousseau, 2005. "General Purpose Technologies," NBER Working Papers 11093 s.19 
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veya teknolojiler, (b) mevcut bilgi ve teknolojilerin yeni kullanımları veya bu bilgi ve teknolojilerin 
yeni bir bileşimi sayılabilir. Sayılan kaynakları tasarım alanı ve yenilikçi tamamlayıcılık kavramları 
ile açıklamak mümkündür. 

Tasarım alanı 
Teknolojik yenilik sürecinde birikmiş teknik bilgi yığını teknolojik değişimin gerçekleştiği 

bilişsel düzlem sayılabilir. Bilişsel boyutu tasarım alanı kavramı ile de ifade etmek kaydı ile bu teknik 
bilgi yığının sunduğu imkanlar da tasarım alanı seti olarak yorumlanabilir.20 Bir başka değişle tasarım 
alanı, belirli bir ekonomik faaliyet için gereksinim duyulan teknikleri bir araya toplamanın uygun bir 
yolu olarak düşünülebilir.  

Mevcut bilgi stoğunun yapısı birikimli ve eklentili olduğuna göre teknik problemlerin 
çözümünün de ileri düzeyde sentetik bir faaliyet olduğu kabul edilir. Her teknolog kendinden önce 
gelenlerin ürettiği teknik bilgi kümesi ile kayıtlıdır. Bu bilgileri nasıl kullanacağına ilişkin metodları 
da büyük oranda öncellerinden elde ederken aynı zamanda mevcut teknolojik bilgi kümesinin 
imkanları ile sınırlıdır. Kümeye eklenen her yeni unsur ve bu bilgilerin kullanım yöntemlerine ilişkin 
yenilikler teknolojik yeniliklere doğru bir açılım sayılabilir. Dolayısı ile pratik sorunlara teknolojik 
çözümler öncelikle konuya ilişkin bilgi kümesi ve metotların elde edilmesinden geçmektedir. İkinci 
olarak ta teknolojik bilginin artırılması ve kullanımında yeni ve etkin metodlar gerekmektedir.21 
Açıkça anlaşılabileceği gibi Tasarım alanları kavram, teori, yeni araştırma metodları ve geliştirilen 
yeni analiz araçları ile akademik araştırmalarla ve sınai ar-ge çalışmaları tarafından potansiyel olarak 
değişir ve genişler. Diğer yandan mevcut teknik bilgi kümesine yeni yeteneklerin eklenmesi bir başka 
değişle teknik bilginin birikimi, tasarım alanının genişlemesine veya yeniliklerin doğuşuna uygun 
bilişsel ortam hazırlar.  

Yenilikçi tamamlayıcılık 
İcatlar izole bir ortamda varlık ve işlevsellik kazanamaz. Bir icattan faydalanılabilmesi için baş-

ka buluşların da gerçekleşmesi gerekir. Kısacası icatlar diğer buluşlarla tamamlayıcılık ilişkisine 
girerek varlık kazanabilirler. Örneğin Y teknolojisinde meydana gelen bir yenilik X teknolojisinin 
yeniden tasarlanarak gelişmesine neden olabilir. Y nin yarattığı fırsatlar X deki yeniliklere temel teşkil 
edebilir. Burada Y deki bir yeniliğin X in üretim fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkide bulunması 
gerekmez. Fakat Y yeniliği içerdiği potansiyelle X için yapılan arge çalışmalarını teşvik ederek farklı 
teknolojik yenilikler için elverişli ortam hazırlayabilir. Sonuç olarak Y deki bir yenilik X in üretim 
fonksiyonunu dolaylı da olsa değiştirir. Bu X in yapısı üzerinde ciddi bir değişiklik yolu ile 
olabileceği gibi X in üretim sürecinde kullanılan girdileri veya sürecin kendisini değiştirmek yolu ile 
de olabilir.22 

Teknolojilerin hem birbirleri ile bağımlılık ilişkisi hem de etkileşim içinde olduğu söylenebilir. 
Yenilikçi tamamlayıcı kavramı bir genel amaçlı teknolojinin uygulandığı sektörde o sektöre özgü 
yenilik ve geliştirmelere olanak sağlaması anlamında kullanılmaktadır.23 Fakat bu yeniliklerin 
boyutları sektörden sektöre değişebilir. Örneğin elektrik üretiminde maliyet tasarrufuna yönelik bir 
ilerlemenin uygulandığı sektörlerdeki sonuçları farklılık arz etmiştir. Bu indirim, elektriğin çok yoğun 
kullanılması gereken alüminyum endüstrisine varlık kazandırırken, suni gübre fiyatlarını ucuzlatarak 
önemli tarımsal sonuçlar doğurmuş ve fakat tükenmez kalem üretiminde etkisi çok az olmuştur. Daha 
genel bir perspektiften bakarsak enerji maliyetlerinde düşme sadece teknik olarak mümkün olan 
buluşların ekonomik anlamda bir yenilik olmasını sağlamıştır.24 

Genel amaçlı teknolojiler uygulandığı bir çok sektörde tamamlayıcılık ilişkisine girerek 
yeniliklere yol açmaktadır. Genel amaçlı teknoloji kümesinin önemli özelliklerinden biri olan üretken 
bir işleve sahip olması çok sayıda ürün ve üretim sistemlerinde kullanılabilir olmasından kaynaklanır. 
Spesifik bir alana yönelik olmayışı bir çok sektörde uygulanmasına ve yenilikçi tamamlayıcı işlevi ile 

                                                 
20 Stankiewicz, Rikard., The Concept Of “Design Space” Technological Innovation as an Evolutionary Process, içinde 
Cambridge University Press, 2000 içinde  s.236 
21 Stankiewicz, s.234 
22 Carlaw, Kenneth I., Richard G. Lipsey Externalities versus Technological Complementarities: a model of GPT-driven, 
sustained growth, Conference in Honour of the 20th Anniversary of Nelson and Winter’s Book An Evolutionary Theory 
Of Economic Change Aalborg Denmark, 12-15 June 2001 http://www.druid.dk/conferences/nw/paper1/carlaw_lipsey.pdf s. 7 
23 Rosenberg. Nathan, Technological Interdependence in the American Economy, Technology and Culture, vol 20, no.1 
(Jan,1979) s.26 
24 Ulaşım, aydınlatma, metalurji gibi bazı alanlardaki önemli yeniliklerin sosyal sonuçları için bkz. Rosenberg (1979). s. 27-32 
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birlikte kullanıcılarına yenilik yapma ve kendi teknolojilerini geliştirme fırsatı sağlar.25 GAT'lerin 
tamamlayıcılık yolu ile yenilik fırsatlarına yol açmasına elektrik motoru örnek verilebilir. Bir yenilik 
olarak elektrik motorundan sağlanan kazançlar verimlilik veya enerji maliyetlerindeki indirimle 
sınırlandırılamaz. Örneğin Ford fabrikasında sabit transfer hattı montaj işlemleri dinamonun sağladığı 
esneklik sayesinde olmuştur. Bu özellik sayesinde fabrikaların daha etkin tasarlanmasını sağlanmış ve 
kitle üretim sistemi ve çok değişik sosyal ekonomik değişikliklerle sonuçlanmıştır. Diğer yandan 
elektriğin çok geniş bir alanda kullanılabilir olması bir çok endüstriyel yenilikleri de tetiklemiştir.26 
Yine kimya sektöründe yeni proseslerin bulunması veya eski imalat usullerinde örneğin sıcaklığın 
etkin denetimi yolu ile verimlilik kazançları elektriğin kullanımı ile gerçekleşmiştir.27  

ICT ve YENİLİK ÜRETİMİ 
ICT'ler yeniliklerin olası kaynakları arasında sayılan yeni bilgi veya teknolojiler ve bunların yeni 

kullanımları veya yeni bileşimler üzerinde olumlu etkileri bulunduğu varsayılmaktadır. Bu yeni bilgi 
ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlayan arge faaliyetlerinde etkinliği artırarak ve hemen her 
teknoloji alanı ile kombinasyona girebilmesi ile gerçekleşmektedir.  

Yeni teknolojilerin her biri uygulama alanının genişliğine bağlı olarak tasarım alanını genişlet-
mek yoluyla yeniliklerin ortaya çıkışını kolaylaştırır. Bu, pratik problemlerin çözümünde kullanılan 
metotlara yenilerinin eklenmesiyle yani teknik yeteneklerin artması yolu ile olabilir. Birikmiş bilimsel 
ve teknik bilgi yığınını artırması, kullanımını ve yayılmasını kolaylaştırması sayesinde de tasarım 
alanını genişletmektedir. Yeniliklerin kaynakları arasında sayılan bilimsel ve teknolojik araştırmalarda 
bilgisayarların kazandırdığı hız ve verimlilik herkes tarafından gözlenebilmektedir. Birikmiş bilgi 
yığınına ulaşılmasını da kapsayan kullanım kolaylıkları ise arge havuzuna yeni ve çok sayıda 
bileşenlerin eklenmesini sağlamaktadır. Genel amaçlı teknolojilerin yenilik potansiyelinin yüksek 
olması bu alanda bilimsel ve teknolojik araştırmaların yoğunlaşmasını sağlarken diğer yandan yine 
tasarım alanı genişlemiş olur. 

Öte yandan ekonomik aktörler arasında iletişim bağlantılarının artması icatların yeniliğe 
dönüşme sürecinde etkinlik sağlamaktadır. İşlevsel buluşların potansiyel sayısı gerçekte sınırsız iken, 
sadece bir kısmı teknik açıdan mümkündür. Bunların da ancak küçük bir kısmı ekonomik anlamda 
yeniliğe dönüşür. Teknolojik yenilikler bileşenler arasında farklı ilişkiler veya yeni bağlantılar 
kurulduğunda ortaya çıkacağına göre yeni kombinasyonların keşfedilme olasılığı ya da tasarım 
alanının genişlemesi bağlantıların sayısı ile birlikte artar. Ekonomi bileşenlerden ve bağlantılardan 
oluşan bir sistem olarak görülebileceğine göre, aktörler ve fikirler arasında daha çok bağlantı 
kurulabilmesi mevcut fırsatların tanımlanması ve yenilerinin keşfi aracılığıyla olası kombinasyonların 
sayısını artırır. Farklı düşünce ve beklentileri olan aktörlerin sayı ve çeşitliliğinin ve bunlar arasında 
bağlantılarının artmasıyla yeni fikirlerin ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Sayı ve çeşitliliği artan ve 
yoğun şekilde birleştirilmiş olan sistemler daha seyrek birleştirilmiş sistemlere göre yeni düşüncelerin 
ortaya çıkmasına ve benimsenmesine daha uygundur.28 İnternet yolu ile yeni bağlantılar, yeni olası 
teknik kombinasyonların sayısını büyük oranda artırır. İletişim halinde olan insanların fazlalığı daha 
çok çeşitli fikirlere yol açar ve yeni kombinasyonların sayısının artmasını sağlar. İcatların yeniliğe 
dönüşmesi ise sadece yenilik sürecinin ekonomik boyutunda yer alan girişimcilerin, yenilik sürecinin 
bileşenlerinden biri olan uzmanlarla sık ve yakından etkileşim içinde olduğunda gerçekleşir. 

Geçmişte demiryolları, telgraf ve telefonun iletişim alanında sağladığı etkinlikler sayesinde bir 
çok yenilik yaşam alanına girmiştir. ICT'lerin yenilik fikirlerini doğurabilecek düşünsel düzeyde 
etkileşimi artırması bir yana iletişim ve bilgi teknolojilerinin yakınsaması yeni fikirlere teknolojik alt 
yapı da sağlamaktadır. Günümüzde her gün yenisi eklenen e-ticaret ve benzeri web tabanlı iş yapma 
biçimleri özellikle internetin benzer bir işlev yüklenmiş olduğunu göstermektedir. 

Bresnahan ve Trajtenberg’e (1995) göre GAT'ler tamamlanmış çözümlere göre yeni fırsatlara 
daha çok yol açarak teknolojiyi geliştirme yönünde önemli rol oynarlar. Örneğin yukarda 

                                                 
25 Rosenberg , Nathan, Manuel Trajtenberg  A General Purpose Technology At Work: The Corliss Steam Engine In The 
Late 19th Century US Working Paper 8485 http://www.nber.org/papers/w8485 
26 Bresnahan, Timothy F., Trajtenberg, M., 1995. "General purpose technologies Engines of growth?," Journal of 
Econometrics, Elsevier, vol. 65(1),, January s. 15 
27David, Paul., Productivity growth prospects and the new economy in historical perspective, 
http://econwpa.wustl.edu/eps/eh/papers/0502/0502005.pdf 
28 Carlsson, s.248 



 

 

444

bahsettiğimiz gibi imalat sektöründe elektrik dinamosunun kullanılması ile elde edilen kazançlar 
sadece enerji tasarrufu ile sınırlandırılamaz. Bu yeni kaynağın sahip olduğu esneklik özelliği 
sayesinde daha etkin çalışabilecek fabrika tasarımları ile verimlilikte büyük kazançlar elde edilmiştir. 
Benzer bir şekilde mikro elektronik kendi ürettiği entegre devreler yolu ile kendi teknik ilerlemesi ve 
diğer sektörlerde yenilik üretimini sağlamıştır. Yenilikçi tamamlayıcı özelliği denilen buna göre GAT 
deki yenilikler aynı zamanda diğer alanlardaki ar-ge çalışmalarının verimlilik düzeyini 
yükseltmektedir. Bu tamamlayıcılık özelliği GAT’nin yenilik etkisini artırırken aynı zamanda 
ekonominin tamamında yeniliklerin artmasına neden olur.29 

ICT ler gerek kendi içinde gerekse diğer sektörlere yayılarak o alanlarda yeniliklere yol açmak-
tadır. Bilgi teknolojileri sahip olduğu tamamlayıcılık özelliği ile diğer endüstri alanlarında yeniliklerin 
yaratımını sağlamaktadır. Gıda sanayii üzerinde yapılan bir çalışmada ICT’lerin bu sektörde 
üretimden tüketime her aşamada önemli fonksiyonlar üstlendiğini göstermektedir.30 Elektronik 
çiplerin keşfedilen yüzlerce kullanım yolu aynı zamanda diğer sektörlerde gelişmelere yol açtığı 
rahatlıkla gözlenebilir. Bu gelişmelerin birbirine bağlı türev gelişmelere ortam hazırlaması ve bunun 
gibi karşılıklı ilişkiler teknolojik tamamlayıcılık kavramı ile açıklanmaktadır.31 

Bilgisayarlar çevresinde gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ürün tasarımı, üretim, pazarlama, 
finans, firmaların örgütlenmesini değiştirirken, mikroçip bilgisayar ve yazılımla varlık kazanan çok 
sayıda yeni ürünlerin yaratılmasını da sağlamıştır. Internet  bilgisayarların yenilik yaratma özelliğini 
artırıcı etkide bulunmuştur. 32 Örneğin e-mail iletişimin yeni bir yolu olarak sunduğu imkanlarla 
finans sektöründe yenilikleri olağan hale getirmektedir. Buna benzer şekilde eğitimden ticarete her 
sektörde elektronik ortamda iş yapma biçimleri içerdiği yeniliklerle birlikte yaygınlık kazanmaktadır. 
Enformasyon ürünleri piyasasında ise dijitallleştirilen ürünler sayesinde siparişten ödemeye satın alma 
işleminin tamamı internet üzerinden gerçekleşebilmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin ise tamamen yeni ürünlerin yanında örneğin dijital kontrol fonksiyonu ile 
hemen her alanda etkinlik ve verimliliği artırarak yeniliklere yol açtığı rahatlıkla gözlenebilir bir olgu-
dur. Öte ynadan ICT sektörlerinde gerşekleşen yenilikler günümüzde ortaya çıkan yenilikler arasında 
önemli oranlara yükselmiştir. Buna göre ICT le ilişkili patentler 1990-2001 yılları arasında yılda %8,3 
oranında artmıştır. Avrupa paten ofisine yapılan toplam müracaatlar ise aynı zaman diliminde %6 
artmıştır.33 Bu rakamlar ICT’lerin kendi içinde yenilik üretme yeteneğinin yüksekliğini 
göstermektedir. 

EKONOMETRİK ANALİZ 

Yeniliklerin Ölçümü 
Yenilik ve yenilik süreci hakkında bilgi sağlamak amacı ile birçok göstergeler geliştirilmiştir. 

Arge harcamaları teknolojik yeniliğin ölçümü konusunda kullanılan en eski ve yaygın bir göstergedir. 
Arge faaliyetleri iktisat yazınında yeniliklerin anahtar belirleyicisi ve aynı zamanda firma, sektör ve 
ülke bazında teknolojik ilerlemenin göstergesi olarak görülür. Bu bakış açısı yeniliklerin bilimsel ve 
teknolojik araştırmalardan doğduğu şeklinde inanca dayalıdır. Oysa yeniliğin araştırmalar sonucunda 
ortaya çıktığı varsayımı bir çok durumda yanlış olduğu gösterilmiştir. 1990’lı yıllarda Japonya, ABD 
ve AB ülkeleri üzerinde yapılan araştırmalar yenilik artış hızı üzerinde birçok faktörün etkili olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Özellikle artımsal yeniliklerin üretim sürecinde yer alan arge bölümünde olmayan 
teknik elemanlar tarafından gerçekleştirildiği ve bunun üzerinde de iş organizasyonunun etkili olduğu 
görülmüştür.34 Anlaşıldığı kadarıyla yenilik çoğu zaman bilginin organizasyonda herhangi bir noktada 
üretilmesi ya da enformasyonun organizasyon tarafından içselleştirildiği hallerde ortaya çıkmaktadır. 
Bu bakımdan arge harcamaları firma veya ülke düzeyinde yeniliklerin ölçülebilmesine uygun bir 
gösterge olmayabilir. Diğer yandan arge harcamalarının yenilikçiliği ölçme konusunda yetkinliği 
küçük firmalar bakımından daha da tartışma konusu yapılmaktadır. Çünkü küçük işletmelerde arge 
faaliyetleri informel biçimde gerçekleştirilir ve bu amaçla çok az yatırım yapılır. Bir araştırmaya göre 

                                                 
29 David, age, s. 
30 Keith smith 
31 Carlaw, age s.9 
32 Carlaw s. 7 
33OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard, 2005, s.74  
34 Eğe, Ahmet Alper., OECD Ülkelerinde Yenilik Sistemleri Ve Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi, DPT yayınları, 
Ankara 2002 s. 19 
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arge harcamalarının %3,3’lük katkıda bulunan firmalar yeniliklerin 34,9’unu yapmışlardır.35 Arge har-
camaları hizmet işletmelerinde de yeniliklerin ölçümü konusunda yetersiz kalmaktadır. Çünkü hizmet 
sektöründe yenilikçi fikirler arge departmanından ziyade proje yürütücülerince geliştirilmektedir. 

Kapsamlı arge verilerinin olmaması veya yetersizlikleri karşısında patent istatistikleri kullanıl-
maktadır. Burada patent istatistikleri buluşlara yönelik girdi ve çıktılara ilişkin bilgiler sunmaktadır. 
Bunların arge verilerinden bir avantajı detaylı şekilde her yerde bulunabilmesidir. Bir ekonomide doğ-
rudan arge için yapılan harcamaların miktarı ve ayrıntılandırılması zordur. Oysa ticari değeri olabile-
ceği düşünülen icatların patent tescili sırasında veriler ilgili kurumlarca düzenli olarak derlenmektedir.  

Diğer göstergeler gibi patent istatistiklerinin de avantaj ve dezavantajları vardır.36 Bu istatistikler 
icatlara ilişkin veriler olduğundan bize hiç olmazsa teknolojik değişim ve hızı konusunda bilgiler 
sunar. Çünkü alınan bütün patentler icat olsa bile yenilik olmayabilir. Piyasaya yeni bir ürün olarak 
sürülemeyebilir. Öte yandan patent istatistikleri çok uzun zaman serilerine sahip olması ve patent 
sahiplerine ilişkin tüm bilgilerin herkesin ulaşabileceği şekilde kullanıma hazır olması bir başka 
önemli bir avantajdır. 

Her patentin bir yeniliğe işaret etmemesi ise dezavantaj olarak düşünülebilir. Bu özelliğinden do-
layı patent istatistikleri yenilik potansiyelini ölçerken gerçeğin üzerinde bir tahminde bulunma hatası-
na düşülebilir. Diğer yandan tüm yenilikler için patent alınamamaktadır. patentleme eğilimi konusun-
da sektörler arasında farklılıklar vardır. Bir çalışmaya göre ürün yeniliklerini patentleme konusunda 
eğilimin en yüksek olduğu sektör ilaç, kimya ve makinedir. En düşük oran ise tekstildir.37 ICT sek-
töründe ise patentleme çoğu zaman teknik olarak mümkün ve ekonomik olmayabilmektedir. Çünkü bu 
sektörde, örneğin yazılım sektöründe, ürün yaşam çevriminin düşük olması patentleme eğilimini 
azaltmaktadır. bu da patent verilerinin gerçeği olduğundan düşük göstermek gibi bir sorunu olduğuna 
işaret edebilir. patent alma eğilimi konusunda büyük ve küçük firmalar arasında da farklılıklar vardır. 
Küçük işletmeler piyasada başarı sağlamak için hukuki güvencelere muhtaç olabilir. Büyük işletmeler 
ise yarattıkları yenilikten daha fazla getiri elde etmenin başka yollarına sahip olabilirler.38  

Uygulama Süreci 
Uygulamanın temel amacı, yenilik üretimi ve yenilik üretimini tetikleyecek anahtar değişken 

kabul edilen, ICT (information and communication expenditures) bilişim ve iletişim harcamaları 
arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığını ekonometrik olarak sınamaktır. Bunun için yüksek 
gelir grubuna sahip 22 OECD ülkesi ait 1992-2002 dönemi verileri baz alınarak panel nedensellik 
ilişkisi analiz edilmiştir. 

Patent verileri, kabul edilmiş patent verilerini içermekte olup, patent olarak gösterilmiştir. Bilgi 
ve iletişim teknolojisi harcamalarına ilişkin veriler   esas olarak International Data Corporation (IDC) 
tarafından sağlanan verilerle hazırlanmış olan World Information Technology and Services Alliance, 
Digital Planet 2002: The Global Information Economy isimli çalışmaya dayanmakta ve Dünya Banka-
sı veri tabanı üzerinden ulaşılmıştır. Bu veriler genel olarak yazılım, donanım, telekomünikasyon ve 
ofis ekipmanlarına yapılan tüketim ve yatırım harcamalarını içermektedir. Yine aynı kaynaklardan 
elde edilmiş olan eğitimde kurulu kişisel bilgisayarlar ise ilk orta ve yüksek okullarda kullanılan 
bilgisayarları içermektedir.  Internet, kişisel bilgisayar, sabit ve mobil telefon kullanıcı yoğunluklarına 
ait veriler ise International Telecommunication Union (ITU) kaynaklı olmak üzere Dünya Bankası 
veri tabanından elde edilmiştir.  ICT harcamaları ülkeler için hem US $ cinsinden hem de GDP ye 
oran şeklinde kullanılmıştır, sırasıyla, ICTDLR ve ICTGDP olarak gösterilmiştir.  

Ekonometrik yöntem, panel nedenselliktir. Panel verilerde, verilerin bir yatay kesit (cross 
section), bir de zaman boyutu bulunmaktadır. Diğer bir değişle bir birime (individual) ait zaman serisi 
değişkenlerinin her bir birim için toplulaştırılmış halidir. Bu nedenle yapılan testlerde bu iki 
boyutunda göz önüne alınması gerekmektedir.  

Baltagi39, panel verilerin kullanılmasının bazı avantajlarının ve sınırlamaların olduğunu ifade 
etmiştir. Panel veri kullanmanın avantajları olarak, zaman serisi ve yatay kesit verilerde birimler 
                                                 
35 Pavitt K, Robson. M. Townsend J, The Size and Distribution of Innovating Firms. in The UK. The Journal of Industrial 
Economics, 1987, 297-316 
36 Archibugi, Daniele.Mario Pianta, Measuring Tecnological Change Through Patents And İnnovation Surveys, Tecnovation, 
16(9) 1996 452 
37 Arundel, Anthony., Isabelle Kabla, What Percentage Of Innovations Are Patented? Empirical Estimates For European Firms, 
Research Policy, Volume 27, Issue 2, June 1998, s. 128 
38 Arundel age s.140 
39 BALTAGI, B. H., “Econometric Analysis of Panel Data”, Second Edition, John Wiley & Sons, LTD., Chichester, January 2003 
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arasındaki farklılıkların kontrol edilmesinde yanlı sonuçlar elde etme riskinin bulunduğunu, panel 
veride ise birimler arasında farklılıkların kontrol edilebildiğini, ayrıca panel verilerin daha çok bilgi 
içerdiğini, değişkenler arasında daha az çoklu bağıntı sorunun olduğu, serbestlik derecesinin daha 
fazla olduğunu ve daha etkin olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanında panel veri kullanımı sadece 
zaman serileri ve yatay kesit veri kullanılması ile bulunamayan etkileri daha iyi ölçmekte ve 
tanımlamakta, karmaşık davranışsal modellerin test edilmesinde zaman serisi ve yatay kesit veri 
kullanımına göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Baltagi panel veri ile ilgili sınırlamaları ise veri toplama zorluklarının bulunması, açık olmayan 
sorular, kasıtlı cevapların verilmesi, cevapların yanlış kaydedilmesi, görüşmecinin birim üzerindeki 
etkisi nedeniyle ölçüm hatalarının artabileceği, zaman boyutunun kısa olması gibi kısıtlarla 
karşılaşıldığını vurgulamıştır. 

Panel Birim Kök Testi 
Nedensellik analizinde kullanılacak değişkenlerin durağan olmaları gerekmektedir. Bunun için 

değişkenlerin öncelikle durağan olup olmadıklarının birim kök testleri ile test edilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada, değişkenlerin durağanlıklarının testi için Levin, Lin ve Chu yöntemi kullanılmıştır. 

Levin, Lin ve Chu’de boş hipotez zaman serisinin bir bütün olarak durağan olmadığını, karşıt 
hipotez bütün olarak zaman serisinin durağan olduğunu göstermektedir. Karar hipotezleri aşağıdaki 
biçimde yazılabilir, 

H0: Seride genel bir birim kök vardır. 
H1: Seride genel bir birim kök yoktur. 
Bu hipotezin testi için sabitsiz, sabitli, sabitli-trendli olmak üzere üç farklı model 

oluşturulmuştur. 
Model 1: it1itit yy λ+δ=∆ −         (3) 
Model 2: it1iti0it yy λ+δ+α=∆ −        (4) 
Model 3: it1iti1i0it yty λ+δ+α+α=∆ −       (5) 
 
Birim kökün test edilmesi için bu üç yöntem kullanılabilir. Model 1’i esas alarak test 

prosedürünü aşağıdaki gibi inceleyebiliriz. Temel denklemi aşağıdaki gibi gösterebiliriz; 
 

∑
=

−− ε+α+∆θ+δ=∆
ip

1L
itmtmiLitiL1itit dyyy   m=1,2….67    (6) 

 
Denklemde, dmt yatay kukla değişkenleri, αmi yatay kukla değişkenlerin katsayılarını 

göstermektedir. ity∆  ve 1ity − , Lity −∆  üzerine ayrı ayrı koşulur ve hata terimleri elde edilir. Burada, L 
(L=1,…,Pi) optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir. 

 
∑

=
− α+∆π−∆=

ip

1L
mtmiLitiLitit dˆyˆyê        (7) 

 
∑

=
−−− α+∆π−=

ip

1L
mtmiLitiL1it1it dˆyˆyû        (8) 

 
Yatay verilerdeki birimlerden kaynaklanan heterojenliği gidermek için, 7. ve 8. denklemden elde 

edilen hata terimleri 6. denklemin standart hatasına oranlanarak normalleştirilir. 
 

i

it
it ˆ

êe~
εσ

=  ve 
i

1it
1it ˆ

ûu~
εσ

= −
−         (9) 

 
Adım 2’de kısa ve uzun dönem standart sapmalar tahmin edilerek, uzun dönem standart sapma 

kısa dönem standart sapmaya oranlanır ve SN istatistiği hesaplanır, bu değer adım 3’te Model 2 ve 
Model 3 için t istatistiklerinin hesaplanmasında kullanılacaktır. Üçüncü adımda ise panel test 
istatistikleri hesaplanır ve Levin, Lin, Chu tablo değerleri ile karşılaştırılır. H0 hipotezi reddedilirse 
serinin birim kök içermediğine ve durağan olduğuna karar verilir. 

 
Tablo 1 Levin, Lin, Chu (sabitsiz, sabitli, sabitli ve trendli ) 

 Sabitsiz Sabitli Sabitli-Trendli 
Seriler Seviye 1. Fark Seviye 1. Fark Seviye 1. Fark 

PATENT 9.69 - -4.69 * - - 3.26 * - 
ICT/GDP -0.51 - -4.68 * - 5.28 - 
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Internet Kullanımı 5.37 -19.27 * 5.5 - -4.87* - 

PC (Personel Computer) 15.7 - 1.79 - -6.37 - 

Fix Phone User 13.75 - -2.58  -10.96  

Telephone Lines 5.35 - -4.83* - 2.14 - 

PC in Education 12.29 -1.02 13.28 -3.99 16.9 -9.42 
* Serilerin yüzde bir anlamlılık düzeyinde durağan olduklarını göstermektedir. 

 
Tablo 3’ten de görüldüğü gibi değişkenler sabitli ve sabitli trendli modellerde seviyesinde 

durağan çıkmıştır. Bu nedenle, değişkenler modellerde seviyelerinde kullanılacaktır.  

Sabit (Fixed) ve Tesadüfi (Random) Etkiler Modelleri  
Panel veri analizinde, en küçük kareler tahmini aşağıdaki biçimde gösterilebilir. 
 

itit10it XY ε+β+β=          (10)  
 
Denklemde, Y ve X modelde kullanılan değişkenleri, it notasyonu i. yatay kesit birimin t. zaman 

periyodunu, εit EKK varsayımlarına uyan hata terimlerini göstermektedir. Her bir birim için tahmin 
edilen modelin eğim katsayıları aynı iken sabit terimleri değişebilir. Bu varsayım altında, sabit terimin 
her bir birim için farklı olmasına sabit etkiler, her bir birimden bağımsız ve tesadüfi olarak 
belirlendiğini varsayan modele de tesadüfi etkiler modeli denmektedir. Modelde sabit etki veya 
tesadüfi etki bulunması durumunda EKK ile yapılacak tahminler etkin veya tutarlı olmayacaktır.  

Bu nedenle, modelin sabit etkileri mi tesadüfi etkileri mi içerdiği belirlenmelidir. Bu konuda, 
Baltagi (2003) bu seçimin önsel olarak belirlenebileceğini ifade etmiştir. Eğer kullanılan birimler, 
içinde bulunulan grubun tüm birimlerini kapsıyorsa burada sabit etkiler modeli kullanılarak tahmin 
edilebilir. Eğer modelde kullanılan birimler grubun bir kısmından oluşuyorsa, bu durumda tesadüfi 
etkiler modeli tahmin edilmelidir.  

Sabit etkiler yada tesadüfi etkiler kullanılması açısından literatürde kullanılan bir testde 
Hausman spesifikasyon testidir. Fakat, Baltagi bu testin tam olarak sabit yada tesadüfi etkiler 
konusunda bir seçimi göstermediğini vurgulamaktadır. Bu çalışmada, diğer illerden ayrılan illerin 
verileri ayrıldığı il ile birleştirildiği için verilerimiz grubun tamamını kapsamaktadır. Önsel olarak 
sabit etkiler modelinin tahmin edilmesi gerekmektedir.  

Sabit etkiler modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir, 

it

n

1j
jijit10it Dxy ε+α+β+β= ∑

=
−         (11) 

Tablo 2 Sabit etkiler modeli ile regresyon tahmini 
Dependent Variable: LPATENT   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/20/06   Time: 22:19   
Sample: 1992 2002   
Cross-sections included: 22   
Total panel (unbalanced) observations: 241  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LICTDLR 0.149434 0.069851 2.139317 0.0335
LPCEDU 0.128905 0.058220 2.214091 0.0279

LNETUSER 0.079702 0.016417 4.854892 0.0000
C 2.862167 0.805196 3.554619 0.0005
 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.992428     Mean dependent var 5.858816
Adjusted R-squared 0.991587     S.D. dependent var 2.067137
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S.E. of regression 0.189607     Akaike info criterion -0.389773
Sum squared resid 7.765397     Schwarz criterion -0.028280
Log likelihood 71.96769     F-statistic 1179.581
Durbin-Watson stat 1.728116     Prob(F-statistic) 0.000000

 
Modelde EKK denkleminden farklı olarak, denklemdeki birim sayısından bir eksik sayıda (i-1) 

her birim için bir, diğer birimler için sıfır değerini alan kukla değişkenleri yansıtması açısından tahmin 
sürecinde sabit etkiler kuklaları ilave edilmiştir. sonuçlar tablo-x ten izlenebileceği gibi, bağımlı 
değişken patent başvuruları üzerinde bilişim ve iletişim sektörü yatırımlar, okullrda kullanılan 
bilgisayar miktarı ve internet kullancı sayısının anlamlı ve aynı yönde etkisi olduğunu gözlemekteyiz. 
buraadan çıkacak sonuç, ICT yatırımları, okullarda bilgisayar kullanımı ve interet kullancısını 
artırmak yenilik üretmeyi olumlu yönde etkilemektedir. 

Panel Nedensellik Testi 
Holtz-Eakin, Newey ve Rosen’in40 geliştirmiş olduğu yöntem panel verilerde nedensellik 

ilişkilerinin tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. 
Nickell, Anderson, Hsiao ve Kiviet41 dinamik panel veri modelleri, gecikmeli bağımlı 

değişkenlerle hata terimleri arasında korelasyondan kaynaklanan yanlı sonuçlar elde edilmesi 
nedeniyle gruplanmış (Pooling) regresyon veya en küçük kareler kukla değişken (LSDV) yöntemi ile 
tahmin edilemeyeceğini göstermişlerdir. Bu problemin giderilmesi için genelde uygulanan yaklaşım 
verilerin birinci farkını alarak sabit etkilerin denklemden atılmasını sağlamak ve bir enstrüman 
değişken kullanarak denklemi tahmin etmektir.  

Holtz-Eaken, Newey ve Rosen bu yaklaşımı panel verilerde Granger anlamda nedensellik testi 
için uyarlamış ve değişkenlerin fark veya seviyelerini içeren enstrüman değişken seti kullanılmasını 
önermiştir Örneğin aşağıdaki gibi ikili dinamik panel bir modeli gözönüne alalım, 

∑ ∑
= =

−− φ++α+β+β=
n

1j

n

1j
itijitjjitj0it fxyy      (12) 

yukarıdaki modelde, yit ve xit nedensellik ilişkisi araştırılacak değişkenler, ƒi sabit etkileri (kukla 
değişken setini), n gecikme uzunluğunu, Фit EKK varsayımlarına uyan rassal hata terimlerini 
göstermektedir. Denklemin bir farkını alarak denklemdeki sabit etkilerin giderilmesi sağlanacaktır, 
fark alma aynı zamanda denklemden sabit teriminde kalkmasına neden olacaktır. 

∑ ∑
= =

−−−−−−−− φ−φ+−α+−β=−
n

1j

n

1j
1itit1jitjitj1jitjitj1itit )()xx()yy(yy   (13) 

Farkı alınmış denklemi aşağıdaki gibi gösterebiliriz, 

∑ ∑
= =

−− ε+∆α+∆β=∆
n

1j

n

1j
itjitjjitjit xyy       (14) 

Holtz-Eakin, Newey ve Rosen, ∆yit-j farkı alınmış hata terimleri ile ilişkili olduğundan 
denklemde enstrüman değişken kullanılmasını eşanlılık problemini gidermek için denklemin iki 
aşamalı en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmesini önerir. Enstrüman değişken olarak, 

 
Zit =(1, yit-2, yit-3,…,yi1, xit-2, xit-3,…,xi1) 
 
alınabilir. 
Nedensellik ilişkisi için test edilmesi gereken hipotez: 

                                                 
40 Holtz-Eakın, D., Newey, W. Ve Rosen, H. S., “Estimating Vector Autoregressions With Panel Data”, Econometrica, 56, No. 
6, November 1988, 1371-1395 
41 Anderson, T. W. Ve Hsıao, C., “Formulation And Estimation Of Dynamic Models Using Panel  Data” Journal Of 
Econometrics, 18, 1982, 47-82, Baltagı, B. H., Econometric Analysis Of Panel Data, Second Edition, John Wiley & Sons, 
Ltd., Chichester, January 2003, Hsıao, C., Analysis Of Panel Data, Cambridge University Press, 1986, Cambridge, England , 
Holtz-Eakın, D., Newey, W. Ve Rosen, H. S., “Estimating Vector Autoregressions With Panel Data”, Econometrica, 56, No. 6, 
November 1988, 1371-1395 Nıckell, S., “Biases İn Dynamic Models With Fixed Effects”, Econometrica, 49, 1981, 1417-1426 
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H0: α1= α2=,…,=αm=0  
 
H0’ın reddedilmesi durumunda değişkenler arasında Granger anlamda bir nedensellik ilişkisinin 

olduğu söylenir. Patent, ictdlr, ictgdp, net user ve pcedu  değişkenleri için yapılan nedensellik testi 
sonuçları Tablo 3 te özetlenmiştir.  

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakıldığında, patent değişkenindeki değişimleri, 
ictdlr, ictgdp, netuser ve pcedu değişkenleri taraından ilk gecikmede anlamlı bir şekilde açıkladığı 
tespit edilmişir. 

 
Tablo 3 Nedensellik Analizi 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

NEDENSELLİK 
Gecikme 

  1 2 
PATENT ICTDLR VAR VAR 
PATENT ICTGDP VAR VAR 
ICTDLR PATENT VAR YOK 
ICTGDP PATENT VAR YOK 
PATENT NETUSER VAR YOK 
PATENT PCEDU VAR YOK 

 

SONUÇ 
Diğer GAT’lerde olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri de (ICT) yeniliklerin ortaya çıkış 

hızında önemli etkilere sahiptir. ICT’ler kendi içinde ürettiği tamamen yeni ürünlerin dışında diğer 
sektörlerle tamamlayıcılık ilişkisine girerek çok çeşitli ürün ve süreç yeniliklerine olanak 
sağlamaktadır. Öte yandan ICT’ler yenilik üretimine elveren araştırma ve geliştirme çalışmalarında da 
sağladığı etkinlikler yolu ile de yenilik sürecine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bu bağlamda 
bilimsel çalışmalarda ve mühendislik alanında bilgisayarların kullanımı bir yandan bilimsel bilgi 
birikimini hızlandırmakta, diğer yandan mevcut bilgilerin sorun çözümünde daha etkin ve hızlı 
kullanılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, yenilik üretimi 
üzerinde, ICT harcamaları, okullarda bilgisayar kullanımı ve internet kullanımının olumlu etkisi 
olduğu gözlemlenmiştir, diğer bir ifadeyle bu değişkenler yenilik üretimine neden olmaktadır. 
Bilindiği gibi ICT üretimi ileri düzeyde yenilikçi ve bu özelliği yeni ekonomi kavramının ortaya 
çıkışının kaynakları arasında sayılmaktadır. Elde ettiğimiz bulgulara göre ise ICT kullanımınında 
yenilikler üzerinde olumlu katkısının olduğunu görmekteyiz. 

Bu bulgulara bağlı olarak, ileri sürülecek temel politika önerisi uzun dönemli büyüme 
performansına katkıda bulunabilecek yenilik potansiyeli artırmak amacıyla kaynakların daha etkin 
kullanılarak bilişim ve iletişim alanında aytırımların artırılması ileri sürülebilir. Bulgular arasında net 
bir şekilde görüldüğü gibi internet kullanımının genişletilmesi ve özellikle okullarda bilgi 
teknolojilerinin daha büyük oranda kullanılması ülkelerin yenilik üretim potansiyelini artırmaktadır. 
Bu bize yeni teknolojilerin benimsenmesi ve büyüme dinamiğine dönüştürülmesi için öncelikle bu 
konuda eğitimin önemine işaret etmektedir. 

Bu çalışmadaki bulgular, veri analiz dönemi, yöntemi ve ülkeler için uygulama sonuçlarına bağlı 
olarak çıkmaktadır. Daha geniş kapsamlı veri ve değişken seti ile daha ileri çalışmalarla, yenilik 
üretim sürecinin daha iyi açıklanması ve ona göre etkin politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. 
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EKLER :  NEDENSELLİK SONUÇLARI 

ICTGDP VE PATENT DEĞİŞKENLERİ İİN NEDENSELLİK SONUÇLARI 

Dependent Variable: D(LICTGDP)  
Method: Panel Two-Stage Least Squares  
Date: 05/20/06   Time: 22:27   
Sample (adjusted): 1994 2002   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
Instrument list: C LPATENT(-2) LICTGDP(-2)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.030817 0.014045 -2.194165 0.0296

D(LPATENT(-1)) -0.107617 0.048395 -2.223725 0.0275
D(LICTGDP(-1)) 0.853668 0.254881 3.349276 0.0010

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
Period fixed (dummy variables)  
R-squared 0.613542     Mean dependent var -5.17E-05
Adjusted R-squared 0.541372     S.D. dependent var 0.167123
S.E. of regression 0.113179     Sum squared resid 2.126390
Durbin-Watson stat 2.461617     J-statistic 1.27E-24
Instrument rank 32.00000    

 
PATENT VE ICTGDP DEĞİŞKENLERİ İÇİN NEDENSELLİK SONUÇLARI 

Dependent Variable: D(LPATENT)  
Method: Panel Two-Stage Least Squares  
Date: 05/20/06   Time: 21:18   
Sample (adjusted): 1994 2002   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
Instrument list: C LPATENT(-2) LICTDLR(-2)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.114359 0.034022 3.361340 0.0010

D(LPATENT(-1)) 0.064046 0.109623 0.584238 0.5599
D(LICTDLR(-1)) -0.886226 0.462837 -1.914771 0.0572

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
Period fixed (dummy variables)  
R-squared -0.001483     Mean dependent var 0.066302
Adjusted R-squared -0.188507     S.D. dependent var 0.239885
S.E. of regression 0.261520     Sum squared resid 11.35319
Durbin-Watson stat 3.070670     J-statistic 2.23E-22
Instrument rank 32.00000    
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PATENT VE ICTDLR DEĞİŞKENLERİ İÇİN NEDENSELLİK SONUÇLARI 

Dependent Variable: D(LPATENT)  
Method: Panel Two-Stage Least Squares  
Date: 05/20/06   Time: 21:20   
Sample (adjusted): 1995 2002   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 176  
Instrument list: C LPATENT(-2) LICTDLR(-2) LPATENT(-3) LICTDLR( 
        -3)    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.052277 0.051346 -1.018134 0.3103

D(LPATENT(-1)) 0.139980 0.145497 0.962078 0.3376
D(LICTDLR(-1)) 0.088047 0.397614 0.221437 0.8251
D(LPATENT(-2)) 0.212477 0.105925 2.005915 0.0468
D(LICTDLR(-2)) 1.286464 0.279139 4.608684 0.0000

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
Period fixed (dummy variables)  
R-squared 0.109851     Mean dependent var 0.058661
Adjusted R-squared -0.089343     S.D. dependent var 0.240484
S.E. of regression 0.250997     Sum squared resid 9.008892
Durbin-Watson stat 2.934565     J-statistic 2.70E-22
Instrument rank 33.00000    

PATENT VE NETUSER DEĞİŞKENLERİ İÇİN NEDENSELLİK SONUÇLARI 

Dependent Variable: D(LPATENT)  
Method: Panel Two-Stage EGLS (Cross-section weights) 
Date: 05/20/06   Time: 22:52   
Sample (adjusted): 1994 2002   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 198  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Instrument list: C LPATENT(-2) LNETUSER(-2)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.082508 0.032571 -2.533189 0.0122

D(LPATENT(-1)) 0.521884 0.174648 2.988202 0.0032
D(LNETUSER(-1)) 0.230571 0.061644 3.740342 0.0002

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   
R-squared -0.299020     Mean dependent var 0.181109
Adjusted R-squared -0.470729     S.D. dependent var 0.257655
S.E. of regression 0.312467     Sum squared resid 16.98865
Durbin-Watson stat 2.702851     J-statistic 1.70E-22
Instrument rank 24.00000    

 Unweighted Statistics   
R-squared -0.798665     Mean dependent var 0.066302
Sum squared resid 20.39034     Durbin-Watson stat 3.547231
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PATENT VE PCEDU DEĞİŞKENLERİ İÇİN NEDENSELLİK SONUÇLARI 

Dependent Variable: D(LPATENT)  
Method: Panel Two-Stage EGLS (Cross-section weights) 
Date: 05/20/06   Time: 23:00   
Sample (adjusted): 1994 2002   
Cross-sections included: 22   
Total panel (unbalanced) observations: 196  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. 
        corrected)   
Instrument list: C LPATENT(-2) LPCEDU(-2)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(LPATENT(-1)) 0.215166 0.221586 0.971025 0.3329
D(LPCEDU(-1)) -0.509017 0.168502 -3.020840 0.0029

C 0.135337 0.036563 3.701515 0.0003
 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  
 Weighted Statistics   

R-squared -0.432917     Mean dependent var 0.123372
Adjusted R-squared -0.624527     S.D. dependent var 0.197885
S.E. of regression 0.252218     Sum squared resid 10.94161
Durbin-Watson stat 2.548822     J-statistic 7.12E-22
Instrument rank 24.00000    

 Unweighted Statistics   
R-squared -0.313476     Mean dependent var 0.068424
Sum squared resid 14.75354     Durbin-Watson stat 3.157438
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UYGULAMADA KULLANILAN VERİLER 

Kaynak : OECD , WDI 
 

Country 
Name 

Year patent 
application

ICT (% of 
GDP)-- 

ICT per capita 
(US$)-- 

Internet users 
(per 1,000 people)--

Personal computers 
installed in education-- 

Fixed line and mobile phone 
subscribers (per 1,000 people)-- 

  patent ictgdp ictdlr netuser pcedu fixphoneuser 
Australia 1992 179 7.2 1224.1 17.68497918 166978 499.4009926 
Australia 1993 192 7.6 1287.1 19.82284044 189312 522.7566208 
Australia 1994 231 7.7 1461.3 22.42353574 221505 564.5125123 
Australia 1995 228 7.6 1524.2 27.68089465 187584 616.8410563 
Australia 1996 226 7.6 1682.8 32.76718912 222115 718.6936814 
Australia 1997 260 8.2 1805.4 86.07426057 257231 757.2151211 
Australia 1998 274 9.3 1816.3 224.2391885 476291 771.9167112 
Australia 1999 325 9.3 1937.9 295.7173787 521541 848.8672968 
Australia 2000 356 9.7 1921.9 344.5215848 610745 987.2109412 
Australia 2001 361 10.7 1938.8 371.3828854 569996.54 1115.025533 
Australia 2002 367 6.37 1297.73 481.7414302 672471.27 1178.364358 
Austria 1992 147 4.97 1178.9 6.334411577 48612 461.0116334 
Austria 1993 173 5.1 1180.9 7.508447003 52731 475.6299587 
Austria 1994 209 4.5 1123.3 13.69863014 57200 494.3958904 
Austria 1995 220 4.6 1342.9 18.64048714 62047 519.502299 
Austria 1996 213 4.7 1353.1 68.24668073 67306 558.4201514 
Austria 1997 251 5.2 1319.3 94.16429191 69114 635.49746 
Austria 1998 268 5.7 1470.6 151.1056511 84000 772.6658477 
Austria 1999 272 5.9 1531.9 225.0242084 107000 992.16023 
Austria 2000 276 7.2 1696.5 332.4713705 128606 1245.166851 
Austria 2001 276 7.2 1763.6 386.977887 191745.23 1294.594595 
Austria 2002 282 5.28 1321.76 409.3638926 196210.08 1275.033705 
Belgium 1992 295 5.45 1205.1 0.998605447 72037 431.9769442 
Belgium 1993 329 5.5 1177.2 1.990173914 78142 444.15368 
Belgium 1994 348 5.4 1250.8 6.941065495 84764 463.2208309 
Belgium 1995 372 5.3 1455.3 9.880870299 91947 485.8763828 
Belgium 1996 352 5.7 1512.9 29.53816488 99739 521.0716407 
Belgium 1997 415 6.2 1474.7 49.05681407 102419 582.6934035 
Belgium 1998 403 6.7 1655.2 78.32577098 118000 667.014531 
Belgium 1999 416 7.1 1726.2 136.7309677 143000 820.520779 
Belgium 2000 436 8 1769 292.3003983 167526 1065.037521 
Belgium 2001 424 8.1 1869.9 310.3865525 251377.35 1244.329407 
Belgium 2002 397 5.53 1324.14 328.3170353 285394.5 1280.038788 
Canada 1992 271 6.84 1374.3 9.420289855 238635 625.8405797 
Canada 1993 297 6.7 1309.6 12.18332318 275710 646.7833877 
Canada 1994 357 7 1361.6 24.45334373 318545 677.4705674 
Canada 1995 384 7 1402.4 42.76200491 291867 706.511742 
Canada 1996 432 7.2 1484.9 69.33187644 394677 744.3393643 
Canada 1997 525 7.5 1581.7 154.772141 504373 788.5005675 
Canada 1998 546 8.4 1677.8 255.9290224 574546 841.4664733 
Canada 1999 603 8.6 1815.1 372.4142601 652552 912.8208687 
Canada 2000 640 8.4 1911.2 421.2621952 893745 944.2317186 
Canada 2001 670 8.7 1959.6 450.007393 1347904 1002.790528 
Canada 2002 661 5.86 1351.93 512.8286751 1306714.91 1012.640606 
Denmark 1992 135 6.37 1748.8 3.873199204 74128 622.8117877 
Denmark 1993 160 6.4 1714.9 5.781040768 80410 658.5366606 
Denmark 1994 176 6.1 1776.1 13.44862261 87224 696.7397081 
Denmark 1995 189 6.2 2156.2 38.2565642 94616 768.1298336 
Denmark 1996 220 6.5 2248.7 57.1316811 102634 869.8709795 
Denmark 1997 209 6.7 2143.1001 113.7414668 105391 906.9966357 
Denmark 1998 225 7.3 2416.3999 226.4450022 121000 1024.089785 
Denmark 1999 228 7.7 2539.2 306.0085513 133000 1179.375776 
Denmark 2000 246 9.2 2778 392.1186037 145118 1345.772061 
Denmark 2001 228 9.3 2911.8 429.4985586 250642.81 1461.243171 
Denmark 2002 216 5.75 1851.66 512.8152646 276813.13 1521.814465 
Finland 1992 225 4.72 994.29999 18.79327399 72025 618.8065282 
Finland 1993 243 5.1 859.5 25.60063017 78129 640.46987 
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Finland 1994 340 5.5 1078.8 49.02922142 84750 681.8131006 
Finland 1995 312 5.5 1384.4 137.1450647 91932 743.5051188 
Finland 1996 353 5.9 1455.7 167.5661984 99723 846.4047308 
Finland 1997 441 6 1436.7 194.2879347 102402 976.0198174 
Finland 1998 442 6.4 1609 254.0697674 137000 1102.225194 
Finland 1999 482 6.8 1702 322.7437751 166000 1185.601872 
Finland 2000 524 7.8 1835.4 372.2952087 181259 1270.756182 
Finland 2001 579 7.7 1938.2 430.2829644 190395.31 1343.93821 
Finland 2002 594 5.79 1464.17 508.9302862 210162.5 1390.892837 
France 1992 1,651 5.81 1338.6 2.795248078 292912 533.4853249 
France 1993 1,697 6 1317.7 5.916439 317735 547.6534359 
France 1994 1,874 5.7 1327.3 9.018540037 344662 565.0982501 
France 1995 1,907 5.8 1559.4 16.42348385 373871 582.6446304 
France 1996 2,121 6 1591.3 25.91941543 405555 609.428532 
France 1997 2,167 6.5 1542.9 42.69245967 416450 678.9097531 
France 1998 2,310 6.9 1667.4 63.42682969 467000 775.8647214 
France 1999 2,380 7.2 1756.8 91.60227215 562000 943.6824455 
France 2000 2,454 8.7 1915.5 143.6503489 759726 1070.406738 
France 2001 2,451 9.1 2048.3 263.7716327 1489966.69 1178.827629 
France 2002 2,447 5.19 1245.69 313.832017 1682650.05 1215.923739 
Germany 1992 3,874 5.4 1313.3 4.322343056 365685 449.433946 
Germany 1993 4,001 5.5 1313.8 4.610385766 396675 476.7062411 
Germany 1994 4,361 5.2 1325.2 9.198097588 430291 506.3920646 
Germany 1995 4,823 5.1 1537.9 18.33348522 466757 558.865741 
Germany 1996 5,464 5.2 1521.8 30.48326956 506312 604.9343878 
Germany 1997 5,562 5.6 1452.2 67.02625236 519914 651.6901584 
Germany 1998 6,097 6.2 1615.5 98.7359266 514000 736.777236 
Germany 1999 6,361 6.6 1698.1 208.1216821 624000 872.115044 
Germany 2000 7,156 7.9 1797.6 301.4848029 961501 1196.481342 
Germany 2001 7,302 7.9 1880.4 373.6036322 2122129.73 1316.406954 
Germany 2002 7,271 5.18 1252.33 411.938062 2379659.46 1378.33264 
Greece 1992 6 2.38 226.3 0.484496124 15123 435.7116279 
Greece 1993 3 2.3 205.89999 1.926782274 16405 461.6585742 
Greece 1994 4 3.7 346.70001 3.835091083 17795 491.774209 
Greece 1995 1 3.8 423.39999 7.655502392 19303 520.1695694 
Greece 1996 13 3.9 464.60001 14.31980907 20939 559.5030072 
Greece 1997 10 4.1 472.29999 19.0077932 21501 605.260882 
Greece 1998 8 4.5 512.29999 33.01886792 23703 715.3321698 
Greece 1999 4 4.9 576.70001 70.58353194 26258 895.4632482 
Greece 2000 6 6.1 659.29999 94.65215334 68329 1097.177189 
Greece 2001 5 6.1 688 132.1253303 100513.64 1280.815496 
Greece 2002 7 4.83 604.18 154.7409693 117911.26 1336.640225 
Ireland 1992 23 5.52 814.20001 1.692257358 16182 326.3236273 
Ireland 1993 19 5.2 731.09998 2.804639996 17553 345.27923 
Ireland 1994 28 5.8 883.90002 5.577867024 19040 370.3703704 
Ireland 1995 30 5.7 1046.8 11.0933002 20654 407.1241174 
Ireland 1996 29 5.8 1161.1 22.06234986 22404 462.9232558 
Ireland 1997 34 5.4 1193.4 40.97688903 23006 574.4959843 
Ireland 1998 33 5.9 1377.6 80.97384545 31000 696.105158 
Ireland 1999 56 5.9 1480.9 109.4880765 40000 911.6885198 
Ireland 2000 58 6.7 1675.7 179.3023317 45138 1133.644934 
Ireland 2001 58 6.2 1704.4 233.1397015 120748.48 1258.172914 
Ireland 2002 60 3.99 1255.51 270.9234292 141360.12 1265.581277 
Italy 1992 579 3.68 790 0.703482237 242734 430.7421738 
Italy 1993 629 3.8 666.59998 1.226993865 263305 444.7708151 
Italy 1994 622 4.1 732.70001 1.920759922 285619 467.6526568 
Italy 1995 610 4.1 791 5.232588562 309824 501.7703591 
Italy 1996 688 4.1 876.90002 10.19518996 336080 552.1261764 
Italy 1997 724 4.3 867.09998 22.66087478 345109 652.5617945 
Italy 1998 790 4.5 928.70001 45.33146893 433000 810.3020994 
Italy 1999 792 4.8 976.20001 142.9992452 508000 990.4964794 
Italy 2000 821 5.7 1067.7 230.3745331 720911 1211.194108 
Italy 2001 848 5.7 1116.8 268.8820711 924664.32 1354.734737 
Italy 2002 840 4.38 897.61 352.436951 1109182.1 1419.399972 
Japan 1992 8,196 5.65 1689.9 0.964692263 340692 477.2411489 
Japan 1993 8,495 5.2 1819.5 4.006923965 374179 488.5357337 
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Japan 1994 8,263 5.1 1957.7 7.988624199 430150 519.4312819 
Japan 1995 9,487 5.3 2228.2 15.92737119 1182000 589.3456797 
Japan 1996 10,490 6.4 2377.1001 43.70664103 1329000 722.6973514 
Japan 1997 11,025 7.3 2510.3999 91.58743627 1469000 824.5953263 
Japan 1998 11,257 8 2485.7 134.0412569 1512000 908.3438862 
Japan 1999 11,844 8 2859.8 213.6596921 1532000 1005.729112 
Japan 2000 12,355 8.3 3118 299.4011976 1918000 1111.944406 
Japan 2001 12,937 9.6 3256.2 384.1591314 2104784 1163.822737 
Japan 2002 13,195 5.33 1671.34 448.8562797 2292417 1194.863264 
Korea, Rep. 1992 121 4.85 339.10001 0.980615735 102603 361.8102851 
Korea, Rep. 1993 167 4.7 362.60001 2.495179766 108358 389.1990927 
Korea, Rep. 1994 213 4.6 411.10001 3.113718412 142354 419.8301444 
Korea, Rep. 1995 327 4.7 513.70001 8.214803741 196706 454.3167357 
Korea, Rep. 1996 325 5.9 669.20001 16.30422661 247204 508.1284488 
Korea, Rep. 1997 386 5.7 605.09998 36.21453901 291603 605.0686613 
Korea, Rep. 1998 466 6.3 431.89999 68.34049114 447783 751.1762141 
Korea, Rep. 1999 501 6 521.70001 237.662764 483546 962.0487143 
Korea, Rep. 2000 532 6.6 640.70001 414.045466 405492 1060.079258 
Korea, Rep. 2001 593 7.4 676.29999 521.0515067 656982.53 1106.438641 
Korea, Rep. 2002 630 6.49 644.8 551.8907563 857232.81 1168.046218 
Netherlands 1992 614 6.65 1411.3 13.17696666 226511 498.1552247 
Netherlands 1993 594 6.4 1374.6 19.63736336 245707 513.8443412 
Netherlands 1994 649 6.3 1446.4 32.48609595 266530 531.4725298 
Netherlands 1995 727 6.3 1690.8 64.54157507 289117 559.1236648 
Netherlands 1996 787 6.6 1734.7 96.3570174 313618 606.8564956 
Netherlands 1997 810 7 1687.9 140.5374356 322044 675.665662 
Netherlands 1998 846 7.8 1943.4 222.0780477 409000 805.0646485 
Netherlands 1999 874 8.1 2053.7 390.8232187 581000 1031.171934 
Netherlands 2000 918 9.4 2198.3999 437.8537037 624592 1291.293123 
Netherlands 2001 931 9.3 2327.3999 490.5222106 570577.92 1388.053673 
Netherlands 2002 966 5.76 1504.87 506.3291139 652318.57 1362.395801 
New Zealand 1992 26 9.08 1042.3 2.871137602 45098 469.2013069 
New Zealand 1993 13 8.6 1051.5 6.371140151 38008 491.7953873 
New Zealand 1994 23 8.6 1216.7 32.11536958 53895 529.8198188 
New Zealand 1995 20 8.4 1382.7 49.57557797 62731 573.9750249 
New Zealand 1996 32 7.9 1422.6 81.4885237 69190 602.8520983 
New Zealand 1997 39 8.5 1481.4 148.2879482 73799 631.5988137 
New Zealand 1998 44 10.7 1475.5 201.0184937 130556 696.5960868 
New Zealand 1999 35 11.9 1718.5 296.5627498 120252 860.2184919 
New Zealand 2000 39 13.6 1770.9 401.2876167 189785 893.4278094 
New Zealand 2001 40 14.4 1835 461.1661221 141397.91 1075.967042 
New Zealand 2002 41 7.36 1095.82 484.3746033 196363.83 1069.787515 
Norway 1992 73 5.57 1641.4 22.09816236 53780 593.4877879 
Norway 1993 71 5.7 1534.8 27.74566474 58338 625.72 
Norway 1994 80 5.4 1534.4 41.39834407 63282 687.6527139 
Norway 1995 87 5.6 1874.1 64.07322654 68644 791.2485126 
Norway 1996 76 5.6 2011.9 182.1078989 74462 876.4712042 
Norway 1997 92 5.8 2034.9 294.2507922 76462 998.6991852 
Norway 1998 93 6.6 2170.7 359.9283653 98000 1133.984909 
Norway 1999 100 6.7 2302.3 401.920555 122000 1322.048 
Norway 2000 106 6.9 2445 433.0027117 144078 1480.994512 
Norway 2001 100 7.2 2572.6001 464.1842095 246207.98 1563.690715 
Norway 2002 106 4.05 1703.08 502.6083793 268860.82 1577.993266 
Portugal 1992 4 2.78 258.79999 2.530600015 32736 308.8784583 
Portugal 1993 4 2.9 242.2 4.549057031 35510 339.8265899 
Portugal 1994 2 4.4 393.29999 7.263819922 38519 368.0242612 
Portugal 1995 3 4.7 502.10001 15.11980937 41783 401.555526 
Portugal 1996 3 4.8 539.5 30.19898109 45324 451.5292261 
Portugal 1997 7 4.9 525.5 50.21441555 46542 553.3062175 
Portugal 1998 4 5.4 601.59998 100.2059232 47559 720.6342033 
Portugal 1999 4 5.6 642.09998 150.0360086 48511 890.3442826 
Portugal 2000 8 7.1 742.90002 249.4213425 N/A 1095.309582 
Portugal 2001 8 6.5 735.29999 280.584727 144574.23 1195.914996 
Portugal 2002 6 5.76 696.93 193.5067082 169229.67 1246.526385 
Spain 1992 65 3.95 584.5 0.769074509 123175 358.1952221 
Spain 1993 73 3.8 490.89999 1.279227797 133614 371.2506089 
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Spain 1994 85 3.7 477 2.809744726 144937 385.6332746 
Spain 1995 88 3.7 552.70001 3.825582805 157220 409.0907885 
Spain 1996 87 3.9 608.79999 13.39434227 170543 468.8129292 
Spain 1997 107 4 576 28.22752504 175125 513.4903157 
Spain 1998 121 4.3 640.20001 44.0170582 206000 577.2266713 
Spain 1999 117 4.4 673.5 70.39450774 240000 783.1484503 
Spain 2000 119 5.1 730.5 136.7329645 271837 1031.081701 
Spain 2001 121 5.1 768.5 182.7446324 547969.31 1167.179381 
Spain 2002 120 4.5 733.54 156.3011577 636589.99 1330.440725 
Sweden 1992 517 7.61 2171.7 14.95625927 207576 757.5920561 
Sweden 1993 500 8.3 1823.1 17.15244487 225167 764.3701182 
Sweden 1994 631 7.6 1809.7 34.02756755 244249 833.4485545 
Sweden 1995 701 7.5 2029.1 50.9194007 264949 907.6100289 
Sweden 1996 795 7.4 2194.3999 90.45170337 287402 963.7628994 
Sweden 1997 848 8 2161.8 237.3518317 295123 1065.031576 
Sweden 1998 994 9 2445.2 334.4129567 365000 1185.63567 
Sweden 1999 1,053 9 2466 413.703167 416000 1318.523678 
Sweden 2000 1,033 10.4 2673.7 455.8285472 484398 1475.170632 
Sweden 2001 967 11.3 2803.8 516.2738496 494099.61 1559.371493 
Sweden 2002 896 6.52 1764.93 573.0739126 541804.53 1624.5298 
Switzerland 1992 716 7.6 2601.1001 17.29979096 62771 634.3115404 
Switzerland 1993 708 7.7 2527.6001 21.52083123 68090 648.9995468 
Switzerland 1994 713 6.9 2452.2 27.1287347 73861 655.3389921 
Switzerland 1995 748 7 3062.8 35.52418565 80120 700.1343809 
Switzerland 1996 798 7.3 3044.1001 45.53529282 86910 740.1200435 
Switzerland 1997 805 7.9 2839.2 77.12248683 89245 806.7432919 
Switzerland 1998 856 8.7 3201.3 131.5146864 108000 921.9424621 
Switzerland 1999 913 9.2 3330.7 205.3144524 135000 1132.297218 
Switzerland 2000 949 10.3 3482.3999 290.7476765 154413 1369.711749 
Switzerland 2001 951 10.2 3618 306.9684177 367604.81 1471.250213 
Switzerland 2002 924 6.15 2258.67 351.0376624 405133.71 1533.523685 
UK 1992 1,306 7.21 1302.4 2.585627359 775010 483.0124282 
UK 1993 1,363 7.4 1219.8 5.154816317 840689 508.6772741 
UK 1994 1,465 7.2 1285 10.27379668 911934 553.0384754 
UK 1995 1,520 7.6 1460.4 18.76748789 989216 599.6587218 
UK 1996 1,608 7.7 1556.5 40.81146802 1073048 644.925111 
UK 1997 1,580 7.7 1735 73.03351747 1101876 690.0057613 
UK 1998 1,596 7.9 1884.3 135.0507284 1212000 805.3581377 
UK 1999 1,955 8.1 1976.8 210.0805028 1339000 1028.654981 
UK 2000 2,078 9.1 2187.3 264.3643543 1613403 1316.467557 
UK 2001 2,093 9.7 2318.6001 329.588015 1836074.33 1364.011652 
UK 2002 2,045 6.12 1600.11 423.0977525 2099346.17 1431.339697 
USA 1992 10,610 7.49 1768.4 17.65190444 3228109 605.5557722 
USA 1993 10,520 7.3 1879.2 23.24680356 3775684 635.8606005 
USA 1994 11,095 7.4 1989.6 49.74933986 4416142 679.5850522 
USA 1995 12,100 7.5 2118.5 94.49652253 5900000 731.4820079 
USA 1996 12,921 7.7 2258.7 168.0044801 5704314 780.6228934 
USA 1997 14,008 7.7 2399.3999 221.2552548 5947194 839.9026182 
USA 1998 12,915 8.2 2662 308.093221 8399000 907.0531119 
USA 1999 16,353 8.2 2792 366.9592747 10416000 969.8070945 
USA 2000 17,534 8.1 2926.2 440.621007 13426248 1053.509868 
USA 2001 18,213 7.9 2923.8 501.4907466 19251102.46 1121.389348 
USA 2002 18,324 6.49 2357.92 551.3774553 19787772.92 1133.962077 
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AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 
Sonu gelmeyen, her gün yeniden gelişen, geliştikçe büyüyen, takip etmenin imkânsız hale geldi-

ği icatlar, evreninin tanık olduğumuz son buluşları, bilgisayar ve tüm dünya bilgisayarlarının oluştur-
duğu kimine göre uçsuz bucaksız bilgi okyanusu, kimine göre de içinden çıkılmaz veri yığını olarak 
tanımlanan Internet olmuştur. Temelde birkaç veya daha çok bilgisayarın kablo yardımıyla birbirlerine 
bağlanmaları ve veri alışverişi yapmaları ile başlayan Internet, günümüzde dünya üzerinde milyonlar-
ca bilgisayarın da katılımı ile dünyayı saran kilometrelerce kablodan oluşan manyetik örümcek ağına 
dönüşmüştür. 

Küreselleşmeyle birlikte fiziksel sınırların ortadan kalkması ve küreselleşme araçlarından Inter-
net’in yaygınlaşması ekonomik pazar anlayışına da farklılıklar getirmiştir. Tüm dünya bilgisayar-
larının buluşma noktası olarak da adlandırabileceğimiz sınırsız iletişim alanı Internet ile birlikte yeni 
ekonomi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu ekonomik sistemde öncülük ancak yeni teknolojileri kullanımı 
ile sağlanmaktadır.  

Günümüzde, Internet yeniliklere açık ve kolay iletişim aracı olarak kabul edildiğinden girişimci 
kişiliğe sahip insanlarında bir anda ilgi odağı olmuştur. Gerek kolay erişim olanakları gerekse maliyet 
yönünden uygunluğu sebebiyle yeni girişimci adayları girişimcilik alanlarını Internet üzerine 
yöneltmiştir.  

Bu çalışmada hali hazırda kullanımda olan iki perakende satış sitesi teknik yönden incelenmesi 
ve bilişim kriterleri ışığında değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, uygulamaların kullanıcıya sundukları 
hizmetler ortaya konulmuştur. Böylece yeni girişimcilik atılımlarında dikkat edilmesi gereken teknik 
öğeler açıklanarak yeni Internet girişimcisi adaylarına yön gösterilmeye çalışılmıştır. 

GİRİŞ 
Internet, ilk başlarda bilgisayarların çok küçük veri paketleriyle birbirlerine göz kırpmaları 

olarak başlayan veri transferi gelişen teknoloji ile birlikte kilobaytların, megabaytların, gigabaytların, 
terabaytların… vs. havada uçuştuğu bir hal almıştır. Bu şekilde baş döndürücü bir hızla gelişip 
genişleyerek hayatımızın her alanına giren Internet, girişimcilere rekabet avantajları ve potansiyel 
müşteri kazanımında yadsınamaz etki sağlamıştır. 

Bu doğrultuda, ilk olarak gerekli teknik bilgiler yardımıyla elektronik girişimciliğin tanımı 
yapılmış, buna ek olarak yeni ekonomi kavramına açıklık getirilmiştir. Daha sonra, Internet sitelerinin 
yapılandırılması ve kullanılan web teknolojilerine değinilmiş, bu bağlamda bir internet sitesinde 
kullanılabilecek web programlama dilleri ve uygun olarak seçilecek veritabanları, veri tabanı yönetim 
sistemleri ve arayüz tasarımları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ve kıstaslar ışığında seçilen 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., M.Ü. Sos. Bil. Meslek Yüksekokulu. 
** Araş. Gör., M.Ü. Sos. Bil. Meslek Yüksekokulu. 
*** M.Ü. Sos. Bil. Ens. Bilişim Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. 



 

 

460

iki sitenin karşılaştırması yapılmış, bir internet sitesinin müşterinin tercihinde, dolayısıyla girişimcinin 
başarısında ne kadar etkin bir rol oynadığı ortaya konmuştur.  

ELEKTRONİK GİRİŞİMCİLİK VE INTERNET 
İnsanlık tarihi incelendiğinde teknolojinin başladığı nokta ile günümüz teknolojisinin bulunduğu 

yer arasında akıl almaz bir fark vardır. Bu sonu gelmeyen, her gün yeniden gelişen, geliştikçe büyü-
yen, takip etmenin imkansız hale geldiği icatlar evreninin tanık olduğumuz son buluşu, birçok bilgisa-
yar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı 
olan Internet olmuştur. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere kolay, ucuz, hızlı ve güven-
li bir ulaşım sağlanmaktadır. Bunun dışında Internet, farklı bakış açılarıyla incelendiğinde evden alış-
veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları, günlük gazete servisleri vb gibi uygulamaları 
ile hayat kolaylaştırıcı bir teknoloji olduğu gibi dev bir kütüphane olduğu da söylenebilir.1  

Dünyayı elektronik bir örümcek ağı gibi saran Internet ağı üzerindeki veri ve bilgi iletimi bazı 
kurallara bağlı olarak yapılabilmektedir. Bu kurallara kısaca Internet protokolleri, ya da TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolleri denilir. Protokol bir iletişim sürecinde 
bağlantıyı sağlayan noktalar arasındaki gidip gelen mesajlaşmayı düzenleyen kurallar dizisidir. Bu 
protokoller birbirleriyle iletişim içinde bulunan gerek donanım gerekse yazılımlar arasında 
oluşmaktadır. İletişimin gerçekleşmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor olması 
gerekir. Bu bağlamda, TCP/IP, bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu 
sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne 
verilen genel isim olarak adlandırabilir.2  

Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), 
Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü 
(Internet üzerindeki başka bir bilgisayar ile etkileşimli çalışma için geliştirilen protokol) verilebilir. 
Ayrıca WWW (World Wide Web) ortamında birbirine bağlantılı objelerin iletilmesini sağlayan Hyper 
Text Transfer Protocol (HTTP) protokolü de bulunmaktadır.3 

Internete bağlanan her bilgisayar, sunuculardan IP numarası almaktadır. IP numaraları bu 
bilgisayarların kendine özgü fiziksel adresleridir. Her bir Internet adresine 4 haneli bir numara karşılık 
gelmektedir. a.b.c.d seklindeki bu numaralar IP numaralarını oluşturmaktadır. Burada, a,b,c ve d 0-
255 arasında değişen bir tam sayıdır. (32 bit adresleme sistemi). DNS (Domain Name System) olarak 
adlandırılan sistem, hiyerarşik bir isimlendirme şeklidir. Internet’e bağlı bilgisayarların, bilgisayar 
sistemlerinin ve Internet sunucularının nümerik sayılardan oluşan adreslerinin yerine harflerden 
oluşan isimler verilerek akılda kalıcılığı sağlanır.4 

Günümüz insanlık tarihine yön veren her on yıllık dönemlerden biri olan 90’lı yıllar Internetin 
gelişimi ve hızla yayılışı ile de bilişim çağının mihenk taşını oluşturmuştur. Internet erişimi için 
bilgisayar, telefon hattı ve erişim paketinin yeterli olmasından dolayı Internet evlere kolayca 
girebilmiş hayatın her alanında yer almış kısaca modern insanın vazgeçilmezi konumuna gelmiştir. 
Internet’in baş döndürücü bir hızla yayılımı sonucu işletmeler, gün geçtikçe klasik reklam araçları 
olan radyo, televizyon, gazete ve dergilerden ziyade Internet’e ve sunduğu sınırsız olanaklara daha 
çok başvurmaktadır. Klasik reklam araçlarının görece olarak daha yerel kalması ve küreselleşen 
dünyada müşteri potansiyelinin Internet sayesinde çok daha büyük boyutlara ulaşması bunda en 
önemli etmenlerin başında gelmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak da işletmelerin hizmet 
etkinlikleri artmış daha hızlı, daha kolay ve daha yaygın Internet olanağı doğmuştur. Internet’in ticaret 
sektörüne sağladığı faydalar bu duruma çarpıcı bir örnektir. Internet sayesinde tamamen yeni 
oluşumlar ortaya çıkmış, Internet üzerinden perakende satış yapan siteler dünya çapında hizmet 
olanağına kavuşmuştur. Bu gelişim sadece reklam ve satış düzeyinde sınırlı kalmayıp, bankacılık ve 
ulaşım gibi sektörleri de olumlu yönde etkilemiştir.  

Bu gerçekler ışığında Internet’in hemen hemen her sektörün gelişmesine yardımcı olarak giri-
şimciliğe teşvik ettiği hatta zorladığı rahatlıkla söylenebilir. Girişimci üretim için gerekli kaynakları 

                                                 
1 http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum1.html, 01.05.2006.  
2 http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum1.html,01.05.2006 ve  
   http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0343623/baglantilar/tcp-ip.htm, 01.05.2006.derlemesi. 
3 Stephens, Ryan ve Ron Plew. 2003, 24 Saatte Veritabanı. Nalan Güvan Küçükler (çev.). İstanbul: Alfa BasımYayın:18-20 
4 http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0343623/baglantilar/tcp-ip.htm, 01.05.2006. 
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bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini organize eden kişidir.5 Girişimcilik kavramı daha ziyade 
20. yüzyıla kadar iş yapan aktif kimseler için kullanılırken günümüzde artık yeni bir anlam 
kazanmaya başlamıştır. Artık girişimci denildiğinde “çevresel fırsatları gözlemleyerek risk alan ve 
yenilik yapan kişi” akla gelmektedir. Girişimci kavramının yenilik yapma özelliği ön planda olmasına 
rağmen, daha çok iş sahipleri ve yeni işletme kuran kişiler girişimci olarak adlandırılmaktadır.6 

Elektronik girişimcilik (e-girişimcilik) ve Internet girişimciliği aynı anlamda kullanılmaktadır. 
Ancak elektronik girişimcilik; mobil pazarlamayı, sadece belirli bir kuruluş içindeki yerel ağları 
(LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan Intranetin, dış kullanıcılara veya müşterilere 
kurumun ağ sistemine giriş izni veren Extranetin ve tüm dünyayı örümcek ağı gibi saran Internet 
uygulamalarını ve benzeri türleri de içinde barındırmaktadır.7 Bu bağlamda, elektronik girişimcilik, 
Internet girişimciliğini de kapsayacak boyuttadır. Bu çalışmada da elektronik girişimciliğin Internet 
boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. 

Internet ve gelişen web teknolojileri ile birlikte bireysel ve kurumsal elektronik girişimciliğe 
yeni boyutlar kazandırılmıştır. Bununla birlikte Yeni Ekonomi (New Economy) kavramı ile birlikte 
yeni iş alanları ortaya çıkmıştır.8 

Yeni Ekonomi, 1980’lerin ortasından itibaren uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin günü-
müzde yorumlanması Yeni Ekonomi denilen kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Teknolojik 
gelişmeyle ortaya çıkan, büyük ölçüde dijitalleşmeye ve Internet’e bağlı olan yeni ekonomi eski 
yapıyı kuşatıp yavaş yavaş yok etmektedir. Yeni ekonominin getirdiği özellikleri; dijitalleşme, 
araştırma geliştirme faaliyetlerinin artması, küreselleşme ve insan kaynakları profilinde yaşanan 
radikal değişim olarak sıralamak mümkündür.9 

Ortaya çıkan yeni fırsatları fark eden işletme yöneticileri, risk alarak fikir üretebildiklerinde ve 
kendilerine sunulan yeni imkanları değerlendirdiklerinde mevcut konuları da geliştiren veya kendileri 
yeni atılımlar yapan girişimcilerin hangi web teknolojilerini kullandığı da önem kazanmıştır.10 

INTERNET SİTELERİNİN YAPILANDIRILMASI VE KULLANILAN WEB 
TEKNOLOJİLERİ 

İşletmelerin, Internet’i içselleştirme çabaları doğrultusunda Internet sayfalarının gerek arayüz 
tasarımı gerek kullanım kolaylığı gerekse işlevselliği önem kazanmış ve dikkat edilmesi gereken bir 
husus haline gelmiştir. Internet sitesinin yapılandırılması aşamalar halinde gerçekleştirilir. İlk aşama 
kullanılacak programlama dilinin ve veritabanının seçilmesidir. İkinci aşama arayüz tasarımının 
yapılması, son aşama ise yayınlamak ve verilerin güncelliğinin sağlanmasıdır.  

Programlama dilleri, Internet üzerinde program geliştirmeye imkan sağlayan bir kodlama 
şeklidir. Her biri faklı bir alana yönelmiş veya genel amaçlı olarak tasarlanmıştır.11 HTML, ASP, 
ASPX, PHP, CFML, .NET, JavaScript, DHTML, gibi programlama dilleri bulunmaktadır. Internet dili 
olan HTML statik yapısından dolayı günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığından Internet 
sayfalarındaki etkileşim ve görsellik için ASP ve PHP ile birlikte kullanılmaktadır.  

HTML (Hyper Text Markup Language/Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, tarayıcalarla 
(Internet Explorer, FireFox, Netscape, Opera vb.) görebileceğimiz, Internet dokümanları oluşturmaya 
yarayan bir çeşit dildir. İşletim sistemleri ile beraber gelen tarayıcılarda sorunsuz olarak 
kullanılabildiğinden temel bir dildir. Tanımda geçen "Internet dokümanı" ifadesinin yanı sıra HTML 
ile oluşturulan belgeler, sabit diskinize kaydedilebilmekte ve Internet bağlantısı olmasa bile bu 
belgeleri görüntülenebilmektedir. HTML; C, C++ Pascal, Basic vb. programlama dilleri gibi bir 
programlama mantığı taşımadığından, öğrenilmesi gayet kolay bir dildir.12 

                                                 
5 http://www.canaktan.org/yonetim/kobi/girisimcilik-teorisi/girisimci-kimdir.htm,01.05.2006 
6 Çetin, Canan, 1996, Yeniden Yapılanma ve Girişimcilik, Küçük Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi, Der 
Yayınları.  
7http://www.kobifinans.com.tr/icerik.php?Article=376&Where=danisma_merkezi&Category=020405, 03.05.2006.  ve International Journal of 
Technology Management 2006-Vol. 33, No.4 pp. 322–340 http://www.inderscience.com/search/index.php?action=record&rec_id=9247 
derlenmesi 
8 http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/kavram.htm#_ftn1, 01.05.2006 ve 
http://www.girisimciliknetwork.gen.tr, 01.05.2006 derlemesi 
9 http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/ekonomi/sayi3/yeniekon.htm, 01.05.2006 
10 http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi6/girisimcilik.htm, 25.04.2006. 
11 A.G.E., Rifat Çölkesen: 26. 
12 İbrahim Kırcova, 2005, Internette Pazarlama, 3. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.: 20-22. ve 
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Microsft tarafından üretilen ASP (Active server pages) bir Internet programcılığı ve elektronik 
ticaret teknolojisidir. Günümüzdeki profesyonel anlamda yayımlanan birçok Internet sitesi, ASP 
teknolojisi üzerine kurulmuştur.13 

PHP, Rasmus Lerdorf tarafından öncelikle kendi kişisel Internet sayfalarını yazmak için 
geliştirilmesi nedeniyle Personal Home Pages adının kısaltması olarak karşımıza çıkan PHP, HTML 
gömülü (HTML-embedded) bir script dilidir. Özellikle, Internet uygulamaları geliştirenlerin dinamik 
Internet sayfalarını hızlı bir şekilde yazmaları için düşünülmüştür. Dilin sentaksı geliştirilirken; C, 
Java ve en çok da Perl'den esinlenilmiştir.14 

Internet’in ilk ortaya çıktığı zamanlarda veri yoğunluğu fazla olmadığından veri tabanı uygula-
malarına ihtiyaç duyulmamaktaydı. Internet’in yaygınlaşması ve bütün dünyaya yayılması ile veri 
yoğunluğu da hat safhaya çıkmış, buna bağlı olarak verilerin toplanması, saklanması, güncellenmesi, 
işlenmesi, yorumlanması ve bilgi halinde sunulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Internet 
teknolojisi geliştiricileri, bilişim etkinlikleri olan verilerin toplanması, güncellenmesi, saklanması, 
işlenmesi, yorumlanması ve Internet sayfalarının durağan halinden, dinamik bir yapıya kovuşması 
amacıyla veritabanı uygulamalarını geliştirmiştir. Böylece formlarla veri yollamak, onları depolamak, 
işlemek, forum açmak, anket yapmak, istatistiksel veriler hazırlayabilmek gibi dinamik işlemler 
Internet sayfalarında kullanılabilir hale gelmiştir.15  

Veritabanı, verilerin belirli bir disiplin altında saklanması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde aranıp 
bulunması/sorgulanması için geliştirilmiş saklama ve sorgulama sistemidir. Bir veritabanı aracılığı ile 
kullanıcılar verileri düzenli bir şekilde depolayabilmeli, veriler depolandıktan sonra da çağrılması 
kolay olmalıdır.16  

Internet teknolojisi üreten bir çok işletme, kendilerine ait veri tabanı dili ve veritabanı işletim 
sistemi geliştirerek web teknolojilerine katkı sağlamıştır. Bunlardan en çok kullanılanları; 

• Microsoft Access 
• MySQL  
• PostgreSQL  
• Microsoft SQL 
• IBM DB2  
• Informix  
• Oracle  
• SYBASE 
• Interbase’dir.17 

Karşılaştırma yapılacak iki Internet sitenin veritabanı türlerinin incelenmesi 
Microsoft’un Office paketi ile gelen Access, diğer ücretli veritabanları arasında daha uygun 

fiyatıyla göze çarpar. Küçük çaplı uygulamalardaki gereksinimleri rahatlıkla karşılamaktadır.  Eğer bir 
web sitesinde veri miktarı ve aynı anda yapılan işlem sayıları az ise, Access kullanılabilmektedir. Tek 
bir veri tablosunda 2 GB a kadar veri depolayabilmekte ve aynı anda 255 bağlantıya izin vermektedir. 
“Transaction locking” özelliğine sahiptir, ancak tetikleyici “trigger” ve “stored procedure” 
özelliklerine sahip değildir.18 

MySQL işletmesi tarafından kodlanan MySQL, Access ile karşılaştırıldığında daha güvenlidir. 
Windows’un yanı sıra Linux, OS/2, Solaris, AIX, HP ve birçok işletim sistemini desteklemesi nede-
niyle çok yaygındır. Ev kullanıcıları tarafından, kolay kurulumu ve gelen kurulum paketleri nedeniyle 
sıkça tercih edilmektedir. Tablo başına 8 TB veri depolayabilmektedir. MySQL’ in en büyük 
dezavantajlarından biri ücretsiz olmasından kaynaklanan destek eksikliğidir. Bunun yanı sıra, özellikle 
Internet uygulamaları için çok hızlıdır. Transaction’ları desteklemediği için yalındır ve veritabanı 
hareket desteği olmadan gerçekleştirilebilecek Internet uygulamaları için çok hızlı bir alternatiftir.19  

Programlama dili ve veritabanı birbirine entegre çalışması gereken iki ayrı unsur olduğundan 

                                                                                                                                           
http://sufizmveinsan.com/podyum/webdilleri.html, 03.05.2006 derlemesi. 
13 Mehmet Samlı, 2003, Php İle Web Programcılığı, 2. Baskı. İstanbul: Pusula Yayıncılık:1-2 
14 http://sufizmveinsan.com/podyum/webdilleri.html, 03.05.2006. 
15 Haluk Erkut,. Analiz, Tasarım ve Uygulamalı Sistem Yönetimi. 2. Baskı. İstanbul: İrfan Yayıncılık, 2000:237-241 ve 
Orkan, Ahmet. L.,1953. Bilişim Teorisi, İstanbul:  Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası:3-28 derlemesi. 
16 A.G.E, Ryan Stephens ve Ron Plew:5. 
17 A.G.E, Rifat Çölkesen:27 ve http://techdocs.PostgreSQL 03.05.2006 derlemesi. 
18 http://www.microsoft.com/turkiye/office/2003/editions/access.asp, 01.05.2006. 
19 http://www.mysql.com/, 01.05.2006. 
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seçim yaparken aralarındaki uyuma dikkat edilmelidir. Bu uyuma dikkat edilerek, programlama dili 
ASP olarak seçilirse, veritabanı ACCESS, SQL; PHP olarak seçildiğinde ise veritabanı MySQL veya 
PostgreSQL olarak seçilmesi verimlilik açısından daha uygun olmaktadır. Internet uygulamalarında 
MySQL ve PHP ikilisi veritabanına dayalı sorgulamalı dinamik Internet sayfalarının tasarlanmasında 
ve uygulanmasında yoğun olarak kullanılmaktadır.20 Bunların dışında JavaScript, HTML, DHTML vb 
gibi bütün dillerde kullanılabilen esnek uygulama programlama dilleri de mevcuttur. 

Aynı zamanda programlama dili ve veritabanı seçimi yapılırken amaç göz önünde 
bulundurulmalıdır. Örneğin, kullanıcıların veri girişlerine izin veren ayrıca güvenlik unsurunun ön 
planda tutulduğu bir veritabanında çok veri girişi yapılabileceği önceden tahmin edilmeli ve bu 
duruma uygun veritabanı türü seçilmelidir. Böyle bir durumda veritabanı türü ACCESS veya MySQL 
yerine, PostSQL veya ORACLE veritabanı türünün kullanılması daha yerinde bir karardır. Bu 
bağlamda, yönetimi daha zor olup içinde güvenlik unsurunu barındırdığı için ORACLE özellikle 
bankacılık sektöründe tercih edilebilir. Bunun yanında genellikle perakende satış yapan sitelerde 
güvenlik çok önemli olmasına rağmen ORACLE’ın kullanım zorluğundan dolayı daha kolay 
kullanıma sahip olan ACCESS veya MySQL tercih edilmektedir. Güvenlik unsuru ise şifreleme 
yöntemleri ile çözülmektedir.21 

Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS: DataBase Management System), veri tabanı yaratma, veri 
girişi yapma, sorgulama ve değişiklikler yapma imkânı sağlayan, programlar vasıtasıyla kullanıcılara 
verilerini girerek bunlar üzerinde işlemler gerçekleştirebilecekleri yazılımdır.22 

Veritabanı yönetim sistemi, kitaplıklar uygulamalar ve yardımcı programların birleşmesinden 
oluşup, verilerin saklanması ve yönetilmesi ile ilgili konulardaki ayrıntılardan veritabanı yöneticilerini 
kurtarmaktadır. Aynı zamanda, kayıtların güncellenmesi ve kayıtlar üzerinde araştırma yapılması da 
mümkün olmaktadır.23 

Veri tabanı Yönetim Sistemini avantajları 
• Veri tekrarını azaltır, 
• Veri paylaşımına olanak tanır, 
• Veri güvenliği sağlar, 
• Verinin kurtarılmasını mümkün kılar, 
• Veri bağımsızlığı sağlar, 
• Veri bütünlüğü ve uyumluluğu sağlar, 
• Standartların oluşmasını zorunlu kılar, 
• Verimli veri kullanma ortamları sağlar.24 
• Tasarım konusu başlı başına bir uzmanlık alanı olduğundan basit kriterlere bağlanarak 

kategorize edilmesi imkânsız sayılır. Ancak Internet arayüz tasarımını bazı temel kurallara 
bağlamak mümkündür. Bunlar: 25  

• Erişim kolaylığı ve işlevsellik 
• Açılış hızı için kaliteli resim ve düşük boyut tutarlılığı sağlanmalı, 
• Sitenin çözünürlük ölçülerine dikkat edilmeli, 
• Görsel tasarım ve içerik birbirini tamamlayan öğeler olduğundan görsel tasarımın içeriğin 

önüne geçmesi engellenmeli,  
• Az ve yeterli sayıda renk kullanılmalı,  
• Standart yazı karakterleri kullanılmalı,  
• Sitenin her noktasında tasarım çizgisi korunmalı, tutarlılık ve bütünlük sağlanmalı 
• En iyi ve en güzel tasarımı oluşturma çabası güderek müşteri ve hedef kitle gözden 

kaçırılmamalı,  
• Gereğinden fazla çoklu ortam uygulamaları kullanılmamalı (Açılışta abartılı ses müzik ve 

flash kullanımı),  
• Yapılan diğer tasarımlardan farklı ve akılda kalıcı olmalı,  
• Internet tasarımında da etkin olan moda çizgisi takip edilmelidir   

                                                 
20 A.G.E., Rifat Çölkesen: 27. 
21 A.G.E, Ryan Stephens ve Ron Plew:288-320. 
22 Ali Arifoğlu ve Ali Doğru, 2001. Yazılım Mühendisliği,  Ankara: Sas Bilişim Yayınları:154-158. 
23 http://www.gunduz.org/seminer/vtgiris, 07.05.2006. 
24 A.G.E, Ryan Stephens ve Ron Plew:160-176, 274-276. 
25 http://www.ce.com.tr/sourcedesign/CEVIZZ01.asp?sayfa_id=&web_id=ce&pid=ce.291204&cont=ce.131566, 02.05.2006 
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PERAKENDE SATIŞ YAPAN İKİ SİTENİN BİLİŞİM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Çalışmada, girişimciliğin Internet üzerinde kullanımı ve yeni web teknolojisindeki gelişmelerin 

girişimciliğe katkıları açıklanmaya çalışılmıştır. Karşılaştırma; yazılım, donanım, toplum ve birey 
olan bilişim kriterlerinden yazılım kriteri açısından yapılmıştır. Bu durum ışığında; karşılaştırma, 
Internet sitelerinde, kullanılan programlama dilleri, veri tabanı türleri, veri tabanı yönetim sisteminin 
işleyişi, veri güvenliğinin sağlanması ve arayüz tasarımı sınırlarını kapsamaktadır.  

Bu çalışmada, www.sporx.com ve www.sporservis.com adresleri altında perakende satış yapan 
iki Internet sitesi seçilerek incelenmiştir. Bu iki Internet sitesi spor malzemeleri satışı açısından 
kullanıcılar tarafından en çok ziyaret edilen siteler oldukları için ele alınmıştır. Aynı zamanda, 
elektronik girişimcilik örneği olan bu iki Internet sitesi sektörde birbirleri ile rekabet içinde yer 
almaktadırlar.  

www.sporservis.com Internet sitesinde programlama dili olarak ASP ve bu dile uyumlu olarak 
da veri tabanı türü ACCESS kullanılmaktadır. Sitede veri tabanı yönetimi Microsoft Office ürünü olan 
ACCESS paket programı ile sağlanmaktadır. Sitede kullanıcı girişi için iki aşamalı ücretsiz üyelik 
formu doldurulmaktadır. Formun birinci aşamasında ad, soyad, mail adresi, şifre bilgileri ile üye 
olunmaktadır. İkinci aşamasında ise isteğe bağlı olarak, ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, faks, 
adres, ülke, il, ilçe, fatura, şirket adı, vergi dairesi, vergi numarası, web sitesi, fatura adresi, il, 
ilçe/bölge ek bilgileri verilebilmektedir. Bu yöntemle kullanıcılardan kendilerine ait kişisel bilgiler 
toplanarak potansiyel müşteri veri tabanı oluşturulmaktadır. 

Sitenin güvenliği bir güvenlik şirketi tarafından SSL26 standartlarında bir şifreleme yöntemi ile 
temin edilerek, menü bölümünün altında güvenlik şirketinin logosu konularak kullanıcılara güvenlik 
unsurunun önemi belirtilmiştir. Site güvenliği bağlantısına tıklandığında güvenlik unsurunun farklı 
yöntemlerle sağlandığı görünmektedir. Site güvenlik çeşitleri, site-ziyaretçi haberleşme güvenliği, 
site-banka haberleşme güvenliği ve site içi veri güvenliği başlıkları altında toplanmaktadır.  

Sitede yeni ürünler, profesyonellere yönelik ürünler ve ikinci el ürünlerin de satıldığı görülmek-
tedir. Ana sayfada ve yan menü bölümlerinde kullanıcıların doğrudan ulaşabilecekleri yeni ürünler, 
fırsat ürünleri reyonu, haftanın ürünü, en çok satanlar, en çok izlenenler, indirimdekiler, ikinci el ürün-
ler başlıkları altıda vitrinler oluşturulmuş böylece kullanıcıya erişim kolaylığı sağlanmıştır. Bunun 
yanında müşterilerin satın aldıkları ürünleri teslim alacağı zamana kadar takip edecekleri bir sistem 
geliştirilmiştir. Müşterilere özel kampanyalar, promosyonlar, özel fiyat avantajları da sunulmaktadır.  

Kullanıcıların istedikleri ürün kataloglarına ulaşabilecekleri hızlı kullanım öğeleri 
bulunmaktadır. Menü alt başlıkları JavaScript kodlarıyla desteklenmektedir. Sitede satışa sunulan 
ürünlerin yanında müşterileri bilgilendirici spor ürünlerinin satışına yönelik ve spor konulu haberler 
de bulunmaktadır.  

Sitede spor malzemelerinin yanında satış ortaklığı kurulan diğer bir elektronik girişimcilik örneği 
olan Internet sitesine bağlantı bulunmaktadır.  

Perakende satış yapan sitelerde çok miktarda resim kullanma zorunluluğu doğmakta, ancak kul-
lanılan resimlerin ve diğer tasarım öğelerinin orantılı kullanılmasına dikkat edilmelidir. Site 
incelendiğinde bu ayrıntıya dikkat edilmediği görülmektedir.  

Sitenin arayüz tasarımı incelendiğinde sitenin çözünürlük ölçülerinde sorun olduğu, açılan sayfa-
ların iki yana yayıldığı, kullanıcılar için zorluk yaratan bu durumun sayfaların çözünürlük ölçülerinin 
tutarsızlığından kaynaklandığı görülmektedir. Sitede abartılı çoklu ortam uygulamaları bulunmamak-
tadır. Siteye hareket kazandırmak amacıyla GIF animasyonu kullanılmış fakat animasyonda 
çözünürlüğe dikkat edilmemiştir. 

Sitede bol miktarda içerik sunulmaktadır. Müşterilere satışa sunulan ürünler hakkında bilgilen-
dirme amaçlı teknik veriler ve ürünlere ait resimler bulunmaktadır. 

Sitenin ana sayfasında en çok satılanlar ve yeni ürünler başlığı altında vitrin alanları oluşturul-
muş, böylece kullanıcıların dikkatleri bu alana çekilmeye çalışılmıştır. Ürünler kargo şirketleri 
aracılığı ile de alıcılarına ulaşmaktadır. 

Site ana sayfanın alt bölümünde ulaşım bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca online bilgi hizmeti su-
nulmaktadır. Müşterilerin satın almak istedikleri ürünlerin ücretlerini ödeyecekleri bankaların logoları 

                                                 
26 Bilginin bütünlüğü ve gizliliği (data protection) için, Internet üzerinde iki taraf arasında oluşan trafiğin şifrelenerek, 
gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlayan SSL (Secure Sockets Layer, 128 bit) protokolü kullanılmaktadır. SSL 
protokolü bütün yaygın web sunucuları (server) ve tarayıcıları (browser) tarafından desteklenen bir protokoldür. 
http://www.deltamenkul.com.tr/ssl.htm, 10.05.2006. 
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ve ücretlerin havale yoluyla ödenebilmesi için banka hesap numaraları bulunmaktadır. 
www.sporx.com Internet sitesinde ise programlama dili olarak PHP ve bu dile uyumlu olarak da 

veri tabanı türü MYSQL kullanılmaktadır. Sitede veri tabanı yönetimi PhpMyAdmin tarafından sağ-
lanmaktadır.27 Sitede kullanıcı girişi için ücretsiz üyelik formu doldurulmaktadır. Formda doldurul-
ması zorunlu tutulmuş bilgi kutucukları bulunmaktadır. Bu bilgiler cinsiyet, ad, soyad, doğum tarihi, 
e-posta adresi, takım, adresiniz, adres, posta kodu, semt/ilçe, ülke, şehir/bölge, iletişim bilgileriniz, ev 
telefon no, diğer telefon no, fax numarası, şifre bilgileri ile üye olunmaktadır. Bu yöntemle kulanı-
cılardan kendilerine ait kişisel bilgiler toplanarak potansiyel müşteri veri tabanı oluşturulmaktadır. 

Sitenin güvenliği ile ilgili bilgi, hakkımızda başlığı altında şirket bilgileri bölümünde 
bulunmaktadır. SSL standartlarında bir şifreleme yöntemi kullanılmaktadır. Site ana sayfasının alt 
bölümünde güvenlik şirketinin logosu yer almaktadır. 

Sitede yeni ürünler satılmakta, ana sayfada ve yan menü bölümlerinde kullanıcıların doğrudan 
ulaşabilecekleri bağlantılar, en çok satılanlar ve özel ürünler başlığı altında vitrinler oluşturularak, 
kullanıcıya erişim kolaylığı sağlanmaktadır. Bununla birlikte müşterilere özel kampanyalar ve özel 
fiyat avantajları sunulmaktadır. Bu bağlamda, müşterilerin satın aldıkları ürünleri teslim alacağı 
zamana kadar takibini sağlayacak bir sistem geliştirilmişlerdir. Ayrıca siteden www.superspor.com 
adresine bağlantı bulunmaktadır. 

Kullanıcıların istedikleri ürün kataloglarına ulaşabilecekleri hızlı kullanım öğeleri bulunmaktadır. 
Site kaynağı görüntülendiğinde yapılandırmada JavaScript dilinden de yararlanıldığı görülmektedir.  

Sitenin arayüz tasarımı incelendiğinde sitenin çözünürlüğünün 1024X768 ve 800X600 ölçülerine 
uygun olduğu görülmektedir. Sitede içerik yoğunluğu bulunmamaktadır. İçerik doğru tasarım öğeleri 
ile tasarlanarak, abartılı çoklu ortam uygulamaları bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca siteye hareket 
kazandırmak amacıyla JavaScript kayan menüleri ve GIF animasyonları kullanılmıştır.  

Sitenin ana sayfasında lisanslı ürün satışı, ödeme seçenekleri ve özel ürün vitrini bulunmaktadır. 
Ödeme şekilleri arasında kredi kartı, havale ve ürün tesliminde ödeme seçenekleri mevcuttur.  

Sitede ulaşım bilgilerini bilgi başlığı altında “bize ulaşın” bağlantısı ile verilmektedir. Ayrıca 
online bilgi hizmeti sunulmaktadır. Site ana sayfanın alt bölümünde müşterilerin satın almak 
istedikleri ürünlerin ücretlerini ödeyecekleri bankaların logoları ve kargo şirketlerinin logoları 
bulunmaktadır. Ürünler kargo şirketleri aracılığı ile alıcılarına ulaşmaktadır. 

Internet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dil seçeneği ile sunulmaktadır. Böylece 
Internet sitesi uluslararası pazara hitap edecek duruma dönüştürülmüştür. Bu bağlamda ücretlendirme 
Amerikan Doları, Euro, Eski Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası cinsinden ayrı ayrı yapmaktadır.  

SONUÇ 
Internet ve gelişen web teknolojileri ile birlikte bireysel ve kurumsal girişimciliğe yeni boyutlar 

kazandırılmıştır. Bununla birlikte yeni ekonomi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda yeni iş 
sahaları ile meslek seçenekleri artmıştır. Bu öğelerin ışığında; karşılaştırılan sitelerden 
www.sporservis.com sitesinde kullanılan programlama dili yaygın olmasına rağmen www.sporx.com 
sitesinde kullanılan programlama dili kadar hızlı değildir. Ayrıca veritabanları karşılaştırıldığında 
www.sporx.com sitesinin veritabanının aynı anda daha çok kullanıcıya hizmet verdiği ve veri 
depolama kapasitesinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

İncelenen iki Internet sitenin de aynı güvenlik yöntemi ile korunduğu görülmekte, bu özellik iki 
Internet sitesinin de güvenlik unsuruna önem verdiğini göstermektedir. 

Ürün çeşitliliği açısından www.sporservis.com sitesi daha doyurucu olmasına rağmen 
www.sporx.com sitesi görsel tasarım açısından kullanıcıların tercihinde bir adım öne çıkmaktadır. 
www.sporservis.com sitesinin çözünürlük sorunu kullanıcıları sitenin kullanımı açısından zor 
durumda bırakmaktadır.  

www.sporservis.com sitesi kullanıcıların karşına Türkçe dil seçeneği ile çıkmaktadır. 
www.sporx.com sitesi ise Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı dil seçeneği ile sunulmaktadır. Bu özellik 
www.sporx.com sitesini uluslararası pazarlara taşımaktadır. Ayrıca farklı para birimlerinin kullanımı 
site kullanıcıları için kolaylık sağlamaktadır. 

İncelenen iki sitede de ücretsiz üyelik formları kullanıcılar tarafından doldurulmaktadır. Böylece 

                                                 
27 PHP dili kullanılarak yazılmış MySQL veritabanını yönetmemizi sağlayan GNU/GPL lisanslı yazılımdır. 
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 
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kullanıcı veri tabanı oluşturulmaktadır. Üye müşterilere promosyonlar, özel fiyatlar ve avantajlı özel 
fiyatlar uygulanmaktadır. www.sporservis.com sitesi üyelik formunda sadece ad, soyad, şifre bilgileri 
istenirken, www.sporx.com sitesinde ise zorunlu olarak kişisel bilgilerin doldurulması istenilmektedir. 
Ayrıca üyeliğin tamamlanması için e-mail adresine bir onay bağlantısı gönderilerek kullanıcının bu 
bağlantıya tıklaması istenmektedir. Böylece verilen bilgilerin, en azından e-mail adresinin 
doğruluğundan emin olunmaktadır.  

İki Internet sitesinde de alıcıların ürünleri kargo şirketleri tarafından ulaştırılmaktadır. Ödeme 
şekilleri olarak kredi kartı ve havale seçenekleri bulunmaktadır. Sadece, www.sporx.com sitesi bu 
seçeneklere ek olarak ürün tesliminde ödeme seçeneğini de müşterilerine sunmaktadır.  

Sonuç olarak, gerek Internet üzerinden girişimcilik yapmak isteyen girişimci adaylar gerekse hali 
hazırda Internet girişimciliği yapan birey ya da kurumlar Internet sitesi oluştururken yapılandırmaya 
ve kullanacakları web teknolojilerine dikkat etmelidir.  
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BİR İSTİHDAM POLİTİKASI OLARAK GİRİŞİMCİLİK 

Abdulhalim ÇELİK* 
 

ÖZET 
Küreselleşme sürecinde iletişim ve haberleşme olanakların artması, bürokrasinin azalması, dev-

letin belirleyici rolünün etkiliğini kaybetmesi yeni aktörlerin ekonomide ortaya çıkmasına yol 
açmıştır.Girişimcilik sanayi toplumundan beri devam eden bir faaliyet olduğu halde yeni ekonomideki 
kadar çekici olmamıştı.Ekonomideki şiddetli rekabet ve sermaye hareketliliği yenilik yapmayı zorunlu 
hale getirmiştir.Teknolojideki baş döndürücü gelişme yeniliklere esnek olan küçük sermayenin 
hareketlerinin alanını genişletmiştir.Teknolojinin ihraç merkezi ABD’de artan ekonomik sorunlar ve 
sosyal dışlama işgücü istihdamında hatırı sayılır payı olan KOBİ’ leri popüler hale getirmiş-
tir.Sermayenin gelişen ülkelere kayması ve ABD’de yeni aktörlerin ekonomik ve sosyal sisteme artan 
katılımı girişimciye destekleri artırmıştır.Projelere finansman desteklerinin artması ve bürokrasinin 
azaltılması uygulamaları girişimcinin piyasaya katılımını cazip hale getirmiştir.1970’lerden sonra 
büyük ABD’de istihdamda KOBİ’lerin oranının arttığını görüyoruz. 

ABD’deki gelişmeleri AB üyesi ülkelerin takip ettiği gözlenmektedir.Bu ülkelerde işsizlik 
oranındaki artış sosyal maliyetlerin ağırlığının bütçeyi zorlaması girişimciliği yeni bir yöntem olarak 
çözüm fırsatı olarak gündeme getirmiştir.Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası üye 
ülkelerdeki bölgeler arasında gelişmişlik farkını ortadan kaldırma ve aktif istihdam politikalarını ( 
İspanya ve Örnekleri gibi)desteklemek için projeleri  finanse etmesi  AB’nin işsizlikle mücadeledeki 
yeni politikalarını ve yeni arayışları ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Nüfusun hızla arttığı buna karşılık yoksulluğu ve işsizliği önlemede devletin politika üretmedeki 
sınırlı imkanları ve gelişmiş ülkelere giden işgücü önündeki sınırlamalar ve küresel aktörlerin sınır 
tanımayan hareketliliği yoksul ve gelişen ülkelerin zengin ülkelere bağımlılığını artırmıştır. Uluslar 
arası kuruluşlar yoksulluk,sosyal dışlama ve işsizliği  önlemek için mikro kredi ve proje finansmanı 
yöntemleriyle çözüm politikaları üretmeye başlamıştır.Dünya ekonomisinin bütünleşmesi  ülkeleri 
konjonktürel dalgalanmalar ve beklenmeyen krizlere karşı duyarlı hale getirmiştir.Küresel hareketlilik 
ve teknolojideki baş döndürücü gelişme hızı ve artan kullanımı hızlı ve beklenmeyen değişimlere ve 
geleceğin gittikçe belirsiz hale gelmesine yol açmaktadır. 

Gelişen ülkelerde kredi ve sermaye piyasalarının gelişmemesi, bürokrasinin egemenliliği ve giri-
şimci kültürün yerleşmemiş olması girişimciliğin önündeki en büyük engellerdir.Bu ülkelerde eğitimli 
nüfusun oranı ve eğitim kalitesinin düşük olması, tarım ve toprak reformlarının gerçekleştirilememesi, 
yanlış inançlar, fiziki emeğin ağırlığı buna karşın entelektüel sermayenin gelişmemiş olması ve beyin 
göçü nüfusu bağımlı çalışmaya zorlamakta  ve yoksulluğa itmektedir. 

Küreselleşme süreci çalışma imkanlarını sınırlamakla beraber yeni fırsatlar da ortaya çıkar-
maktadır.Bilgisayar ve internetin yaygınlaşması, küçüklerin teknolojiye yatkın olması ve finansman 
imkanlarının artması gelişen ülkelerde bu sorunlarını çözme fırsatını doğurmuştur.Doğu ve Güney 
Asya’daki ülkelerin hızlı gelişmesi, Orta ve Doğu Avrupa’daki ekonomilerin piyasa ekonomisine hızlı 
uyumu, Türkiye gibi dışa açılan ülkelerde girişimci sınıfın oluşması bunun göstergeleri arasındadır. 
Büyük şirketlerde istihdam oranı düşerken KOBİ’ lerde artmıştır. 

Girişimci sınıfının oluşması ve girişimci kültürünün yerleşmesi için artık ülkeler ve şehirler yarış 
halindedir.Üniversitelerde ve orta öğretimlerde girişimcilik dersleri okutulmakta, şirket kurmanın  
önündeki bürokratik engeller kalkmaktadır.Ulusal ve uluslar arası kongre sempozyumlar 
düzenlenmektedir.Girişimciliğe destek veren kuruluşların sayısı artmaktadır. 
                                                 
* Yard.Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Gebze MYO, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü. 
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Girişimcilik bir istihdam politikası olmanın yanında zengin ve yoksul arasındaki gelir 
eşitsizliğinin arttığı bir dünyada bir orta sınıf yaratma çabası olarak da görülebilir.Girişimci sınıfının 
güçlenmesi gelir dağılımının eşitsizliğini azaltan bir yöntem olarak katılımcı demokrasi bilincinin 
oluşması ve refah  standartlarının  yükselmesi bakımından önemlidir. 

GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GİRİŞİMCİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ 

Girişimcilik ve Girişimci İle İlgili Kavramlar 
Girişimcilik Kavramı 

Girişimcilik kavramını açıklayan çeşitli tanımlar kullanılmaktadır. Girişimcilik genel bir 
tanımlama ile ifade edilecek olursa; iktisadi faaliyette bulunan bir ya da birden çok şubesi olan büyük 
kuruluş, inisiyatif ve enerji isteyen iktisadi faaliyet girişimi olarak değerlendirilmektedir.(Çavdar, 
1972: 342)Schumpeter, girişimciliği mevcut yapıyı yıkan yenilik yapma ve dinamik bir süreç olarak 
tanımlamıştır.(Boettke ve Cayne, ty:5) Girişimcilik kavramı girişimcinin risk alma, fırsatları 
kovalama, hayata geçirme, ve yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsamaktadır.. (İraz, 2005:150) 
Nihayet girişimciliği Bilgi toplumunda bir iş kurma fikri ile bireylerin ve kurumların çeşitli finansman 
yöntemleriyle her türlü riski göze alarak hızla değişen piyasa şartlarında yeni iş sahaları ve istihdam 
oluşturmaya yönelik bir faaliyet olarak tanımlayabiliriz. 
Girişimci Kavramı 

Girişimci, klasik anlamda yüksek motivasyon sahibi, iş bitiren, risk alan, inisiyatif ve enerji 
sahibi,işi için aldığı kararlarda sebat eden v.b. vasıflara sahip kişi olarak  kabul edilmişti.(Boettke ve 
Cayne:18)Bu vasıflara göre girişimci bir işin sorumluluğunu, örgütün yönetimini, ve faaliyetlerinden 
doğan rizikosunu üzerine alan kimsedir.(Çavdar,1972 :336) Girişimci, 20.yüzyılda girişimcilik 
teorisine göre risk alarak yenilik yapan, fırsatları gözleyen, ve onları bulduğunda her tür riski 
gözeterek gerçekleştirmeye çalışandır.(TUSİAD, 2002: 33), Bir başka tanımda Drucker, girişimciyi 
kaynakları düşük verimli üretim alanlarından verimli alanlara aktaran ve orada tutmayı başarabilen 
kişilik olarak ifade etmektedir.(Yeniçeri ve İnce,2005:442)Girişimciyi bilgi toplumu kavramları içinde 
misyon ve vizyon sahibi liderlik vasıflarını ve sezgi gücünü kullanarak geleceğe yönelik hedeflerini 
gerçekleştirmek için bulunduğu şartları başarılı yöneterek zenginlik ve istihdam üreten ve çevresine 
karşı sosyal sorumluluğu taşıyacak kişi olarak tanımlayabiliriz.  
Girişimciliğin Tarihi Gelişimi  

Orta çağda .ilk girişimciler modern anlamda ticari kapitalizmle ortaya çıkmıştır.Fenikeliler gibi 
bölgede bulunan ihtiyaç mallarını bir başka bölgeye götürerek pazarlayan kişilerdir.Bu daha ilerde 
ticari kapitalizm denen bir şekle dönüşmüştür.Ticari girişimciliğe tarihte örnek ipek yolu üzerinden 
yapılan Çin’den gelip Doğu Türkistan ve Kırgızistan’dan geçerek Orta Asya memleketleri üzerinden 
bir taraftan İran ve Türkiye’den diğer taraftan bugünkü Rusya’dan geçip Avrupa topraklarına kadar 
uzanan ticaret yolları üzerinde yapılan ticari girişimcilik olmuştur.Çoğu zaman deve kervanları ile 
yapılan ve bu yollar üzerinde çeşitli yapılar inşa edilmiş  sayısız kervansaraylarda konaklayan bu ticari 
seferler doğunun mallarının  batıya batının mallarının doğuya götürerek pazarları birbirine bağlayarak 
genişleyen pazarlar sayesinde üretimi teşvik edecek ilave istihdam imkanlarını getiriyordu.Ayrıca bu 
tür bölgeler ve kıtalar arasındaki ticaret ulaşım alanında da ve onun yan etkisi dolayısıyla istihdam 
imkanlarını da genişletiyordu. 

Orta çağlardan modern kapitalizme geçerken kıtalararası ticaret yeni çok büyük bir katılım ka-
zandı.Bu da kıtalararası ticarette deniz yollarının kullanılması ve deniz filoları ile nakliyattan önemli ölçüde 
istihdamın genişlemesine sebep oldu. Bunun en canlı örneği İngiltere’deki sanayi inkılabı ile beraber tekstil 
ürünlerinin diğer yeni keşfedilen ülkelere taşınması ve bu gemilerin geri dönüşlerinde hammaddelerle 
birlikte o ülkelerin ürünlerini ekonomisi büyüyen Avrupa’ya taşınması suretiyle olmuştur. 

-Ticari kapitalizmden sanayi inkılabına geçişle sermaye yatırımları büyük ölçekteki üretim 
alanlarına kaymıştır.Nüfus artışı üretim sahaları etrafında toplanmış ve vasıflı vasıfsız herkes bu 
alanda istihdam edilmiştir.Kitle üretim tarzı büyük iş ve istihdam sahaları açılmıştır.Bu sürecin 
1960’lara kadar önemini koruduğunu belirtmekte yarar vardır. 

Finans kapitalizmi sürecinde istihdamın genişlemesi ve ticari kapitalizm ile birlikte endüstri 
kapitalizminin milli ve milletlerarası pazarlarda hakim olması sonucunda girişimciler yeni yatırım ve 
dağıtım teşebbüslerini gerçekleştirebilecek ilave ve büyük çapta krediye ihtiyaç duymuşlardı.Finans 
sektörü bankacılık ve borsa alanında büyük genişlemeler gerçekleşmiştir.Bu ise mali konularda vasıflı 
insan gücüne ihtiyaç göstermiş ve bu tür işgücü piyasasında istihdam imkanlarını artırmıştır. 
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Girişimciliğin Önemini Artıran Sebepler 

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme:Karşılıklı Etkileşim 
Savaş sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde olağanüstü büyümeyi motive eden savaşların yol açtığı 

yaralar ve yeni bir ekonomik düzeni inşa arayışları olmuştur.Ekonomik büyüme ile güçlü bir sosyal 
sistem kurulmuştur.Bu da ekonomik büyümede istikrarın sürdürülmesini sağlamıştır.Ne var ki ekono-
mik büyümede petrol şokları başta olmak üzere yaşanan düşüşler, mevcut yatırımların azalması ser-
mayenin yeni üretim alanlarına kaymasına yol açmıştır Sermayenin hareket alanının genişlemesi 
teknoloji kullanımını artırmış ve yaygınlaştırmıştır.İletişim ve ulaşım teknolojileri alanındaki gelişme-
ler üretim kalıplarını değiştirmiş ve üretim sürecini küçültmüştür.Bu gelişmeler niteliği artan işgücü-
nün, atıl olan istihdamın ve küçük işletmelerin hareket alanlarını genişletmiştir.Yapısal özellikleri ba-
kımından yeni üretim düzenine esnek yapılarıyla kolay uyum sağlayan firmalar, ekonominin yeni 
gücü olmuştur. Yeni bir girişimci olarak küçük firmaların büyüme sebeplerini şöyle sıralamak 
mümkündür: 
i. Üretim tarzının değişmesi. Üretimde teknoloji kullanımın yaygınlaşması ile fırsat maliyetlerindeki 
düşüşler yeni küçük firmaların piyasaya girişini kolaylaştırmıştır.Dış kaynak kullanımı(outsourcing) 
ve küçülme(downsizing)ile küçük firmalar, taşeron şirketleri bunun somut örnekleridir, 
ii. 1960’lardan beri büyük firmalar imalat ve yapı sanayiinden küçülerek hizmetler sektörüne kayması, 
iii. Gelir artışı insanların ihtiyaçlarını da değiştirmiştir; tüketicilerin seçici davranarak standartlaşmış 
ürünlerden ziyade farklı ve yeni tasarlanmış ürünlere yönelmesi.(Henrekson,  2005:441) 

1980 den sonra ABD’de yeni işlerin büyük bir kısmını yeni küçük firmaların üretmesi onların 
önemini ortaya koymaktadır.Yeni teşebbüsler, ekonomik gelişmeyi yeniliklerle desteklemekte, vergi 
gelirlerini artırmakta, sosyal gelişmeye katkı sağlamaktadır.Ekonominin uzun dönemde sağlıklı 
işleyişi ve ekonomik büyümede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.(Courter,2000:13)  

Ek Tablo.1de yeni kurulan(42 aylık geçmişi olan) firmaların iş üretme potansiyeli 
gösterilmektedir.Yeni işlerin çoğu Kuzey Amerika ülkelerinde üretilmektedir.İş üretme kapasitesi en 
düşük bölge Afrika, Latin Amerika ve gelişmekte olan Asya bölgeleridir. 

Girişimciler piyasalara hareketlilik kazandırarak rekabetin sağlıklı işleyişi ve verimlik artışlarıyla 
ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmaktadırlar. (TİSK,AB: 8) Bu 
da ekonominin rekabet gücünü artırmanın yanında haksız rekabeti ve tekelleşmeyi önleyici bir işlev 
görmektedir. 

“1990 lı yıllarda hızla büyüyen firmalar istihdam yaratılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 
Örneğin Hollanda ‘da 1994-98 arasında hızla büyüyen firmaların %8i mevcut işletmeler arasında 
istihdam artışının %60’ını gerçekleştirmiştir.ABD’de hızlı büyüme kaydeden 350bin firma, 1993-96 
yılları arasında tüm yeni işletmelerin üçte ikisini yaratmıştır. GSYİH’ndeki büyüme, pek çok başka 
faktörden etkilense de araştırmalar girişimciliğin ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunduğunu 
göstermektedir.”(TİSK, 2004:8) 

İş Bulma Olanaklarının Çoğalması 
İleri teknolojinin üretimde uygulanması ile üretim tarzı değişmiştir.İnsan gücünün yerine 

teknolojinin kullanılması gelişmiş ülkelerde arizi(geçici) işsizliği artırmaktadır.Ekonomik büyümede 
istikrarın sağlanması ile işini kaybedenler ve kısmen iş arayanlar iş piyasası tarafından emilmektedir. 
Yeni işletmelerin piyasaya artan katılımı ve yaygınlaşması işsiz sayısını artıran mevcut yapıyı ortadan 
kaldırmakta ve yeniliğin istihdam edildiği alanlarda işgücünün iş bulma olanaklarını artırmaktadır. 

ABD’de bireysel inisiyatiflerin güçlü olması ve desteklenmesi, buna uygun eğitim sistemi ve 
gevşek sosyal sistemi ile yeni işletmelerin kurulmasına uygun bir alan olmaktadır. Nitekim ABD’de 
yeni işlerin tamamına yakını piyasaya yeni giren işletmeler tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işletme-
ler küçük ve yeni olmaları sebepleriyle konjonktürel dalgalanmalarda istihdam dengesini korumakta, 
rekabet gücünün gelişmesi kalite ve verimlikteki artışların işsizliği tetiklemesini önlemektedir. 

Bölgelerarası Dengesizliklerin Ortadan Kaldırılmasına Katkıda Bulunmak 
Bölgelerarası dengesizlik ve gelişmiş farkları yalnızca gelişmekte olan ülkelerin sorunları 

değildir.Bu ülkelerde altyapı yatırımlarının gelişmeye ve büyümeye elverişli olması sermayenin bu 
bölgelerin sermaye için cazip hale getirilmesiyle çözülmesi mümkündür.Hükümetlerin işsizlik ve 
yoksullukla mücadeleyi bir ülke politikası haline getirmeleri(Avrupa’da AB İstihdam Stratejisi) 
sorunun çözümündeki bir kararlılık  ve mücadele stratejisini oluşturmuştur.İtalya ve İspanya’da 
gelişmemiş yöreler Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan yardımlarla  
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aktif istihdam ve geliştirme programları desteklenmiştir.Bu yardımların AB’ ın yeni üyeleri ve aday 
ülkelere de sağlanması ve sürdürülmesi planlanmaktadır. 

Gelişen ülkelerde devletin özelleştirme çalışmaları ve geri kalmış bölgelerin sermaye için cazip 
olmayışı büyük bir yatırım ve istihdam boşluğu oluşturmaktadır.Nüfusun metropol şehirlere ve büyük 
yerleşim alanlarına kayması bölgesel gelişmeyi olumsuz etkilemektedir.Bu da bu bölgelerde yaşayan 
insanlar ve sermaye için yaşamsal alan olmaktan çıktığını göstermektedir. 

Gelişen ülkelerde devlet ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruşlar iç ve dış göçü önlemek, 
yoksulluğun önüne geçek için geri kalmış bölgeleri canlandırmayı çözüm için yegane çare olarak 
görmektedirler.Gelişen ülkelerde bölgelerarası dengesizliğin önlenmesi yeni yatırımların yapılması ile 
mümkündür.Bu ülkelerde uluslar arası kuruluşların ve devletin destek ve teşvikleriyle altyapı 
yatırımları yapılmaktadır. Kalkınma öncelikli ve özel nüfus gruplarını kapsayan istihdam 
programlarının sayısı artmaktadır.Türkiye de 1980’li yıllardan sonra ücret, istihdam ve teşvik 
politikalarıyla geri kalmış bölgelerdeki yatırımları desteklemektedir.Bu bölgelerde yeni üniversiteler 
kurulmakta , belediyelere ayrılan kaynaklar artmakta ve kurulan serbest bölgelerin sayısı 
artmaktadır.Organize sanayi bölgeleri, GAP, DAP gibi projeler, yeni iş ve iş istihdam sahaları 
açılmasını sağlamıştır.Hindistan’da bölgesel gelişme stratejileri uygulanmaktadır.İşsizlik sorununu 
çözmek ve istihdamı artırmak için farklı stratejiler uygulamaktadır.Çin’de organize sanayi bölgeleri 
köylere yakın kurulmaktadır.Bürokratik sürecin azaltılması ve finansman desteklerinin 
çeşitlendirilmesi ile yeni işletmeler kurulmakta ve göçün bir ölçüde önlenmesi mümkün olmaktadır. 
Refah Artışı ve Gelir Eşitsizliğinin Ortadan Kaldırılması 

Yeni işletmelerin kurulması ile birlikte iş bulma olanaklarının artışı ekonomik ve sosyal ge-
lişmeyi desteklemiştir.Ekonomik büyümenin olumsuz etkilerini azaltmaktadır.Bireylerin refahındaki 
azalma ve işsizlerin iş bulma ümidini kaybetmesi onları iş kurmaya zorlamıştır.Hükümetler ekonomik 
durgunluğun büyümeye dönüşmesi için eğitim ve girişimcilik politikaları, özelleştirme politikaları ile 
girişimcilerin önünü açmıştır.Girişimcilik iş kurma ile bireylerin yoksulluğa düşmesi ve sosyal 
dışlama tehlikelerinin toplumu tehdit etmesini  önlemektedir. 

ABD birey eksenli refah anlayışının güçlü olması, beyin göçü için cazibe merkezi olması, 
sermayenin ve işgücünün hareketliliği ve niteliği, girişimciliği ABD’ liler için çekici kılmaktadır. 
ABD’de girişimci sayısının artması ile küresel gelişmelerdeki başta şiddetli rekabet olmak üzere 
işsizlik oranın 0.5 artması işsizlerin istihdam için daha çok iş kurmayı tercih ettiklerini 
göstermektedir. Her halükarda ABD’ lilerin zenginliğe önem vermeleri onların refahtaki değişime ne 
kadar duyarlı olduğunu göstermektedir.Avrupa’da sosyal sistemin güçlü olması ve sosyal refah 
anlayışı etkin olduğu için bireyler bağımlı çalışmayı daha çok tercih etmektedir. 
Girişimci Kültürünün Benimsenmesi ve Yaygınlaşması 

Schumpeter’in teorisine göre girişimcilik kapitalist toplumlarda gelişmiştir.Girişimciliği bir 
meslek grubu ve çeşitli sınıfların davranışı olarak tanımlamak hatalı bir yaklaşımdır.(İraz, 2005: 233) 
Girişimciliğin bilgi toplumunda değişen rolü sanayi toplumundaki sınıf kavramı önemini 
kaybetmiştir.Bugün girişimcilik insanların bağımlılık kültüründen uzaklaşıp bireysel zenginliklerinin 
özgürlüğüne kavuştuğu bir çalışma şekli ve gelişme süreci olmaktadır.Bireylerin kendilerini gerçekl-
eştirme ve bağımsızlık gibi daha yüksek ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitim sisteminde fırsat eşit-
liğinin sağlanması ve işgücünün nitelik yönünün zenginleştirilmesine önem verilmesi girişimcilerin 
sayısını artırmıştır.Araştırmalar, eğitim seviyesi ile girişimcilik arasındaki güçlü bir ilişkinin varlığı 
konusunda net bir fikir ortaya çıkarmıştır.Ancak şunu söylemek mümkündür.Gelişmiş ülkelerde 
başarılı girişimci örnekleri, işgücünün kalitesi  entelektüel sermaye zenginliği girişimci kültürü 
zenginliği meydana getirmektedir. 

Gelişen ülkelerde okur yazar ve üniversiteli işsizler, diplomalı eğitimin iş kurmaya yetmediğini 
göstermektedir.Bu ülkelerde nüfusun kalitesi gelişmenin önündeki engellerden birisidir.Zengin ve 
okullu diye grupların oluşu bu kanaati güçlendirmektedir. Söz konusu ülkelerde demokrasinin 
gelişmediğini ekonomik ve sosyal kalkınma bakımında dikey bir yapıda olduğunu ayrıca ifade 
etmekte fayda vardır. 

Bireylerin rollerindeki farklılıklar, yaşam algılayışları ve hayata bakış anlayışları girişimci yete-
neklerinin gelişmesini etkilemektedir.Bilgi toplumundaki gelişmeler, bireyin daha fazla sorumluluk 
alması, yatay toplum karakteri bu ülkelerde girişimciliğin benimsenmesini sağlamıştır. 
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BİR İSTİHDAM POLİTİKASI OLARAK GİRİŞİMCİLİK 
(TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN ÖRNEKLERİ) 

Girişimciliğin Değişen Anlamı ve Girişimciliğin İstihdama Etkileri 

Yeni Girişimcilik Kavramı 
1999 yılında 10 ülkenin katılımıyla kurulan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Girişimciliği, kendi işine sahip olanlar/çalışanlar (self-empleyed) gibi yeni bir girişime kalkışma veya 
yeni bir iş meydana getirme, birey veya bireylerden oluşan gruplarla mevcut işi geliştirme veya 
işletme kurma olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel ekonomik büyüme analizi ekonomik büyüme 
büyük şirketlerin yatırımlarına bağlamakta ve küçük ve yeni firmaların rolünü reddetmektedir.GEM’e 
çok yönlü bir bakış açısıyla bütün işletmeleri ekonomik güçlerine bakmaksızın ekonomik büyümedeki 
oynadıkları rolü önemsemektedir.Küçük firmalar, yenilik meydana getirmekte, rekabet ve verimliliğe 
etkinlik kazandırmaktadır.(Minniti ve Autio,2005:14) 

Girişimcilik işsizliğin olumsuz etkilerini azaltmakta ve ümitsizliği ortadan kaldırmaktadır.Bu da 
beşeri sermayenin girişimci yeteneğini ortaya koyarak yeni firmalar kurmasını etkilemektedir. 
Ekonomide fırsat maliyetlerindeki düşüşler yeni firmaların piyasaya girişini çekici kılmaktadır. 
(Audretsch ve diğerleri,2000:2) 

Bilgi toplumunda girişimciliğin anlamı değişirken girişimcinin rolü önemli hale gelmiştir. 
Ekonomik büyüme için alternatifler çoğalmıştır.Girişimcilik artık yenilik, rekabet, verimlilik, kalite ve 
istihdam kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır.Dünya ekonomisinde bütünleşmesinde girişimciliğin 
rolü artmaktadır. Girişimcilik ekonomik büyümeye katkı sağlarken başarıyla çevresini de motive 
etmektedir.Dünyanın hemen her bölgesinde girişimcilik işsizliği ve yoksulluğu önleme politikası 
olarak benimsenmiştir.Girişimcilik konusundaki kuruluşlar, programlar, araştırmalar, ulusal ve uluslar 
arası yardım ve destek politikaları bunun somut örnekleri olarak gösterilebilir. 
Küresel Bir İstihdam Politikası Olarak Girişimcilik 

Yapılan araştırmalar, G-7  başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde girişimcilik ile yıllık ekonomik 
büyüme arasında güçlü bir ilişkinin mevcut olduğunu ortaya koymuştur.(Yeniçeri, 2005:445)ABD’ de 
istihdam artışının tamamına yakınını yeni işletmeler tarafından üretilmiştir.ABD’de  işsizlik son yılda 
sadece %.0.6 artış göstermiştir. 

Avrupa’da işsizliğin artması ve girişimci atılımların iş üretme potansiyelinden yaralanmak üzere 
çaba sarf edildiğini göstermektedir.Ayrıca mevcut firmaların büyüme hedeflerinin gerçekleşmesini 
desteklemek bir devlet politikası haline gelmiştir. 

“1997 yılında  istihdam ve sosyal politikası için Amsterdam Anlaşması kabul edilmiş ve 1999da 
yürürlüğe girmiştir.İstihdam politikası ortak bir Avrupa görevidir.Bu anlaşmaya göre her üye kendi 
istihdam politikasını kendisi belirlemeye devam edecek fakat bu istihdam politikasını ekonomik ve 
sosyal alanları birleştiren eşgüdümlü bir Avrupa istihdam stratejisi içinde alacaktır. 20-21 Kasım 1997 
tarihleri arasında toplanan olağanüstü Lüksemburg istihdam zirvesinde girişimcilik, daha küçük ve 
daha yenilikçi işletmelerin kurulmasının özendirilmesi ve vergi sisteminin daha istihdam yanlısı hale 
getirilmesi doğrultusundaki politikalar ve bu amaçla kullanılacak araçları kapsaması kararlardan 
birisidir.”(Palaz ve Masatçı, 2005:379-380) 

AB Komisyonu 2000 yılında oluşturulan Lizbon stratejisi çerçevesinde Avrupa’da girişimciliğin 
desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 2003 yılında girişimcilik konulu bir yeşil kitap hazırlamış-
tır.Yeşil Kitap şu sonuca ulaşmaktadır:Avrupa Birliği’nin önündeki görev; girişimciliğin ve ticari 
faaliyetlerin gelişebileceği bir ortam oluşturulmasında rol oynayacak ana faktörleri belirlemektir. 

Alınacak politik önlemler, daha fazla girişimci üretmek ve daha fazla firmanın büyümesini 
sağlamak için en uygun yaklaşımın benimsenmesiyle Avrupa Birliği’ndeki istihdam seviyelerini 
yükseltmeyi amaçlamaktadır”(TİSK, 2004:11).” 

Gelişen  ülkelerde işsizliğin yapısal karakteri sorunu kronik hale getirmekte çözümü uzun dönem 
yüksek ekonomik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine bağlı olmakta ve ekonomik ve sosyal 
maliyetleri daha ağırlaştırmaktadır.İşsizlik sorununun girişimcilik altyapısı güçlendirilmeden ve bir 
istihdam stratejisi olmadan çözülmesi mümkündür.Ekonomik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi kafi 
değildir, uluslar arası istihdam stratejileri içinde uluslar arası finansman ve ar-ge destekleriyle tehdit 
edici bir sorun olmaktan çıkarılması mümkündür. 

Gelişen ülkelerde ekonomik büyüme hedefi gerçekleşse dahi işsizlik tehdit olmaya devam et-
mektedir. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır.Ancak işsizliğin uzun süre tehdit olmaya devam etmesi, 
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işsizlik oranındaki artış, kayıt dışı ekonomi ve istihdam sorunun yapısal karakterli olduğunu göster-
mektedir.İşsizliği artıran diğer sebepler teknolojinin kullanımındaki artış ve verimlik artışları olmak-
tadır. Nüfusun büyük bir kısmı (30-50) tarımla uğraşmakta ve istihdam daha çok imalat sanayiinde 
yoğunlaşmaktadır.Halbuki gelişmiş ülkelerde yatırımlar genellikle hizmetler sektörüne yönelmektedir. 

Gelişen ülkelerde bölgelerarası dengesizlik altyapı yatırımlarının yetersiz olduğu fikrini güçlen-
dirmektedir.Bürokratik yapının güçlü olması ve yerel kuruşların karar alma mekanizmalarında etkisiz 
kalması bölgesel altyapının oluşmasını engellemektedir.Bu bölgelerde merkezi bütçeden ayrılan 
kaynaklar yetersizdir. Girişimcilik altyapısını oluşturan enerji, ulaşım ve haberleşme, bankacılık ve 
fiziki çevre alanları gibi alanlar gelişmemiştir.Bu olumsuzluklara rağmen gelişen ülkeler girişimcilik 
politikasını benimsemişlerdir.Ancak bunun için stratejileri ve politika seçeneklerini henüz oluşturama-
mışlardır.Türkiye’nin mevcut bir istihdam stratejisi bulunmamaktadır.Beş yıllık kalkınma planlarında 
istihdam hedefleri tayin edilmekte, ancak ciddi bir istihdam politikası bulunmamaktadır.Gelişen 
ülkelerde sosyal maliyetlerin düşük olması dolayısıyla yatırım alanları bakımından cazip faktörler 
olduğu yönündeki fikirler net değildir.Bu itibarla hükümetlerin yabancı sermayeyi çekmekten ziyade 
girişimciliği desteklemeleri daha gerçekçi bir politikadır. 

Türkiye 
Gelişen ülkelerin en büyük sorunlarından biri işsizliktir.Bununla mücadele etmenin en sağlıklı 

yönü bireylerin kendi işlerini kurmalarından geçmektedir. Türkiye’de nüfus artış hızı oranı düşmesine 
rağmen OECD ülkeleri arasında 2000 yılı rakamlarına %1.5 oranı ile birinci sıradaki yerini 
korumaktadır..Çalışma çağındaki 15-64 yaş grubundaki nüfusun 2000 yılındaki istihdam oranı 
%45dir.2001 yılında İşgücüne katılma oranı(İKO) 50.6 olarak kaydedilmiştir.1989 yılında %0.3 
büyüme hızına karşılık istihdam artış hızı 2.6 artarken 1990 yılında % 9.3 büyüme hızı ile ancak %1.7 
istihdam artışı gerçekleşmiştir.GSYİH, (GDP) 2000yılında %7.2 büyürken istihdam artışının %3.8 
azalması ilginçtir.Bunu takip eden 2001 yılında GSYİH da %7.4 küçülürken istihdamdaki azalma 0.3 
de kalmıştır.(Auer ve Popova, 2003:4) 

Türkiye 2003 yılındaki %10.3 işsizlik oranı ile OECD ülkeleri içinde 4.sıradadır(Polonya %19.6, 
Slovakya %17.5, İspanya %11.3, OECD ortalaması %%6.9) 

İşsizler içinde genç nüfustaki %20.3 oranı ile OECD ülkeleri içinde yüksek orana sahip 
ülkelerden birisidir.(OECD ortalaması, %13.)(UNDP, HDR,2005:288) 

Türkiye’de işsizlik oranı 2006 Şubat Hane Halkı İşgücü Araştırma Sonuçlarına göre 11.9a 
yükselmiştir.(Tablo.2)Tarımsal istihdamın azalmasıyla tarım dışı işsizlik 14.8 olarak gerçekleşmiştir. 

Yukarıda sayılan sorunların çözümü Türkiye gibi mobilitesi yüksek ve inişlere rağmen gelişen 
ülkeler arasında göze batan bir büyüme performansına sahip ülke için zor değildir.Türkiye cazip 
yatırım alanları ve gelişmiş altyapısı ile proje üreten ve bunu satabilen bir ülke olmuştur.Ancak 
gelişme ve büyümenin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.Küresel gelişmeler bütün dünyayı 
etkilediği gibi Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir.  

Türkiye’de son yıllarda yeni kurulan işletmelerin sayısı artmıştır. Türkiye’de büyük firmalar 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hizmet sektörlerine yönelmişlerdir.Yapılan araştırmalar, imalat 
sanayiinde KOBİ sayısının toplam işletmelerin %98ini oluşturduğunu ortaya koymuştur.Buna rağmen 
ihracattaki payları %8 civarındadır. Bu oran 2000 yılı rakamlarına göre OECD üyesi ülkelerin 
ihracatlarında %26 Asya ülkelerinin ihracatında 535 Almanya’da %31 ABD’de %32, Japonya’da %38 
Hindistan’da %40 civarındadır.(Çelik,2005:396) 

KOBİ lerin işgücü sağlama ve yeni iş yaratma fonksiyonunun önemini ve büyüklüğünü çeşitli 
ülkelerdeki istatistiki araştırmalar da açıklıkla ortaya koymuştur.Örneğin ABD’de KOBİ 
işletmelerinin  toplamı işgücü içindeki payı%58 iken, bu oran AB için %67 Türkiye için %77 şeklinde 
gerçekleşmektedir.(İraz, 2003:232-233) 

Kırgızistan 
Kırgızistan İpek yolunun jeo stratejik kavşağında bulunmakta yatırım ve gelecekte yatırım sahası 

olacak bir bölgededir. Ülkede GSYİH ‘da büyüme oranı 1996’da %7, 1997’de 10 ve nihayet 2002’de 
% 1 ve nihayet 2003’de %6.7lik rakamlarla büyük bir performans göstermiştir.. (Hasgür. 
2004:41;Çankaya, 2004:127)  

Yüksek büyüme rakamlarına karşın Kırgızistan’da işsizlik artmaya devam etmektedir. Ülkenin 
dışa açılması ve ekonomide piyasa koşullarının benimsenmesinin olumsuz etkileri de bulunmaktadır. 
İşsizlikten en çok etkilenenlerin başında kadınlar gelmektedir. Kırgızistan’da işsizlikle mücadele 
etmek için 1992-1993 dönemi için devletin özel bir istihdam programı yürürlüğe girdi.Program, 
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kalkınmakta öncelikli yerlerde yaşlılar, öğrenciler, meslek kurslarına devam edenler, eski hükümlüler, 
emekliler, kadınlar gibi özel grupları kapsamıştı.Bu program 21000 kişi ile sınırlı tuttuğu kapsam 
içinde özel gruplar için kontenjan zorunluluğu getirmektedir.ilave istihdam için vergi muafiyetleri ve 
çeşitli yardımlarla bu bölgelerde girişimciliği teşvik etmişti. (Samodorov.1994:57) 

Orta Asya devletleri içinde kalkınma stratejisinde yabancı yatırımlara en fazla bel bağlayan 
ülkenin Kırgızistan olduğu bilinir.Tecrübeler, geçiş ekonomilerinde ekonomik büyümenin 
sürdürülmesi ve refah artışının piyasa ekonomisi şartlarında gelişeceğini göstermektedir.Yapılan 
çalışmalar bu ülkelere yabancı sermayenin ilgi göstermediğini ortaya koymaktadır.Kırgızistan’da 
girişimcilik altyapısı gelişmemiştir. Bu bakımdan KOBİ’ler için yatırımı teşvik politikaları dolayısıyla 
yetersiz kalmaktadır.Kırgızistan’da her bin kişiden ancak 5’inin girişimci olması bu durumun 
vahametini ortaya koymaktadır.Ülkede 2001 yılı rakamlarına göre toplam 22.670 KOBİ 
bulunmaktadır.(UNDP.Central Asia HDR.2005:71) 

Kırgızistan’da ekonomik büyümeyi yönetecek girişimci potansiyelini oluşturmak için altyapı 
yatırımlarının tamamlanması gerekir.Kırgızistan’da devlet bunu dış finansman kaynakları ile 
sağlayabilir.Şu anda Kırgızistan’da yürütülmekte olan projeler altyapı noksanlığından yarım 
kalabilir.Başta  Türkiye olmak üzere yabancı sermayenin buranın yatırım ve istihdam sahası haline 
gelmesi için finansman ve proje desteğinin sağlanması gerekmektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Girişimciliğin yaygınlaşması ilave iş ve istihdam alanları genişlemektedir. Ekonomideki dalga-

lanmalar piyasada yeniliklerle iş üretilmesi sayesinde ekonomideki büyüme ve refahtaki artış sürdü-
rülmektedir.Ne var ki dünyanın her bölgesinde gelişme ve büyüme eşanlı yürütülememektedir.Bu da 
refah artışının zengin ülkeler lehine gelişmesine sebep olmaktadır.Ekonomik bütünleşme firmaların ve 
teşebbüslerin hareket alanını genişletmesi olumlu bir gelişmedir.Ekonomide küresel liberalleşme 
yatırımların alanların çeşitlendiği ve çekici olduğu bölgelerde firmaların ve şirketlerin çevreye karşı 
sorumluluklarını artırmaktadır.Özelleştirme ve küçülme politikaları devletin piyasadaki rolünü değiş-
tirirken sorumluluk ve çevreye duyarlılık açısından yeni boşluklar ortaya çıkarmıştır.Girişimcilerden 
devletin sorumluluğunu üstlenmesi beklenmemeli ama ekonomik faaliyetin yayılması ve şiddetli 
rekabetin sebep olduğu tahribatı önleme bakımından sorumluluk almaları işletmelerin varlık 
sebeplerinden biri olarak kabul edilmelidir. 

Girişimcilik bütün dünyada ekonomik büyümeyi sürdürmeyi sürdürecek refahın korunması, 
işsizlik tehlikesinin çözümü ve yoksulluğun yayılmasını önlemek için küresel bir politika aracı 
olmaktadır.Hükümetlerin takip edeceği ulusal ve uluslararası stratejilerle ve yürüteceği programlarla 
kronik hale gelmiş sorunları çözmede kararlı olmaları gerekmektedir.Dünyadaki ülkelerin büyük bir 
çoğunluğu ulusal ve bölgesel ittifak stratejileriyle ciddi mesafeler kaydetmesi sevindirici ve diğer 
ülkelere örnek olmuştur. 

Girişimciliğin yaygınlaşması ve refah artışını sağlaması için alınması gereken tedbirler 
vardır.Birçok ülkede uygulanan ve örnek olarak kabul edilmesi gereken istihdam politikası araçlarını 
şu şekilde sıralamak mümkündür. 

1. Hükümetlerin istihdamı çözmek için bir strateji oluşturmaları gerekmektedir.Bunun için kısa 
orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmelidir.İstihdam politikalarından ve araçlarından herkesin 
haberdar olması sağlanmalıdır. 

2. Metropol kentlere nüfus akışını engellemek için bölgesel kalkınma stratejileri belirlenmeli ve 
uygun projeler desteklenmelidir. 

3. Yatırım maliyetleri azaltılmalı ve istihdam teşvik edilmelidir.Bunun için işletmelerin ilk 
yıllarındaki vergi ve prim ödemeleri merkezi bütçeden karşılanmalıdır.Özel olarak korunması gereken 
nüfus gruplarının istihdam edilmeleri desteklenmelidir. 

4. Eğitim sisteminde fırsat eşitliği sağlanmalı ve insanların iş kurmasına yönelik aktif istihdam 
politikaları meslek edinmeleri sağlanmalıdır. 

5. Son olarak şirket kurmanın önündeki idari maliyetler ve bürokratik engeller ortadan 
kaldırılmalıdır.ABD’de yeni bir işletme 500$ ile ve bir haftada kurulurken, AB üyesi ülkelerde 
ortalama olarak 15 günde 1500-2000$ ile kurulabilmektedir.Türkiye’de bu rakamlar 500YTL ve 10 
gün olarak sayılabilir. 
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EKLER (TABLOLAR) 
 

Tablo.1 Dünyanın Çeşitli Bölgelerinde Yeni Firmaların Ürettiği İşler 
DUNYA TOPLAM YENİ(%) İŞ(%) AVRUPA YENİ(%) İŞ(%) 
0-1 işçi 100 100 0-1 işçi 100 100 
2+ işçi 58.0 98.6 2+ işçi 67.3 98.9 
5+ işçi 27.5 89.4 5+ işçi 39.9 92.4 
10+ işçi 17.5 83.1 10+ işçi 23.1 83.8 
20+ işçi 10.1 73.6 20+ işçi 11.4 71.8 
50+ işçi 4.5 57.8 50+ işçi 4.4 55.9 
GELİŞEN ASYA YENİ(%) İŞ(%) GELİŞMİŞ ASYA YENİ(%) İŞ(%) 
0-1 işçi 100 100 0-1 işçi 100 100 
2+ işçi 52.7 98.3 2+ işçi 76.3 99.1 
5+ işçi 21.9 88.0 5+ işçi 46.7 92.5 
10+ işçi 14.3 82.7 10+ işçi 29.1 84.1 
20+ işçi 9.4 75.3 20+ işçi 12.5 68.7 
50+ işçi 4.5 60.4 50+ işçi 4.7 50.9 
KUZEY AMERKA YENİ(%) İŞ(%) LATİN AMERİKA YENİ(%) İŞ(%) 
0-1 işçi 100 100 0-1 işçi 100 100 
2+ işçi 63.1 99.1 2+ işçi 67.9 98.8 
5+ işçi 43.2 95.1 5+ işçi 34.6 86.0 
10+ işçi 29.0 88.9 10+ işçi 20.6 75.0 
20+ işçi 16.9 78.1 20+ işçi 7.5 54.8 
50+ işçi 6.9 58.3 50+ işçi 2.2 37.1 
AFRİKA YENİ(%) İŞ(%) OKYANUSYA YENİ(%) İŞ(%) 
0-1 işçi 100 100 0-1 işçi 100 100 
2+ işçi 70.4 99.0 2+ işçi 57.8 98.5 
5+ işçi 31.0 88.3 5+ işçi 34.2 92.7 
10+ işçi 14.9 78.9 10+ işçi 20.8 85.6 
20+ işçi 7.3 70.5 20+ işçi 10.7 75.0 
50+ işçi 3.4 61.7 50+ işçi 4.5 60.6 

Kaynak:Minniti ve Erkko.2005:47 
 
Tablo.2:Orta Asya Ülkelerinde KOBİLER 

Ülke Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Özbekistan 
Toplam İşletme Sayısı 521,556(2003) 22.670(2001) 6.192(2002) 235.800(2002)
Nüfus başına işletme sayısı(1000kişi) 35(2003) 5(2001) 1(2002) 9(2002) 

Kaynak:UNDP Central Asia, 2005:71  
 
Tablo.3 Türkiye’de İşgücü, İstihdam ve İşsizlik(Şubat 2006) 

  TÜRKİYE KENT KIR 
  2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 213 72 249 43 899 44 997 27 314 27 252
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000) 50 452 51 371 31 231 32 358 19 222 19 013
İşgücü (000) 23 588 23 400 13 771 14 438 9 817 8 962
    İstihdam (000) 20 838 20 604 11 852 12 433 8 986 8 171
    İşsiz (000) 2 750 2 796 1 920 2 005 831 791
İşgücüne katılma oranı (%) 46,8 45,5 44,1 44,6 51,1 47,1
İstihdam oranı (%) 41,3 40,1 37,9 38,4 46,7 43,0
İşsizlik oranı (%) 11,7 11,9 13,9 13,9 8,5 8,8
  Tarım dışı işsizlik oranı (%) 15,4 14,8 14,3 14,1 18,9 17,0
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  Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 21,8 21,9 24,7 22,7 17,7 20,3
Eksik istihdam oranı (%) 3,5 4,0 3,0 3,6 4,2 4,6
  Genç nüfusta eksik istihdam oranı(1)(%) 4,5 4,0 3,2 3,5 6,4 4,9
İşgücüne dahil olmayanlar (000) 26 864 27 972 17 459 17 920 9 405 10 051
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus           

Kaynak:TUİK:2006 Haber Bülteni, 22 Mayıs 2006, Sayı.82,(Çevrimiçi): 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=283  

 
Tablo.3 GSYİH, İKO*, Nüfus Artış Hızı ve İstihdam 

 1989 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nüfus Artış Hızı 2.2 2.4 1.8 1.6 1.5       
Nüfus Artış Hızı(15-64) 3.0 3.2 2.5 2.2 2.2    2.0   
İstihdam Oranı(15-64) - 54.5 52.7 51.0 48.2 45.1  43.2 43.7   
İKO 62.0 59.4 56.7 55.4 51.8 50.6  48.3 48.7   
İstihdam Artış Oranı 2.6 1.7 3.6 2.1 -3.8 -0.3      
GSYİH Büyüme 0.3 9.3 7.2 -5 7.2 -7.4  5.8 8.9   
GSYİH’in İstihdam Elastikiyeti 8.7 0.2 0.5 -0.4 -0.5 0.04      

Kaynak:(Auer ve Popova.2003:4) • İKO.İşgücüne Katılma Oranı 
DPT.Ekonomik Gelişmeler.2005:1 
DPT.2005.2005 Yılı  Katılım Öncesi Ekonomik Programı:4 kaynaklarından derlenmiştir. 
 



 

 
 
 
 
 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА1 

Светлана Гудкова* 
 

РЕЗЮМЕ. 
В статье рассматривается значение социального капитала в процессе создания и развития малого 

бизнеса. Предметом анализа являются эгоцентричные социальные сети, которые связывают предприни-
мателей с окружающим их миром. Социальный капитал создается в них с помощью двух механизмов: 
структурального и взаимодействий, основанных соответственно на слабых и сильных связях. Приведен-
ные в статье выводы основываются на эмпирических исследованиях, в которых основным методом полу-
чения данных были углубленные мало структурированные интервью с предпринимателями из разных 
областей Польши. На основе анализа собранного материала были выделены следующие преимущества, 
связанные с активным участием предпринимателей в социальных сетях: быстрая идентификация 
рыночных возможностей, получение информации, привлечение финансовых средств, получение средств 
продукции, привлечение клиентов, ограничение риска и получение знаний. 

 
Одинокий в своих стремлениях, частично изолированный от внешнего мира человек или 

„одинокий волк” – такое ярлык был уделом предпринимателя в начале восьмидесятых годов, 
когда теория предпринимательства концентрировалась, в основном, на личностных факторах. 
Сегодня такая характеристика относится к наиболее серьёзным заблуждениям или мифам, 
часто подчеркиваемым в современной литературе предмета (Gumpert, Boyd, 1984:18; Timmons, 
1999:48). Предприниматель, стремясь к реализации своих целей, выстраивает многогранные 
отношения с окружением, создавая тем самым предпосылки для развития социального капита-
ла. Их значение на столько велико, что он готов поплатиться частью обретенной независи-
мости, окружая себя сетью контактов, которые, открывая широкие возможности, неотъемлемо 
связаны с принятием определенных обязательств. 

Сети контактов предпринимателя 
Концепция социального капитала была перенесена в предпринимательство сравнительно 

недавно. Бурное развитие рассматриваемой проблематики началось в начале 90-х годов, в 
основном благодаря пионерским работам американского социолога Рональда Барта. Он 
определил социальный капитал как ресурсы, доступные по средствам межличностных 
отношений предпринимателя с другими игроками на рынке, а также друзьями и знакомыми 
(Burt, 1993:282). Слово „игрок” использовано здесь не случайно. В своих работах Барт 
многократно подчеркивал, что только активные действия, направленные на поиск в сети новых 
возможностей и их использование, отличают игрока-предпринимателя от других пассивных 
участников действий, сравнимых с декорациями (Burt, 1992:13). Кроме самих ресурсов, 
важную роль в создании социального капитала играет структура сети, которая обуславливает 
возможности осуществления с позиции занимаемой предпринимателем контроля над потоками 
информации. Таким образом, сеть контактов можно рассматривать в качестве инструмента для 
создания социального капитала. 

Предметом анализа в реферате являются эгоцентричные социальные сети, в которых 
                                                 
1 Научная работа финансирована из средств выделенных на науку в 2005/2006 гг. в качестве исследовательского 
проекта. 
* Аспирант, Высшая Школа Предпринимательства и Управления им. Леона Козьминского в Варшаве, Кафедра 
Предпринимательства. 
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центральное место занимает предприниматель (Schulman, 1976:310; Ibarra, 1993:59) (см. рис. 1). 
Такой выбор обусловлен одной из особенностей малого бизнеса, согласно которой между 
предпринимателем и его фирмой часто можно поставить знак равенства. Связи главы малого 
предприятия, составляющего основную движущую силу компании, можно рассматривать как 
связи предприятия в целом. Доказательством тому может быть множество ситуаций, когда 
вынужденная отставка от дел предпринимателя вела за собой потерю важных деловых 
партнеров, а как следствие крах бизнеса. Другим примером является особое значение, 
придаваемое главой предприятий знакомству будущих наследников с важными для развития 
фирмы партнерами (Johannisson, 1987:12; Glinka, Gudkova, 2005:110). 

Сети контактов, связывающие предпринимателя с окружающим миром, имеют свою спе-
цифику. Йоханниссон и Монстед подчеркивали уникальность таких связей, которые включают 
в себя два взаимопроникающие аспекта: социальный и деловой или экономический. Каждый 
контакт, установленный первоначально в одной из сфер, постепенно перерастает в другую, на-
бирая новое значение для предпринимателя. Так, деловые отношения со временем перерастают 
в дружбу, а родственники и друзья часто привлекаются в бизнес и становятся деловыми парт-
нерами. По мнению исследователей, изучение этого механизма дает возможность познания 
динамики межличностных отношений, которая может проявляться, например, в отсрочке 
выполнения ранее взятых на себя обязательств. Йоханниссон и Монстед обращали также 
внимание на особую роль личных контактов в процессе переноса доверия в предприятиях с 
поколения на поколение (Johannisson, Monsted, 1997:114). Наличие в отношениях частного 
характера часто утрудняет или делает невозможным замену одной из сторон без каких-либо 
затрат (Johannisson, 1987a:12). Важной чертой контактов предпринимателя является их 
территориальная привязанность, проявляющаяся в зависимости от экономических и 
социальных условий данного региона. Уровень доверия к деловым партнерам формируется на 
основе принятой системы норм и ценностей, а так же возможностей вынесения общественных 
санкций для нарушителей (Johannisson, 1998:300; Malecki, 1997:73). При благоприятных 
условиях предприниматели могут себе позволить на заключение неформальных соглашений, 
что в значительной степени ускоряет процесс реализации выгодных сделок, увеличивая тем 
самым их шансы на успех. 

 
Рис. 1. Эгоцентричная сеть контактов предпринимателя. 

 
На рисунке 1 изображен пример эгоцентричной сети контактов предпринимателя. Она 

включает в себя как прямые отношения, так и связи, осуществляемые с помощью посредников. 

- личная сеть контактов 

Прямые 
контакты 

Контакты, 
осуществляемые через 
посредников 
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Зона, охватывающая только непосредственные связи, носит название личной сети. В 
зависимости от характера отношений, поддерживаемых предпринимателем с ее участниками, 
можно выделить в ней два типа контактов: сильные и слабые. Грановеттер определил четыре 
основных показателя силы связи – это посвященное время, эмоциональная вовлеченность, 
близость и взаимность услуг (Granovetter, 1973:109). Сильные отношения связывают обычно 
членов семьи, родственников, давних коллег, друзей, которые долго друг друга знают, часто 
проводят вместе время, имеют много общих знакомых и принадлежат к одному кругу общения. 
Слабые связи характеризуются значительно меньшей интенсивностью указанных выше 
показателей. Они объединяют людей с разными интересами, имеющих различные взгляды на 
жизнь, на проблемы, появляющиеся в бизнесе, а также на рыночные возможности. 

Механизмы создания социального капитала 
Выделяется два механизма создания в сетях контактов социального капитала: 

структуральный  (structural, calculative, bridging view) и взаимодействия  (relational, 
identity-based, bonding view) (Burt, 2001:2; Hite, Hesterly, 2001:278; Wiesz, Vassolo, Cooper, 
2004:2). В первом случае ключевое значение имеет структура сети, а прежде всего позиция, 
которую занимает в ней предприниматель (Burt, 1993:285). Именно она обуславливает 
получаемые преимущества, связанные с доступом к ценной информации, а также 
возможностью контролирования ее потоков. Структуральный механизм основывается на 
слабых контактах. Исследования показывают, что чем сильнее связь, соединяющая двух 
людей, тем большее между ними наблюдается сходство (Granovetter, 1973:110). Вращаясь в 
одних и тех же кругах общения, они располагают схожей информацией, которая не имеет 
стратегического значения и не создает уникальных возможностей заключения выгодных 
сделок для предпринимателя (Lincoln, Miller, 1979:184; Ibarra, 1993:62). Слабые связи 
соединяют людей из разных кругов, с различными интересами и мировоззрением. Эта люди по-
другому воспринимают проблемы и новые возможности, появляющиеся на рынке. Именно 
слабым связям Грановеттер присвоил особый статус, назвав их структуральными  
помостами  (structural bridge), с помощью которых становится возможным доступ к 
разнообразной, ценной информации циркулирующей в других кругах (Granovetter, 1973:117).  

В механизме взаимодействия первостепенное значение имеет качество связей, соединя-
ющих предпринимателя с его окружением. Процесс создания социального капитала в нем про-
исходит посредством сильных контактов, преобладающих в сетях с высокой плотностью, для 
которых характерна быстрая циркуляция информации. Это способствует развитию благоприят-
ного климата для деловых контактов: взаимному доверию и большей предсказуемости. При 
таких отношениях предприниматель может рассчитывать на выполнение партнером принятых 
обязательств, против которого в противном случае могут быть направлены социальные 
санкции других участников сети (Casson, 1997:815; Coleman, 1988:64). Сильные связи являются 
также каналом передачи конфиденциальной информации, за достоверность которой стороны 
ручаются своей репутацией (Sanner, 1997:40). Важное значение для предпринимателя имеет 
возможность получения эмоциональной и финансовой поддержки в критических ситуациях, 
когда другие партнеры, как правило, просто отворачиваются. Сильные связи создают таким 
образом своеобразную сеть безопасности (Johannisson, 1987b:54). 

Краткое описание исследований 
Статья основана на результатах исследований малых предприятий, которые ведутся на 

кафедре Предпринимательства в Высшей Школе Предпринимательства и Управления им. 
Леона Козьминского с 2002 года. Финальная фаза проекта финансируется из средств, выде-
ленных на науку в 2005/2006 годах, как исследовательский проект: „Нематериальные факторы 
развития микропредприятий”. Основным методом получения данных являются углубленные 
мало структурированные интервью, проводимые с предпринимателями из разных областей 
Польши (Konecki, 2000:169). До настоящего времени в исследованиях участвовало более 80 
владельцев малых фирм. Полученный в форме цифровых записей эмпирический материал 
переписывался, а затем подвергался качественному анализу с использованием процедур 
методологии обоснованной теории (Glaser, Strauss, 1967; Creswell, 2003:185). 
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Значение сетей контактов для предпринимателя 
Сеть личных контактов представляет собой реальную силу в руках предпринимателя, ко-

торая в значительной степени облегчает путь к реализации заданной цели, а так же открывает 
разнообразные, новые возможности. Однако, сила эта тщательно укрывается. Участники 
исследования очень неохотно отвечали на вопросы, связанные с личными контактами, часто 
отрицая их роль в развитии своего бизнеса. Такую ситуацию хорошо иллюстрируют слова 
одного предпринимателя. 

Это самый злейший враг развития. Блат, знакомства, контакты и здесь так 
происходит. (GFS)2 

Однако, следует заметить, что в этих словах, сказанных предпринимателем-новичком, 
кроется более глубокий смысл: если у кого-то есть связи, то они помогают, а если их нет – ос-
тается только жаловаться. Чаще всего на вопрос о контактах, можно было услышать 
следующие высказывание. 

На эту тему я даже не хочу говорить. Эта тема для меня страшно раздражительна. 
...Мы до всего дошли сами. Мы одни, никаких знакомств, никакой поддержки. Имея 
средства, мы сняли помещение, взяли кредит и все сделали своими руками! (OBS) 

Проявление во время интервью открытого интереса к знакомствам предпринимателя 
создавало незримый барьер и вызывало настороженность другой стороны, разрушая тем 
самым, созданную с огромным трудом, атмосферу доверия.  

Можно выделить три основные причины нежелания предпринимателей отвечать на 
вопросы, касающиеся личных контактов. Первая связана с влиянием общественного мнения, 
где слова „блат” или „связи” по-прежнему имеют негативное значение, которое относится так 
же к личным контактам. Вторая причина кроется в склонности предпринимателей приписывать 
себе причины успеха, подчеркивая свою роль в развитии бизнеса, тогда как в качестве 
источника неудач рассматривать внешние факторы (Rogoff и др., 2004:370). Третьей причиной 
является опасение, что придание контактов огласке может ослабить их влияние (Johannisson, 
1987b:???). Принимая во внимание выше описанные факторы и опыт полученные во время 
первых интервью, решено было изменить тактику и только тогда, после серии наводящих 
вопросов открывалась настоящая сила личных контактов предпринимателя.  

Самый суровый приговор: „Живи десять лет без знакомств!”. Это самое плохое, 
что вообще может случится, потому что трудно в жизни чего-либо достичь без 
каково-то старта... Это хуже, чем начинать все с нуля, так как с нуля можно 
начать, если есть друзья. Если кто-то есть, тогда гораздо лучше. (WZF) 

Это высказывание предпринимателя, который охотно рассказывал о своих контактах, 
относясь к ним как к ценному ресурсу, необходимому для развития бизнеса. Влияние связей 
сказывается также при принятии решения о начале предпринимательской деятельности. Одна 
из представительниц малого бизнеса, например, произнесла следующие слова: 

...меня уговорили друзья, коллеги, которые потом со мной работали, что жалко 
приобретенного опыта, жалко всех контактов, которые удалось установить, 
знаний на эту тему, чтобы просто так это все оставить. (GUG) 

Анализируя собранный во время исследований материал, можно сделать вывод, что 
предприниматели рассматривают личные контакты, как один из главных факторов развития 
успешного бизнеса. 

Преимущества активного участия предпринимателя в социальных сетях 
На основе анализа эмпирического материла было выделено семь основных преимуществ, 

которые может получить предприниматель по средствам сети личных контактов.  

Быстрая идентификация рыночных возможностей 
Личная сеть контактов предпринимателя может стать источником идей на прибыльный 

бизнес. Например, владелец популярного в городе кафе, открыл свое дело после посещения 
дачи старого знакомого. 
                                                 
2 С целью обеспечения анонимности участником исследования, при анализе собранного материала каждый 
предприниматель получил код, состоящий из трех букв, которые не имеют ничего общего не с его инициалами, не с 
названием предприятия. 
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У нас есть друзья в Венгрии. Он - мадьяр лето проводил на даче на озере. У него 
там был киоск во время сезона. ... И у него мы купили рецептуру лангоши. Это 
чисто венгерское оригинальное блюдо. (OBS) 

Активное сотрудничество с деловыми партнерами часто приводит к реализации 
совместных предприятий. Редкое сочетание знаний, опыта и контактов сторон открывает перед 
предпринимателем новые возможности, например, выпуска на рынок нового продукта. 

Откуда идея? Идея была выдумана с одним из моих постоянных покупателей. 
Просто выдумали как-то. Сейчас на рынке большой спрос на мебель для сада и 
мы придумали такие беседки. Открыли Интернет страничку, ведь люди они как, 
один имеет, значит и другой должен. (BTB) 

Иногда импульсом к открытию собственного дела может стать случайно встреченный 
человек, чьи информации восполнят недостающее звено в концепции на бизнес. 

Получение информации 
Предприниматели, получая по средствам личных связей конфиденциальную информацию, 

имеют возможность заключения прибыльных сделок, которые без знакомств не были бы 
возможны. Такие договоры часто обеспечивают малым предприятиям спокойное сущест-
вование. Так, владелец полиграфической фирмы свой самый крупный контракт заключил при 
помощи коллеги. 

...у меня, честно говоря, был такой знакомый, который работал в той фабрике и он 
говорит мне: „Слушай мы такие наклейки из-за границы привозим и платим при 
этом по Евро за штуку!”. А у меня такие стоят в два раза меньше... (WZF) 

Малые предприятия, в особенности микрофирмы, из-за нехватки средств, а также време-
ни, часто не имеют возможности вести наблюдение за изменениями происходящими в окруже-
нии. Они также встречаются с трудностями, связанными с фильтрацией из общего потока важ-
ной для их деятельности информации. В разрешении этой проблемы могут помочь механизмы 
личной сети контактов. Предпринимательница, занимающаяся гастрономическим бизнесом, 
таким образом описывает преимущества, связанные с членством в Ассоциации Женщин 
Бизнеса: 

Мы организуем такие встречи, на которые можно прийти, посплетничать, 
поболтать, обменяться такой текущей информацией. Я, например, говорю: „А вы 
слышали, что надо изменить то, то и то, обратить внимание на это?” Один 
человек не в состоянии уловить всей информации... (GUG) 

Привлечение финансовых средств 
Исследования показывают, что для предпринимателей одним из основных барьеров для 

открытия собственного дела является нехватка финансовых средств. Их источником, за 
неимением кредитоспособности, чаще всего становятся родственники и друзья. Так было и в 
ситуации предпринимателя, открывшего магазин с мясопродуктами.  

В самом начале мы работали на деньги родственников. Семья помогала брать 
оборудование в рассрочку, так как мы сами не имели доходов. И так было пол 
года, в суме пол года на семье. Только потом был кредит из банка. (OMI) 

Особенно важную роль играют близкие контакты в кризисных ситуациях, когда основная 
масса кредиторов не только не предоставит дополнительных средств, но и потребует обратно 
выплаченный раннее кредит. Наглядным примером может быть ситуация предпринимателя, 
имеющего мастерскую по пошиву дубленок, который благодаря своему другу смог преодолеть 
последствия кризиса 1998 года в России. 

Фирмы обанкротились тогда, некоторые даже не выдержали психологически, а 
мы, в сумме, можно сказать, нам помог мой друг, на которого до сих пор я могу 
рассчитывать. Сумма, которая была заморожена, очень приличная, пролежала 
почти два года в товаре, а я в это время оборачивал наличностью друга, почти 
шесть месяцев, пока, можно сказать, я не встал опять на ноги. (ZSK) 

Получение средств продукции 
Личная сеть контактов может также стать источником необходимого для открытия пред-

приятия оборудования, часто дорогостоящего или труднодоступного. Так делал первые шаги в 
бизнесе предприниматель, который в настоящее время является успешным владельцем 
полиграфии. 
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Основные машины я получил от коллеги, с которым мы вместе когда-то работали, 
и у меня с ним были хорошие отношения. Он на столько доверял мне, что дал мне 
три машины общей стоимостью четыреста тысяч злотых (100.000 у.е.). Это был 
человек не из нашего города. Огромное доверие! (ODR) 

При нехватке средств на старте для предпринимателя важен каждый вещественный вклад: 
от дорогостоящего оборудования и компьютера до телефона и факса, принесенных 
компаньоном, работниками или членами семьи. 

Привлечение клиентов 
Центральным вопросом для каждого предпринимателя является способ привлечение 

клиентов. Особенно трудной может быть эта задача на первых этапах развития бизнеса, когда 
первоначальный капитал заканчивается, а доходы растут медленно. Например, владелец 
полиграфической фирмы, уже получившей по средствам личных контактов необходимые 
машины, теперь активно использует свои связи для заключения первых контрактов.  

Первые клиенты? Исключительно из дружеских соображений. Какие-то зна-
комства, не обязательно типа коллеги или друзья, только вообще. Кого-то я знал, 
кто-то приходил еще в ту фирму. И так помаленьку, шаг за шагом. (ODR) 

Другой механизм привлечения клиентов своим воздействием выходит за рамки личной 
сети предпринимателя и основывается на создании репутации. Ее приобретение открывает 
перед предпринимателем широкие возможности заключения сделок. Наглядным примером 
тому может быть владелец фирмы, занимающейся комплексной уборкой помещений. 

Кто-то кому-то сказал, что хорошо, что очень доволен, а те, которые довольны 
тоже знают других в мире бизнеса. Один другому порекомендует, и такая фирма 
позвонит, пригласит на встречу. (GFS) 

Стоит добавить, что в развитии этого бизнеса именно репутация сыграла решающую роль. 
Известная своим исключительным качеством, фирма привлекала все новых и новых клиентов, 
которые заказывали все новые и новые услуги, а ответ предпринимателя всегда звучал: „Да, мы 
можем и это для Вас сделать!” 

Ограничение риска 
Близкие контакты с деловыми партнерами позволяют в значительной степени ограничить 

риск рыночных трансакций. Во первых, такие связи дают большую уверенность, что все усло-
вия контракта будут соблюдены в срок. Во вторых, многолетняя совместная работа позволяет 
выработать механизмы сотрудничества, привлекательные для обоих сторон. Так предпри-
нимательница, открывшая магазин с тканями, описала свою кооперацию с доставщиком. 

И признаюсь, мы не несем никакого риска. Я просто беру ткани, а когда заканчи-
вается сезон, я их обмениваю. Он оставляет мне партию товара, а если я его не 
смогу продать, то приезжает и забирает. Я не замораживаю капитала. (GPS) 

С нежеланием рисковать связано также принятие на работу близких знакомых и членов 
семьи. Доверие к ним перевешивает все негативные последствиями вхождения в деловые 
отношения с родственниками и друзьями. 

Получение знаний 
Личные контакты предпринимателя способствуют получению знаний. Процесс обучения 

не происходит в изоляции, только в активном взаимодействии с другими участниками сети, 
которые являются источником знаний, предоставляют советы и рекомендации, а так же могут 
служить примером для подражания. Предпринимательница, которой фирма появилась первой 
на польском рынке услуг по маркировке штрих кодом, так описала одно из преимуществ 
личных связей. 

Когда у меня появляется проблема, я прошу совета у своей подруги, и тогда весь 
ее опыт преподносится мне как на тарелке, а я его приобретаю без необходимости 
совершения тех же ошибок... (GKK) 

Представленные выше преимущества затрагивают ключевые аспекты предпринима-
тельской деятельности, которые в значительное мере являются определяющими для успеха 
малого бизнеса (Timmons, 1999:38). Таким образом, социальный капитал можно рассматривать 
как один из основных нематериальных факторов, играющих ключевую роль в процессе 
создания и развития предприятия. Осознание значение и умелое использование механизмов его 
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создания может стать огромной силой в руках владельцев малых фирм. Важным заданием 
становится включение в программы стимулирования развития предпринимательства элементов 
способствующих накоплению социального капитала предпринимателей. 
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ 

А.М. Калчакеева* 
 
В статье автор рассматривает микрофинансирование в качестве одного их эффективных инструмен-

тов повышения деловой активности малообеспеченных слоев населения, способствующих  преодолению 
бедности. На основе анализа состояния микрофинансового сектора Кыргызстана обосновывается 
необходимость дальнейшего развития микрофинансирования и предлагаются направления, призванные 
обеспечить его результативность. 

 
История развития микрофинансирования берет свое начало с первой половины 19 века, 

когда в Европе появились первые кредитные фонды и кредитные союзы. В определенном 
смысле, это подтверждает тезис о том, что институты, основанные за счет частных вкладов, 
гораздо более эластичны и жизнеспособны, чем финансируемые государством или донорами. 
Однако в условиях, когда микрофинансовые услуги распространяются силами малоимущих 
групп населения, нельзя рассчитывать на длительность и постоянство масштабных притоков 
частных вкладов, донорских или государственных средств. Гораздо более важными являются 
вопросы самоокупаемости и обеспечения финансовой стабильности  микрофинансовых инсти-
тутов, которые в значительной мере опосредуют возможность последующих финансовых 
потоков. Микрофинансирование решает несколько важнейших задач, и среди них – две 
основных: во-первых, развивает малый и микробизнес, особенно на начальной стадии, при 
этом, снижая его зависимость от ростовщичества и приучая предпринимателей работать с 
легальным финансированием и кредитной системой. Во-вторых, содействует решению 
социальных проблем, таких, как снижение безработицы или развитие депрессивных регионов, 
поскольку кредитование стартующего бизнеса дает людям возможность открыть собственное 
дело, развить деловую инициативу и самостоятельность. Значение микрофинансирования 
сегодня признано во всем мире: на 1 января 2006 года 150 ведущих МФО мира имели 
совокупный портфель займов около USD 5 млрд. и обслуживали более 20 млн. клиентов. 

В макроэкономическом контексте микрофинансирование выполняет также важные соци-
альные функции. Оно предоставляет возможность реализовать предпринимательскую ини-
циативу у широких слоев населения, а не прививать склонность к  иждивинчеству. С другой 
стороны, за счет предоставления потребительских займов микрофинансирование повышает по-
купательную способность и уровень жизни населения, причем наиболее социально незащищен-
ной ее части и, опять же, развивает малое предпринимательство, формируя дополнительный 
спрос на его продукты и услуги. Распространение микрофинансирования позволяет также 
снизить теневую составляющую в экономике, поскольку все институты, работающие в этой 
нише, ведут достаточно прозрачную деятельность сами, они требуют того же от своих 
клиентов. Кроме того, с развитием микрофинансирования постепенно сужается база для «тене-
вого ростовщичества». Предпринимателям будет выгоднее обращаться в микрофинансовую 
организацию или микрофинансовый банк, где плата за пользование денежными средствами 
ниже, оформление займов происходит оперативно и, что самое главное, сделка совершается 
законно. В Кыргызстане первые микрофинансовые организации  появились при поддержке 
международных доноров. Одной из первых начала свои операции в 1995 году ФИНКА. В 1997 
году была создана Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация (КСФК), и 
начали свою деятельность кредитные союзы. Доноры, инвестировавшие более 85 миллионов 
                                                 
* Кандидат экономических наук, Кыргызско-Российский Славянский Университет (КРСУ), Экономический факультет, 
кафедра «Финансы и кредит». 
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долларов США1 в сектор микрофинансирования, сыграли значительную роль в его станов-
лении. Большая часть средств была предоставлена в виде грантов и займов для МФИ и КБ, а 
часть средств - в виде технической помощи, включая обучение. В числе крупных доноров были 
АБР, ЕБРР, ГТЦ, SECO, ЮСАИД, ВБ, ТАСИС, Американский фонд по предпринимательству в 
Центральной Азии, МЕРСИКО, ACDI/VOCA и различные НПО. Как и в других странах мира, 
в Кыргызстане, микрофинансирование является инструментом, обеспечивающим предостав-
ление представителям малообеспеченных слоев населения небольших ссуд, микрокредитов и 
других микрофинансовых услуг для того, чтобы они имели возможность заниматься производ-
ственной деятельностью или развивать собственный бизнес, каким бы скромным по масштабу 
он ни был. Оказывают подобного рода услуги специальные микрофинансовые организации 
(МФО), а их основными пользователями являются люди с низким уровнем доходов, желающие 
заняться предпринимательской деятельностью, расширить собственное дело, но не имеющие 
возможности получить для этого средства в других финансовых институтах. Вместе с тем, 
представители очень бедного населения, лишенные стабильного дохода, живущие случайными 
заработками, и особенно имеющие долги (по отношению к коммунальным службам, родствен-
никам, знакомым и т.д.), не могут быть клиентами МФО, так как в случае невозврата МК они 
еще больше влезут в долги, став беднее. Для таких людей необходимы специальные програм-
мы социальной помощи, которые способны обеспечить основные потребности живущих на 
низших ступенях бедности в жилье, одежде и питании. И в этом смысле, микрофинансовые 
организации следует рассматривать как одно из важнейших направлений преодоления бед-
ности. Оно помогает малообеспеченным слоям населения создать жизнеспособный, 
рентабельный бизнес, благодаря которому: 

• существенно увеличивается получаемый этими слоями доход, и обеспечиваются как 
минимум, продовольственная безопасность, получение образования детьми и 
удовлетворение некоторых других первоочередных семейных потребностей;  

• снижается степень их уязвимости при болезни кормильца, неблагоприятных погодных 
условиях, утере части имущества и прочих шоковых ситуациях;  

• увеличивается занятость граждан и снижается за счет этого безработица;  
• у людей возникает надежда на лучшее будущее, переходящая по мере развития 

бизнеса в уверенность в завтрашнем дне;  
• предотвращается переход бедных слоев населения в категорию нищих со всеми 

вытекающими из этого тяжелыми социально-экономическими, политическими и 
морально-психологическими последствиями. 

Система микрофинансирования в Кыргызской Республике включает участников на 
трех уровнях: макро-, мезо- и микро.  

1. «микроуровень» – широкий круг финансовых учреждений, призванных обслуживать 
потребности бедных слоев населения, микропредпринимателей, мелких фермеров и других 
экономических субъектов; 

2. «мезоуровень» – аудиторские организации, рейтинговые агентства, ассоциации, кредит-
ные бюро, платежная система и системы по денежным переводам, информационные 
технологии, поставщики технического обслуживания, консультативные услуги и обучающие 
программы; 

3. «макроуровень» – Национальный банк Кыргызской Республики, Министерство эконо-
мики и финансов Кыргызской Республики и другие государственные учреждения, обеспечи-
вающие правовой статус («правила игры») для участников микрофинансового рынка. 

                                                 
1[] По состоянию на 01.01.2005 года сомовый эквивалент - 3,5 млрд. сом. Среднесрочная стратегия развития 
микрофинансирования в Кыргызской Республике на 2006-2010гг. Утверждена постановлением Правительства 
Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 30 декабря 2005 года № 637/37/7 
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Стороны, действующие в секторе микрофинансирования  
Кыргызской Республики в 2005 году 

    
Макро 

 

 

   

Мезо 

  

   

Микро  
(розница) 

  

Доноры 

 
Примечание: КСФК и 1 КБ также выступают оптовыми поставщиками 

 
На 1 января 2005 года система небанковских финансово-кредитных учреждений (далее - 

НФКУ) включала: 
- 2 специализированных финансово-кредитных учреждения – КСФК и ФКПРКС; 
- 78 МКА и 26 МКК, являющихся формами микрофинансовых организаций; 
- 305 КС; 
- 116 ломбардов. 
Обширная и разнообразная сеть поставщиков услуг микрофинансирования в Кыргызстане 

привела к фрагментации рынка с характерным присутствием множества мелких поставщиков 
микрокредитов. На начало 2005 года только 5 МФИ имели более 1000 клиентов. У 12 МФО 
число заемщиков варьировалось между 100 и 1000, в то время как у 87 МФО было менее 100 
клиентов либо они вообще не работали.  При таких малых размерах МФО только относительно 
высокие процентные ставки по кредитам и низкая стоимость финансовых ресурсов позволили 
им выжить. Незначительное число поставщиков микрокредитных услуг предоставляют  
кредиты, средний размер которых подпадает под категорию кредитов «для самых бедных»2, 
согласно международным стандартам, определяемым организацией MIX Market. Одна МКК 
средних размеров, ОсОО МКК «Кыргыз Айылтраст», предоставляет кредиты, средний размер 
которых составляет 2 тыс. сомов, что близко подходит под категорию кредитов «для самых 
бедных». В среднем, МКА, МКК и КС предоставляют кредиты,  средний размер которых 
соответствует средним показателям по категории кредитов «бедным домохозяйствам».  

На начало 2005 года общая численность заемщиков МФИ составляла более 100 тыс. 
клиентов, портфель выданных кредитов достиг 3,2 млрд. сомов. Средний размер кредита 
                                                 
2 Четыре категории, согласно определению MIX Market: самые бедные домохозяйства: средний размер кредита менее 
20  процентов ВВП на душу населения; бедные домохозяйства: 21-150  процентов; средние домохозяйства: 151-250  
процентов; малый бизнес: более 250  процентов. 
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информационным
технологиям, 
тренеры и т.д. 
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варьируется от 18,7 тыс. сомов до 54,1 тыс. сомов в зависимости от типа институтов и целевой 
клиентуры. ГВП выдают кредиты в диапазоне от 2 тыс. сомов до 8,2 тыс. сомов. По  словам   
Джейсона Стоуна Микла, директора микрокредитной компании «ФИНКА-Кыргызстан» - « В 
данное время кредитный портфель составляет 5,5-6 млн. долларов, число клиентов достигает 
больше 20 тысяч. Процент возвратности составляет 98-99%». При наличии более 100 тыс. 
заемщиков МФИ на начало 2005 года и населении в 5,1 миллионов человек, услугами 
микрофинансирования охвачены 2 процента населения: из каждых 100 жителей двое имеют 
доступ к получению микрокредита3. Это считается высоким показателем4 по сравнению с 
другими государствами Центральной Азии. При этом, он  низок по сравнению со странами с 
продолжительной историей развития микрофинансирования, что свидетельствует о 
возможностях  для роста. Так, например, доля населения США, не охваченного банковскими 
услугами, составляет от 5-6% (для сравнения, в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой, эта доля достигает 80%, а в Африке – вплоть до 95%). Это, безусловно, 
обусловливает некоторые стратегические расхождения между США (как и другими 
индустриальными странами) и развивающимися странами. 

 
Объемы кредитования  участниками микрофинансового сектора 

(по состоянию на 1 января 2005 года) 
Кредитный портфель 

Учреждения Количество 
учреж-дений млн. сом тыс. долл. 

США 

Количество 
заемщиков 

Средний 
размер 
кредита  

(долл. США) 
КСФК 1 1,528 37,268 30,146 1,236 

МКА/МКК 104 785 19,146 42,000 456 

КС 305 449 10,951 21,650 506 
КБ, участвующие в 

ПММФ  5 463 11,293 8,707 1,297 

Всего 415 3,225 78,659 102,241 769 
       

Источник: анализ, проведенный Национальным банком Кыргызской Республики; 1 доллар 
США = 41 сом.  

 
Развитие микрофинансирования является компонентом национальной программы по 

сокращению бедности в Кыргызской Республики. Микрокредитование дает шанс  социально 
активным людям, имеющим предпринимательские способности, которые не могут сейчас стать 
клиентами банков второго уровня, поскольку не имеют ликвидного залога. Но они могут 
обратиться в микрокредитные организации, где распространено групповое беззалоговое 
кредитование. Это гибкий подход, основанный на доверии и поручительстве людей, 
объединившихся в группы. Как показывает мировая практика, микрокредитование имеет очень 
высокую степень возвратности, почти 95-97%. Немало вопросов возникает о стоимости 
подобных микрокредитов. Когда мы говорим о процентных ставках, то должны учитывать 
структуру их формирования. Скажем, банковские процентные ставки зависят от ставок по 
депозитам, плюс провизии, банковская маржа, естественно, учитывается и уровень инфляции. 
Для микрокредитных организаций процентные ставки формируются несколько иначе, хотя, 
конечно, административные расходы, инфляция присутствуют и здесь. Тем не менее, основной 
формирующий фактор – степень риска, поскольку микрокредитный риск выше, чем 
банковский, в силу того, что эти кредиты не обеспечены, либо обеспечены номинально. Таким 
образом, главное отличие микрокредитов от банковских кредитов – более упрощенный подход 
в части оформления залога, что и является привлекательным для заемщиков. Здесь надо 
                                                 
3 В Бангладеше, например, показатель охвата находится на уровне более 8  процентов населения, в то время как в  
Боливии – почти 6  процентов. 
4Имеются существенные различия в охвате услугами микрофинансирования в разрезе областей, самые высокие 
показатели охвата в Иссык-кульской области (3,9 процентов) и Таласской области (3,5 процентов). 
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учитывать и то, что потенциальными заемщиками микрокредитов являются представители 
мелкого бизнеса, микробизнеса, малого бизнеса. Как правило, они живут, разбросано, в 
сельской местности, малых городах, отдаленных районах, куда банки просто не идут, потому 
что это нерентабельно.  

Хотя в последние годы значительно возрос интерес банков Кыргызстана к развитию 
данного направления в своей продуктовой линейке. Многие банки  никогда не работавшие по 
специальным программам, таким как программа ЕБРР, успешно реализуют программы 
микрокредитования. Среди самых ярких примеров последнего времени – АКБ «Кыргызстан», 
АКБ «Энергобанк», ЗАО «ИНЭКСИМБАНК», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и ОАО 
«Халык Банк Кыргызстан». Вместе с тем, существуют и большие ограничения по глубине 
проникновения банков на микрофинансовый рынок, такие как минимальный размер 
рентабельного кредита и освоение сельских территорий, где открытие филиалов банков часто 
затруднено. Поэтому, несмотря на то, что в ближайшие годы экспертами прогнозируется 
дальнейший рост банковского микрокредитования,  мы считаем, что для полноценного 
насыщения рынка Кыргызстана необходимо также развивать небанковские микрофинансовые 
институты, а также обеспечить эффективное взаимодействие между банками и МФО. В этой 
связи, хотелось бы отметить, что опыт других стран, в том числе Западной Европы и США 
свидетельствует об устойчивом сосуществовании различных форм финансовых посредников 
на рынке финансирования малого бизнеса (банков, кредитных кооперативов, некоммерческих 
микрофинансовых организаций), что подтверждает обоснованность подобного подхода к 
развитию микрофинансового рынка в Кыргызстане.  

Однозначно можно утверждать, что микрофинансирование в нашей стране будет разви-
ваться, оно играет достаточно важную роль в повышении уровня жизни населения. Государс-
тво должно обратить внимание на то, что адресная социальная помощь, различные пособия 
порождают у людей иждивенческие настроения, а микрофинансирование стимулирует 
предпринимательские способности. В настоящее время в республике существует потребность в 
создании более благоприятной среды для развития микрофинансирования и микропредприятий 
в стране, а это значит, что государство должно создавать условия для того, чтобы микрофинан-
сирование достигло своих целей, обеспечив доступ как можно большей части населения к этим 
кредитам. Однако, очевидно, что дальнейшее развитие микрофинансовой отрасли в 
Кыргызстане зависит от решения ряда важных задач, выделенных в качестве  приоритетных:  
- совершенствование законодательства, обеспечивающего эффективное функционирование 
микрофинансовых механизмов. Здесь необходимо отдельно выделить:  
- принятие пакета законов по кредитной кооперации, в том числе рамочного закона «О 
кредитной кооперации» и внесения изменений в отраслевые законы и Налоговый Кодекс. В 
действующем Налоговом кодексе Кыргызской Республики имеются нормы, которые ведут к 
повышению себестоимости микрокредитования и неравному подходу в отношении некоторых 
видов поставщиков услуг микрокредитования, в частности, по вопросам, связанным с вычетом 
расходов на создание РППУ из налогооблагаемой базы МКА и МКК, имеющих свидетельство 
Национального банка Кыргызской Республики об учетной регистрации;  
- упрощение требований НБКР к регистрации и перерегистрации и деятельности небанковских 
депозитно – кредитных организаций, в целях создания специального класса кредитных 
микрофинансовых организаций, в первую очередь, на базе крупных фондов поддержки малого 
предпринимательства;  
- дальнейшее совершенствование банковского законодательства и ряда инструкций 
Национального Банка, в целях стимулирования коммерческих банков к кредитованию малого 
бизнеса и взаимодействию с  микрофинансовыми организациями;  
- устранение административных барьеров  для микрофинансовых организаций в регионах;  
- в рамках созданной Ассоциации микрофинансовых организаций создать микрофинансовый 
ресурсный центр, который будет предоставлять, и распространять  информацию о позитивном 
национальном и международном опыте микрофинансирования, а также предоставлять 
информацию об источниках финансирования;  
- подготовка кадров для микрофинансовых организаций со знаниями и навыками по кредито-
ванию, бухгалтерскому учету и  информационно-управленческим системам. На сегодняшний 
день применение современных методик кредитования, риск-менеджмента, информационно-
управленческих технологий  недостаточно развито.   
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В качестве  ориентиров развития микрофинансового сектора можно взять следующие 
параметры:  
1. Чтобы донести кредитно – сберегательные услуги в каждый значительный населенный пункт 
Кыргызстана, число кредитных кооперативов в нашей стране должно составлять не менее 3000 
(например, в Ирландии – около 6000 кредитных союзов);  
2. Число фондов поддержки малого предпринимательства должно соответствовать числу 
областей, то есть, число региональных фондов должно быть не менее 7-8.  
3. Программы микрокредитования, кредитования малого бизнеса и взаимодействия с 
небанковскими микрофинансовыми институтами должны стать неотъемлемой частью 
кредитной политики большинства банков;  
5. Общий объем кредитов, размещенных в сектор микробизнеса, должен составлять не менее 
320 млрд. сомов, т.е. как минимум на 100 % превышать сегодняшние показатели.  

В результате реализации указанных мер, будут существенно увеличены объемы удовлет-
ворения спроса на кредитные ресурсы в труднодоступных регионах, получит дополнительный 
импульс малое предпринимательство, рост потребительского спроса на товары и услуги, что 
приведет к повышению уровня жизни населения, сокращению безработицы, укреплению 
домашних хозяйств, к снижению социальной напряженности в обществе в целом. Только в 
этом случае можно рассчитывать на системные сдвиги в развитии малого предпринимательства 
и самозанятости граждан, улучшение уровня жизни малообеспеченных людей, особенно в 
сельских и удаленных районах. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК СРЕДСТВО В 

БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ 

Эмиль Каниметов* 
Т.Т. Турдалиев** 

 
В последнее время в экономике Кыргызской Республики наметились положительные 

тенденции1, внушающие надежду на улучшение общей среды деятельности субъектов малого 
предпринимательства. Особую значимость приобретает вопрос эффективного включения 
ресурса   малого  бизнеса в ускорение экономического роста страны, борьбы с бедностью и 
улучшения социального климата в обществе. Если внимательно анализировать опыт 
послевоенного экономического подъема Японии мы увидим, что именно ускоренное развитие  
малого   и среднего предпринимательства являлась фактором устойчивого роста экономики.  

Надеемся, что будет полезным более подробное освещение опыта и место малого бизнеса 
в Японии (1), в развитие японской экономики в данном форуме. 

Япония по своему экономическому уровню стала второй после США страной капиталис-
тического мира во многом благодаря именно развитию малых и средних предприятий. 
Крупные, всемирно известные концерны составляют здесь лишь вершину экономического айс-
берга, а его основание, подводная часть — малые и средние предприятия. На них приходится 
около 55% реализованной продукции промышленности, около 60% объема промышленности. 
Функционируют 6,5 млн. небольших предприятий (90% от общего их числа), на которых 
занято около 40 млн. человек (более 80% общей численности работающих). В обувной, 
швейной, галантерейной промышленности, производстве лекарств, комплектующих изделий и 
конструкций, строительстве, сфере услуг (включая обслуживание техники) небольшие 
предприятия занимают господствующее положение(2).  

Правовое положение малых предприятий в Японии регулируется системой специальных 
законов о статусе малого предприятия и льготах для него (всего 12), а также положениями о 
льготах для малых фирм в налоговом, внешнеторговом и отраслевом законодательствах. 
Имеется также специальный закон, регулирующий субподрядные отношения и входящий в 
систему антимонопольного законодательства. Правовой статус данных фирм регулируется 
Коммерческим кодексом (закон о предприятии)(3).  

В правительственном аппарате делами малого бизнеса занимается Управление мелких 
предприятий, входящее в состав Министерства внешней торговли и промышленности, адми-
нистративный орган на правах министерства, контролирующий соблюдение антимонопольного 
законодательства.  

Антимонопольный закон защищает право филиала иметь посторонние источники финан-
сирования и формирования производственных программ. Головная компания не может 
заставить филиал иметь дело только с ней и не может вынудить его заниматься деятельностью, 
не записанной в качестве специализации по уставу филиала. Головная компания, если она не 
единственный собственник, а совладелец филиала, может потребовать ревизию деятельности 
филиала только по суду. 

Японское законодательство не только ограничивает контроль собственников, но и 
                                                 
* К.ф.н, доц., заведующий отделением госкомитета Правительства Кыргызской Республики. 
** Начальник управлением по делам банкротства при Госкомимущества Кыргызской Республики 
1 Например, об этом, 18 мая 2006 года, на видеоконференции из Бишкека в региональном представительстве 
Всемирного банка, транслирующейся на Алма-Ату и Астану, сообщил Старший советник Департамента стран 
Ближнего Востока и Центральной Азии Международного Валютного Фонда (МВФ) Дэвид Оуэн. Оуэн отметил, что и в 
Киргизии происходит оживление экономики. "В Киргизской Республике темпы экономического роста прогнозируются 
на уровне 5 процентов", - отметил он 
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устанавливает ответственность за договорные отношения. Расчеты по субподрядам ведутся 
только по рыночным ценам, давление заказчика на исполнителя(необоснованные скидки с 
договорной цены, навязывание сопутствующих условий) пресекается государственной защитой 
субподрядчика, которая обеспечивается Управлением мелких и средних предприятий и 
Комиссией по справедливым сделкам, проводящей расследование и имеющей право 
возбуждения дела в суде.  

В стране сложились четыре центра проведения политики стимулирования малых и 
средних предприятий:  

• центральное правительство;  
• местные органы власти;  
• крупный бизнес;  
• самостоятельные объединения мелких предприятий.  
Стимулирование проводится на всех этапах развития старых и особенно новых малых и 

средних предприятий: регистрации, становления, роста. Для этого используется система 
разнообразных экономических рычагов: льготные займы и кредиты (общие и целевые), 
различные налоговые льготы, техническая и консультационная помощь, информационно-
компьютерное обслуживание, подготовка кадров и прочее. Все это основано на системе 
общенационального законодательства и реализуется через сеть государственных, смешанных и 
частных коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе специальных центров по 
«выращиванию» новых компаний мелкого бизнеса.  

Местные и центральные органы власти стимулируют становление и дальнейшее развитие 
компаний мелкого бизнеса при помощи субсидий, займов, кредитных гарантий, налоговых 
льгот, оказания помощи в обучении кадров и облегчения доступа к информации.  

Субсидии (безвозвратная финансовая помощь) предоставляются исключительно на 
научно-технические программы, в том числе:  

• подъем технического уровня производства (предоставляется местными и централь-
ными органами власти);  

• совершенствование технологии производства в пищевой промышленности (предостав-
ляется центральным правительством);  

• разработка совместно с университетами и государственными исследовательскими 
институтами новой наукоемкой техники и технологии (финансируется местными 
органами власти).  

Займы под льготный процент предоставляются на осуществление следующих проектов:  
• разработка новой технологии и новых видов продукции (местные органы власти);  
• разработка новых видов производств и техники (центральное правительство);  
• создание малых предприятий для развития экономики отдельных регионов 

(центральное правительство);  
• содействие технической и производственной кооперации среди предприятий мелкого 

бизнеса (центральное правительство).  
Помимо прямых займов со стороны правительственных финансовых институтов государ-

ство через систему дополнительного общественного кредитования обеспечивает гаранти-
рование и страхование кредитов, предоставляемых малым и средним предприятиям. Система 
призвана обеспечить перелив капитала от коммерческих финансовых институтов к компаниям 
малого и среднего бизнеса. Государство обеспечивает реализацию данного механизма через 
ассоциации гарантирования кредита (число которых в стране достигло 52) и Корпорацию 
страхования малого и среднего бизнеса.  

Важным элементом системы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса служат 
займы и кредиты, предоставляемые не на осуществление приоритетных программ, 
технического обновления или создания новых видов продукции, а для конкретной помощи 
предприятиям, попавшим в трудное положение вследствие объективных факторов.  

Как видно из вышеизложенного анализа, малые предприятия могут сыграть весомую роль 
в развитии экономики страны, значит, и решить проблемы занятости населения. Во многом по-
этому, сегодня востребован анализ и обобщение ключевых факторов, определяющие повы-
шение вклада малого предпринимательства в ускоренный рост экономики и их практической 
реализации. Акцент предлагается сделать на возможностях увеличения вклада малого 
предпринимательства в преодоление бедности, повышение социальной ответственности 
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предпринимательства перед обществом. 
К основным положительным моментам развития малого предпринимательства следует 

отнести следующие. Во-первых, малое предпринимательство развивает дух инициативы и 
предприимчивости. Любое малое предприятие строго индивидуализировано, оно рождается на 
основе активной коммерческой идеи, носителем которой является его создатель, а иногда 
очень узкий круг единомышленников-партнеров.  

Стремление выжить и изворотливость в малом бизнесе развиты в наибольшей мере, а это 
дает осязаемые ориентиры для развития всей рыночной экономики государства. Во-вторых, 
малые предприятия имеют высокую степень специализации и приспособляемости к 
производственным формам крупного бизнеса. 

Переход к рыночным отношениям в экономике Кыргызской Республики была сопряжёна с 
определёнными трудностями: произошел спад производства, усилилась технологическая 
отсталость основных отраслей производства. Ещё одной неприятностью является растущий 
уровень безработицы.  

Сегодня проанализировав прошедшие «реформы» впору задаваться вопросом: была ли у 
нашей страны в то время реальная альтернатива этим «реформам», которые привели 
национальным катастрофическим последствиям? Безусловно, были не только альтернативы, но 
и реальные возможности для развития экономики и общества Кыргызской Республики. 
Например, при приватизации объектов хозяйства страны, могли бы, например, использовать 
нечто вроде польской лизинговой модели, чтобы создать важнейший сектор малых и средних 
предприятий. Еще в годы перестройки 1990-е годы была разработана сходная модель, которая 
называлась "аренда с правом выкупа". Следует признать, что этот путь являлся именно 
поэтапной приватизацией. Аренда с правом выкупа оказалась слишком быстрым, а не слишком 
медленным путем. У нас и во многих других республиках бывшего СССР реализация программ 
аренды с правом выкупа была прервана потому, что нужно было "оставить часть имущества 
для осуществления ваучерной приватизации". У первых лизинговых моделей была техническая 
проблема с "коллективной собственностью", но она легко решалась посредством создания 
компаний с ограниченной ответственностью или закрытых акционерных обществ. 
Критикуемый «либеральными реформаторами» "изъян", состоящий в сохранении внутри 
фирмы отношений коллективной собственности, не имел серьезного практического значения, 
что подтверждается опытом китайских поселково-деревенских предприятий (ПДП). Эти 
предприятия терпели ущерб от нерешенной проблемы общественной собственности, тем не 
менее, именно они послужили движущей силой удивительного экономического роста Китая.  

Одним словом в начале так называемых «акаевских реформ» Кыргызстан (и другие 
бывшие республики Советского Союза) имели собственный проверенный метод приватизации 
(аренда с правом выкупа). Тем не менее, этот путь реформ отклонен вслед за российскими 
«реформаторами», акаевской командой при полном одобрении и даже нажиме со стороны 
советников со стороны (западных). Между тем в программе "приватизации через ликвидацию", 
разработанной поляками без участия западных советников, использовались государственная 
поддержка кредитов частным покупателям и унифицированные правила приватизации тысяч 
малых и средних предприятий, их регистрации в качестве "вновь появившихся" фирм в 
обрабатывающей промышленности. Именно этим фирмам принадлежит ключевая роль в 
успехе польской реформы. Программа "приватизации через ликвидацию" была названа также 
"польским лизингом", поскольку рассрочка платежей по кредиту на приобретение предприятия 
в данном случае может рассматриваться как соединение арендных платежей с выкупом 
собственности2.  

Вместо того чтобы выдумывать новые схемы для "приватизации" крупных фирм, боль-
шинство из них следовало попросту разделить на фирмы среднего размера, связанные между 
собой контрактными отношениями. Такие фирмы затем могли бы быть приватизированы тем 
самым методом, который, как мы только что убедились, доказал свою эффективность. Это же 
относится и ко многим крупным, но разношерстным объединениям, активы которых были 
"ваучеризованы".  

Как показывает успешный зарубежный опыт, создание предприятий малого бизнеса 
является одним из самых существенных методов в борьбе с бедностью и безработицей. В 

                                                 
2 Эллерман Д. Ваучеризация как инструмент холодной войны. /Вопросы экономики №8, 1999 г.  
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послевоенный период в Японии, в специальные программы занятости включались финансовая 
помощь и поддержка мелкого предпринимательства и других форм экономической 
самодеятельности населения. Это, например, может быть возможность для безработных 
основать собственное дело в виде микрофирм. Микрофирмы – это традиционные частные 
мелкие предприятия крошечных размеров с небольшим числом занятых и ограниченным 
капиталом, обслуживающие преимущественно местный рынок.  

Однако основное значение приобретает не количество предприятий малого бизнеса, а 
структура, устойчивость и эффективность малых предприятий как важнейшего фактора 
процесса экономической стабилизации. В развитии системы малого предпринимательства   
существует множество неразрешённых проблем. Все они вызываются различными причинами, 
тем не менее, основной можно назвать отсутствие комплексного подхода к малому 
предпринимательству, разрозненность и несогласованность действий различных институтов, 
занимающихся поддержкой малого предпринимательства.  

Важной особенностью малых предприятий в Кыргызской Республике является ограничен-
ность ресурсов, ограниченный доступ к внешнему финансированию. Эта особенность возника-
ет в силу ряда объективных причин, определяемых недостатками, свойственными системе 
малого бизнеса в целом. Такими причинами являются: а)ограниченность финансирования на 
начальном этапе, то есть в основной своей массе малые предприятия создаются на собственные 
сбережения; б)высокая степень риска кредитования малых предприятий на начальном этапе их 
деятельности; в)низкий уровень подготовки проектов, недостаточное внимание разработке 
концепции развития бизнеса и бизнес-планированию и др.  

Всё это является весьма важным препятствием на пути роста малого предприятия как в 
количественном, так и в качественном аспекте. Государственная поддержка предприятий 
должна строиться на создании механизма наибольшего благоприятствования поддержки малых 
предприятий при использовании доступных инструментов, а также привлечения коммерческих 
структур, обслуживающих деятельность предприятий малого бизнеса (консалтинговые, 
лизинговые, финансовые компании). Необходимо на деле обеспечить равный доступ малых 
предприятий к льготным финансовым ресурсам, который бы определялся законодательно. 
Если предприятия отвечают необходимым требованиям, выпускают конкурентоспособную 
продукцию и умеют грамотно представить свой проект и обосновать потребность в 
финансировании, такие предприятия должны пользоваться поддержкой органов местной 
власти и специализированных государственных структур.  

В то же время практика показывает, что потенциал малого предпринимательства в реше-
нии социально-экономических проблем в Кыргызской Республике задействован далеко не 
полностью. 

Очевидно, что без развития малого предпринимательства нельзя говорить о формирова-
нии среднего класса, социальной стабильности, обеспечении занятости населения, а значит, и 
об устойчивом развитии социально-эффективного государства. Очевидно, что для развития 
малого предпринимательства, повышения его роли в решении социально-экономических задач 
Кыргызской Республики необходимы значительно более активные и скоординированные 
действия законодательной и исполнительной власти всех уровней, объединений 
предпринимателей, эффективная деятельность научных организаций. 

Несмотря на все критики мы считаем, что с данной точки зрения Президент страны 
К.Бакиев, безусловно, прав, когда говорит: «Кстати говоря, малый бизнес является наиболее 
социально связанным, от него, как правило, зависит вся жизнь семьи. Тех, кто живет за счет 
малого бизнеса – у нас основная часть населения. И при этом, малый бизнес гораздо больше 
уязвим для чиновничьего беспредела, чем крупный бизнес. Здесь требуются серьезные меры 
защиты и поддержки малого бизнеса». Не сомневаемся, если будет реализована сказанное, то 
тогда поддержка абсолютно большинства населения будет на его стороне. 

Только совместными усилиями государственных органов и общественности можно 
реализовать те или иные проекты и вытащить страну из кризиса. Для этой цели предлагается 
следующие некоторые меры: 

- продолжить курс на создание условий для успешного и динамичного развития  малого  
бизнеса, рассматривая его как одно из ключевых направлений экономической политики 
государства и важнейший фактор социальной стабильности общества; 

- активизировать совместную деятельность с привлечением общественных объединений 



 

 

494

малого бизнеса по совершенствованию законодательства, направленного на создание условий 
для стимулирование  малого  бизнеса, прежде всего в производственной и инновационной 
сферах; 

- продолжить работу по совершенствованию системы налогообложения малого предпри-
нимательства в целях снижения налоговой нагрузки, упрощения процедур налогообложения и 
представления отчетности, передачи налогов от  малого  бизнеса в регионы; 

- подготовить законопроект по внесению изменений в законодательство о приватизации, 
предусматривающих возможности предоставления преференций субъектам малого 
предпринимательства при выкупе арендованного ими имущества; 

- создать государственную систему финансовой поддержки малых высокотехнологичных 
предприятий на ранних стадиях развития, включающую стартовые, гарантийные, учреждаемые 
при участии государства и способные обеспечить инвестиции, необходимые для развития 
инновационного предпринимательства; 

- разработать комплекс организационно-правовых мер по развитию малого предпри-
нимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- содействовать развитию институтов микрофинансирования и взаимодействию между 
банками и небанковскими институтами микрофинансирования в целях расширения 
возможностей по финансированию  малого   предпринимательства; 

- оптимизировать систему внешних и внутренних заимствований для кредитования 
субъектов  малого   предпринимательства; 

- сосредоточиться на выработке условий и механизмов, определяющих развитие малого 
предпринимательства   как  фактора устойчивого роста экономики; 

- особое внимание обратить на разработку прогнозов и сценариев развития малого пред-
принимательства, определение важнейших социально-экономических проблем Кыргызской 
Республики и перспектив их решения на основе масштабного развития малого бизнеса; 

- проанализировать весь спектр проблем, связанных с обеспечением социальной ответ-
ственности и безопасности бизнеса в интересах развития социально-эффективной экономики. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ РАБОТЫ 
1. Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии. М., Восток-Запад, 2004: стр. 23-56. 
2. Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии. М., Восток-Запад, 2004: стр. 13-16. 
3. Сагдеев А.Р. Правовое положение малых предприятий в Японии. Владивосток. 2001: стр. 31-

35. 
4. Эллерман Д. Ваучеризация как инструмент холодной войны./Вопросы экономики №8, 1999 г. 

 



 

 
 
 
 
 
 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА ЖЕНЩИН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

К.А. Токторбаева* 
 
В данной статье рассматривается проблематика равенства полов в социально-трудовой сфере 

Кыргызской Республики, а так же некоторые аспекты трудового законодательства, регламентирующие 
положение женщин в сфере занятости. Кроме того, в статье предлагается ряд мер, которые, по мнению 
автора, улучшат положение женщин в республике. 

 
Проблемы дискриминации по половому признаку при трудоустройстве и увольнении, 

право женщин на справедливую и равную оплату труда за равноценный труд по сравнению с 
мужчинами, создание благоприятных условий труда с учетом репродуктивной функции 
женщин, а также экономических и социальных гарантий для успешного сочетания 
профессиональных и семейных обязанностей остаются неизменно актуальными во всем мире. 

В Кыргызстане со дня становления Советской власти существует равенство женщин и 
мужчин во всех сферах жизнедеятельности, но, к сожалению, на самом деле это далеко не так, 
и поэтому в течение этих лет шел поиск новых путей воплощения в жизнь декларированного 
равенства. 

Равенство между мужчиной и женщиной, особенно в сфере труда пыталось реализовать 
советское государство в 20-30-е годы прошлого столетия, и оно было сформулировано в трудах 
К. Маркса, Ф. Энгельса, а после и В.И. Ленина. Это «равенство» состояло в необходимости 
«освобождения женщины» от домашней «эксплуатации», а в сфере занятости «подтягивание» 
ее положения до положения мужчин. Положение мужчин и в семье и на работе того времени 
принималось как образцовое и поэтому не рассматривалось. 

В работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
сказано, что «прежде всего для освобождения женщины необходимо возвращение всего 
женского пола к общественному труду, что требует в первую очередь, чтобы индивидуальная 
семья перестала быть основной хозяйственной ячейкой общества»1. 

В своих трудах В.И. Ленин указал, что «настоящее освобождение … начнется только тог-
да…, когда начнется массовая борьба, руководимая владеющим государством пролетариатом, 
против мелкого домашнего хозяйства или вернее его перестройка в крупное социалистическое 
хозяйство».2 

Обретение женщиной подлинных гражданских прав в Кыргызской Республике во многом 
зависит от формирования новой ситуации в обществе. Несмотря на объявление в начале 
советской эпохи всеобщего равенства между полами и даже попыткой стереть между ними 
«грани», представление о природном предназначении и роли женщины в обществе, по сути, не 
изменилось. 

На место явных форм дискриминации женщин пришли скрытые, которые основывались 
на убеждении, что женщина, так сказать, «по природе» представляет собой «другое» мужчины 
и потому никакие социальные реформы не могут поставить женщину в равное социальное 
положение с мужчиной. И надо сказать, что такие убеждения очень глубоко укоренены в 
сознании граждан нашей республики. 

Конституция Кыргызской Республики провозглашает, что Кыргызская Республика – 
светское, правовое государство, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

                                                 
* Кафедра «экономической теории» КРСУ. 
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч., т.21, с.68. 
2 Ленин В.И. Великий почин. Полн. собр. соч., т.39, с. 15. 
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Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства, а так же политика Кыргызской Республики «направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Согласно Конституции Кыргызской Республики, все равны перед законом и имеют право 
без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов, так же 
дискриминация по признаку пола в социально-трудовой сфере не допускается. 

Положения Конституции конкретизируются в нормах различных отраслей права, в 
частности, особенности трудовых правоотношений с работниками регулируются Трудовым 
кодексом Кыргызской Республики. 

Трудовой Кодекс Кыргызской Республики запрещает какую-либо дискриминацию в сфере 
труда: «…Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-
либо преимущества при их реализации в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника и результатами его труда. Не допускается неравная оплата за равный 
труд». 

Проблематика равенства полов в социально-трудовой сфере занимает особое место в 
стратегиях по обеспечению равных возможностей, так как именно в ней проблемы асимметрии 
полов проявляются наиболее остро. На положении женщин на рынке труда в значительной 
степени сказывается дискриминация по признаку пола при трудоустройстве и увольнении, 
факты, которые встречаются повсеместно, независимо от форм собственности, хотя в большей 
степени они характерны для негосударственного сектора экономики. 

В Кыргызской Республике, как и в любом другом обществе, существуют серьезные 
препятствия на пути решения перечисленных проблем. Инерционный характер социальных 
процессов, наличие временного разрыва между принятием мер в интересах женщин и 
получением значимого результата от их реализации, медленные темпы формирования новых 
защитных механизмов, адекватных возникшим социально-экономическим явлениям, являются 
объективными факторами, сдерживающими прогресс в повышении статуса женщин, в том 
числе и в сфере занятости и на рынке труда. Существующая система мер по обеспечению и 
защите прав женщин в значительной степени не соответствует нынешним экономическим 
реалиям и на практике трудно выполнима, поскольку практически отсутствуют механизмы, 
расширяющие возможности привлечения к ответственности за дискриминационные действия в 
отношении женщин. 

Препятствием на пути реализации трудовых прав и гарантий женщин является также низ-
кий уровень правовой культуры, как нанимателей, так и самих работников. Хотя законо-
дательство, регулирующее трудовые отношения, постепенно совершенствуется в сторону 
большего соответствия международным стандартам, для реального соблюдения в социально-
трудовой сфере принципа равных возможностей женщин и мужчин одного положительного 
взгляда законодателей на эту проблему, а также отлаженного государственного механизма по 
решению связанных с этим вопросов недостаточно. 

Нормы законодательства Кыргызской Республики в целом не содержат каких-либо 
дискриминационных положений в отношении женщин и их трудовых прав. С формально-
юридической точки зрения законодательство основывается на строгом соблюдении принципа 
равенства между мужчинами и женщинами. Нормы, которые предусматривают асимметрию в 
реализации прав, немногочисленны и обусловлены физиологическими различиями между 
полами и связанными с этим социальными последствиями. Но вместе с тем, при отсутствии 
явной правовой дискриминации по признаку пола, следует признать, что гарантии, 
закрепленные в законодательных актах, реализуются на практике не в полной мере и что 
существует разница между юридическим и фактическим равноправием, между равенством 
прав и равенством возможностей. 

Каждая страна имеет свою историю, обладает самобытностью в экономической, поли-
тической, социальной и культурной сферах. Специфичны в различных государствах и пути 
становления женского движения и те результаты, которых удалось добиться в вопросах 
выравнивания правового статуса полов и. его реализации на практике. Именно поэтому на IV 
Всемирной конференции по положению женщин в Пекине была принята рекомендация о 
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разработке каждым национальным государством программы решения «женского вопроса». Во 
исполнение этой рекомендации Кыргызская Республика первой из центральноазиатских 
государств предоставила доклад о выполнении Конвенции по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин. 

Установление особой государственной регламентации предоставления мужчинам и жен-
щинам равных прав и равных возможностей их осуществления - не прихоть женского 
движения и не уступка со стороны мужчин «слабому полу». Не случайно ст. 7 Конвенции ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин обязывает государства-
участников обеспечивать женщинам на равных с мужчинами условиях право участвовать в 
формировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные посты. 
И делаться это должно не только в интересах женщин, но и общества в целом. 

Во всех странах первым шагом в этом направлении было и остается еще и в XXI веке 
ликвидация прямой дискриминации женщин, то есть лишение по причине их пола каких-либо 
политических, экономических, социальных и иных прав (право голоса, право собственности на 
землю, права на свободный выбор местожительства и др.). 

Устранение прямой дискриминации по признаку пола отнюдь не означает само по себе 
уравнения прав, а главное, возможностей мужчин и женщин по их претворению в жизнь. На 
смену прямой дискриминации приходит косвенная, приобретающая самые различные формы. 
Речь может идти, например, о весьма существенных различиях среднего заработка работников 
в преимущественно мужских и женских отраслях народного хозяйства и сферах деятельности, 
об излишних, либо наоборот недостаточных льготах и преимуществах лицам разного пола, 
имеющим семейные обязанности и т.д. При этом дискриминируемыми в результате 
применения того или иного конкретного правила могут оказаться и женщины и мужчины. 

За последнее десятилетие доля женщин как части мировой рабочей силы продолжает воз-
растать. По данным ООН ныне женщины составляют 40% работающих в сельском хозяйстве, 
25% - в промышленности и одну треть - в сфере обслуживания. При этом почти повсеместно 
женщины чаще работают вне домашнего хозяйства. Отмечая данный факт, IV Всемирная 
конференция по положению женщин одновременно подчеркивает, что параллельно этому про-
цессу в мире не произошло сокращения обязанностей женщин по выполнению неоплачи-
ваемого труда в домашнем хозяйстве и в обществе. И такое положение неслучайно, поскольку 
в большинстве регионов мира женщины не принимают практически участия в процессе форми-
рования экономических решений, включая разработку финансовой, бюджетной, коммерческой 
и других видов экономической политики, в том числе системы налогообложения и норм, регу-
лирующих заработную плату. А именно в рамках такой политики лицами обоего пола прини-
маются решения о том, как разделить свое время между оплачиваемым и неоплачиваемым 
трудом. Таким образом, экономическая политика непосредственно влияет на доступ мужчин и 
женщин к экономическим ресурсам, на их экономические возможности и, соответственно, на 
степень равенства между ними на индивидуальном уровне и на уровне семьи, а также в 
обществе в целом. 

При рассмотрении современного состояния трудового законодательства Кыргызской Рес-
публики можно сказать, что дискриминационных норм, ущемляющих права женщин в законо-
дательстве нет. Но в тоже время в республике существует разрыв конституционных положений 
и действующего законодательства, когда реалии жизни неадекватны правовому регулиро-
ванию. 

В наших правовых документах осталось много норм дореформенного периода. В совет-
ский период государство всячески опекало женщин, и само решало, где лучше и сколько 
работать. За женщинами закреплялась слава работников «второго сорта», не совсем надежных 
и обремененных слишком большим количеством разнообразных работ. И такой подход 
срабатывал в условиях плановой экономики, но в условиях рыночной экономики он действует, 
скорее отрицательно. 

Нужна ли современным работодателям, работающим в рыночных условиях, «невыгодная 
рабочая сила»? Именно поэтому сфера бизнеса и предпринимательства стремятся не 
вмешивать государство в сферу трудовых отношений. 

Но в тоже время это не говорит о том, что все льготы необходимо убрать из 
законодательства. 

Поэтому необходимо сгладить существующие острые противоречия между старым 
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законодательством, регулирующим труд женщин, и новыми рыночными отношениями. 
Например, в главе 243 Трудового Кодекса Кыргызской Республики регулируются: - 

работы, на которых запрещается применение труда женщин; - запрещение и ограничение 
ночных, сверхурочных работ, работ в государственные праздники, праздничные и выходные 
дни и направления в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет; - привлечение к ночным сверхурочным работам, к работам в государственные 
праздники, праздничные и выходные дни и направления в командировку женщин, имеющих 
детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов до восемнадцати лет) только с 
их согласия; - перевод на более легкую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей 
в возрасте до полутора лет; - предоставление дополнительного свободного от работы дня, 
перерывов для кормления ребенка; - гарантии при заключении и прекращении трудового 
договора для беременных женщин и женщин, имеющих детей. 

В данной главе закон указывает, что женщине на определенном производстве работать 
вредно, так как вредные условия труда отрицательно воздействуют на здоровье, в том числе и 
репродуктивную функцию. 

Мы считаем, что выполнение подобного рода работ должно быть добровольным, и 
работать или не работать на таком производстве женщина должна решать сама, а государство 
должно только дать объективную информацию об отрицательных последствиях данного 
производства. 

Кроме того, необходимо отметить, что данная глава Трудового Кодекса Кыргызской 
Республики, пытаясь уберечь женщин, дискриминирует мужчин. То есть, если вредное произ-
водство отрицательно воздействует на здоровье женщин, в том числе и ее репродуктивную 
функцию, то почему оно не должно действовать на здоровье мужчин и их репродуктивную 
функцию? 

Сегодня закон делает женщин неудобной и невыгодной рабочей силой для предпринима-
теля, то есть наличие льгот оказывает отрицательное влияние на конкурентоспособность 
женщин в сфере занятости и на рынке труда, а также на усиление дискриминации по признаку 
пола. 

Экономические проблемы нашей республики препятствуют бесперебойной работе 
системы по оказанию медицинских услуг в до - и послеродовой период. Прежде всего, из-за не 
имения достаточных средств на транспортные расходы, на приобретение специальных, вне 
обязательного перечня, лекарств страдают особенно женщины из отдаленных сельских горных 
регионов. Исходя из этого, мы считаем, что необходимо в законодательстве Кыргызской 
Республики предусмотреть предоставление отпусков по уходу за ребенком членам семьи, 
имеющим работу, в тот период, когда мать ребенка, не в состоянии ухаживать за ребенком, по 
состоянию здоровья и при этом не работающая. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что согласно статье 1374 «Отпуска по уходу за 
ребенком» Трудового Кодекса Кыргызской Республики «…могут быть использованы 
полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 
опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком». Но согласно данным обследования 
рабочей силы в ноябре 2002 года Нацстаткомитета Кыргызской Республики не зафиксировано 
ни одного случая, когда в таком отпуске находился бы мужчина. И если наверное 
пронаблюдать использование родителями больничных листов, то ситуация окажется такая же. 

Статья 305 «Дополнительные гарантии при приеме на работу для беременных женщин и 
женщин, имеющих детей»5 Трудового кодекса гласит: «Запрещается отказывать женщинам в 
приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Отказ 
работодателя в приеме на работу …может быть обжалован ими в соответствующие 
государственные инспекции труда или суд». Но, не смотря на гарантии обеспечения равных 
возможностей на рынке труда, предоставляемые данной статьей, надо отметить, что все же эта 
статья не работает. Не работает, потому что работодателю не выгодно иметь таких работников, 
которым необходимо предоставлять столько льгот. 

Но работодатель не только старается не принимать на работу таких работников, он 

                                                 
3 Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года N 106, стр.94-97 
4 Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года N 106, стр.49 
5 Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года N 106, стр.95 
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старается еще и избавиться от тех женщин, у которых имеются дети, особенно до 3 лет, по 
поводу предстоящих больничных. Так женщины оказываются незащищенными в самый 
сложный период своей жизни, так как продление контракта или срочного трудового договора 
отдается на усмотрение нанимателя. Ко всему хотелось бы отметить, что за последнее 
десятилетие резко снижается количество женщин с нормальным течением беременности, что 
ведет помимо всего прочего, к младенческой и материнской смертности и детской 
инвалидности. 

Интересен опыт Канадского государства, у которого хорошо развиты традиции защиты 
прав человека. Так комиссия по правам человека Канады выпускает огромным тиражом бланки 
анкет, которые заполняются гражданами при приеме на работу и проведении интервью. 
Данные анкеты состоят из ряда вопросов, которые допустимо задавать поступающим на работу 
и вопросов, требовать ответы, на которые работодателю строго запрещено. При этом список 
недопустимых вопросов по отношению к полу, поступающих на работу велик. Запрещено 
спрашивать фамилию и имя человека, в каком отношении находится поступающий на работу с 
лицом, в пользу которого он застрахован, семейное положение, наличие детей и других, 
зависимых от него членов семьи, а так же вопросы, касающиеся супруга заявителя. 

Согласно международной статистике фактически во всем мире существует разрыв в 
окладах и получаемом за труд вознаграждении между мужчинами и женщинами и при этом не 
в пользу женщин. 

Не секрет, что внутри одной и той же отрасли экономики женщины занимают менее 
оплачиваемые должности и оценка квалификации мужчин и женщин разная. При этом 
мужчины чаще занимают должности, в которых предъявляются более высокие требования к 
профессиональным навыкам и образованию работника. 

Общеизвестно, что для повышения квалификации необходимо время, как раз то, чем 
женщина меньше всего располагает, в силу своей двойной загрузки. На разрыв в оплате труда 
влияет также разница в продолжительности непрерывного стажа работы мужчин и женщин. 
Время, в течение которого женщина вынашивает, рожает и ухаживает за детьми, особенно 
маленькими, в непрерывный стаж работы обычно не засчитывается. К тому же за время этого 
перерыва женщина теряет свою квалификацию. 

Право на равные условия в отношении труда равной ценности, а также на равный подход 
к оценке качества труда – одно из основных требований Конвенции ООН 1979 года о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Этому же вопросу посвящена 
Конвенция МОТ 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности», 
ратифицированная еще Советским Союзом в 1956 году. 

Согласно статье 1 Конвенции термин «вознаграждение» включает в себя « ..обычную 
основную или минимальную заработную плату либо обычное, основное или минимальное 
жалование и всякое другое вознаграждение, предоставляемое прямо или косвенно, в деньгах 
или в натуре предпринимателем трудящемуся в силу выполнения последним какой-либо 
работы». Кроме того, в ней указывается также, что принцип равного вознаграждения лицам 
разного пола за труд равной ценности может применяться путем: национального 
законодательства; системы определения вознаграждения, установленной или признанной 
законодательством; коллективных договоров между предпринимателями и трудящимися либо 
путем сочетания этих различных способов. 

Поэтому, чтобы устранить дискриминационные различия на равное вознаграждение за 
труд равной ценности необходимо поддерживать справедливые соотношения в оплате труда 
работников различных отраслей экономики. Для этого следует совершенствовать тарифное 
регулирование оплаты труда через тарифные соглашения и коллективные договоры с учетом 
обоснованной оценки сложности труда. 

Равенства между мужчинами и женщинами не будет до тех пор, пока не изменятся 
патриархальные отношения в семье. Хотя, что говорить о патриархальных отношениях в семье, 
если в настоящее время в нашей республике нет программ или мер которые бы помогли 
изменить традиционное разделение труда, реально привлечь мужчин к воспитанию детей и 
выполнению домашних обязанностей. Ведь в целом существующее трудовое законодательство 
в республике основано только на защитной идеологии по отношению к женщине. 

Каждый человек, каждый член общества должен иметь одинаковые права независимо от 
половой принадлежности, выполнять любую работу и получать за нее вознаграждение, которое 
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будет зависеть лишь от качества выполненной работы, профессионального уровня и деловых 
способностей. 

Необходимо отметить, что в настоящее время во многих государствах мира используется 
антидискриминационное законодательство, а оно имеет принципиально иной, по сравнению с 
охранным, характер. Суть данного законодательства заключается в том, чтобы пресечь 
дискриминацию в отношении кого-либо. Например, запрещена дискриминационная реклама и 
другие формы оповещения о найме. В объявлениях о приеме на работу, в которых заранее 
указывается пол, так же считаются дискриминационными. 

С другой стороны, антидискриминационное законодательство требует от работодателя 
мотивировать свой выбор или свой отказ при приеме на работу. В частности, лицо, пришедшее 
по объявлению о найме, но тем не менее не получившее работу, имеет право требовать у 
работодателя письменную справку о том, какое образование, опыт работы, профессиональные 
качества и другое имеет человек противоположного пола, принятый на работу. 

Вопрос о женском предпринимательстве особую свою значимость обрел лишь в середине 
XX века. Еще Конвенция 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин призвала обеспечить равенство мужчин и женщин в области экономической и 
социальной жизни, назвала обеспечение равного права на получение займов, ссуд под 
недвижимость и других форм финансового кредита (статья 13). С тех пор прошло много лет, но 
каких-либо существенных сдвигов в этом вопросе не наблюдалось. 

Поэтому Пекинская IV Всемирная конференция 1995 года по положению женщин еще раз 
подняла вопрос о поощрении государствами экономических прав и самостоятельности жен-
щин. Однако положение женщин, решивших заняться предпринимательской деятельностью 
по-прежнему очень сложное. 

Преградой для роста женского предпринимательства являются следующие проблемы: 
негибкие и сложные системы налогообложения и лицензирования, отсутствие эффективной 
системы страхования рисков, сложность в нахождении гарантий для получения кредитов и т.д. 
Наряду с этим женщинам, приходится сталкиваться с большими дополнительными труд-
ностями в преимущественно мужской предпринимательской среде, перераспределивших 
ресурсы и собственность в свою пользу в период приватизации. 

Перед женщинами - предпринимателями встают проблемы связанные с дискриминацией 
при решении производственных и финансовых вопросов, в том числе аренде производствен-
ных помещений, приобретении оборудования и сырья, получении кредитов и др. Участились 
попытки склонения женщин к сексуальным отношениям при решении деловых вопросов. 

В этих условиях крайне важна активная поддержка государством женского предпринима-
тельства как одной из важных форм решения не только экономических и социальных проблем, 
но и реализации женщинами конституционного права на свободу занятий и самообеспечение. 

Таким образом, можно сказать, что трудовое законодательство, регламентирующее поло-
жение женщин в сфере занятости и на рынке труда не представляет собой целостной системы. 
Или система законодательных актов по труду в настоящее время находится в переходном 
состоянии еще от социалистического восприятия проблем трудовых прав женщин к 
рыночному. 

 



 

 
 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Э.У. Назарбекова* 
 
Существует ли разница между женским и мужским предпринимательством и, таким 

образом, различны ли проблемы? Или предпринимательство все равно женское оно или 
мужское? Попытаюсь ответить на этот вопрос. Предпринимательство - специфическая сфера 
приложения труда, требующая определенных личностных качеств, как женщин так и мужчин. 
Это одержимость, способность работать до 12-14 часов в сутки, способность рисковать и брать 
на себя ответственность, умение преодолевать препятствия и находить правильные решение, 
творчески подходить к работе, уметь ладить с людьми. Конечно, в обществе всегда есть 
женщины и мужчины, обладающие такими качествами.  

Но разница между женским и мужским предпринимательством находится в области 
разных стартовых условий мужчин и женщин, решившихся на такую форму занятости, как 
предпринимательство.  

Это происходит из-за того, что женщины на протяжении своей жизни выполняют еще 
одну важную функцию, связанную с воспроизводством, рождением ребенка и, следовательно, 
временно теряют профессиональную квалификацию. Следовательно, женщины вынуждены 
прерывать свою карьеру, а потом заново входить в производственную жизнь. В переходном 
периоде развития нашей экономики все неустойчиво. Может случиться, что рабочее место, на 
котором работала женщина до отпуска по беременности, видоизменяется, меняются требова-
ния, которые предъявляет работодатель, и естественно, женщине трудно вернутся на прежнее 
место; возможны и другие изменения, связанные со структурной перестройкой экономики.  

Одна из проблем для женщин это ее социально-экономическая адаптация для 
общественно-полезной деятельности после рождения ребенка. Чтобы женщине вернутся к 
общественно-полезной жизни, ей необходимо не только восстановить свой образовательный 
уровень, но и соответствовать возросшим требованиям, а это знания экономики, компьютера, 
решение новых прикладных задач на компьютере, таких как бухгалтерский учет, 
делопроизводство, и т.д., а также возникает необходимость овладения современными 
информационными технологиями.  

Для женщин важен этап выравнивания утерянных во время вынужденного отпуска по бе-
ременности и родам профессиональных возможностей необходимых при вхождении в бизнес.  

В условиях рынка женщинам нужно все больше рассчитывать на себя, свою предприим-
чивость, трудолюбие, инициативу, а для поиска новой занятости, исходя из потребностей 
рынка труда и для развития малого предпринимательства, даже такого как семейный, домаш-
ний бизнес - нужна профессиональная подготовка. В связи с этим возрастает роль дополни-
тельного образования. Образование для малого бизнеса, помимо теоретических знаний, должно 
содержать значительную компоненту консультирования или просто индивидуальной работы с 
будущим предпринимателем, а также ознакомление с передовым опытом работы аналогичных 
предпринимателей. Большое значение может иметь и самообразование, в частности, на основе 
дистанционного обучения.  

Профессиональная подготовка позволяет женщинам, желающим посвятить себя предпри-
нимательству, обновить или получить новые знания, необходимые для создания своего дела, 
познакомится со специалистами, к которым, после завершения обучения, можно обращаться 
для консультаций, а также что очень важно, в процессе обучения познакомится с другими слу-
шателями, наладить контакты друг с другом, создать определенную социально-экономическую 
среду, позволяющую в дальнейшем, при необходимости, стать партнерами. Опыт показывает, 
                                                 
* КРАО, Зав. Каф. «ЭиСИ». 
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что только небольшая часть людей (10-15 процентов) имеют склонности и способности 
организовать свое дело.  

Какие группы женщин наиболее остро нуждаются в дополнительных мерах для адаптации 
в рыночной экономике?  

• женщины с маленькими детьми;  
• женщины возрастных групп от 35-45 и выше;  
• одинокие женщины;  
• многодетные матери, матери детей инвалидов.  
Среди социальных технологий в управлении женской занятостью известны основные 

методы: субсидирование рабочих мест и иные программы поддержки производства; 
организация профобучения и профориентации, содействие в развитии нестандартных режимов 
занятости, предпринимательства и самозанятости и т.п.  

Анализ положения женщин показывает на наличие ряда серьезных проблем: рост женской 
безработицы; феминизация бедности; ухудшение условий труда; чрезмерную трудовую 
нагрузку на производстве и в быту. 

По данным независимого исследования, 76% женщин являются бедными по доходам. 
Имея более высокий уровень образования, женщины реализуют его в наименее оплачиваемых 
профессиональных группах, где их доля постоянно увеличивается. На рынке труда женщины 
постоянно сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу и увольнении, с более низкой 
оплатой труда за равный труд. Доля женщин среди безработных состовляет 68%. В условиях 
сокращения рабочих мест, конкуренция за них стала более напряженной, при последующем 
трудоустройстве у женщин, как правило, понижается социальный статус. В последние годы 
наиболее массовый характер получила стратегия выживания связанная с работой в 
неформальном секторе экономики, как единственная возможность иметь оплачиваемую 
занятость. Преобладание латентных процессов труда над открытыми привело к развитию не 
только скрытой безработицы, но и феномена скрытой занятости, которая практически не 
контролируется государством и не учитывается статистикой. В случае с женщинами, 
типичным явлением для этой полулегальной, полукриминальной сферы занятости является не 
только трудовая, но также сексуальная эксплуатация. Занятые в неформальной экономике 
женщины нередко утрачивают квалификацию, профессионально и морально деградируют. 
Если учесть, что женщины являются самой большой социальной группой, то можно говорить о 
положении белорусских женщин как об острой социальной проблеме. 

Во всем мире развитие малого бизнеса и вовлечение населения в предпринимательскую 
деятельность является реальным путем адаптации в условиях кризисной экономической ситу-
ации. Развитие женского предпринимательства является ключевой стратегией и эффективным 
инструментом по преодолению проблем безработицы и бедности. Частный сектор экономики 
может предоставить женщинам широкие возможности в выборе способов самореализации, 
более удобные формы занятости по времени, получение большего дохода, что очень важно для 
семьи и воспитания детей. Предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест и 
росту доходов, стимулирует развитие бизнес культуры, инициирует массовое движение 
населения к рынку и ускоряет строительство институтов гражданского общества.  

Для многих женщин предпринимательская деятельность уже перешла из области теорети-
ческой в практическую - малый бизнес и самозанятость, все в большей мере становится сферой 
приложения женского труда. Женщины составляют большинство населения и большую часть 
трудовых ресурсов страны. Они высоко образованы, следовательно, переподготовка женщин 
занимает меньше времени и экономически более эффективна. Женщины сконцентрированы в 
тех секторах которые будут расширятся: сфера услуг, торговля, банковское дело и многих 
других. Хотя это редко признается, но женщины, занимаясь ведением домашнего хозяйства в 
условиях ограниченных ресурсов, приобрели значительный управленческий опыт, который 
может быть широко применен в бизнесе. 

В целом, потенциал развития женского предпринимательства достаточно высок. Социоло-
гические исследования показывают на желание заняться бизнесом у значительной части, как 
безработных, так и работающих по найму женщин, а также наличие разнообразных уровней 
мотивации женщин к участию в предпринимательской сфере.  

Однако не следует расчитывать на стихийный рост женского предпринимательства.  
В освоении предпринимательской сферы женщин останавливает сложные регистра-
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ционные формальности, недоброжелательное отношение к этой деятельности со стороны 
государства, несовершенство законодательной базы, отсутствие свободных средств и 
стартового капитала, ограниченный доступ к необходимой информации и знаниям. Помимо 
вышеназванных факторов, у женщин существуют и специфические внутренние барьеры, 
связанные с наличием традиционных гендерных стереотипов. Исследования показывают, что 
женщина может рассчитывать на поддержку общества и семьи, когда она занимается 
домашними делами, имеет постоянную работу и стабильный заработок. В деле, которое 
требует риска, предприимчивости и самоотдачи, общество, а зачастую и семья, не 
поддерживают женщину. Как правило, женщинам некуда обратиться за помощью. Особенно 
это касается женщин, живущих в небольших провинциальных городах, сельской местности, 
где проблемы безработицы и бедности наиболее остры. 

Исследования показывает и на различия в психологии поведения женщин и мужчин–
предпринимателей. В отличии от мужчин, женщины в большей степени испытывают чувство 
страха. Они боятся налоговой инспекции, часто они боятся настоять на своем. Женщины хотят, 
чтобы им сказали все в точности, как нужно что-либо делать. Они хотят заранее знать все 
правила, и как нужно себя вести. Женщины осторожны и хотят все тщательно обдумать, они 
больше ценят стабильность и предсказуемость. Зачастую женщинам не хватает ролевых 
моделей. Им необходимо видеть, как добиваются успеха другие женщины. У большинства 
женщин нет знакомой, которая с успехом открыла бы собственное дело. 

Но все это не значит, что женские опасения носят отрицательный характер, и ведут к 
неудачам в бизнесе. Наоборот, по мере того, как женский бизнес набирает силу, финансовые 
учреждения и партнеры убеждаются в том, что женщины очень ответственны по своим 
финансовым и партнерским обязательствам. Женщины показывают гибкость в бизнесе, они 
становятся хорошими менеджерами, быстро привыкают преодолевать трудности, понимать 
рынок, особенно потребительский. 

Развитие женского предпринимательства нуждается в преодолении ряда препятствий и 
серьезных проблем, которые сформировали разрыв между установками женщин на предпри-
нимательство и реальной ситуацией, обострившейся в последнее время. Женщины 
высказывают много сомнений в успехе собственного дела из-за существующих объективных 
условий и трудностей в деле развития малого бизнеса. Исследование показывает и сокращение 
количества женщин-предпринимателей.  

Развитие женского предпринимательста нуждается в целенаправленных действиях и реа-
лизации специальных программ. В первую очередь это должны быть общие меры направ-
ленные на создание благоприятного климата предпринимательства, так как государственная 
политика в пока не способствует развитию бизнеса, в особенности, женского предприни-
мательства.  

На сегодняшний день отсутствует простой и доступный механизм, позволяющий 
получить инициативным женщинам необходимые знания и стартовые возможности для 
создания собственного бизнеса. Необходимы специальные меры для обеспечения доступа 
женщин к кредитам и займам, объектам приватизации.  

Безработные женщины и начинающие предпринимательницы нуждаются в специальных 
программах, предлагающих тренинги, услуги по правовому консультированию и финансовым 
вопросам, нуждаются в эффективных программах микрокредитования. Учитывая, постоянный 
большой спрос на образовательные и консультационные услуги, необходимо содействовать 
созданию постоянно действующей системы обучения и консультирования. Растущая конкурен-
ция требует обеспечения доступа женщин к новым технологиям, обучения работе с Интернет. 

Для расширения женского предпринимательста необходимо создать благоприятные 
условия в местных сообществах, через развитие социального партнерства между властными и 
предпринимательскими структурами.  

Необходимы меры по развитию женской предпринимательской сети которая со временем 
должна стать группой лоббирования и защиты интересов женщин-предпринимательниц.  

Гендерная асимметрия в странах с переходной экономикой не случайный, а объективный 
и постоянно действующий фактор в сферах труда, занятости, образования. 

Возможно ли воздействие субъективного фактора, т.е. регулирование со стороны 
государства и его властных структур, общественного мнения на ослабление гендерного 
дисбаланса, содействие реальному равноправию полов? 
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Боязнь риска, непредсказуемости взаимоотношений государства и бизнеса, которые 
выливаются в сверхконтроль и гиперопеку, останавливают большинство женщин перед 
выбором: либо низкая, но гарантированная зарплата (правда, не всегда своевременная) на 
госпредприятии, не всегда гарантированная соцзащита на частном предприятии или служба 
занятости и пособие по безработице; либо самозанятость, т.е. собственное дело. 

Собственный выбор помогает сделать осмысление трех психологических проблем: 
взаимоотношений государства и предпринимателей; образ предпринимателя, чаще негативный, 
в массовом сознании; и, наконец, изучение собственных данных, необходимых для занятия 
бизнесом. Женщины слабо представляют, что их знания, умения, воля и целенаправленность 
— это продукт, который они могут предложить на рынке труда. 

Расширение поля вовлеченности женщин в предпринимательскую деятельность решает 
целый комплекс социальных проблем: уменьшение уровня безработицы, увеличение доли 
налоговых отчислений, улучшение психосоматического здоровья женщин как эмоциональных 
доноров семьи, оздоровление правовых отношений предпринимателей и государства, так как 
женщины предпочитают не просто высокий доход, а легитимность и стабильность бизнеса. Ни 
одна лидирующая позиция не является чем-то большим, чем временным преимуществом. 
Знаменитая теорема Йозефа Шумпетера доказывает, что прибыль может быть получена только 
в результате преимущества, которое имеет инновация, и поэтому исчезает, как только 
инновация превращается в рутину. Почему речь зашла об инновации? Да потому, что именно 
малый и средний бизнес является наиболее восприимчивым и гибким ко всякого рода 
нововведениям, а также «безболезненно» переносит перелив собственного капитала из одной 
сферы деятельности в другую. Малые предприятия составляют костяк любой нормально 
функционирующей экономики. 

С полной уверенностью появление и развитие частного предпринимательства можно 
отнести к одному из позитивных последствий распада прежней системы. Однако за этим 
скрывается и еще одно наиболее интересное (для изучения) последствие — активное участие 
женщин в бизнесе. Может показаться, что женское предпринимательство не требует к себе 
внимания ни со стороны государства, ни со стороны ученых, что в настоящее время в стране 
существуют более проблематичные сферы экономики. Но эта точка зрения не совсем верна. К 
примеру, поддержка предприятий, руководимых женщинами, оказывается Европейским 
сообществом и землей Нижняя Саксония, при том, что на Западе, в частности в Германии, 
каждое третье малое предприятие возглавляет женщина , что свидетельствует о 
заинтересованности государства в развитии женского предпринимательства. Хотя здесь 
присутствует и еще одна причина — более высокий уровень экономического развития страны 
приводит к более высокому уровню развития общества (здесь следует понимать возможность 
удовлетворения своих потребностей), а это, в свою очередь, ставит перед обществом проблемы 
более высокого уровня, в актуальности которых уже никто не сомневается. 

Необходимость учета гендерной специфики кыргызского бизнеса определяется 
следующими моментами: 

1. Процесс трансформации национальной экономики привел к падению объемов произ-
водства, уменьшению спроса на рабочую силу, вытеснению женщин в менее доходные 
секторы экономики и, как следствие, феминизации бедности и росту женской 
безработицы.  

2. Наличие гендерного неравенства на рынке труда и неадекватная оценка временных 
затрат женщин, которые затрачивают неоправданно высокую долю своего времени на 
работу по дому и деятельность по уходу за членами семьи, способствует ослаблению у 
них стимула к инвестированию средств в приобретение новых трудовых навыков и 
накопление человеческого капитала. Что, в свою очередь, ограничивает потенциаль-
ные возможности женщин содействовать повышению экономического благосостояния 
государства и чревато возникновением существенных издержек для всего общества.  

3. В данном контексте предпринимательская деятельность выступает не только как 
способ самореализации, но и как средство борьбы с растущим уровнем безработицы 
среди женщин. Об этом свидетельствует опыт стран Центральной и Восточной 
Европы, которые достигли качественных сдвигов в положении женщин в экономике и 
в обществе в целом, активизировав инструменты государственной политики в данном 
направлении.  
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4. В малом бизнесе Кыргызстана на двух мужчин приходится одна женщина, что позво-
ляет говорить о том, что женщины имеют свою нишу и могут рассматриваться как са-
мостоятельная группа при анализе развития малого бизнеса в стране и, следовательно, 
требуют специального подхода при определении направлений государственной 
политики в области стимулирования предпринимательской деятельности.  

5. Низкая социальная и политическая активность женщин, обусловленная общественны-
ми стереотипами и гендерной дискриминацией, приводит к невозможности реализации 
интересов посредством власти большей половины населения страны. 

Масштабность изменений, произошедших в нашей стране, и их последствия не позволяют 
игнорировать гендерную проблему, поскольку она оказывает значительное влияние на темпы 
экономического роста и уровень эффективности вновь сформированной экономической 
системы, ядром которой является предпринимательская деятельность. 

История развития предпринимательства в нашей стране насчитывает немногим больше 15 
лет, в течение которых оно претерпело эволюцию от первых кооперативов конца 80-х к аренд-
ным коллективам, постепенно выкупавшим имущество своего же предприятия у государства и 
уходившим из-под его опеки, и далее — к разнообразным закрытым и открытым акционерным 
обществам, обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью. Официальная ста-
тистика, к сожалению, не позволяет сделать сколь-нибудь точные количественные и качест-
венные оценки уровня предпринимательской активности женщин и их роли в формировании 
альтернативного сектора экономики. Если же судить по данным различного рода социологи-
ческих опросов и исходить из практики работы предпринимательских союзов и объединений, 
то можно сделать вывод, что доля «женского» бизнеса, имея некоторые отклонения в 
определенные периоды, в среднем составляет 10-15% от общего количества субъектов 
негосударственной формы собственности. Сегодня в структуре «женского» предпринима-
тельства можно выделить следующие направления: 

1. женщины – совладельцы и зачастую одновременно руководители крупных акционер-
ных обществ, как правило, созданных путем приватизации государственной собственности, 
иногда с привлечением иностранного капитала. В большинстве своем это — предприятия 
легкой промышленности, для которых в советские времена женское руководство являлось 
традиционным. Поэтому здесь бизнес для женщины-руководителя является естественным 
продолжением ее карьеры, хотя и в несколько ином качестве, включающем риск потери не 
только рабочего места, но и собственности. 

Характерной чертой таких субъектов является стремительное развитие, обновление ассор-
тимента, выход на высокий уровень качества и новые рынки. Примером тому может служить 
эволюция отечественного производства мужского и женского белья, кожгалантерейных изде-
лий, обуви, швейных изделий. Причем их успехи стали толчком для освоения производства 
аналогичной продукции другими, вновь создаваемыми частными структурами. Усиливающаяся 
конкуренция между ними стимулирует необходимость постоянного совершенствования и 
развития, что в конечном итоге позволяет говорить о мировом уровне качества производимой 
продукции. Итак, характерными чертами данной группы представительниц бизнеса являются: 

• высокий профессионализм и большой опыт руководящей работы;  
• опора на собственную «команду»;  
• стремление сохранить и поднять на новый уровень возглавляемое производство;  
• ответственность перед коллективом;  
• наличие наработанных связей с партнерами и властными структурами. 
2. женщины-собственники или учредители вновь созданных организаций. Как правило, 

они являются и главными их менеджерами. Нередко частный бизнес является формой 
продолжения прежней профессиональной деятельности: бывшие специалисты крупных 
государственных предприятий или учреждений создают собственное производство 
аналогичной продукции или услуг. Примером тому могут служить многочисленные малые 
предприятия по выпуску кожгалантерейной продукции, швейные ателье и мастерские, 
рестораны, парикмахерские, зубоврачебные кабинеты и т.д. 

Однако, зачастую наблюдается резкая смена рода занятий и открытие новых, ранее не 
присутствовавших на рынке видов деятельности: туристические услуги, операции с ценными 
бумагами, рекламные услуги и т.д. Работая в условиях жесткой конкуренции, они делают 
ставку на привлечение высококвалифицированного персонала или его быструю подготовку, 
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формирование стабильного коллектива, заинтересованного в успешном функционировании 
бизнеса в целом, внедрение наиболее современных видов продукции и услуг. 

Отличительные черты данной группы business-women: 
• стремление к самореализации;  
• высокий уровень самооценки;  
• выраженные лидерские качества и организаторские способности;  
• расчетливый авантюризм. 
3. женщины, занятые индивидуальной предпринимательской деятельностью. Эта группа 

формировалась, в основном, за счет уставших от зарегламентированной государственной 
службы и покинувших ее по собственной воле или попавших под «сокращение» сотрудниц 
многочисленных НИИ, и пополняется сегодня молодыми выпускницами экономических и 
юридических вузов и колледжей. Здесь, в свою очередь, можно выделить две подгруппы: 

• высокого уровня квалификации бухгалтера, архитекторы, косметологи, индивидуально 
работающие аудиторами, дизайнерами, визажистами и т.д. Главный мотив их дея-
тельности – стремление к самореализации, характерная черта – расчет исключительно 
на собственные силы и возможности;  

• реализаторы, работающие на вещевых и продуктовых рынках, в киосках, торговых 
павильонах и т.д. Это весьма многочисленная и постоянно омолаживаемая группа. 
Главный мотив бизнес-деятельности ее участниц — стремление прокормить себя и 
собственную семью, либо скопить денег на учебу, отдых и т.д.; характерная черта — 
готовность работать практически на любых условиях в ущерб собственному здоровью 
и вопреки имеющимся образованию и опыту. Это – наименее социально защищенная 
группа, потерявшая доверие в возможность партнерских взаимоотношений с 
государством, представители которой вынуждены прибегать к забастовке и митингу 
как средствам разрешения проблем. 

Представительницы данной группы весьма заинтересованы в развитии «цивилизован-
ного» бизнеса, но, в силу непоследовательной политики государства, опасаются вкладывать 
заработанные средства в создание собственных предприятий. Хотя по данным банков, 
являющихся агентами по освоению инвестиционной кредитной линии Европейского Банка 
реконструкции и развития, в последнее время среди клиентов, обратившихся за получением 
долгосрочного кредита, около 30% составляют женщины, работающие как индивидуальные 
предприниматели. 

Таким образом, характерными чертами «женского» бизнеса являются: 
1. концентрация его субъектов в сфере промышленного производства, оказания услуг на-

селению, розничной торговле, т.е. отраслях с традиционно невысоким уровнем рен-
табельности, исключающим вероятность формирования финансовых олигархических 
структур;  

2. ориентация на стабильную, долговременную деятельность, а отсюда — стремление к 
формированию цивилизованных и прозрачных условий бизнеса, отвечающих 
требованиям законодательства;  

3. значительная социальная компонента, сопряженная зачастую со снижением эффектив-
ности бизнеса в целом, но создающая основу для его перспективного функцио-
нирования посредством формирования  

Гендерное экономическое неравенство затрагивает и проблемы неравного доступа к 
экономическим ресурсам, и неравное владение собственностью. Женщины, проиграв на старте 
экономических реформ при приватизации предприятий, государственной собственности, 
основной доступ к которым при выбранном механизме приватизации, получили мужчины, 
руководители предприятий и организаций, имеют все меньше возможностей войти в наиболее 
богатые слои населения каким-либо другим, кроме брачного рынка, способом.  

Можно предположить, что этот вид неравенства будет оказывать все большее отрицатель-
ное воздействие на равенство прав и возможностей женщин, на развитие женского предприни-
мательства. Так как отсутствие собственности приводит к худшим возможностям при полу-
чении кредитов, то возникают проблемы, связанные с необходимостью создания и обеспечения 
механизмов страхования финансовых рисков для поддержки женского предпринимательства. 
Гендерное неравенство в собственности будет также отрицательно влиять на обеспечение 
равенства политического представительства мужчин и женщин, так как политические 
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структуры, в первую очередь, обеспечивают интересы крупных экономических собственников. 
Нельзя надеяться, что меньшая степень вовлеченности женщин в бизнес, в предприни-

мательство может быть исправлена в ближайшее время эволюционным путем. По мере 
развития в современной рыночной экономике накапливается все больше финансовых барьеров 
для открытия своего дела. Потеряв на старте, в процессе приватизации и накопления 
первоначального капитала, женщины могут в дальнейшем еще больше отстать в доступе к 
экономическим ресурсам, собственности. В этой ситуации необходимы протекционистские 
меры, способствующие развитию женского предпринимательства, и снижающие для них 
входные барьеры в бизнес. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

С.Ш. Саякова* 
 
Произошедшие в конце ушедшего 20-го века в бывшем Советском Союзе различного рода 

социально-экономические, а затем и политические преобразования ознаменовали конец 
всеобщей обязательной занятости. В настоящее время женщины сами, по крайней мере, 
теоретически, решают проблему: работать им или нет. Развитие негосударственного сектора, а 
именно предпринимательства, в отечественной экономике выступает необходимым условием 
появления новых областей приложения труда. Малые предприятия, в том числе семейные, во 
всем мире служат хорошим резервуаром для высвобождаемой и незанятой рабочей силы, 
прежде всего женской. Появившаяся в социальной стратификации новая прослойка 
предпринимателей выполняет функции как экономического, так и социально-культурного 
плана. Поскольку предпринимательство обладает высокими потенциальными возможностями, 
и среди новых субъектов хозяйствования есть немалая доля представительниц слабого пола, то 
вызывает интерес участие женщин в становлении и развитии малого бизнеса.  

Изучение возрастного состава женщин-предпринимателей показало, что наиболее актив-
ны женщины переступившие 30-летний рубеж, т.е. от 30 до 39 лет. Их  среди предприни-
мательниц 42,0 %. В основном они состоят в зарегистрированном браке (67,3 %) и имеют 
одного или двух детей (37,2 % и 35,8 % соответственно). В различных средствах массовой 
информации не раз отмечался весьма высокий образовательный уровень кыргызстанок. 
Действительно, почти половина опрошенных респондентов указали наличие у них высшего 
образования — 49,8 %. Но женщины-предприниматели, в отличие от мужчин, среди которых 
превалирует доля лиц с высшим техническим образованием (33,1 %), имеют в основном 
среднее специальное (38,9 %) и среднее общее (23,6 %) образование. Женская половина 
предпринимателей имеет, главным образом, гуманитарные (21,5 %), прочие (в основном, это 
техники и технологи различного профиля) (13,5 %) и экономические (10,8 %) специальности, в 
то время как большая часть мужчин являются инженерно-техническими работниками (29,6 %). 

Среди различных сфер деятельности отечественные предпринимательницы отдают 
предпочтение торгово-закупочной (ею занимаются 70,1 % или 3/4 опрошенных женщин). 
Далее следуют коммерческо-посредническая деятельность — 15,3 %, производство продукции 
— 6,0 % и финансово-кредитная деятельность — 2,4 %. Молодые женщины предпочитают 
работу в предпринимательском секторе, но на традиционно наемных должностях (таких среди 
опрошенных 57,3 %). При основной продолжительности рабочего дня среднестатистического 
предпринимателя в 9-10 часов, большинство женщин работает не более 8 часов (таких среди 
опрошенных 30,0 %). Тем самым, женское предпринимательство у нас пока не носит массового 
характера. Большинство женщин считает более надежным трудиться на гарантированную 
заработную плату в государственном секторе экономики. 

До занятия малым бизнесом у нынешних женщин-предпринимателей основными сферами 
деятельности были производство (14,2 % опрошенных работали на рядовых местах про-
мышленных предприятий и 5,2 % — на инженерно-технических должностях), торговля (15,6 
%) и образование (бывшие преподаватели школ, СПТУ, ССУЗов и ВУЗов составили 10,7 %). 

Главный мотив занятия предпринимательством у женщин тот же, что и у мужчин, и 
связан с материальными причинами: желание создать себе и своей семье достойные условия 
жизни (36,1 %). Для 34,7 % опрошенных лиц женского пола это была вынужденная мера, так 
как не было возможности трудоустроиться. Отсутствие хорошей заработной платы, желание 
стать экономически независимой, стремление к самостоятельной творческой работе выделили 
                                                 
* к.э.н., Кыргызско-Российская академия образования. 



 

 

509

31,6 %, 22,6 % и 14,6 % всех женщин-респондентов, соответственно. Такое откровенно 
честолюбивое желание, как стать богатой (10,81 %), а также реализовать свои планы в 
организации бизнеса (8,3 %) и наличие «свободных» денег, позволивших начать собственное 
дело (10,1 %), не являются основополагающими факторами в решении женщин заняться малым 
бизнесом (впрочем, как и у мужчин). В целом предпринимательская активность у новых 
субъектов хозяйствования проявляется в вынужденной (создать достойное проживание семье в 
условиях отсутствия возможности устроиться на работу с хорошим заработком) форме, а не 
как желание просто занять себя или обогатиться. 

Как любая другая профессия, основанная на необходимости проявления творческих начал, 
природного таланта, ума и смекалки, предпринимательство требует от человека, занимающего-
ся им, определенных качеств. При оценке положительных и отрицательных качеств, присущих 
современным предпринимателям, женщины, по сравнению с мужчинами, менее строги. По 
мнению респондентов, образ современного предпринимателя базируется на таких положитель-
ных деловых и активных качествах, как энергичность и инициатива (78,1 % женщин против 
77,3 % мужчин), трудолюбие (77,1 % и 70,7 % соответственно), хорошие организаторские 
способности (67,7 % и 63,5 % соответственно), профессионализм, компетентность, знание 
своего дела (55,9 % и 59,9 % соответственно). По мнению самих женщин, они (37,5 %), по 
сравнению с мужчинами (27,6 %), более выделяются среди предпринимателей законопослу-
шанием, честностью и порядочностью (42,0 % и 35,9 % соответственно). Из отрицательных 
характеристик респонденты выделяют стремление к легкой наживе, рвачество (44,4 % женщин 
против 53,5 % мужчин), способность ради обогащения пойти на правонарушение (48,1 % и 38,9 
% соответственно), непорядочность и нечестность (28,8 % и 40,1 % соответственно). Отмеча-
лись также единоличность предпринимателей, предательство, зависть друг к другу и «нечест-
ная конкуренция». Как видим, образ современного предпринимателя в сознании самих 
предпринимателей, в том числе женщин, основывается, главным образом, на положительных 
деловых качествах, хотя и без акцента на профессиональный уровень. Между тем, западные и 
отечественные социологические исследования в области предпринимательства свидетель-
ствуют: по основным критериям предпринимательских качеств (например, взаимоотношения с 
людьми, находчивость, быстрая адаптированность, интенсивность работы) мужчины 
проигрывают женщинам. Женщины, примеряя на себя роль разорившегося предпринимателя, 
не считают, что остаться за бортом малого бизнеса можно из-за конфликтов в коллективах (5,9 
% — женщины; 5,2 % — мужчины). В отличие от мужчин, они стараются не портить 
отношений с власть держащими (9,4 % — женщины; 18,2 % — мужчины). 

Проблема отношения к труду, влияющая на производительность, относится и к сфере ма-
лого бизнеса. На вопрос «Каково Ваше отношение к малому и среднему бизнесу?» подавля-
ющее большинство опрошенных женщин, занятых в сфере малого бизнеса (89,6 %), 
независимо от возраста, основной профессии и форм предпринимательской деятельности, 
выбрало ответ «положительно». И это притом, что свое финансовое положение почти половина 
опрошенных женщин-предпринимателей (51,4 %) оценивают не очень надежным, близким к 
разорению (что можно объяснить и чисто психологическим фактором, связанным с 
ежедневным риском); 4,2 % опрошенных скоро, по их мнению, станут банкротами; 36,1 % 
отметили, что их экономическое положение надежное. 

По результатам социологического опроса следует отметить, что мнение опрошенных 
женщин-предпринимателей относительно становления отечественного малого бизнеса во 
многом схоже с «мужской» точкой зрения на этот вопрос. Женщины воспринимают пред-
принимательскую сферу деятельности как один из способов зарабатывания денежных средств, 
а не проявления экономической независимости. Несмотря на свою эмоциональность, завышая 
положительные и занижая отрицательные характеристики, присущие современным предприни-
мателям, женщины более спокойны и уравновешены. Однако бизнес-леди, организовавшие 
собственное дело, единодушно отмечают, что им очень трудно выжить в мире «мужского 
бизнеса». А ведь женщины старательны, проявляют большую ответственность, четко представ-
ляют цели своих фирм, охотно используют советы коллег, менее склоны к панике на 
начальных стадиях работы предприятия. На современном этапе пока именно эти качества, а не 
профессионализм, согласно данным опроса, определяют в первую очередь успех предприни-
мателя. Важно, чтобы эти ценные качества нашли в обществе поддержку в виде продуманной 
государственной политики поддержки женского предпринимательства в нашей республике. 



 

 
 
 
 
 
 

GİRİŞİMCİLİK KARARLARINA ETKİSİ AÇISINDAN 
ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE YIKICI FAALİYETLER 

Muhsin HALİS* 
Mehmet DEMİRAĞ** 
Serdar K. YAVUZ*** 
H.Murat ŞAHİN**** 

 

ÖZET 
Dış çevre ve dış çevrede meydana gelen olaylar girişimcilik faaliyetlerin birçok açıdan 

etkilemektedir. Dış çevre faktörleri arasında yer alan terör ve benzeri yıkıcı faaliyetleri kapsayan 
güvenlik problemi, bütün sosyal yapıları etkilediği gibi işletme faaliyetlerini, girişimci ve müşteri 
hareketlerini ve yatırım kararlarını da etkilemektedir. Bu çerçevede son 20 yıldır değişik dönemlerde 
ve dünyanın farklı bölgelerinde zaman zaman artarak ya da azalarak tüm dünyanın gündemini ciddi 
bir şekilde işgal eden terör ve benzeri yıkıcı hareketlerin işletmelerin faaliyetleri ve girişimcilik 
kararlarını etkiledikleri varsayımı ile yola çıkılmıştır. Bu kapsamda iş dünyasını çevre ile olan 
etkileşimi ve faaliyetlerini etkileyen hususlar mevcut literatür çerçevesinde incelenmiştir. Zenginlik 
yaratma eyleminin ve ekonomik faaliyetlerin temel dinamiği olan girişimcilik olgusu ve toplumun 
güvenliği için en büyük tehdit olan terör olgusu; bütün yönleri ile ele alınarak ulusal ve uluslar arası 
boyutta irdelenmiştir. Bu bilgiler bağlamımda, örnek olarak terörden en çok etkilenen bölgelerden biri 
olan Türkiye’nin, terörden yoğun bir şekilde etkilenen bölgelerinde faaliyette bulunan 51 işletmeye, 
güvenliğin üretim faaliyetleri, pazarlama, maliyetler, işgücü ve hammadde, personel verimliliği ve 
motivasyonu üzerine olan etkilerini içeren toplam 29 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Aynı 
anket formu Kırgızistan’da (Bişkek’te) çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren farklı uyruklara sahip 30 
adet girişimciye de uygulanmıştır. Türkiye ve Kırgızistan’da uygulanan bu anketlerden elde edilen 
sonuçlar analize tabi tutularak terör ve benzeri istikrar bozucu faaliyetlerin yarattığı güvensiz 
ortamlarda işletmelerin ve girişimsel faaliyetlerin hangi açılardan ve ne düzeyde etkilendikleri 
belirlenmiştir. Sonuç olarak işletmelerin ve girişimcilerin faaliyetleri için güvenliğin ve istikrarın 
önemi vurgulanmış ve güvensiz ortamların ekonomik gelişme önünde ne denli bir tehdit olduğu ifade 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İş Çevresi, Terör ve Terörizm, Güvenlik ve Verimlilik.  

GİRİŞ 
Üretim faktörlerini anlamlı bir şekilde bir araya getiren işletmeler toplumun ihtiyaç duyduğu mal 

ya da hizmetleri üretmek ya da toplumun refah düzeyini artırmak için daha önce duyumsanmayan yeni 
bir ürünü ya da hizmeti geliştirerek faaliyet gösterir. Girişimcilerin bu amaçla kurmuş olduğu 
işletmeler, bir amaca yönelik olarak kurulurlar ve varoldukları sürece de bazen amaç ve hedef 
stratejilerini değiştirseler de hep bu istikamette faaliyet gösterirler. Klasik anlamda işletme amaçları; 
genel olarak uzun dönemde kar elde etmek, sosyal sorumluluk işlevini yerine getirmek, varlığını 
sürdürmek ve büyümek olarak sıralanabilir; ancak girişimci özel ya da hükmü kişiliklerin bu amaçlara 
ilave olarak zikredilmesi gereken amacı yenilik üreterek bir değer yaratmaktır. Girişimciler bu 
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amaçlarını yerine getirirken; toplum, devlet, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, işletmeler ve diğer 
kurumlar ve rakiplerinden oluşan çevresi ile sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim işletmenin 
hemen hemen bütün faaliyetlerini etkilemektedir.  

Girişimci çevresi ile ilişki kurarken çevresinden gelen etkilere karşı hassastır. İşte bu noktada 
düşünülen faaliyet ortamının güvenliği kavramı ön plana çıkmaktadır. Güvenliğin sosyal güvelikten 
fiziki güvenliğe kadar uzanan birçok yönü bulunmaktadır. Girişimci bu değişkenleri ne kadar kontrol 
altında tutabilirse varlığını o derece sağlıklı bir biçimde sürdürebilir. Ama çevresel şartların bazılarını 
kontrol edemediğinde daha az etkilenmek için kendi stratejilerinde revizyona girer veya güvensiz 
ortamın sunduğu farklı avantajları kullanarak girişimci yeteneğini yeni bir değer yaratmada 
kullanabilir. Bu açıdan bakıldığında olumlu ya da olumsuz güven ortamında da girişimciler katma 
değer yaratabilecek faaliyet alanları bulabilirler. Sürdürmekte oldukları yöntemleri güvenlik ortamına 
uyarlayarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Ancak genellikle düşük güven ortamının faaliyetler 
üzerindeki etkileri olumsuzdur.  

Bu açıdan konu ele alındığında, şiddeti dönemsel olarak artan ya da azalan, özelde terör genelde 
güvenlik eksikliği konusun hayatın her birimini etkilediği gibi girişimci faaliyetlerini de etkilediği bir 
gerçektir. Bazı istisnaları hariç hemen hemen bütün girişimciler/işletmeler ve iş kolları terörden 
dolaylı ya da doğrudan etkilenmektedir. Bu etkilenme; faaliyet alanı, coğrafi konumu, müşteri kitlesi 
ve yapısı, yönetim stratejisi, işgücü, rakiplerinin pozisyonlarına göre artıp azalabilmektedir.  

Artık günümüzde, girişimsel faaliyetleri etkileyen unsurlar sayılırken güvenlik unsuru bu 
faaliyetler arasında doğrudan zikredilecek kadar önemli bir parametre haline gelmiştir. Yıkıcı ve 
bölücü tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilave tedbirler gerekmektedir. Bu durum, 
ekstra maliyete yol açmaktadır. İşletmelerin var oluş gayelerinin en önemlilerinden birisi olan kar 
etme amacı tehlikeye düşmektedir. Kar edilebilirliği sürekli tutmak ya da kar maksimizasyonu 
sağlayabilmek için çevresel şartlara müdahil olunamayacağından, girdileri ayarlamak önemli 
açılımlardan birisi haline gelir.  

Bu çalışmada güvenlik ortamının eksikliğinin girişimsel faaliyetleri ve işletmeleri nasıl 
etkilediğini, mevcut durumun tespiti, nedenleri ve çözüm değerlendirmeleri üzerinde durulacaktır. 
Bunun için ilkönce bilinmesi gereken girişimci faaliyetleri ile faaliyet çevresi arasındaki sıkı ilişkidir. 
Bu çerçevede girişimsel amaçlar amaç, stratejiler, faaliyetler ve çevresel şartların birlikte etkileşiminin 
hatırlanması gerekmektedir. Ardından girişimsel faaliyet çevresinin güveni ve bu güveni olumsuz 
etkileyen yıkıcı ve güven bozucu faaliyetlerin ideolojisi, sebepleri, psikolojisi ve hedefleri, finans 
kaynakları, bölgesel ve uluslar arası terörizm ve uzantıları konusundaki bilgilerin hatırlanması 
gerekecektir. Ancak detaylı ve kapsamlı olarak bu konuların irdelenmesi bu çalışmanın kapsamını 
aşacağından özet olarak bu konuların hatırlanmasına çalışılacaktır. 

Araştırma kısmında materyal ve yöntem çerçevesinde Adana, Diyarbakır, Erzurum, Van ve 
Mardin illerinde faaliyet gösteren 51girişimciye ve Bişkek’te 30 girişimciyle yapılan güvenlikle ilgili 
anket sonuçları değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Değerlendirme sonrasında, ulaşılan sonuçlar yorumlanmaya çalışılacak ve çalışmanın 
sınırlıklarına bağlı kalarak öneriler sunulacaktır.  

İŞLETME FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
İşletmelerin üretim ve organizasyon sistemlerini etkileyen dış çevre faktörlerinin en önemlileri 

altı grupta toplanır; 
• Ekonomik çevre 
• Teknolojik çevre  
• Politik çevre 
• Sosyal ve kültürel çevre 
• Yerel yönetimler  
• Doğal çevre ve  
• Güvenlik 
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Şekil 1-Organizasyonu Doğrudan ve Dolaylı Etkileyen Çevre Faktörleri (Gölgeli şekiller dolaylı, 
diğerleri doğrudan etkiler).  

 
Girişimciler karar verirken çevredeki değişimleri ve trendleri göz önüne almalı, verilen kararlar 

üzerine direkt veya endirekt olan etkileri üzerinde hassasiyetle durmalıdır (Dervitsiotis,1981:91; 
Griffin, 1989:126–127). Çünkü çevredeki değişim hızı örgüt yapısını da etkileyen en önemli 
faktörlerdendir. Merkezileşmemiş organizasyonlar merkezileşmiş olanlara oranla bu değişimlere daha 
çabuk adapte olabilmektedirler, böylece değişen çevre yapısında merkezileşmemiş organizasyonlar 
esnek oldukları için daha çok tercih edilmektedir. Bu anlamda şirketler hiyerarşiyi yok etmek, işçi 
çıkarımı ve değişik yapısal önlemler alarak çapraz fonksiyonel yapılar gibi pazarda öne çıkmayı 
hedeflemektedirler (Higgins ve Vincze, s.313 ) 

YIKICI FAALİYETLER VE TERÖR 
Tarihi süreç içerisinde terörizmin gelişimi incelendiğinde; terör eyleminin bilinen en eski örnek-

lerinden biri; Filistin’de M. Ö 66–73 yılları arasında aşırı dinci bir mezhebin iktidar mücadelesinde 
yapmış olduğu eylemler olarak bilinmektedir. Ancak, terörizm, Fransız ihtilalinden sonra siyasi bir 
kavram haline gelmiştir. Bu tarihten ve Avrupa’da Milliyetçiliğin artmasından sonra siyasi cinayetler, 
hanedan kavgaları ve iktidar için çatışmalar terörün çeşitleri halini almaya başlamıştır.  

Teröre bakış açılarının çok farklı olması nedeniyle; neyin, ne zaman terör olduğu, ne zaman 

GÜVEN ortamı                                                                GÜVEN ortamı 
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kimler tarafından yapılırsa terör sayılıp sayılmayacağı problemini karşımıza getirmektedir. Zira aynı 
kişinin aynı fiilden dolayı bir tarafta özgürlük savaşçısı bir kahraman, diğer tarafta ise en affedilmez 
suçları işlemiş bir hain olarak değerlendirilmesi, terörizm probleminin çözülmesi açısından ikilem 
oluşturmakta ve mücadeleyi güçleştirmektedir (MGAÇG, 2002:56). 

Terör, eylemlerini haklı gösterecek gerekçe ne olursa olsun başta insanların yaşama hakkı olmak 
üzere, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yöneliktir. Terörün, günümüzde kazandığı yaygın ve 
yoğun görünüm ile içerik değişiminin, sadece teröre muhatap olan ülkeleri etkilemediği; her gün biraz 
daha küçülen dünyada, giderek daha çok ülkeyi yakından etkilediği/etkileyeceği, tartışma konusu 
olmaktan uzaktır. Bu noktada, günümüz ülkelerinin, insanların refah ve mutluluğu için 
kullanabilecekleri kaynaklardan her gün daha çoğunu terörle mücadelede kullandıklarına da dikkat 
çekmek gerekir. Başka bir ifade ile bu ülkeler için, terör ve terörizm, ülkelerin ekonomik, sosyal, 
teknolojik ve kültürel gelişmelerinin önündeki en büyük engel niteliğindedir (MGAÇG, 2002:78). 

Terörizm  
• Teröristlerce belirlenen amaçlara ulaşmak için, 
• Yapılan hazırlıklar sonucunda yürürlükteki yasalara karşı çıkarak en hafifinden başlayarak 

öldürmeye kadar uzanan ve suç olan eylemler zinciri, 
• Gerçek ve olası hasımları hedef alan ortak veya kişisel suikastlar ve benzeri hareketlerle 

sistemli olarak şiddet kullanarak korku, dehşet ve güvensizlik yaratmaya çalışan mücadele 
sistemi, 

• Bir devleti yıkmak için kullanılan teknik, 
• Yasal yollarla iktidara ulaşamayan ve hükümet siyasetini etkileyemeyen çeşitli siyasi 

grupların, hükümetleri zorlayabilecekleri, yerleşmiş rejimleri devirebilecekleri ve tüm halkı 
korkutarak itaate zorlayabilecekleri, 

• Siyasal ve stratejik bir araç, düşük maliyetli ve düşük riskli psikolojik savaştır.  
Terörizm ile terör farklıdır. Terör çok kez gayri iradi olarak meydana gelebilir, ancak terörizm 

siyasal maksatlarla iradi olarak terör yaratmak ve terörü sistematik ve hesaplı kullanmaktır. Ne kadar 
ham olursa olsun bir felsefe, teori veya ideolojiye dayanır. Terör şiddet olarak algılanmamalıdır 
(Günay, 2001:4).  

Terör örgütlerinin amaçları örgütlerin faaliyette bulundukları ülkelere ve kendilerini yönlendiren 
merkezlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bilinen yaklaşımlar çerçevesinde terörizmin 
amacını; hedef alınan rejimi, sistemi, şiddet yolu ile yıkarak, yerine kendi ideolojileri doğrultusunda 
yeni bir yönetim tesis etmek olarak belirtebiliriz. Bu yaklaşım terör olaylarının hukuki davalarında 
açık bir şekilde belirtilmektedir. Terör örgütleri, savundukları ideolojiye bağlı olarak, haksızlık ve 
zulüm olarak gördükleri yönetim ve yöneticileri bertaraf etmeyi, böylece daha mutlu ve adaletli bir 
hayat tarzını amaç edindiklerini ileri sürmektedirler(Hoffman, 1992).  

Ancak terörün kamuoyunda görünen amacı, uzun vadede hedef aldığı siyasi rejimi devirmek gibi 
görünmektedir. Böyle olunca, kısa vadede de bazı amaçlarının bulunması gerekir. Terörizmin, 
birbiriyle iç içe geçmiş bulunan kısa dönem amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür (Günay, 
2001:10).  

• Öncelikle hedef alınan rejimi ve siyasi iktidarı yıpratmak, mevcut otoriteyi sarsmak 
• İç ve dış kamuoyunda davalarının duyurulmasını sağlamak ve dikkatleri savundukları 

davanın üzerine çekmek.  
• Oluşturdukları tedhişle, toplumun direnme gücünü kırarak kendi davalarına karşı olumsuz 

duyarlılıkları ortadan kaldırmak ve kitleleri itaate zorlamak.  
• Kısmi güç ve otorite sağladıkları toplumda kendilerine taraftar katılımı ve kitle desteği 

sağlamak 
Terörizmin doğuşundaki esas dayanak sosyal çelişkilerdir. Terörizm, hedef aldığı kitlenin hoşnut 

olmadığı veya elde etmek istediği çıkarı umut olarak vaat etmektedir. Bu umut ve vaat kişileri bir 
arada toplayan ideolojiyi oluşturmaktadır. İdeoloji etrafında toplanan insanlar kendilerine göre bir 
sistem oluşturmaktadır. Sistem içerisinde örgütlenmeler yapılarak terörizmin alt yapısı 
oluşturulmaktadır. Teröristlerin ideolojilerine bakılmadan, terörizm hakkında hiçbir teori tam olarak 
anlaşılmaz (Dilmaç, 1997:73; Türkdoğan, 1998). Terörizm ideolojilerinin, milliyetçilik, anarşizm, 
nihilizm, sağ politika, sol politika, din kaynaklı terörizm ve kapitalizm-liberalizm ve demokrasiye 
dayanan ideolojiler olarak kategorileştirebiliriz.  

TERÖR VE BENZERİ YIKICI FAALİYETLERİN GİRİŞİMCİ KARARLARI ÜZERİNDEKİ 



 

 

514

ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
Terörden en çok etkilendiği varsayılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır’dan 

25, Van’dan 5, Mardin’den 3 ve yine bu bölgeden en çok göçü kabul eden Adana’dan 18 girişimciye 
toplam 29 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankete katılan işletme sahibi girişimcilerin faaliyet 
alanları şöyledir; Petrol:4, Gıda:4, İnşaat:3, İmalat Sanayi:14, Tekstil:10, Mobilya:3, Madencilik:3, 
Kimya:2, Mermer:3, Sağlık:2, Ticaret:2 olmak üzere toplam 51.  

İşletmelere uygulanan ankette yer alan soru listesi çalışmanın ekinde verilmektedir. Ancak 
soruları mahiyeti itibariyle aşağıdaki gibidir: 

1. İşletmenizi çevresel etkilere karşı ne kadar güvenli buluyorsunuz? 
2. Yıllara bağlı olarak güvenlik ortamı, işletmenizin karlılığını nasıl etkilemiştir? 
3. Yatırım kararlarınızda,  güvelik hususu etkili oluyor mu?  
4. Güvenlik Sorunun Olduğu Dönemler İşletmenizi Nasıl Etkileniyor? 
5. Böyle dönemlerde işletmelerde istihdam edeceğiniz yöneticilerde bulunmasını istediğiniz 

özellikler neler olmalıdır. (Birden fazla şık işaretlenebilir) 
6. Güvenliğin olmadığı ortamlar müşteri davranışlarını nasıl etkilemektedir.  
7. Güvenlik ortamının değişmesi, çalışanların davranışlarını nasıl etkilemektedir.  
8. Güvenlik ortamının ürün üzerine etkileri nelerdir(Birden fazla şık işaretlenebilir) 
9. En çok tercih edilen ulaştırma vasıtaları nelerdir? 
10. Tercih edilen ulaştırma şekli nedir? 
11. Temin şekli nasıl olmaktadır? 
12. Yol ve alt yapı ulaştırmayı nasıl etkiliyor? 
13. Yolun uzunluğu ulaştırma güvenliğini nasıl etkilemektedir? 
14 – 18. sorular: Güvensizlik ortamı hammadde, ara mamul ve işgücü teminini nasıl 

etkilemektedir.  
19 – 23. sorular: Güvenlik ortamının pazarlama üzerine etkileri nelerdir 
24. – 29. sorular: Güvenlik ortamının değişmesinin Kamu ile olan ilişkiler üzerine etkileri 

nelerdir. 

Anket Sonuçları ve Değerlendirilmesi 
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Şekil 2. İşletmenizi Çevresel Etkilere Karşı Ne Kadar Güvenli Buluyorsunuz? 
 
Yukarıdaki soruya tamamen güvenli cevabını verenlerin çoğunluğu ya özel güvenlik birimlerine 

sahip ya da kolluk kuvvetlerinin yakınında konuşlanmış işletmelerdir. Kısmen güvenli cevabını 
genellikle münferit konuşlu işletmeler vermiştir.  

Yıllara bağlı olarak güvenlik ortamı, işletmenin karlılığını nasıl etkilediğine dair işletmelerin 
kanaatleri şöyledir. 

a. Güvenli ortamda karlılık artmaktadır (% 72. 5)  
b. Güvenli ortamda karlılık azalmaktadır (% 9. 8)  
c. Güvenli ortamda karlılık oranı değişmemiştir. (%17. 7) 
Burada güvenlik ortamının tesisi, birkaç işletme dışında genel olarak tüm işletmelerin kar 
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oranlarının artmasını sağladığı sonucunu bizlere vermektedir.  
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Şekil 3. Yatırım Yapma Kararına Güvenliğin Etkisi? 
 
Yukarıdaki soru bölgesel bir özellik arz etmesine rağmen güvenlik kaygılarının olduğu her ortam 

için yatırım kararlarında işletme ve çalışanların güvenliği en önde gelen parametrelerden birisidir.  

4

41

3

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Kar artışı var

Karda azalış var

Faaliyet alanları değişmekte

Değişiklik yok

 
Şekil 4. Güvenlik Sorunu İşletme Karlılığını Nasıl Etkiliyor? 
 
Anketörlerin büyük bölümü güvenliğin olmadığı durumlarda piyasanın daralması insanların, 

rahat alış veriş yapamamaları ve buldukları yerde alış veriş yapmalarından dolayı karlarının azaldığını 
belirtmişlerdir.  
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Şekil 5. Böyle Dönemlerde İşletmelerde İstihdam Edeceğiniz Yöneticilerde Bulunmasını 

İstediğiniz Özellikler Neler Olmalıdır? 
Yöneticiler açısından, en öne çıkan ve aranılan özellik yüksek risk seviyelerinde hesaplı risklere 
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giren, ama buna karşılık geleneklere bağlı bir ortamda faaliyet göstermelerine rağmen geleneksel 
yönetici modellerinin kabul görmemesidir.  

 
Güvensiz Ortamda Olası Müşteri Davranışları Frekans % ağırlığı 
Müşteri Sadece İhtiyacı Kadarını Alır 27 16,17 
Malın Zamanında Tedariki İstenir 20 11,98 
Müşteri Daha İhtiyatlı Davranır ve Stoklama Temayülü Gösterir 19 11,38 
Garanti Talep Edilir 18 10,78 
Daha Az Harcama Eğilimi 18 10,78 
Tasarruf Eğilimi Artar 17 10,18 
Fonksiyonellik Aranır 16 9,58 
Seçicilik Artar 13 7,78 
Ürün Kalitesi Üzerinde Fazla Durulmamaktadır 10 5,99 
Dayanıklılık Aranmaktadır 6 3,59 
Estetik Ön Plana Çıkar 3 1,80 

 TOPLAM 167 100 
 
Şekil 6. Güvenliğin Olmadığı Ortamlar Müşteri Davranışları 
 
Burada öne çıkan husus müşterinin oldukça ihtiyatlı ve sadece ihtiyacı kadarını talep ettiği 

görülmektedir. Bunun en önemli sebebi belirsizliğin fazla olması ve dolayısıyla insanların 
harcamalarını dikkatli yapma zorunluluklarıdır.  

 
Çalışanlar üzerinde olası etkiler Frekans % ağırlığı 
Kriz dönemlerinde verimleri azalıyor 39 22,41 
Kriz dönemlerinde daha gergin oluyorlar 36 20,69 
İş kazaları artmaktadır 18 10,34 
Ailevi sorunları baş göstermektedirler 16 9,20 
Çalışanlar daha çok tasarrufa yöneliyor 13 7,47 
İşten ayrılmalar artmaktadır  12 6,90 
Sosyal dayanışma artmaktadır  11 6,32 
Bireysellik artmaktadır 10 5,75 
Kriz dönemlerinde daha katılımcı oluyorlar 6 3,45 
İş disiplini artıyor 4 2,30 
Kriz dönemlerinde daha verimli çalışıyorlar 3 1,72 
İş kazaları azalmaktadır 3 1,72 
Çalışanlar daha fazla harcamaya yöneliyorlar 3 1,72 
Kriz dönemlerinde daha rahat davranışlar sergiliyorlar 0 0,00 

 TOPLAM   174 100,00 
 
Şekil 7. Güvenlik Ortamının Değişmesi, Çalışanların Nasıl Etkilemektedir? 
 
Çalışanlar hem kendilerini, hem de çalıştıkları işletmenin güvenliği hususunda endişe içerisinde 

olduklarında verimleri azalıyor, gerginlikleri artıyor, bunun sonucu olarak da istenmeyen birçok 
olumsuzluk meydana geliyor. Birbirinden çok daha farklı olan hususta güvenlik ortamı çalışanları 
huzursuz ediyor ve sonuçta bütün toplum olumsuz olarak etkilenmektedir. 
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Şekil 8. Güvenlik Ortamının Ürün Üzerine Etkileri Nelerdir? 
 
Ürün çeşitliliği artmakla birlikte daha ucuz ve hesaplı mamullere yönel inmekte, temel 

ihtiyaçlara cevap verebilecek, uzun süre dayanabilecek ürünler tercih edilmektedir. Bunun sebebi yine 
garanti isteme ve bir mamul için tekrar piyasa araştırması imkânının olmayışı düşüncesidir.  
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Şekil 9. Güvenlik Ortamının Ürün Üzerine Etkileri Nelerdir? 
 
Doğu bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler çoğunlukla karayolunu, kısmen de havayolunu 

kullanıyorlar. Ama daha Batıya gelindiğinde karayolları yine asli taşıma vasıtası olmasına rağmen bu 
kez denizyolu ikinci plana oturmakta. Buradan çıkarılacak sonuç; ya karayolu taşımacılığı geliştiği 
için bu bölgede gelişiyor ya da karayolu tercih edildiği için gelişmiştir. Birinci seçenek daha uygun 
çünkü bölgenin coğrafyası ve altyapısı karayolu taşımacılığına daha uygundur.  
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Şekil 10. Tercih Edilen Ulaştırma Şekli Nedir? 
 
Durum sürekli belirsiz ve riskli olduğu için büyük partiler halinde taşıma yapılarak stoklama 

yoluna gidilmektedir.  
 

33

14

4

0 5 10 15 20 25 30 35

Mahallinden temin

Yurt içinden temin

Yurt dışından temin

 
Şekil 11. Temin Şekli Nasıl Olmaktadır? 
 
Daha önceki durumlarla bağlantılı olarak burada girdi akışını garantiye almak maliyeti düşürmek 

gayesiyle mahallinden temin yoluna gidilmektedir. 
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Şekil 12. Yol ve Altyapı Ulaştırmayı Nasıl Etkiliyor? 
Ulaştırma alt yapısı olan bölgelerde üretimin ve verimliliğin daha fazla olduğu 

gözlemlenmektedir. 
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Şekil 13. Yol Mesafesi Ulaştırma Güvenliğini Nasıl Etkilemektedir? 
 
Mesafenin uzun olması karşılaşılacak tehdit derecesinin ve sayısının büyük olağandan daha fazla 

olacağı değerlendirilir.  

Güvensizliği hammadde, ara mamul ve işgücü teminini üzerindeki etkileri.  
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Şekil 14. Yol Mesafesi Ulaştırma Güvenliğini Nasıl Etkilemektedir? 
 
Tehdit ortamında yol güvenliğinin olmayışı ve yukarıda sayılan diğer sebeplerden dolayı 

istenilen ürün zamanında temin edilememektedir. 
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Şekil 15. Girdi Maliyetleri nasıl etkilenmektedir 
Bir malın istenilen miktarda ve zamanda elde edilememesi beraberinde belirli maliyetler 

getirmektedir. Ayrıca verilen cevaplarda güvenliğin olduğu illerden yapılan alımlar fiyatları %10–15 
artırdığı ve zaman kaybına uğranıldığı sonucuna varılmıştır.  
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Şekil 16. Ara Mamul Üreten Firma Sayısı. 
 
Maliyetler artıp, piyasa daralınca ihtiyaç duyulan bazı malların ara mamulleri ve hammaddelerini 

üreten firmalara ulaşılması zorlaşmaktadır. 
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Şekil 17. Girdi Temini Nasıl Sağlanmaktadır? 
 
Daha önce bahsedilen sebeplerden dolayı girdi temininde sıkıntı yaşanması istenmiyorsa, stok 

maliyetine katlanılarak, önceden temin yoluna gidilebilir. Ancak bu hareket tarzı maliyetleri 
artıracağından tercih edilmemektedir. 
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Şekil 18. Girdi Temini Nasıl Sağlanmaktadır? 
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Güvenlik Ortamının Pazarlama Üzerine Etkileri 
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Şekil 19: Pazarlara Ulaşmada Zorluk 
 
Bu durumun belli başlı sebepleri şunlardır; 
• Alıcısının, üretim ya da satış yerine gelerek malı görememesi satışları düşürüyor, 
• Mal teslimi yol şartlarından dolayı geciktiğinden müşteri memnun edilememiş olur, 
• Tüketici ile birebir diyalog kurulamadığından isteklere anında cevap verilemiyor ve aracıların 

fazladan hem üreticiden hem de tüketiciden nemalanmasına sebep oluyor.  
• Müşteride, markaya ya da firmaya bağlılık duygusu ortadan kalkıyor ve bulunduğu yerden 

alış veriş yapma temayülü oluşuyor.  
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Şekil 20. Müşteri ve Pazar Profiliniz Değişti mi? 
 
Burada çok büyük çoğunlukla müşteri profilinin ve alışkanlıklarının değiştiği görülmektedir. 

Çıkan bazı sonuçlar şöyle; 
• Müşteriler daha çok ucuz mallara yöneldi, 
• Sadece varlıklı kişiler alış veriş yapabilmekte düşük gelirliler alışveriş yapamamaktalar. 
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Şekil 21. Pazarlama Güvenliği Söz Konusu Olduğunda Fiyatlar Değişti mi? 
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Pazarlama güvenliği için “Soru 19–20” de belirtilen olumsuzlulukların önüne geçebilmek için 
yoğun bir gayret gösterilmelidir ve dolayısıyla bunun da bir maliyeti olacaktır. 
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Şekil 22. Sektördeki Pazar Payınız Güvenliğin Azalması İle Orantılı Olarak Nasıl Değişti? 
 
Yukarıda belirtilen sebeplerle pazara hâkim olunması zorlaşacak ve hatta pazar kayıpları 

oluşacaktır. 
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Şekil 23. Sektördeki Pazar Payınız Güvenliğin Azalması İle Orantılı Olarak Nasıl Değişti? 
 
Güvenlik tedbiri daha çok kamuyu ilgilendiren bir husus, firmalar bu konuda talepte 

bulunabilirler.  

Güvenlik Ortamının Değişmesinin Kamu İle Olan İlişkiler Üzerine Etkileri  
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Şekil 24. Güvenlik ve Terör Dolayısıyla Kamu Kurumları İle İlişkilerinizde ve 

yükümlülüklerinizde Değişiklik Oldu mu? 
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“Soru 23” de değinildiği gibi güvenliğin artırılması görevi kamuya ait olduğu ve takibi gereken 
bir husus olduğundan işletmeler güvenlikle ilgili kamudan talep edebilir ya da kamu işletmelere bazı 
zorunluluklar getirebilir.  
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Şekil 25. Güvenlikle İlgili Yasal Olarak Ekstra Tedbirler Alındı mı? 
 
Özellikle Alınan tedbirlerin bazıları şunlardır; 
• Görevli personel artırıldı, 
• İşyeri sahipleri ruhsatlı silah edindiler, 
• Çevre emniyeti için fiziki tedbirler alındı(tel örgü, çevre aydınlatması, gece bekçileri vb. ) 
• Özel güvenlik teşkilatı kuruldu.  
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Şekil 26.  Kurumsal Giderlerinizde Farklılık Oldu mu? 
 
Artış yasal yükümlülüklere ilave olarak yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinden 

kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 27. Teşvik Alıyor musunuz? Alıyorsanız Özsermayeye Oranı Nedir? 
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Teşvik alan firmalar genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyette bulunan 
firmalardır.  

Güvenliğin İşletme Üzerinde Etkileri Ve Güvenliğin Sağlanması İçin Alınabilecek Önlemlere 
İlişkin Girişimci Görüşleri.  

Bu soruya, genellikle işletmelerin, kendi bekçileri ve teşkillerinin meydana getireceği özel 
güvenlik birimleri ile hırsızlığa karşı mücadele edilebildiği belirtilmiştir. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin 
aldığı ilave tedbirler ile güvenliğin sağlandığı vurgulanmıştır. Ortak beklenti ve temenni ise huzur 
ortamının pekiştirilmesi ile verimliliğin artacağı, işsizliğin azalacağı ve bölge refahının artacağı 
yönündedir. 

YIKICI FAALİYETLERİN SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 

Yıkıcı Faaliyetlerin Üretim Kararları Üzerine Olan Etkisi 
Yıllardır devam eden terör olayları bütün sosyal dokulara nüfus ettiği gibi bölgedeki üretim ve 

yatırım faaliyetlerini de ciddi olarak etkilemiştir. Zaten yatırım kararları için coğrafi açıdan zor olan 
bölge, terör nedeniyle yerli ve yabancı kapitali de ürküterek bölgeye yatırımı zorlaştırmıştır.  

Bölgede üretilen ürün yelpazesi dönemsel olarak genişlese bile bu çoğunlukla temel ihtiyaçları 
karşılayan ve çoğunlukla bölgeye yönelik ürünler ortaya konulabilmektedir. Hiçbir firma Dünya 
çapında ya da en azından Türkiye çapında marka olma yoluna girmiyor ya da giremiyor. Bunun birçok 
sebebi var; en başta geleni bölgenin sürekli göç vermesi ve belirleyici tüketici kitlesi olan genç ve 
dinamik nüfus kaybına uğramasıdır.  

DİE yıllık gelişmişlik performanslarına bakıldığında Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerinin 
Şanlıurfa, Van, Diyarbakır hariç hemen hemen tamamının ülke ortalamasının altında üretim 
değerlerine sahip oldukları görülmektedir. Bölgedeki üretim ya Devlet destekli yürütülüyor ya da 
küçük müteşebbisin büyük gayreti ile ayakta durmaktadır. Özel sektör hatta bölgeden çıkan 
girişimciler dahi bölgeye yatırım yapmakta tedirgin davranıyorlar. Belki ekonomik karlılık açısından 
haklı olunabilir yalnız uzun vadede her terör ve yasadışı olayın kökeninde bulunan ekonomik 
zorluklar ülkenin genelini etkileyebilecektir.  

Yıkıcı Faaliyetlerin Pazarlama Kararları Üzerine Olan Etkisi 
Araştırma neticesinde elde edilen veriler; Alıcısının, üretim ya da satış yerine gelerek malı göre-

memesi, mal teslimatının yol şartlarından dolayı gecikmesi ve dolayısıyla müşterilerin memnun edile-
memiş olması, tüketici ile birebir diyalog kurulamadığından isteklere anında cevap verilemiyor ve ara-
cıların fazladan hem üreticiden hem de tüketiciden pay alıyor olması pazarlamayı zorlaştıran sebepler 
arasında sayılmaktadır. Müşteri ile firma iletişim halinde olamadıklarından, müşteride, markaya ya da 
firmaya bağlılık duygusu ortadan kalkmakta ve bulunduğu yerden alış veriş yapma temayülü oluşmak-
tadır. Müşteri elindeki kaynağı tamamen kullanarak bir yere mecbur olmamak için daha ucuz mallara 
yönelmektedir. Bunun sonucu olarak sadece varlıklı kişiler daha rahat alışveriş yapabilmektedir.  

Müşteriden kaliteli ve değişik ürünlere yönelik talep gelmeyince, işletme de mecburen daha ko-
lay tatmin olan ve fazla beklentiye girmeyen bir kitle nedeniyle büyük düşünemeyecek ve verimliliği 
düşecektir.  

Güvenlik nedeniyle firmaların pazara hâkim olmaları ve geri besleme yapabilmeleri zorlaşa-
caktır. Bunu aracılar vasıtasıyla yapacağı için yanlış bilgilendirme veya yönlendirmelere maruz 
kalabilir. Marka olabilmenin en önemli şartlarından birisi olan ürün destek fonksiyonları, güvenlik 
nedeniyle sağlıklı işleyemeyecek ve müşteri ve itibar kaybına uğranılacaktır.   

Yıkıcı Faaliyetlerin İşgücü ve Hammadde Üzerine Etkisi 
Bölgede yoğun göç sebebiyle ne elverişli bir sermaye, nede bu sermayeyi emekle bütünleştirip 

üretime yönlendirecek nitelikli insan gücü potansiyeli bulunmaktadır. Aslında bölgede faaliyet 
gösteren firmalar için iş kollarına göre bazı hammadde kaynakları bol miktarda bulunmaktadır. Yalnız 
bunların ekonomik olarak kullanılamaması problem oluşturmaktadır.  

İşgücü niteliğine bakılacak olunursa; DİE’nün 1970–1990 yılarını temel alan göç araştırmasında 
bölgede net göç oranı pozitif olan yani aldığı göç oranının verdiği göç oranına göre farkı hiçbir ilde 
pozitif değilken, bu değer 1990–2000 yılları arasında sadece Diyarbakır’da pozitif olmuştur. Diyar-
bakır’dan dışarıya verilen göç mevsimlik işçiler sayılmazsa, genellikle nitelikli, ama gelen göç ise 
vasıfsız topluluktan oluşmaktadır. Değer pozitif bile olsa aslında göreceli olarak negatif bir durum 
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oluşmaktadır. Dolayısıyla verimliliği artıracak nitelikli işgücü yönünden bölge gittikçe fakirleş-
mektedir.  

Yıkıcı Faaliyetlerin Personel Verimliliği ve Motivasyonu Üzerine Etkisi 
Motivasyon ve verimlilik birbirlerini tamamlayan iki kavramdır. Biri bir diğerini için güdeleyici 

olabilir. İnsanları motive etmek, onları hangi dürtülerin daha iyi çalışmaya ittiğini anlamaktır. Bu 
onların kişisel ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi çalışma arzusu gösterecekleri çalışma koşullarını 
yaratmakla mümkün olur (Akat, 2002:87). Doğru motive olmuş insan daha çok çalışacak, geleceğe 
güvenle bakacak, kazandığı başarılar bir sonraki başarıyı getirecek ve dolayısıyla çalıştığı işletmeninin 
verimine ve gelişmesine katkı sağlar. Güvenliğin az olduğu ya da olmadığı durumlarda kişiler 
kendilerini her şeyden daha huzursuz hissederler. Maslow’un ihtiyaçlar teorisinde olduğu gibi kişiler 
birincil ihtiyaçlar, olan fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları giderilmeden üst seviye ihtiyaçlara geçemezler 
ya da bunları tam anlamı ile yerine getiremezler. Güvenliğin olamadığı bölgelerde insanlar huzursuz 
ve gergin olurlar. Nitekim yapmış olduğumuz araştırma neticesinde de kriz dönemlerinde verimliliğin 
düştüğü ve çalışanların gergin olduğunu beyan edenlerin oranı eşit en yüksek değer olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu durumun neticesinde iş kazaları artıyor, iş disiplinsizlikleri artıyor ve dolayısıyla verimi 
azaltıyor.  

Yıkıcı Faaliyetlerin Girdi Maliyetleri Üzerine Etkisi   
Güvensiz ortam, işletme için girdi olan hemen hemen bütün kalemlerin maliyetlerini artır-

maktadır. Araştırma sonucu elde edilen veriler bunun birebir kanıtlamamaktadır. Bir malın istenilen 
miktarda ve zamanda elde edilememesi beraberinde belirli maliyetler getirmektedir. Ayrıca verilen 
cevaplarda güvenliğin olduğu illerden yapılan alımlar fiyatları %10–15 artırdığı ve zaman kaybına 
uğranıldığı sonucuna varılmıştır. Yol, mesafe ve güvenlik şartlarından dolayı girdiler ya önceden 
büyük partiler halinde alınmalı ki bu stok maliyetlerini artırmakta ya da zamanından sonra ele 
geçmektedir ki bu da atıl kapasite oluşumuna, ürünün geç teslimine(gecikmeden kaynaklanan maliyet) 
ve itibar kaybına neden olur. Yukarıda bahsedilen nedenlerle firmalar büyük siparişler almaya cesaret 
edememektedirler. Bu durum hem büyümeyi hem de kurumsallaşmayı engellemektedir. 

Yıkıcı Faaliyetler Hakkında Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi 
Anket sonuçlarına göre bölgenin genelinde güvenlikle ilgili problemler olduğu, bunlarında 

hayatın her yanını etkilediği gibi ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkilediği sonucu çıkarılmıştır. 
DİE’nün tablolarda verilen 2003 il performansına bakıldığında ele alınan illerden Diyarbakır, 
Şanlıurfa ve Erzurum’un bölgeden göç alan iller konumunda olduğu, performans değerlerinin bölge 
ortalamasının üzerinde olmasına rağmen ülke ortalamasının altında kaldığı gözlenmiştir. Bu iller hem 
ulaştırma alt yapısı hem de coğrafi konumlarına göre daha avantajlı durumdadırlar. Buna rağmen 
ekonomik performansları ülke genel ortalamasının altında kalmaktadır.  

Bu durumun nedenleri yukarıda işletmeler bazında ele alındı ve tüm girdilerin etkilenme 
dereceleri detaylı analiz edildi. Genel olarak terör olgusunun olumsuz etkileri bütün unsurları etki 
almış ve faaliyetlerde hissedilir bir yavaşlama durgunluğa sebep vermiştir.  

SONUÇ 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, farklı ekosistemlere ve kaynaklara sahip olmalarına 

rağmen, gelişme düzeyleri açısından, sosyo-ekonomik benzerlik içerisindedirler. Yapılan yatırımlar, 
endüstri dalları ve hizmet birimleri aynı karakteristik özellikleri göstermektedir.  

Şehirleşme süreçleri ele alındığında da aynı seyri izledikleri görülmektedir.  
Kırsal nüfus oranı, özellikle 50’li yıllarda girilen tarımsal makineleşme süreciyle birlikte giderek 

azalmış ve 1980 yılındaki %56 oranından, 1985 yılında %47, 1990 yılında ise %41’ler düzeyine 
düşmüştür (DİE, 95). Kırsal nüfusun yapısı ve nüfus-kaynak ilişkisi, bölgesel gelişme sorunlarının 
önemli bir gerekçesini oluşturmakta ve bölgesel gelişme yaklaşım niteliğini de tayin etmektedir.  

Bölgelere göre net göç hareketlerine bakıldığında, 1975 yılından itibaren, en yüksek net göç 
hızına Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sahip bulunduğu, 1975–80 döneminde  -%0 55, 
1980–85 döneminde - %40 ve 1985–90 döneminde ise -%070 oranlarında göç verdiği görülecektir 
(DİE). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yaşadığı göç, 1950–1955 yıllarında Ege ve Marmara 
bölgesine doğru olmuştur. İkinci göç dalgası 1965–1970 arasında Çukurova’ya yönelmiştir. Bunlar 
tamamen ekonomik gerekçelerle meydana gelen göçlerdir. 1985–90 döneminde ise hızlı ve ülkenin 
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hemen hemen her köşesine yapılan göçlerdir. Bu dönemde en yüksek hızda göç veren ilk 10 ilin 
tamamına yakınını Doğu ve kısmen Güneydoğu illerinin teşkil etmesi ve ilk sıralarda bulunan Kars, 
Erzurum, Tunceli ve Ağrı’da hayvancılığın esas iktisadi faaliyet olarak öne çıkması hem bölge hem de 
ülkenin hayvansal gıda temin problemini ortaya çıkarmıştır.  

Bu durum iki taraflı bir problemle bizleri karşı karşıya bırakmıştır. Birincisi; bölge ekonomisini 
ayakta tutan çalışabilir genç nüfusun bölgeden uzaklaşması ile bölge gerilemeye başlamıştır. İkincisi 
ise gidilen yerlerde uyum problemlerinin yaşanması, gettoların oluşması ve büyük şehirlerin güvensiz 
hale gelmesidir. Yapılan araştırmalarda bölgede güvenin sağlanması ile göç etmiş ailelerin büyük 
çoğunluğunun geriye dönebileceği ortaya çıkmıştır.  

Güvenliğin işletmeler üzerine olan etkisi yapılan araştırmalar sonucu net olarak ortaya 
çıkarılabilmiştir. Müşteri davranışlarının, yöneticilerin, toplumun, girdilerin, ulaştırmanın ve kamu 
kesiminin çok bariz olarak güvenlikten etkilendiği gözlemlenmiştir. Verimliliğin, toplumsal ve 
kurumsal huzurun tesisi ile daha fazla artırılabileceği düşünüldüğünde,  işletmeler açısından güvenlik 
politikaları, temel unsurlar arasında gösterilebilir.  

Firmalar alacakları yatırım kararlarında, maliyet etkinlik hesaplarını yaparlarken güvenliği de bir 
çarpan olarak benimsemelidirler. Yapılan çalışmalarda güven ortamının az olmasının işletmelerin 
bütün fonksiyon sahalarına ilave maliyetler getirdiği görülmektedir. Böylesine etkili olan güvenlik 
unsuru kararlarda net hesaplanarak harcama kalemlerine dâhil edilmelidir.  

Konunun Kamuyu ilgilendiren yönü ise; güvenliğin tesisidir. Bunun için gerekli olan eğitim, 
sosyal projeler, alt ve üst yapı yatırımları, özel sektörün verimli değil diye girmediği bölge ve 
alanlarda yatırımlar yaparak bölgenin bir şekilde ayakta tutulabilmesi ve sübvanse edilmesi 
gerekmektedir. Kamu bölgede kar etmeden öte sosyal bir görevi yerine getirmelidir. Çünkü özel 
sektörün yatırım yapmadığı bölgede, Kamu da girişimde bulunmazsa, ekonomik zayıflıklar menfaat 
ve terör odaklarınca kolayca istismar edilebilir.  

İşletmeler kendi güvenlikleri için toplu hareket edebilir, özel güvenlik birimleri kurabilir, 
ulaştırma güvenliği hususunda kolluktan taleplerde bulunabilir, çevresel ve fiziki şartlara gerekli 
kaynağı ayırabilmelidirler. Kamu ise girişimcilerin önündeki bürokrasiyi azaltabilir, alımlarını, 
bölgeden temin ederek bölge ekonomisine katkıda bulunabilir, bazı kalemlerde vergi indirimi ve 
teşviklere başvurabilir. Özel güvenlik birimleri yasal düzenlemelerle güçlendirilebilir.   
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KOBİLER İÇİN KRİZDE FİNANSMAN YÖNETİMİ ÜZERİNE 
BİR MODEL ÖNERİSİ 

Kenan ÖZDEN* 
 

ÖZET 
Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde veya geçiş ekonomisi içinde bulunan ülkelerde kredi 

kurum ve olanakları yetersiz olup, genelde Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ’lerin) girişimci ve 
ortaklarının yeterli sermaye tabanı da yoktur. Bu tür işletmeler, her ne kadar kendi içlerinde yapısal 
özelliklerine göre bir denge ve düzen tutturabilseler de duyarlı ve kırılgan bir nitelik 
göstermektedirler. Sonuçta içinde bulundukları genel ekonominin ve toplumsal kurumların tam olarak 
istikrara kavuşmamış olması nedeniyle genel ekonomi veya sektörde sık sık oluşan kriz veya 
dalgalanmalardan, ekonomiye veya topluma yön veren kurumların kararlarından, doğal afetlerden, 
teknolojik, siyasal, hukuki, sosyo-kültürel ve içsel etmenlerden kolayca etkilenerek krize 
girebilmektedirler. Belirtilen ekonomilerde bu nedenlerle krize girerek, alacağı önlemleri kestiremeyip 
kaos yaşayan ve nakit darboğazlarını aşamadıklarından yaşamı sona eren sayısız firma mevcuttur. 

İşte bu çalışmanın amacı, küçük ve orta boy işletmelerin kolayca kendilerine uyarlayabilecekleri 
şekilde krizi algılamaları, krizi yönetme organlarını kurmaları ve özellikle nakit krizini aşma yönünde 
krizin şiddetine göre alacakları sıralanmış önlemleri içeren bir model önerisinde bulunmaktır. 

GİRİŞ 
“Kaza geliyorum demez, herhangi bir zamanda ve en olumsuz koşullar altında 

gerçekleşebilir.” 
Gün geçmesin ki televizyon veya radyoyu açtığımızda, bir gazete ya da dergiyi karıştırdığımızda 

herhangi bir yerde ortaya çıkan bir kriz veya felaket haberi ile karşılaşmayalım... 
Yeni bir işgünü başlıyor, ofise geliyorsunuz, bakıyorsunuz ki öngörülmeyen bir olay nedeniyle 

çalışanların tamamı veya tamamına yakını yok, çalan telefonlar yok, çalışan bilgisayarlar yok; 
elektrik, gaz ve su yok, iş araçlarının hemen hemen hiç birini açamıyor ve çalıştıramıyorsunuz… Veya 
bir devrim ya da halk hareketi olmuş, işyeriniz yağmalanmış, harap edilmiş… Ya da döviz piyasası 
altüst olmuş, döviz kurları üç misline fırlamış… Ne yapacaksınız? Nereden başlayacaksınız? 
Kuşkusuz tüm bunlar birer krizdir ve en kötüsü olarak nitelenebilecek türdendir. 17 Ağustos1999 
Kocaeli depreminde hemen hemen tüm firmaların yaşadığı felaket gibi, 24 Mart 2005 tarihinde 
Kırgızistan’da gerçekleşen devrim sırasında Beta, Narodniy ve pek çok mağazanın yaşadığı talan gibi 
ve 17 Şubat 2001 tarihinde Türkiye’de yaşanan finansal kriz gibi… Böylesine bir durumda bir kriz 
yönetimi programı geliştirmek için artık çok geç kalmışsınız demektir. Oysa, işlerin sürdürülmesini 
sağlayacak bir programa sahip olmanız gerekirdi. Fakat ne tür bir kriz yönetim programı? 

İşte bu çalışmada kriz, krize yol açan etkenler, kriz süreci ve işletme üzerindeki etkileri 
açıklandıktan sonra, kriz yönetimi ve krizde finansal yönetim konuları ele alınacaktır. Daha sonra da 
ana unsurlarını profesyonel yaşamda geliştirerek, Türkiye’de 1990-2005 yılları arasında yaşanan tüm 
krizlerde başarıyla uyguladığımız ve alınan dersler çerçevesinde revize ettiğimiz bir model 
açıklanacaktır.  

 

                                                 
* Doç. Dr., KTMÜ İşletme Bölümü. 
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KRİZİN TANIMI, ETKENLERİ VE İŞLETME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Kriz Kavramı 
Genel olarak kriz, istenmeyen bir sonuç yaratan planlanmamış olay veya olaylar dizisi olarak 

tanımlanabilir (Sikich, 1998:3). Veya “bir işin, bir olayın geçtiği karışık safha”, “içinden çıkılması zor 
durum”, “birdenbire meydana gelen kötüye gidiş yönündeki gelişmeler ve tehlikenin ortaya çıkabilme 
durumu” (Dinçer, 1998:383), “önemli bir değişme veya gelişme olduğunda iyileşme ya da yok olmaya 
yönelik olarak ortaya çıkan rahatsızlık” anlamlarına gelmektedir. 

İşletme yönetimi açısından krizler, Littlejohn’a göre “işletmenin öncelikli hedeflerini tehdit 
eden, önlemek için zamanın sınırlı olduğu, ortaya çıktığında karar vericileri hayrete düşüren, bu 
nedenle yüksek oranlarda stres yaratan durumlardır”(Aktaran: Zerenler, 2003:88). Bir işletmede, 
çalışanlar arasında anlaşmazlıkların artması, işletme faaliyetlerinin etkisinin azalması, işletme 
imajının zedelenmesi ve işletmenin amaçlarına ulaşmasının giderek olanaksız hale gelmesi 
durumunda, işletmede kriz sürecinin başladığı söylenebilir (Fink, 1986:15). Krize kaynaklık eden 
faktörler karşısında işletmelerin örgütsel ve yönetsel süreçlerinde işleyiş bozuklukları başlar, 
çalışanların moral ve motivasyonu düşer, örgütsel düzen büyük ölçüde sarsılır, plansız bir biçimde 
ortaya çıkan sorunlara karşı alınan önlemler yetersiz kalır, ortakların ve üst yönetimin güvenleri 
sarsılır, satışlar ve tüm performans son derece düşer, işletmenin ödeme gücü durur, dış çevre ile 
ilişkiler bozulur, işletmenin prestiji zedelenir; sonuç olarak da derhal müdahale edilerek uyum 
sağlanması gereken, zaman baskısı yaratan bir gerilim durumu ile karşı karşıya kalınır. 

Nitekim Jimenez (2001:54) işletme yönetimi açısından krizi, “işletmenin ödeme gücünü 
durduran ve performansını etkileyen acil ve beklenmeyen olaylar” olarak ifade etmektedir. Kriz 
özelliklerini içeren daha kapsamlı bir tanımlamayı şu şekilde yapabiliriz:  

Kriz, beklenmeyen ve önceden sezilemeyen, acele cevap verilmesi gereken, 
örgütlerin önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut 
değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumudur  
(Dinçer,1998:385; Irvine, 1987: 36-37). 

Tanımından da anlaşılacağı gibi, işletmenin dış ve iç çevresinde ortaya çıkan her değişikliğin kriz 
olarak algılanmaması gerekir. Oluşan bir değişikliğin veya olayın kriz olarak nitelenebilmesi ve 
yaşanan olağan gerilimlerden ayrılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: 

a. Krizlerin başta gelen özelliği, işletme tarafından beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen ani 
durumlar olmasıdır. Krizle ilgili bir takım belirtiler ortaya çıksa bile, bu belirtiler işletme 
yönetimi tarafından doğru ve zamanında algılanamamış olabilir (Tağraf ve Arslan, 
2003:149). 

b. Bir başka önemli özellik, acil duruma derhal cevap verme ve müdahale etme 
zorunluluğudur. Kriz dönemlerinde çabuk hareket etmek gereklidir. İşletme zaman baskısı 
altındadır (Mitroff ve Pearson, 1993:55). 

c. Örgütün standart karar alma ve önleme mekanizmaları yetersiz kalır (Can, 1994:300).  
d. Meydana gelen değişim örgütün varlığını ciddi şekilde tehdit eder (Yeniçeri,1993:218). 

İşletmenin amaçları, imajı, insan kaynakları, finans yapısı, sürekliliği tehdit altındadır. 
e. İşletme sahipleri ve yöneticiler gerilim içindedir, örgütte korku ve panik egemendir. 

Krizi Ortaya Çıkaran Etmenler 
Krizleri yaratan, krizlere kaynaklık eden nedenleri sıralamak istediğimizde sayısız etmenden 

(faktörden-etkenden) söz etmek olanaklıdır. Örneğin nakit sıkıntısı, satışların düşüşü, ani pazar 
değişiklikleri, uluslararası olumsuz olaylar, yeni hükümet düzenlemeleri, olumsuz kamu anlayışı, 
örgütün bilgi kaynaklarının yetersizliği, yönetimsel ve örgütsel hatalar, teknolojik yetersizlik, esnek 
olmayan üretim sistemleri, işletme kültürü gibi nedenlerden söz edilebilir (Callahan, 1998: 32). 
Bunların dışında makro düzeyde ülkede yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel veya hukuki sorunlar da 
mikro düzeyde işletme krizlerine neden olabilmektedir. Genelde, krizlerin işletmenin dış veya iç 
çevresinden kaynaklandığı görülmektedir. Dış faktörler, ekonomik, toplumsal, politik, teknolojik, 
rekabet, doğal çevredir. İç faktörler ise, tepe yöneticiler, işletmenin yaşam evresi ve örgüt yapısıdır 
(Dinçer, 1992:276). 

Bilindiği gibi türü ne olursa olsun tüm işletmeler, Şekil-1’de görüldüğü gibi çevre sistemlerinden 
girdiler alan, üretim etmenlerini bir araya getirerek bu girdileri işleyen ve çıktılara dönüştüren, çıktı-
ları çevresine sunan, çevre ile etkileşim içinde bulunan; birbirine bağımlı üretim, pazarlama ve satış, 
muhasebe ve finansman, insan kaynakları, satın alma vb. kendi alt sistemlerinden oluşan; kontrol, iç 
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ve dış uyum süreçlerini işleten bir bütündür; kontrollü açık sistemlerdir. Gerek kriz yönetimiyle ilgili 
temelleri oluşturmak ve gerekse kriz etmenlerini sistemli bir biçimde sınıflandırabilmek için işletmeyi 
bir bütünsellik içinde sistem yaklaşımı ile ele almak gerekir. Buna göre kriz kaynaklarını 1. İşletme 
Dışı Etmenler, 2. İşletme İçi Etmenler olmak üzere iki grupta toplamak olanaklıdır. 

İşletme Dışı Etmenler 
Bu etmenlere “Dış Çevre Etmenleri” veya “Çevre Sisteminden Kaynaklanan Etmenler” 

isimleri de verilebilir. Çevre sistemi, işletmeyi ulusal ve uluslar arası düzeyde çevreleyen toplumsal, 
ekonomik, yasal, politik, doğal ve teknolojik çevre alt sistemlerinden oluşur. İşletme insan gücü, 
sermaye, hammadde ve malzeme, su, enerji, makine, bilgi, teknoloji (know-how) gibi temel girdileri 
bu çevresel alt sistemlerden sağlar; bu girdileri kullanarak veya işleyerek mal ve hizmetlere 
dönüştürür ve yine bir çevre alt sistemi olan mal ve hizmetler pazarına sunar. İşte bu çevresel alt 
sistemlerden herhangi birinde oluşan köklü bir değişiklik hem işletme sistemini hem de diğer 
çevresel alt sistemleri de köklü bir şekilde etkileyebilir ve aralarındaki alışverişte tıkanma ve 
darboğazlar yaratarak krize neden olabilir. Bu tür krizler çevresel alt sistemlerin tümünde veya bir 
bölümünde, uluslararası düzeyde veya ulusal düzeyde, tüm sektörlerde veya belirli sektörlerde etkin 
olarak tehdit oluşturabilir. İşletmede krize yol açan çevre etmenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Ekonomik Etmenler: Ekonomik dalgalanmalar, istikrarsızlık ve enflasyonist ortam arz-talep 
dengesini bozarak, işletmenin kullanacağı girdilerin ve satacağı mal ve hizmetlerin fiyat ve miktarını, 
yatırım kararlarını, kar marjlarını etkileyebilmektedir (Erdil, 1994: 215). Özellikle ülke ekonomisinin 
içinde bulunduğu olumsuz durumlar işletmeler açısından da önemli bir kriz nedeni olmaktadır. Döviz 
darboğazları, dış borç ödeme sıkıntıları, yeterli yabancı sermaye çekilememesi, uluslararası finans 
çevrelerinde ülke kredi notunun düşmesi, işsizlik problemleri vb. süreçler hem kriz sonucu ve hem de 
kriz nedenleri arasında sayılabilmektedir (Sweezy ve Magdoff, 1983: 26-27; Silver, 1994: 114). 
Nitekim ülkemizde yaşanan 1994, 1999 ve 2001 krizleri, döviz ve finans piyasalarındaki dar 
boğazlardan kaynaklanan, ancak ülke ekonomisini genel olarak etkileyen krizlerdir. Buna karşılık 
Uzak Doğu kökenli 1998-1999 tekstil krizi birkaç sektörü etkilemiştir. 

Teknolojik Yenilikler: Günümüzde teknolojik değişiklere uyum sağlamak, gelişmek zorunda 
olan işletmeler için bir ihtiyaçtır. İşletmenin kullandığı teknik ve yöntemlerde hızlı bir değişme söz 
konusuysa, bunun işletmenin temel amaçlarını etkileyeceği açıktır. Krizin ortaya çıkmasında 
teknolojik değişikliklerin hızı, değişikliğe uyum süreci ve teknolojiye bağımlılığın oranı önemli 
ölçüde etkili olacaktır. Özellikle gelişen bir teknoloji, işletmenin arz ettiği mal ve hizmetin yerine 
ikame edilebilecek yeni ürünler ve etkinlik alanları ortaya çıkarmışsa, örgüt için kriz kaçınılmaz 
olabilir (Baran, 2001:3). 

Toplumsal Etmenler: Terör, mezhep çatışması, iç savaş, darbe, genel grev vb sosyal karışıklık 
ve huzursuzluklar ile toplumun değer yargılarının değişmesi, müşterilerin ilgisinin azalması, vb sosyo-
kültürel etkenler işletmeleri krize sevk edebilir. Ancak, özellikle toplumsal değerlerinin değişmesinin 
uzun sürede gerçekleşeceği düşünülürse, bu anlamda krizle karşılaşmak az rastlanacak bir durum 
olarak görülebilir. 

Yasal ve Politik Etmenler: Yasama organının kambiyo, ithalat ve ihracat rejimleri, vergi 
kanunları vb. ekonomik, kültürel ve toplumsal olgularla ilgili olarak yapacağı düzenlemeler ile siyasi 
istikrarsızlık ve çekişmeler, koalisyon hükümetleri genel, sektörel veya işletme bazında kriz 
yaratabilmektedir. Mevzuat değişikliklerine işletmeler uymak zorundadırlar. Hukuk kurallarına uygun 
değişiklikleri hızla gerçekleştiremeyen işletmelerin krizle karşılaşmaları ise kaçınılmazdır. Örneğin 
Uzak Doğuda tekstil alanında başlayan ve Rusya kriziyle birlikte ülkemizi de etkilemeye başlayan 
yarı global kriz sırasında (1998), bir de vergi kanunlarında köklü değişiklikler yapılması, bir anda 
ülkeden yoğun bir döviz kaçışına ve piyasada nakit darlığına yol açarak ülke ekonomisini genel krize 
sokmuştur. 

Uluslararası Çevre Etmenleri: Hızlı küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası pazarlarda oluşan 
fiyat dalgalanmaları, arz-talep değişiklikleri, savaş ve benzeri olaylar, uyumda başarısız kalan 
işletmeleri her an krize sokabilir. Örneğin 1990 Körfez Krizi Türkiye’de başta turizm sektörü olmak 
üzere ilgili birçok sektörü etkileyen krize neden olmuştur. 

Güçlü Rekabet: Büyük ve güçlü rakiplerin, kapasite artırarak, ürünlerini farklılaştırarak ve 
teknolojik yeniliklerin avantajlarını kullanarak pazar payını artırma mücadelesine girmeleri, kilit 
personel transferleri, yeni rakipler çıkması, rakiplerin birleşmeleri veya ortak pazarlama stratejileri 
uygulamaları işletmeyi krize götürebilir. Bunun için işletmeler rakiplerini yakından izlemeli ve 
rekabet stratejilerini bilmelidirler (Baran, 2001:4). 
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Şekil-1 Bir Sistem Olarak İşletme ve Çevresi 
 
Doğal Etmenler: Yönetimin kontrol edemediği yangın, sel, deprem, kuraklık, kuş gribi gibi 

doğal felaketler, krizin en yaygın nedenlerindendir. Beklenmedik felaketler ve doğal çevreyle ilgili bir 
çok faktör, dünyanın her yerinde işletmeleri krize yöneltebilir.  

İşletme İçi Etmenler 
İşletmelerde krizin ortaya çıkmasına yol açan ikinci önemli alan işletme sisteminin yapısından, iç 

çevre yetersizliklerinden kaynaklanan etmenlerdir. Bu etkenlere “İç Çevre Etmenleri” ismi de 
verilebilir. Başlangıçta dış çevreden kaynaklanıyormuş gibi görünen bazı etmenlerin, gerçekte işletme 
sisteminden kaynaklandığı daha sonra ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yönetimin çok dikkatli 
davranıp, tanıyı doğru belirlemesi gerekmektedir.  

Kuşkusuz Şekil–1’de görüldüğü gibi işletme çevresinden soyutlanmış bir tesisler yığını değil; 
kendi alt sistemleri kanalıyla ekonomik, toplumsal, yasal, politik, doğal ve teknolojik çevresiyle 
etkileşim ve alışveriş içinde bulunan ekonomik bir birimdir. Toplumdan ve çevresel alt sistemlerden 
başlayan döngü, çevrimini toplumda tamamlar; ancak hiçbir zaman duraklamaz. İşletmenin işlevsel alt 
sistemleri arasında uyumlu bir ilişki ve işbirliği olması gerekir. Örneğin üretim alt sistemi, 
pazarlama alt sisteminden nitelik ve nicelik bilgilerini, finansman alt sisteminden sermayeyi, insan 
kaynakları alt sisteminden işgücünü, satın alma alt sisteminden malzeme ve donanımı sağlayarak 
fiziksel alt sistem içinde üretim etkinliğinde bulunur ve çıktılarını topluma sunulmak üzere pazarlama 
ve satış alt sistemine verir. Bu döngüdeki bir aksama tüm işletme sistemini etkiler, ancak geri besleme 
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(kontrol) süreciyle işletme, sapma ve aksaklıkları giderici önlemleri alarak yeni duruma uyum sağlar. 
İşte işletmeyi ve işlevsel alt sistemlerini amaçlar doğrultusunda verimli ve uyumlu bir performansla 
işletmek yönetsel ve örgütsel alt sistemin görevidir. Sonuçta başta yönetim ve örgüt alt sistemi olmak 
üzere işlevsel alt sistemlerinden herhangi birinde ortaya çıkan ve süreklilik gösteren iç ve dış uyum 
sorunları etkileşim içinde tehdide dönüşerek işletmeyi krize götüren işletme içi etmenler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu etmenlerden başlıcaları aşağıda açıklanmıştır: 

Finansal Etmenler: İşletmelerde ortaya çıkan krizlerin temel kaynaklarından ilki işletmenin 
finansal yapısının işletmenin amaç ve hedefleri, çalışma kapasitesi, üretim ve pazarlama gücü ile 
uyumlu olarak tasarımlanmaması ve işletilmemesi; başka bir deyişle, finansal alt sistem ile diğer 
işletme alt sistemleri arasındaki uyumsuzluktur. Gerçekte işletmenin felaketler dışında dışsal 
etmenlerden kaynaklanan krizlerden etkilenip etkilenmemesi ve krizi aşıp aşamaması, tümüyle 
işletmenin sağlam bir finansal yapıya sahip olup olmamasına bağlıdır.  

Diğer İşlevsel Etmenler: Finansal etmenlerden başka işletmenin “pazarlama ve satış”, 
“üretim”, “satın alma” ve “insan kaynakları” gibi işlevsel alt sistemlerinin de iyi tasarımlanmaması 
ve işletilmemesi karşılıklı etkileşim içinde iç ve dış uyumsuzluklara yol açarak işletmeyi finansal 
darboğazlara ve krize sokabilir. Zaten finansal krizlerin çoğunun nedeni işletmenin diğer işlevsel alt 
sistemlerinde ortaya çıkan sorunlardır. Örneğin piyasa araştırmasına dayanmayan üretim, pazarlama 
ve satış politika ve etkinlikleri, başat işletme fonksiyonu olan pazarlama ve satışta uzman yöneticilerin 
kullanılmaması ve yanlış pazarlama karması uygulaması; emek yoğun üretim, atölye türü üretim, 
siparişe göre üretim ve kitle üretimi gibi üretim tiplerinden yanlış seçim veya zamanında uyarlamaya 
gidilmemesi; üretim sisteminin esnekliği, üretim teknolojisi, kalitesiz üretim, ürün toplatılması, 
işbölümü ve uzmanlaşmaya gidilmemesi, üretim ve satışa uyumlu satın alma ve stok yöntemlerinin 
uygulanmaması, tüm basamaklarda gereken nitelikte eleman çalıştırılmaması işletmede verimsiz ve 
yüksek maliyetli performansa, işlevler arasında kısır döngüye, finanssal sorunlara ve sonuçta 
işletmeyi krize götürebilmektedir. 

Yönetsel ve Örgütsel Etmenler: Üst yöneticilerin yöneticilik ve liderlik tarzları, yetki ve 
sorumlukların dağıtımı, ast-üst ilişkileri, örgüt içi formel ve informel iletişim, karar verme, yönetimin 
merkeziliği, yönetsel değerler gibi konular yönetsel ve örgütsel yapıyı (alt sistemi) belirler 
(Özdevecioğlu, 2002: 95). İşletmelerin krize düşmelerindeki en önemli etmenlerden biri de, üst düzey 
yöneticilerin yeteneksiz, deneyimsiz ve yetersiz donanımda olmalarıdır. Bu etmen, üst yöneticilerin 
çevresel değişmeleri izleme, değişimlerle ilgili veri toplama, yorumlama ve değerlendirme 
konularındaki deneyimsizlik ve yetersizlikleri; öngörü ve sezgi gücü zayıflıkları, yeni sorunların 
farklılığını kavrayamama ve onlara eski çözümleri uygulama eğilimleri, çevrenin aktif ve dinamik 
yapısı karşısında pasif ve yavaş kalmaları, sistemi kusurlu bulmaları, krizi inkar etmeleri şeklinde 
kendisini gösterir. Öte yandan “örgütsel yapı, çevresel değişmelere uyum gösteremeyecek kadar katı 
ise, sorunlara en yakın kişi ve grupların üst yönetime hızla ulaşmasına olanak tanımayan bir iletişim 
sistemi ve yapı oluşturulmuşsa örgütün krizle karşılaşma olasılığı artar, buna karşılık krizin üstesinden 
gelme olanağı azalır” (Asunatlı ve başk., 2003: 144).  

Ortaklar Arası Anlaşmazlıklar: İşletmeleri sıkça krize sokan bir neden de ortakların yönetim 
anlayışları, beklentileri, kıskançlıkları gibi nedenlerle anlaşamamalarıdır. Şirketlerin yaşam süresiyle 
ilgili yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortalama şirket 
ömrünün on yılı aşmadığı görülür. Ortaklığın kurulmasının ortakların uzmanlık ve nitel farklılık-
larından çok kardeşlik, akrabalık, hemşerilik ve arkadaşlık gibi türdeşlik özelliğine dayanması; 
ortakların aynı zamanda şirkette yöneticilik yapması, işbölümünün getirdiği nimet-külfet farklıkları, 
ortaklar arasındaki ilişkilerin şirket işlerine “ahbap çavuş” ilişkisi içinde yansıtılması, ortaklar arası ve 
ortaklarla şirket arasındaki ilişkilerin daha başlangıçta ilke ve kurallara bağlanmaması, kurumsal-
laşamama, yazılı çalışma alışkanlıklarının olmaması aktif ortakların şirket kasasını kendi cebi gibi 
kullanmaları, pay farklılıkları ve bağımsız hareket etme eğilimleri, ortakların eş ve ailelerinin rekabet 
ve dedikoduları, işe alınan akrabalar, beliren kuşku ve hoşnutsuzlukların içe atılıp açıkça tartışıl-
maması, ortaklar arasında çıkan anlaşmazlık ve sürtüşme nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir 
kez sürtüşme başladığında, yukarda sayılan nedenlerin tamamı ya da tamamına yakını anlaşmazlık 
nedeni olarak göze batmaya başlar. Bu da yönetimde tıkanmalara, işlerde aksama ve verimsizliklere, 
risklerden kaçınmalara, finansal darboğazlara ve sonuçta da şirketi krize götürmektedir. 

İşletmenin Tarihi Geçmişi ve Deneyimleri: İşletmeler, içinde bulundukları krizin çözümünde 
geçmiş deneyimlerinden yararlanabilirler. Geçmiş krizlerde başarı sağlayan etmenlerin algılanması 
ve deneyim birikimi, krizlerin kendine özgülüğüne karşın yeni krizlere karşı alınacak önlemler ve 
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krizi algılama konusunda önemli ipuçları sağlayabilir. 
Diğer Etmenler: Yukarıdaki etmenlerin dışında “işletmenin yaşam evresi”, “kazalar”, “grev”, 

“el değiştirmeler”, “firma sahibinin ölümü”, “yoğun dedikodular”, vb diğer etmenler de işletmelerde 
krize yol açabilirler. 

Krizin İşletme Üzerindeki Etki ve Sonuçları 
Krizlerin işletmenin yönetsel ve örgütsel yapısı ile diğer işlevsel alt sistemleri üzerindeki etkisi 

değişkenlik gösterse de bu etki ve sonuçları şu başlıklar altında toplanabilir:  
Satışlarda Düşme: Krizin temel kaynak ve etkenleri ne olursa olsun, kriz işletmede kendini 

genelde ilk önce satışlarda düşme olarak gösterir. 
Finanssal Darboğaz: İşletmede krizin temel nedeni finans kaynaklı olmasa bile, kriz nedeniyle 

satışlardaki önemli ve sürekli düşüş nakit girişlerinde düşüşe, kredi kaynaklarının tüketilmesine, faiz 
ve maliyetlerde artışa, borçların ödenememesine ve sonuçta finanssal darboğaza yol açmaktadır. 

Personel Azaltımı: Krize giren işletmelerde nakit çıkışını azaltmak ve giderleri kısmak amacıyla 
başvurulan ilk önlem, genelde personel azaltımı olmaktadır. 

Hızlı Karar Alma Zorunluluğu: Çevresel değişimlerin çok hızlı ve sürekli olması nedeniyle 
kriz sürecinde yönetim çoğu zaman karar süreçlerinde yeterli süre ve hareket seçeneklerine sahip 
olamamaktadır (Dinçer, 1998: 284). Belirsizlik koşulları nedeniyle yönetim ancak kısa dönemli 
öngörüler yapabilmektedir. Böyle durumlarda ise yönetimin çabuk karar alma zorunluluğu ortaya 
çıkmakta ve hızlı karar alabilme yeteneği büyük önem taşımaktadır (Titiz ve Çarıkçı, 2001: 206). 

Yetkinin Merkezileşmesi: Yetkilerin merkezde toplanmasının en önemli nedeni, krizin işletme-
lerde normal karar alma süreçlerini bozmasıdır. Kriz dönemlerinde işletme açısından hızlı bilgi akışı 
ve çok yönlü haberleşmeyle hızlı ve doğru karar verme gereğinin artması, örgüt içerisinde yetkilerin 
merkezileşmesi eğilimini doğurur (Dinçer, 1992:284). Kararların merkezde toplanması, karar verme 
sürecini hızlandırabilir ancak, eğer işletmenin çeşitli şubeleri varsa karar vermede gecikmeler olabilir. 

Karar Sürecinin ve Kalitesinin Bozulması: Kararların hızlı ve tek merkezde alınması, danış-
maların azalması nedeniyle yönetimin temel işlevleri arasında yer alan planlama, yürütme, örgütleme, 
koordinasyon ve kontrol süreçlerinin programlanan bir şekilde uygulanması zorlaşmaktadır. Zaman 
baskısı nedeniyle uzun vadeli planlama çalışmaları yerine, kısa vadeli programlarla yetinilir. Karar 
sürecindeki bu değişiklikler de kararların kalitesini bozar (Barton, 1993:78).  

Örgüt İçi İletişim ve İlişkilerin Bozulması, Koordinasyonun azalması: Dış çevreden gelen 
bilgilerin yetersizliği, yetki ve sorumluluk değişiklikleri, örgütteki değişmeler ve personel azaltımı 
sonucunda örgüt içi iletişimde kopukluklar ve bozulmalar, birimler ve bireyler arasında koordinasyon 
eksiklikleri yaşanır. Yönetsel ve örgütsel sorunlar karşısında birimler arasında karşılıklı suçlamalar ve 
sorumluluktan kaçınmalar başlar, departmanlar arası ilişkiler giderek bozulur.  

Görev, Yetki ve Sorumluluklarda Karmaşa: Personel sayısının azaltılması, bazı görev ve 
birimlerin birleştirilmesi, ek görevler verilmesi, yetkilerin üst yönetimde toplanması; görev, yetki ve 
sorumluluklarda değişiklikler yapılmasına, bu da görev yetki ve sorumluluklarda karmaşaya yol açar. 

İşletmede Gerilimin Artması: Kriz dönemlerinde çalışanların gönülsüz olarak işten çıkarılması, 
çalışanlar arasında işine son verileceği korku ve endişesi yaratır; bu da panik ve çatışma ortamına yol 
açar. Sıkıntılarla boğuşma, dış ve iç çevredeki çıkar gruplarıyla olan sürtüşmeler çalışanları olduğu 
kadar üst yönetimi ve işletme sahiplerini de gerilime sokar. 

Moral ve Psikolojik Çöküntü: Kriz dönemlerinde ortaya çıkan ağır şartlar, zaman baskısı ve 
gerilim ortamı bireylerin moralini etkiler. Moralin düşmesi örgüt iklimini de olumsuz etkileyecektir. 
En kötüsü de bu iklimin yaygınlaşması ve çalışanlar arasındaki ilişkilere hakim olması, bir yılgınlık, 
karşılıklı suçlama ve güvensizlik ortamının oluşmasıdır 

İşletmeye Karşı Güveninin ve Bağlılığın Sarsılması, İşletmenin Prestij Kaybı: Kriz dönem-
lerinde çalışanlar ve birimler birbirlerini suçlayabilmekte ve bu da karşılıklı güvenin sarsılmasına 
neden olabilmektedir. Bu gibi durumlar, işletmenin verimliliğini olumsuz etkileyecek şekilde işletme 
içindeki informal gruplaşmaların oluşmasına neden olabilmektedir (Titiz ve Çarıkçı, 2001: 206). Öte 
yandan krizden çıkabilmek için yapılan değişim ve yeniden yapılanma çalışmaları, personel azaltımı, 
ücretlerin geç ödenmesi çalışanlarda geleceğe ilişkin korkuların ön plana çıkmasını sağlar (Tack, 
1994:58). Bu korku bireyler açısından endişe vericidir. İşletmede kalıp kalmama kararını etkileyebilir. 
Çünkü krize maruz kalmış bir işletmede kalmak artık risklidir. Bu yolla işletme, bazı nitelikli perso-
nelini kaybedebilir (Özdevecioğlu, 2002: 100). Bunun yanında, işletmenin tedarikçileri, taşeronları, 
hizmet ve kredi verenleri ödemelerde olan aksamalar ve sözlerin tutulamaması üzerine işletmeye 
güven ve bağlılıklarını kaybederler. Üretim ve sevkıyat programlarındaki aksamalar nedeniyle satış ve 
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dağıtım kanallarında yer alan temsilciler, komisyoncular, bayi ve distribütörler de benzer etkilen-
melere uğrarlar. Bunların sonucu ise, işletmenin iç ve yakın dış çevresinde müşterilerde oluşan güven 
ve prestij kaybıdır. 

KRİZ KOŞULLARINDA FİNANSAL YÖNETİM MODELİ 

Krizde Finansal Yapının Önemi 
İşletmelerde ortaya çıkan krizlerin temel kaynaklarından ilki işletmenin finansal yapısının işlet-

menin amaç ve hedefleri, çalışma kapasitesi, üretim ve pazarlama gücü ile uyumlu olarak 
tasarımlanmaması ve işletilmemesi; başka bir deyişle, finansal alt sistem ile diğer işletme alt 
sistemleri arasındaki uyumsuzluktur. Finansal alt sistem işletmenin kan dolaşım sistemi olup işlet-
meyi besleyerek yaşamının sürmesini sağlar. Gerçekte işletmenin felaketler dışında dışsal etmenlerden 
kaynaklanan krizlerden etkilenip etkilenmemesi, tümüyle işletmenin sağlam bir finansal yapıya sahip 
olup olmamasına bağlıdır. Tıpkı sağlıklı bir bedenin çevre koşullarındaki olumsuzluklara karşı kendini 
kolayca uyarlayabilmesi ve etkilenmemesi gibi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Küçük ve Orta 
Boy İşletmeleri (KOBİ’leri) krize sokan veya krize duyarlı bir duruma getiren en önemli etmen, bu 
işletmelerin ortak finansal özellikleri ve sorunlarıdır. 1000 adet KOBİ üzerinde yapılan bir 
araştırmaya göre finansal sorunlar şu şekilde belirtilmiştir (Uludağ ve Serin, 1991: 172-181): 

Genel kredi hacmi içinde KOBİ’lere açılan kredilerin oranı çok düşüktür. Nitekim, 
“Türkiye’de girişimcilerin sorunları konusunda yapılan saha çalışmalarında finansman sorunu 
listedeki birincilik sırasını diğer sorunlara göre büyük farkla korumaktadır. Bu durum Türkiye’de 
işletme sayısı olarak %95’i, yaratılan katma değer olarak %25’i aşan KOBİ’lere dağıtılan kredilerin 
sadece %3’ünün tahsis edildiği; bu oranın ABD’de %42,7, Almanya’da %35, Japonya’da %50 olduğu 
gibi istatistiki bilgilerle tamamlandığında, yukarıdaki sonuç hiç tartışılmadan kabul edilmesi gereken 
bir Türkiye gerçeği olarak algılanmalıdır” (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 166; Arıkan, 2004:23). 

Finansman sağlanmasında teminat güçlüğü yaşanmaktadır. Bankalar KOBİ’lere ilgi 
göstermemekte, KOBİ’lerde işletmenin performans ve ödeme gücünden çok, işletme sahibinin kişisel 
olarak göstereceği teminatlara bakmaktadır. Kredi işletmeye değil sahibine verilmektedir. İşletme 
sahipleri de kişisel varlıklarını kaybetme riskiyle kredi almaktan ürkmektedirler. 

Öz sermaye yetersizdir. KOBİ’ler küçüldükçe girişimcilik, yöneticilik ve mülkiyet aynı kişide 
toplanmakta , öz sermaye oranı artarken borçlanma oranı azalmaktadır. 

Sermaye piyasasına giriş sorunları vardır. Sermaye piyasaları büyük işletmelere açıkken 
KOBİ’lere genellikle kapalıdır. 

Tasarruflar yetersizdir. Tasarruflar düşük olduğu gibi, ortak olmak üzere işletme arayan tasarruf 
sahipleri de KOBİ’lere ilgi göstermemektedirler. 

Yatırım kredileri yetersizdir. 
Oto finansman olanakları sınırlıdır. KOBİ’ler genelde emek yoğun olup karları düşüktür.  
Faiz oranları yüksektir. Krediler üzerinde caydırıcı etki yapmaktadır. 
İşte bu nedenlerle, gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler genellikle yetersiz yatırım ve işletme 

sermayesiyle kurulurlar. Piyasa özellikleri nedeniyle önlerine sık sık yeni ürün ve yeni pazar alanı 
fırsatları çıktığından, bu tür işletmeler finanssal yapıları zaten yetersizken bir de boylarını aşan 
heveslere kapıldıklarında iç ve dış çevre değişmeleri karşısında çok duyarlı bir duruma gelerek 
kolayca krize girebilmektedirler.  

Yukarda açıklandığı gibi işletmelerin krize girmelerinin en önemli nedeni finansal yapılarının 
yetersiz olmasıdır. Kriz başka nedenlerle çıksa bile, krize karşı uygulanacak araç ve yöntemlerin 
çeşitliliği, krize dayanma güçleri ve krizi atlatmaları tümüyle işletmelerin finansal yapılarıyla 
bağlantılı olmaktadır. Bu nedenle, gerek krize hazırlık döneminde ve gerekse kriz sürecinde 
finansman ve nakit akımı yönetiminin çok önemli ve özel bir yeri bulunmaktadır.Nitekim, 
“Türkiye’deki küçük girişimcilerin çok ciddi ve önemli finansal sorunları vardır. Bu sorunlar esasında 
başka nitelikli sorunlardır. Pazarlama sorunudur, yönetim veya tedarik sorunudur, teknoloji seçiminde 
yapılan hataların sonucudur. Finansman sorunu bu gerçek sorunların bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla bu finansal sorunlar listesinin başkaca sorunlarla genişletilmesi ve çözüm 
yollarının aranması gerekmektedir”(Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 167). Gerçekten de yaşanan 
krizlerin birçoğunda işletmeler ödeme tıkanıklıklarını yaşadıkları zaman krizi hissettiklerinden, 
diğer departmanların ilk suçladıkları bölüm finans departmanı olmakta ve bu işlevin etkin 
yürütülmemesinin krizi yarattığı belirtilmektedir. Örneğin satış, “istediğim malı temin edemediniz 
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veya üretimi yapamadınız satışlarım bu yüzden düştü”; üretim, “hammaddelerin parasını 
ödeyemediğimizden üretimi yapamadık” vb kısır tartışmalarla kabak finansman işlevinin başına 
patlamaktadır. Bu bakımdan aşağıda açıklanan kriz yönetim modelinde örnekler daha çok finansman 
ve nakit yönetimi ile ilgili olarak verilecektir.  

Modeli aşağıda açıklanacak olan Kriz Yönetimi yaklaşımının amacı, organları, kurulların 
toplantı ve raporlama düzeni, rapor ve toplantılarda ele alınacak değerlendirme konuları ve sürekli 
gündem maddeleri, uygulanacak araç ve politikalar vb çalışma esaslarıyla ile ilgili prosedürel 
ayrıntıları bir uygulama yönergesi halinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Şekil-2’de çizimsel olarak 
verilen ve yönergede yer alan modelin ana öğelerine yer verilecektir. 

Modelin Amacı ve Temel Yaklaşımı 
Modelin amacı ve temel yaklaşımı, krizi çıkmadan önce algılayarak gerekli hazırlık çalışmalarını 

yapmayı ve krizi önlemeyi; kriz sürecinde de krizin en az hasarla, mümkünse avantaj sağlanarak 
işletmesidir. Örneğin yönergede kriz yönetimi modelini amacı şöyle belirtilmiştir: 

“Satışlarda ortaya çıkabilecek ani düşüşler, ödemelerin belli zamanlarda yoğunlaşması, 
rakiplerin önceden kestirilemeyen rekabeti, yeni yatırımlarda beklenmeyen nakit giriş ve çıkış 
gerçekleşmeleri; doğal, politik, ekonomik, yasal, teknolojik ve sosyal çevredeki değişikliklerden 
(ambargo, savaş durumu, yüksek enflasyon, düşük kur politikası, alçak konjonktür, grevler, önemli 
kazalar, bulaşıcı hastalıklar, vb.) kaynaklanabilecek olumsuz etmenler gibi nedenlerle gündeme 
gelebilecek ve şirketimizi etkileyebilecek olan kriz durumlarının öngörülmesi, gerekli hazırlık 
çalışmalarının yapılması, şirketin finansman yapısının güçlendirilmesi ve kriz sürecinde ortaya 
çıkabilecek kısa ya da uzun süreli kriz, finansman ve nakit darboğazı sorunlarını, şirketimizin 
itibarını zedelemeden hayati fonksiyonlarını devam ettirmelerini sağlayabilecek şekilde 
çözümlemek üzere kısa ve orta sürede yapılacak hazırlık çalışmaları ve kriz sırasında alınacak 
önlemlerle ilgili esasları, organizasyon, görev ve sorumlulukları belirlemektir.” 

Model, Şekil-2 ve 3’de görüleceği gibi kriz yönetimi organları olarak üst, orta ve alt düzey 
kurul ve takımları temel almaktadır. İyileştirme ve sorunların çözümünün bir takım kurullar 
aracılığıyla yapılması, kriz dönemlerinde işleri ve sorunları geciktirici değil; aksine kararlara katılım 
ve sinerji sağlanması, doğru politika ve kararlara ulaşılması, ortak bir anlayış ve koordine edilmiş 
eylem birliği geliştirilmesi açısından son derece yararlı ve zaman kazandırıcı bir yaklaşım 
olmaktadır. 

Kriz Yönetimi Organları 
Model, kriz öncesi dönemde en üst organ olarak “Kriz önleme Kurulu-KÖK”ü, kriz 

döneminde ise “Kriz Yönetim Kurulu-KIYÖK” ü temel almaktadır. En üst kurul, her iki dönemde de 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil genel müdür ve tüm müdürlerle mali ve hukuk 
danışmanlarından, yani aynı üyelerden oluşmaktadır. En üst katılım, şirketin krize hazırlık ve kriz 
yönetimi çalışmalarına verdiği önemi vurgulamaktadır. KÖK ve KYÖK aynı üyelerden oluşmakla 
birlikte yalnızca işlevleri ve toplanma periyotları değişmektedir.  

KÖK’ün temel işlevi, kriz sinyallerini algılamak, hazırlık ve uyum çalışmalarıyla ilgili ilke, araç 
ve politikaları belirlemek; uygulama kararlarını almak ve yapılan çalışmaları değerlendirmektir. 
KÖK’ün temel ilkesi, “Sürekli İyileşme” olup, şirketin işlevlerinde, performansında ve yapısında 
sürekli gelişim ve iyileşme sağlandığı takdirde, hem elde edilen sonuçlardan herkes daha çok 
yararlanacak, hem de şirket krize hazırlık ve uyum açısından sağlam bir yapıya ulaşmış olacaktır. 
KÖK üç ayda bir toplanır. KÖK’ün gündem maddeleri ve görüşmelerde temel alınacak veriler, bir 
alt organ konumunda olan ve her ay yapılan “İşlevsel Değerlendirme Toplantıları-Kurulları”ndan 
çıkan raporlarla belirlenir. Gündemi yönetim kurulu üyeleri ve müdürlere de danışarak yönetim 
kurulu başkanı ve genel müdür birlikte belirler. Olası krizle ilgili kuvvetli belirtilerin veya finansal 
darboğazların ortaya çıkması üzerine, genel müdür ve yönetim kurulu başkanı KÖK’ü olağanüstü 
toplantıya çağırarak, bu toplantı sonucuna göre “Kriz Süreci” ilan edilir ve bu noktadan itibaren 
KÖK’ün adı KIYÖK olur ve kriz dönemi işlevlerini yürütmeye başlar. 

KIYÖK’ün temel işlevi, krizin vereceği hasarları en aza indirmek ve mümkünse krizi şirket 
açısından avantaja dönüştürmek ve krizden çıkış sürecinde de iyileştirme ve normale dönüşü sağlamak 
üzere yapılacak çalışmalarla ilgili ilke, araç ve politikaları belirlemek; uygulama kararlarını almak ve 
yapılan çalışmaları değerlendirmektir. KIYÖK’ün temel ilkesi, tüm yetkililerde eşgüdüm, işbirliği, 
dayanışma ve top yekûn seferberlik anlayışını yaratarak, sorunların hızla çözümünü sağlamaktır. 
KIYÖK normal olarak ayda bir kez, ancak genel müdür ve/veya yönetim kurulu başkanının çağrısı 



 

 

535

üzerine gerektikçe toplanır. KIYÖK’ün gündem maddeleri ve görüşmelerde temel alınacak veriler, 
bir alt organ konumunda olan ve her ay yapılan “İşlevsel Değerlendirme Toplantıları-Kurulları” ile 
“İşlevsel Kriz Takımları”ndan çıkan rapor ve önerilere göre belirlenir. Gündemi yönetim kurulu 
üyeleri ve müdürlere de danışarak yönetim kurulu başkanı ve genel müdür birliktebelirler. KIYÖK, 
ivedi durumlarda usullere bakmadan bir tek gündem maddesiyle de her zaman toplanabilir. 

Kurullar-İşlevsel Değerlendirme Toplantıları, kriz öncesi ve kriz dönemlerinde üst kurulların 
bir alt organı niteliğindedir. İşlevsel değerlendirme toplantıları, şirketin her temel işlevi için ayrı 
olmak üzere ayda birer kez yapılır. İşlevsel kurul niteliğinde olan bu toplantılar, kriz döneminde 
haftada bir kez veya gerektikçe yapılabilir. Modelde temel işlevlere bağlı olarak “Mali İşler 
Değerlendirme Toplantısı-DT”, “Pazarlama ve Satış DT”, “Üretim ve Satın Alma DT”, “İnsan 
Kaynakları ve İdari İşler DT” olmak üzere en az dört ve ayrıca işlevler arası bir platform olarak 
“Müdürler DT” olmak üzere en az beş toplantı ve kurul öngörülmüştür. Kurullar, yönetim kurulu 
başkanı veya genel müdürün başkanlığında tüm müdürlerle o işlevsel bölümün şef ya da 
sorumlularının katılımıyla toplanır. Bir işlevsel değerlendirme toplantısına diğer müdürlerin 
katılmasının amacı, işlevler arası iletişim ve bilgi akışını sağlamak, işlevsel değerlendirmelere diğer 
işlevlerin bakış ve eleştirisini de katarak sistem yaklaşımı içinde bütünsellik ve sinerji kazandırmak ve 
sağlıklı politikalar üretmektir. 

Kurulların temel ortak işlevi, şirketin fonksiyonel bölümleriyle ve şirketle ilgili performans 
değerlendirmesi yapmak, sorunları ortaya çıkarmak ve değerlendirmek, politikalar ve çözüm yolları 
geliştirmek ve uygulama denetimi yapmaktır. Kriz döneminde kurulların sık sık toplanarak, hızla 
değerlendirme yapıp sorunlara çözüm önerileri geliştirmesi esastır. Her işlev kurulunda, o işlev 
müdürlüğünce hazırlanan aylık ve dönemsel faaliyet ve performans raporu sunulur ve tartışılır. Bu 
rapor, mevcut dış ve iç çevre durumunu, durumun hedef ve standartlarla karşılaştırılmasını 
(performans göstergelerini), sapmaların yorumunu, sinyal niteliğindeki önemli saptamaları, 
sorunları ve çözüm önerilerini içerecek şekilde hazırlanır. Kurul ve toplantı tutanağı bölüm şefi 
tarafından tutulur, daha sonra işlev müdürünce gözden geçirilerek raporla birlikte üst kurullara (KÖK / 
KIYÖK ve Yönetim Kurulu) sunulmak üzere genel müdürlüğe verilir. Bölümler (işlevler) bazında 
her raporun hangi gösterge ve değerlendirmeleri içereceği Şekil-2’de verilmiştir. Bu gösterge ve 
değerlendirme konuları, aynı zamanda işlevsel kurulun gündemini de oluşturur. 

Çevresel Değerlendirmeler: Özellikle gelişmekte ve geçiş ekonomisinde olan ülkelerde 
işletmeleri etkileyerek krize götürebilecek dışsal etmenlerle çok sık karşılaşıldığından, modelde 
çevresel değerlendirmelere büyük önem verilmiştir. Her işlevsel değerlendirme toplantısının 
gündeminde ve bölüm raporunda, şirketin işlevsel anlamda dış çevre ile ilişkileri, dış çevredeki 
durum ve gelişmeler, dış çevrenin şirketi ve işlevi etkileyen durumları, bunlara karşı alınacak 
önlemler ayrı bir bölüm halinde ele alınır ve değerlendirilir. Örneğin, dış ve iç pazarda olan 
gelişmeler, sektörün ve rakiplerin durumu ve şirket üzerine etkileri Pazarlama ve Satış DT’da; 
teknolojik çevre ve hammadde piyasalarında olan gelişmeler ve şirket üzerine etkileri Üretim ve Satın 
Alma DT’nda; çalışma ve iş güvenliği mevzuat ve yaşamındaki değişiklikler, işgücü pazarındaki 
gelişmeler, hırsızlık ve sabotaj gibi toplumsal risklerle kaza, deprem ve yangın gibi felaket riskleri ve 
bunların şirket üzerindeki etkileri İnsan Kaynakları ve İdari İşler DT’da ; dünya ve ülke 
ekonomisinde olan gelişmeler, mali mevzuat ve finans piyasalarındaki değişiklikler, banka ve diğer 
finans kuruluşlarıyla olan ilişkiler ve bunların şirket üzerindeki etkileri Mali İşler DT’da; tüm dış 
çevreyle olan ilişki ve etkileşimler Müdürler DT’da değerlendirilir, alınacak önlemlerle ilgili 
politikalar geliştirilir. 

Bölüm Kriz Takımları: Model, kriz sürecinin kararlaştırılmasıyla işlevsel bölümlere ilişkin kriz 
takımlarının faaliyete geçmesini öngörmektedir. Her işlevsel bölümde bir adet kriz takımının 
kurulması esastır; Mali İşler Kriz Takımı (Şekil-3), Satış ve Pazarlama Kriz Takımı gibi. Kriz 
takımlarının temel işlevi, üst kurullar ve yönetim için gerekli verileri hazırlamak, öneriler ve çözüm 
yolları sunmak; kararları, politika ve araçları uygulamak ve yaşama geçirmektir. Bölüm kriz 
takımının üyeleri, işlevsel bölüm müdürü, bölümün alt işlev şef veya sorumluları ile bölüm 
müdürünün uygun gördüğü bölüm personelidir. Takım üyelerinin tamamına yakını, bir üst kurul olan 
İşlevsel Değerlendirme Toplantılarına da katıldıklarından organlar arası anlayış, işbirliği ve eşgüdüm 
farklılık ve kopuklukları da önlenmiş olur. Kriz takımları normal olarak her gün bir kez toplanmak 
zorundadırlar. Gerektiğinde günde birkaç kez toplanabilirler. Gerek gördüğünde toplantıya Genel 
Müdür veya Yönetim Kurulu Başkanı da katılabilir. Eşgüdüm ve işbirliği gerektiren durumlarda 
farklı bölümlerin kriz takımları bir arada toplanabilirler. Kriz takımı toplantı sonuçları, önerileri, 
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hazırlanan veriler, toplantıdan sonra bölüm müdürü tarafından Genel Müdüre ulaştırılarak günlük 
uygulama kararları için ışık tutulmuş olur. 

Deprem, yangın ve sel gibi felaketler nedeniyle Yangın Söndürme ve Kurtarma Takımlarının 
kurulması ve bu takımların işleyişi ve eğitimi, kriz yönetiminin İdari İşler işlevi olarak modelde yer 
almakta ve ayrı bir yönergesi bulunmaktadır. Öte yandan şirketin krize girmesi, hedef kitlelerin, 
tedarikçilerin ve şirketle iş yapan herkesin gündemine de gireceğinden, Halkla İlişkiler Kriz 
Takımının eğitimi, kullanacağı araçlar, açıklamalarda gözetilecek ilkeler, iletişim adresleri, diğer kriz 
takımlarıyla koordinasyonu gibi hususlar, modelin önemli öğelerinden biridir. 

Modelde Finansman ve Nakit Yönetimi İşlevi 
Finansman ve nakit yönetimi, Kriz Yönetiminin hazırlık ve kriz evrelerinde en önemli 

öğelerinden birini oluşturur. İşletmelerde normal dönemlerde finansman yönetiminden ve kuşkusuz 
kendisine bağlı işlev ve birimlerin yönetiminden Finansman Müdürlüğü veya Mali İşler Müdürlüğü 
sorumludur. Yetkili birimler bilinen finansman ve nakit yönetimi ilke ve araçlarını kullanarak 
işlevlerini sürdürürler. Kuşkusuz bu anlamıyla finansman yönetimi bu çalışmanın konusu dışında 
kalmaktadır. Burada finansman ve nakit yönetiminin krize hazırlık ve kriz dönemlerindeki krizle 
ilgili yönleri ele alınacaktır. Kriz yönetimi modelinde finansman ve nakit yönetimi işlevinin yeri, 
Şekil-3’de çizimsel olarak gösterilmiştir.  

Organlar ve İşleyiş 
a. Modele göre finansman yönetiminin kriz yönetimi süreci içinde yeri, krize hazırlık ve kriz 

dönemlerinde temelde değişmemektedir. Her iki dönemde de Mali İşler Değerlendirme Kurulu 
ve Toplantısı, mali işler ve şirketle ilgili performans değerlendirmesi yapmak, sorunları ortaya 
çıkarmak ve değerlendirmek, politikalar ve çözüm yolları geliştirmek ve uygulama denetimi 
yapma işlevini görür. Bu işlevini görürken, kriz öncesi dönemde bu çalışmalar, şirketin finansal 
yapısını güçlendirme ve krize hazırlık yönünde, kriz döneminde ise krizin vereceği hasarlardan 
ve nakit darboğazı sorunlarından kaçınma ve tedavi yönünde önem kazanmaktadır. Kriz öncesi 
dönemde Kriz Önleme Kurulunun, kriz döneminde ise Kriz Yönetim Kurulunun bir alt organı 
olarak çalışır. Kurulun üyeleri, işlevi, toplantı şekli yukarda kurullar alt başlığında açıklanmış ve 
bu bilgiler ayrıca, bu kurulun çalışmaları sonucunda elde edilen ve üst kurula veri oluşturan 
çıktıları ve ilişkileri de kapsayacak biçimde Şekil-3’deki Krizde Finansman ve Nakit Yönetimi 
Modelinde verilmiştir. 

b. Mali İşler Değerlendirme Toplantısı ve Kurulunun yapı ve işleyişiyle ilgili yönerge bölümü 
aşağıda verilmiştir.  

Muhasebe Ve Mali İşler Değerlendirme Toplantısı Yönergesi 
1. Toplantının Amacı: Şirketin aylık, üç aylık ve yıllık bilanço ve gelir tablolarını; nakit bütçesi ve 

nakit akımını, şirket varlıklarının oransal dağılımını, performans göstergelerini, banka ve 
finansal kurumlarla olan ilişkilerini, bölümün işleyişini, muhasebe ve mali işlerle ilgili dış çevre 
ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek ve şirketin finansal yapısını kuvvetlendirerek her 
türlü kriz durumuna hazırlıklı olmasını ve sürekli gelişimini sağlamak üzere, şirketin geleceği ile 
ilgili planlamaların yapılması, politika ve uygulama kararlarının alınması için Yönetim Kurulu 
ve diğer kurullara ışık tutmak, öneriler getirmek ve veri sağlamaktır. 
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              : Yalnızca Krize Hazırlık Dönemindeki yapı ve ilişkileri göstermektedir. 
Şekil – 3   Krizde Finansman ve Nakit Yönetimi Modeli 
 

2. Toplantı Düzeni: Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında Genel Müdür, şirketin 
tüm departman müdürleri, muhasebe ve finans şef veya sorumlularının katılımıyla her ayın 
dördüncü haftası içinde şirketin toplantı salonunda yapılacaktır. Sunum, bu yönergede açıklanan 
değerlendirme konularını kapsayacak şekilde Muhasebe ve Mali İşler Müdürü tarafından 
yapılacaktır. Toplantıda Muhasebe Şefi / Sorumlusu tarafından tutanak tutulacak ve bu tutanak, 
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü tarafından toplantıdan en geç bir hafta içinde toplantıdaki 
değerlendirmelere göre düzeltilmiş değerlendirme raporuyla birlikte Genel Müdürlüğe 
verilecektir. Toplantıda, en geç bir önceki ayı ve/veya dönemi kapsayan verilere göre 

KRİZ YÖNETİM KURULU-KIYÖK 
 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 
• Genel Müdür 
• Tüm Müdürler 
• Halkla İlişkiler Sorumlusu 
• Hukuk Danışmanı 
• Mali Danışman 

POLİTİKA 
ARAÇ 
SEÇİMİ 
VE  
UYGULAMA 
KARARLARI

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI 

GENEL MÜDÜR

KRİZDE 
FİNANSMAN 

İ

ÇIKTILAR 
•Rapor 
• Bilânço 
• Gelir Tablosu 
• Finansal  
  Göstergeler 
•Nakit Akım   
 Tablosu 
•Gerektiğinde 
Ayrıntılı Hesap  
 ve Tablolar 

MALİ  İŞLER 
DEĞERLENDİRM

E TOPLANTISI

MALİ  İŞLER 
KRİZ TAKIMI 

ÇIKTILAR 
•Rapor 
•Finansal Göstergeler 
•Nakit Bütçesi 
•Nakit Akım Tablosu 
  (günlük, haftalık ,aylık, 
  yıllık) 
•Günlük Finans Raporu 
•Klase Edilmiş Alacaklar
 Tablosu 
•Klase Edilmiş Borçlar  
 Tablosu 
•Gerektiğinde 

Bilânço 
Gelir Tablosu 

DEĞERLENDİRME, 
POLİTİKA 
GELİŞTİRME 
UYGULAMA 

VERİ OLUŞTURMA 
POLİTİKA VE 
ARAÇLARI 

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI 

GENEL MÜDÜR 
 
Mali İşler ve Muhasebe 
Müdürü 
•Satış ve Paz. Md. 
•Üretim Müdürü 
•İnsan Kaynakları Md. 
•Diğer Müdürler 
•Finansman Sorumlusu 
•Muhasebe Sorumlusu 
Müdür katılımı konuya göre 

MALİ  İŞLER VE MUH. 
MÜDÜRÜ 

 
•Banka ve Krediler 
sorumlusu 
•Tahsilat Sorumlusu 
•Ödemeler Sorumlusu 
•Muhasebe Sorumlusu 

KRİZ ÖNLEME KURULU-KÖK 
 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 
• Genel Müdür 
• Tüm Müdürler 
• Halkla İlişkiler Sorumlusu 
• Hukuk Danışmanı 
• Mali Danışman 

POLİTİKA 
ARAÇ SEÇİMİ 
VE  
UYGULAMA  
KARARLARI 
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hazırlanmış raporlar değerlendirilecektir. Toplantı olağanüstü dönemlerde, daraltılmış veriler 
ve gündemle her hafta yapılabilecektir. 

3. Toplantıya Hazırlık Programı: Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğünce, 
a. Her ayın ikinci haftasında mizan, bilanço ve gelir tablosu, nakit bütçesi ve nakit akım 

tablosu, alacak ve borç tabloları, açıklamalı sorunlu alacaklar ve borçlar listesi, finansal 
analiz tablosu – rasyolar ve grafikleri, departmanın işlevsel faaliyetleri ve sorunları 
karşılaştırmalı olarak hazırlanıp rapor haline getirilecektir. 

b. Bu tablo ve raporlar, üç ayda bir sayıma, stok ve kur değerlemesine dayalı olarak 
hazırlanacaktır.  

c. Ekonomi ve finans piyasalarıyla ilgili göstergeler, mevzuattaki değişiklikler, kamu 
otoriteleriyle ve finansal kurumlarla olan ilişkiler de bu raporda yer alacaktır. Ekonomi ve 
politik durum ve finans piyasalarıyla ilgili gelişmeler Tablo-1’de verilen göstergelere göre 
raporlaştırılacaktır. 

d. Ekim ayında yapılacak üçüncü üç aylık değerlendirmede şirketin yıl içi değerlendirmesi 
yapılarak yıl sonu itibariyle alınacak önlemler belirlenecektir.  

e. Şirketin performans göstergelerini içeren Rasyo ve Finansal Analiz tablosunun (Tablo-2) 
hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde dikkate alınacak ilke, oran, standart ve esaslar, 
“Stratejik Finansal Analiz Planlaması ve Temel Prensipleri” yönergesinde verilmiştir. 
Finansal analiz tablosundaki göstergelerden önemli görülen 10 oran, aylık raporlarda 
mutlaka yer alacak, üç aylık raporlarda ise göstergelerin tümü raporlanacaktır. 

f. Tablolar ve göstergeler rapor haline getirilirken, şirketin ve diğer departmanların 
performanslarını da gösteren kritik sapmalar ve dikkat çeken durumlar ile bunların nedenleri, 
değerlendirilmesi ve öneriler mutlaka rapor yazısında belirtilecektir. 

 
Tablo-1 Ekonomik ve Politik Durum Değerlendirme Tablosu 
 

Ekonomik ve 
Politik Gösterge 
Alanları 

Göstergeleri Ekonomik ve Politik 
Gösterge Alanları Göstergeleri 

- Döviz kurlarının 
durumu 
- Döviz rezervleri-
nin durumu 

- İç paranın aşırı değerlenmesi 
- Döviz kurlarında hızlı artış 
- Rezervlerin giderek azalması 

- Bütçe veya 
kamunun finansman 
açık durumu 

- Bütçe açığının yüzde 5’i 
aşması 
- Faiz dışı fazla oranı 
- Bütçe açığında artış eğilimi 
- Bütçede popülist uygulamalar 

- Bankacılık 
sisteminin durumu 

- Sorunlu banka sayısı ve artışı 
- Döviz açık pozisyonu ve tutarı 
- Banka sermayelerinin 
yetersizliği 
- Batık krediler ve oranları 

- Kısa vadeli dış borç 
- Sıcak para 

- Kısa vadeli dış borç / rezerv 
oranı 
- Kısa vadeli dış borç / M2 
oranı 
- Sıcak para / rezerv oranı 
- Dolarizasyon oranı ve vadesi 

- Cari işlemler 
dengesi 

- Açık oranının yüzde 5’i aşması 
- Döviz gelirlerinin azalması 
- Açığın finansmanında 
zorluklar 

- Politik belirsizlikler - Seçimlere yaklaşma 
- Koalisyon uyumsuzlukları 

- Kamu borçları 

- Kamu borcu / GSMH oranı 
- Ortalama borç vadesi 
- Borçlanma ihalelerinin sıklığı 
- Dövizli borçlanma oranı 

- Bölgesel krizlerden 
etkilenme -Etkilenme göstergeleri 
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Tablo-2 Rasyo ve Finansal Analiz Tablosu (İşaretli oranlar yalnız aylık raporlarda yer alır)  
FİNANSAL ANALİZ (RASYO) KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (01/01/2003 - 31/03/2003 DÖNEMİ ) 
ŞİRKET İSMİ :         
No  RASYO TÜRÜ Bu  

Dönem 
Rasyolar

Önceki  
Dönem 
Rasyoları

Geçen 
Yılki Bu 
Dönem 
Rasyoları

REFERANS 
RASYOLAR % 
VE SAYILAR 

Sapma 
(1-4) 

Oransal 
Sapma 
(1-4)/4 

Ö
ne

ri
le

r 

    (1) (2) (3) (4) (5)   (6) 
    2003/03 2002/12 2002/03         
A KARLILIK RASYOLARI               
1 Net Kar / Net Ciro       %       ≥18       
2 Brüt Kar / Net Ciro       %       ≥36        
3 Net Kar / Brüt Ciro       %       ≥15        
4 Net Kar / Ödenmiş Sermaye       %       ≥30       
5 Liste Karı / Liste Fiyatı       %      ~47.5        
B ÇALIŞMA RASYOLARI                     
6 Faliyet Giderleri / Net Ciro       %       ≤18        
7 Faliyet Giderleri / Brüt Kar       %       ≤50        
8 Faliyet Giderleri / Net Kar       %       ≤100        
9 İskontolar / Brüt Ciro       %       ≤17.5        
10 Ortalama Stoklar / Aktifler       %       ≤35        
11 Ortalama Stok / Özsermaye       %       ≤40        
12 Stok Devir Hızı =(Smm / ort.Stok)                 ≥4        

13 Özsermaye Devir Hızı  (Net Ciro / Ödenmiş 
Özsermaye)                 ≥6        

14 Reklam Tanıtım Giderleri / Brüt Ciro                 ≤5        
15 Çekişler / Kar Payı - Ortak A       %       ≤50       
  Ortak B       %       ≤50        
16 Alışlar / Brüt Ciro             %       ≤52.5        
17 Cirosal Büyüme Oranı                 ≥30        
C LİKİDİTE RASYOLARI               
18 Cari Oran (Dönen Aktifler/ Dönen Pasifler)                 1.5-2       

19 Likidite Oranı (Dönen Aktifler- Stoklar)/ 
Dönen Pasifler                 1.2-1.5       

20 Nakit Dönüş Hızı (Net Ciro / Nakdi Değ.)                  ≤10        
21 İhtiyat Akçesi / Özsermaye       %       ~20        
22 İhtiyatlar / Özsermaye       %       ~45        
a- (Hazır Değerler+İhtiyatAkçesi)/ Özsermaye       %       ~30        
b- 1 Aya kadar C/H Alacaklar  / Özsermaye       %       ~15        
23 Alacakların Devir Hızı (Net Ciro/Ort.Ala)                 ≥4       
24 Şüpheli Alacaklar / Brüt Ciro        %       ≤1        
25 Çekli Alacaklar Dahil Alacakların Devir Hızı                 ≥3        
26 Brüt Satış / Top.Aktifler(Aktif Devir Hızı)                 ≥2       
D BORÇ RASYOLARI               
27 Kısa Vadeli Borçlar / Dönemsel Net Ciro  1       %       ≤100       
   2       %       ≤40       
   3       %       ≤25       
   4       %       ≤25       
28 Uzun V.Borç/Özser (KaldıraçOranı)                 ~1        
29 Yabancı Kaynaklar / Aktifler       %       ≤50        
30 Yabancı Kaynaklar / Özsermaye                 ≤1        
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g. Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan tablo ve raporlar her ayın üçüncü haftası içinde Mali 
Müşavir ve Genel Müdürü denetiminden geçirilerek Yönetim Kuruluna ve toplantıya 
katılacak üyelere incelemeleri ve görüş oluşturmaları için dağıtılacaktır. Bilanço ve gelir 
tabloları ile bu tablolara ilişkin raporların kimlere verileceği ve toplantının hangi aşamasında 
kimlerle görüşülüp değerlendirileceği Genel Müdürce belirlenecektir. 

h. Kesin toplantı tarihi her ay bir yazı ile toplantı üyelerine duyurulacaktır. 
4. Gündem: Sunum ve değerlendirmeler aşağıda verilen gündeme göre yapılacaktır. Ancak 

gündeme önceden veya toplantı sırasında yeni maddeler eklenebilecektir.  
a. Dış çevrenin (ekonomi ve finans piyasalarıyla ilgili göstergeler, mevzuattaki değişiklikler, 

kamu otoriteleriyle ve finansal kurumlarla olan ilişkiler, vb) sunumu ve değerlendirilmesi, 
b. Karşılaştırmalı aylık bilanço ve gelir tablosunun sunumu ve değerlendirilmesi, 
c. Karşılaştırmalı finansal analiz tablosu ve oranların, sapmaların sunulması, kritik ve dikkat 

çeken durumların işaret edilmesi ve değerlendirilmesi, 
d. Sorunlu alacak ve borçların sunulması ve değerlendirilmesi, 
e. Karşılaştırmalı nakit bütçesi ve nakit akım tablosunun sunulması, geleceğe ilişkin kritik 

durumların işaret edilmesi ve değerlendirilmesi, 
f. Departmanın işlev ve işleyişine ilişkin sorun ve önerilerin sunulması ve değerlendirilmesi, 
g. Genel değerlendirme ve toplantıyla ilgili önlem, politika ve karar önerilerinin belirlenmesi. 
 
Mali İşler Kriz Takımı: Takımın üyeleri, ana işlevi ve ürettiği veriler Şekil-4’de verilmiş olup; 

çalışma ve toplantı düzeni ile diğer konular, yukarda kriz takımları başlığı altında açıklanan genel 
esaslara uygundur. Kurulun temel işlevi, üst kurullar ve yönetim için gerekli verileri hazırlamak, öne-
riler ve çözüm yolları sunmak; kararları, politika ve araçları uygulamak ve yaşama geçirmektir. Ger-
çekte kriz döneminde kurulun en önemli görevi, mali konularda icra makamı olması, alınan kararları 
koordineli bir şekilde uygulamasıdır. Kriz, finansal darboğazla eş anlamlı olduğundan, alacaklılarla, 
borçlularla, banka ve finans kuruluşları ile yüz yüze bulunmak, sağlam sinir yapısına sahip olması 
gereken bu takımın zamanının büyük bölümünü alır. Bu takım şirketin çirkin yüzü görünümünde 
olup, takımın önemli görevlerinden biri de bu yüzü güzelleştirmektir. Nakit darboğazının artarak 
yaşandığı durumlarda günlük, bazen birkaç saatlik finans tabloları, klase edilmiş alacak ve borç 
listeleri, diğer mali tabloların önüne geçer ve bu listelerde yer alan her muhataba uygulanacak ayrı 
taktik ve politikalar bu takımın başlıca görevleri haline gelir. İşte, kriz öncesi dönemde ve kriz 
sürecinde finansal sorunları aşma yönünde uygulanacak politika ve araçların iyi hazırlanıp 
uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

Finansal Krizi Aşmada Uygulanacak Araçlar 
Modele göre krize hazırlık döneminde temel yaklaşım, yukarda açıklanan kurullar ve 

değerlendirme toplantıları yoluyla şirkette sürekli iyileşme sağlayarak tüm fonksiyonlara ilişkin 
performans göstergelerinin geliştirilmesi ve bu yolla finansal yapının güçlendirilmesidir. 

Kötü günlere hazırlık amacıyla krize hazırlık döneminde uygulanması gereken ilk finasman ve 
nakit yönetimi politikası, yasal statülerin öngördüğü ve genelde kağıt üzerinde kalan “yedekler” 
kavramına aldırmaksızın, somut bir “ihtiyat akçesi” kavramının yaratılması ve bu çerçevede öz 
sermayenin %25’i oranında bir fonun şirketin işletme ve yatırım işlerine hiç bulaştırılmadan 
dokunulmazlığı bulunan ayrı bir likit fon olarak yönetilmesidir. 

Modele göre kriz döneminde uygulanacak politika ve araçlar iki başlık altında toplanmıştır: 
Nakit girişini arttırıcı araçlar, nakit çıkışını azaltıcı araçlar. Bu araç ve politikaların bir bölümü, yalnız 
finansman yönetiminin değil, şirketin diğer bölümlerinin de işlevleri içinde yer alır ve bölümler 
işlevsel performanslarını artırırken şirketin finansman yapısını da pekiştirici sonuç yaratmış olurlar. 
Kriz dönemi nakit yönetiminde temel alınacak iki ilke: “Likit kalmak” ve “borçlanmamak”tır. 

Nakit Girişini Arttırıcı Araçlar 
1. Yeni pazar ve iş olanakları yaratılması, ihracata odaklanılması: İlk ve en önemli araç, özellikle 

kriz ortamının yaratabileceği yeni Pazar ve iş olanaklarına, ihracata, fırsat ihalelerine etkin olarak 
odaklanılması ve tahsilat riskli satışlardan kaçınmak kaydıyla iş alma eforunun artırılmasıdır. 

2. Alacakların sıkı takibi, gecikmiş ve şüpheli alacakların tahsili: Müşterilerden alacaklar, en 
önce el atılacak nakit giriş alanlarından biri olduğundan, Satış Müdürlüğü personelince etkin bir 
şekilde öncelikle nakit tahsilatı, mümkün olmuyorsa çek veya senetle, vadelendirme yoluyla 
alacakların tahsil edilmesi. Tahsilat masası tarafından sorunlu ve gecikmiş alacakların hukuki ve 
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diğer önlemler dahil etkin yollarla tahsili.  
3. Kampanyalı satışlarla stokların eritilmesi: Distribütörlere, bayilere ve müşterilere büyük 

indirimlerle, gerekirse maliyet fiyatına toptan veya perakende satışlar yapılarak başta atıl mallar 
olmak üzere eldeki mal stokunun hızla paraya çevrilmesi.  

4. Banka kredilerine başvurma: Finansman Müdürlüğünce, mevcut banka kredilerinin arttırılma-
sı, kredi çeşitlendirilmesine gidilmesi ve daha fazla sayıda banka ile kredi anlaşması yapılması. 
Bu konuda ilgili müdürlüklerce gözden kaçırılmaması gereken hususlar şunlardır: 
a. Senet karşılığı kredi alabilmek için ihtiyaç duyulacak senetlerin madde 2 kapsamında Satış ve 

Satın Alma Müdürlüklerince bulunması, 
b. Maliyeti daha düşük olan döviz kredilerine, orta vadeli vb kredilere yönelinmesi, 
c. Kredi miktarı ve geri ödeme takviminde şirketin potansiyelinin dikkate alınması, 
d. Orta ve uzun vadeli krediler alabilmek için ilgili müdürlükçe fizibilitesi yapılmış teşvik 

kredisi alınabilecek proje stoku oluşturulması, 
e. İhracat kredilerinden yararlanabilmek için gerekli çalışmaların yapılması,  
f. İhracat departmanınca başka firma ihracatlarının, özel fatura ile şirketin ihracatlarına 

saydırılma olanaklarının yaratılması, 
g. Finansman müdürlüğünce tüm bankalardan hissedarlar için gold vb kredi kartlarının alınarak 

doğrudan veya anlaşmalı mal alımı yoluyla ivedi kredi olanağı yaratılması,  
h. Finansman müdürlüğünce, yurtdışı bankalardan ortak hesaplarına rehin karşılığı veya diğer 

yollarla kredi alınması. 
5. Diğer finans kuruluşlarından kredi alımı: Bankalara seçenek olarak ivedi durumlar ve elde 

biriken senet portföyünü değerlendirmek üzere maliyeti daha yüksek faktöring kredilerine veya 
çok sıkışık durumda senet kırdırma kredilerine başvurulması. 

6. Hissedarların şahsi nakit kasalarına başvurma 
7. İlgili firma ve kişi kredilerine başvurma: KIYÖK’ ün belirleyeceği politika ve önceliklere gö-

re, şirket ortaklarının tanıdık ve yakınlarından, alış ve satış departmanlarının sıkı ilişkide olduğu 
distribütör, bayi, satıcı ve müşterilerden geri ödemeleri aksatılmayacak şekilde kredi alma yoluna 
gidilmesi. Alınacak kredilere için portföy oluşturmak üzere distribütör, bayi, satıcı ve 
müşterilerden:  
a. Hatır senedi veya çeki alınması, 
b. İlerde sipariş edecekleri mallara mahsuben belli bir indirim karşılığı sipariş avansı olarak, 

nakit, çek veya senet alınması, 
c. Distribütör ve bayilerden ek ıskonto ile stok yapmalarının istenmesi, 
d. Kardeş şirketlerden kredi alınması, 
e. Bayilerden ve taşeronlardan belli süreli borç istenmesi, 
f. Yurtdışı ihracatçı veya ana firmalardan kredi temini. 

8. Menkul değerlerin satışı: Şirket veya ortaklara ilişkin menkul değerlerin ve araçların satılması. 
KIYÖK’ün tavsiye kararıyla hisseleri oranında ortakların ellerinde tuttukları değerli kağıtların ve 
diğer taşınırların satılması. 

9. Gayri menkul satışı: Şirket veya ortak taşınmazlarının satılması. KIYÖK’ün tavsiye kararıyla 
hisseleri oranında ortak taşınmazlarına yönelinmesi.  

10. Demirbaşların satışı: KIYÖK’ün tavsiye kararıyla elde bulunan taşıt araçları, makine ve 
donanımın seçici bir yaklaşımla satılarak nakde dönüştürülmesi.  

11. İştiraklere başvurma: Daha önce yapılmış olan iştiraklerin satılarak tasfiye edilmesi.  
12. Hissedarların diğer varlıklarına yönelme: Ortakların ellerinde bulunan özel koleksiyon, fikri 

mülkiyet gibi diğer varlıklarının satışı. 
13. Yeni ortak alma : KIYÖK’ün tavsiye kararıyla nakit girişi sağlayacak şekilde tanıdık çevreden 

şahıs veya şirketlerin ortak alınması.  

Nakit Çıkışını Azaltıcı Araçlar  
1. Su, elektrik ve telefon giderlerini kısma ve erteleme: Önemli bir gider kalemi oluşturan 

telefon, su ve elektrik giderlerinin tasarruf önlemleriyle kısılması. Bu amaçla şehir içi ve şehirler 
arası görüşmelere kısıtlamalar getirilmesi, bazı hatların kapatılması, ampullerin watt değerlerinin 
küçültülmesi vb. Sıkışık durumlarda faturaların ertelenmesi, vadelendirilmesi.  

2. Yemek, ağırlama ve kırtasiye giderlerinin Kısılması: Yemeklerde bilet sistemine geçilmesi, 
kırtasiye kullanımının kayda bağlanması vb. 

3. Ulaşım giderlerinin kısılması: Araç ve servis kullanımı ile görev gezilerinin kayda bağlanması. 
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4. Kira azaltıcı önlemlerin alınması: Kira sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, ofis ve şubelerin 
daha ucuz kiralı yerlere taşınması. 

5. Verimsiz şubelerin kapatılması: Kira ve işletme giderlerinden kaçınmak için verimsiz 
şubelerin gereksiz büroların kapatılması ve ev-işyeri anlayışıyla faaliyetlerin sürdürülmesi. 

6. İşyeri devri: Atıl duran veya verimsiz olan şube ve satış yerlerinin peştamallık şartları içinde 
bayilere veya diğer esnafa devri.  

7. Vergi ve sigorta ödemelerinin geciktirilmesi: KIYÖK – Mali İşler Müdürlüğü tavsiyesiyle 
maliyet kriteri de dikkate alınarak vergilerin ve SSK prim ödemelerinin geciktirilmesi veya 
taksitlemeye gidilmesi. 

8. Personel giderlerinin kısılması ve ücret ödemelerinin ertelenmesi: KIYÖK tavsiyesiyle işten 
çıkanların yerine eleman alınmaması, ücret artışlarına gidilmemesi, bazı yan ödeme ve 
olanakların kaldırılması, esnek veya part-time çalışma programı uygulanması, çok sıkışık 
dönemlerde krizin şiddetine göre personel ücretlerinde gerekirse döviz bazında takip edilmek 
üzere 1/4 ve 1/3 gibi oranlarda ödeme geciktirmesi, harcırah vb ödemelerin ötelenmesi.  

9. Personel azaltışına gidilmesi: KIYÖK tavsiyesiyle verimsiz şube ve işlevlerin kapatılması, 
kademe azaltılması, görevlerin birleştirilmesi yollarıyla bir bölüm personelin işten çıkartılması. 
Şirket imajı, bilgi ve deneyim belleğinde oluşacak kayıplar ve insani etmenler nedeniyle çok 
duyarlı olan bu önleme son çarelerden biri olarak; ancak, öncelikle gereksiz elemanların, emekli 
maaşı alanların, sicil ve performansı çok düşük olanların ve bekarların işten çıkarılmasına 
öncelik verilerek başvurulması. 

10. İhracatçı ve satıcı firma ödemelerinin geciktirilmesi: Mal mukabili ithalatla alınan mal 
bedelleri ile yurtiçi satıcılara olan borçların erteletilmesi.  

11. Taşeron hak edişlerinin ve satış komisyonu bedellerinin malla ödenmesi: Bu ödemelerin 
ertelenmesi veya mümkünse malla kapatılması.  

12. Borçların ödenmesinde enstrüman değiştirerek vade artırımına gidilmesi: Gecikmiş cari 
hesap borçlarının, ödenebilecek uygun vadelerde senetle kapatılması; vadesinde ödenememiş 
senetlerin uygun vadelerde çekle değiştirilerek (senetten çeke dönüştürme) ödenmesi. Alacaklılar 
bu dönüştürmeyi daha güvenli bir ödeme aracına sahip olacakları ve alınan senet veya çeki 
ödeme ve kredi vasıtası olarak kullanabilecekleri için her zaman kabul ederler. 

13. Outsourcing ve dışardan alıma yönelinmesi: Şirket açısından katma değeri düşük olan yan iş 
ve üretimlerin, hizmetlerin dışardan, taşeronlardan alınması. 

14. Stok düzeylerinin düşürülerek hammadde alımlarının azaltılması. 
15. Esnek veya siparişe göre üretime yönelerek işletme ve stok giderlerinin azaltılması. 
16. Kur riskli döviz bazlı alımlardan ve ithal hammaddelerden yerli hammaddelere dönülmesi. 
17. Yatırımların durdurularak ertelenmesi. 
18. Zorunlu pahalı demirbaşların finansal kiralama (leasing) yoluyla alınması.  

SONUÇ 
Çağdaş bir “Kriz Yönetimi Modeli” reaktif değil, iç ve dış çevreyi gözleyip değerlendiren, 

öngören, olası değişimlere karşı alacağı önlemlerle sistemini uyarlayan, krizden en az düzeyde 
etkilenerek krizi avantaja dönüştüren, koruyucu ve önleyici bir yönetim modelidir.  

Felaket ve kazalar dışında, işletmelerin krize girmelerinin en önemli nedeni finansal 
yapılarının yetersiz olmasıdır. Kriz başka nedenlerle çıksa bile, krize karşı uygulanacak araç ve 
yöntemlerin çeşitliliği, krize dayanma güçleri ve krizi atlatmaları tümüyle işletmelerin finansal 
yapılarıyla bağlantılı olmaktadır. Bu nedenle, gerek krize hazırlık döneminde ve gerekse kriz 
sürecinde finansman ve nakit akımı yönetiminin çok önemli ve özel bir yeri bulunmaktadır. Bu 
çalışmada ele alınan model çerçevesinde şu hususlar vurgulanabilir: 
1. Kriz yönetimi, kriz kapıyı çalınca akla gelen değil, işletmenin kuruluşundan itibaren 

planlanması, organize edilmesi ve uygulanması gereken sürekli ve dinamik bir yönetim işlevi ve 
süreci olarak ele alınmalıdır.  

2. İşletmede kriz yönetimi süreci, krizi önceden görmeyi, krize hazırlanmayı, kriz sırasında etkin 
yönetimi ve krizden dersler çıkarmayı temel alan bir modele göre işletilmelidir. Buna göre kriz 
yönetimi; 
a. İşletmede sürekli iyileşme ve gelişmenin bir işlevi olarak yaşama geçirilmelidir. 
b. İşletme performansını ölçmek, karşılaştırmalar yapabilmek için tüm amaç ve hedefler 



 

 

543

standartlara bağlanarak performans değerlendirme sistemi oluşturulup işletilmelidir. 
c. Sapma ve tehlike sinyalleri iyi değerlendirilip yorumlanarak, gerekli iç ve çevre uyumları ve 

sistemde gerekli değişimler sağlanmalıdır. 
d. En önemlisi de krize hazırlık ve kriz dönemlerindeki kriz yönetimini usule bağlayan bir 

prosedür veya yönergenin hazırlanıp işletilmesidir. Bu yönergede, Kriz Yönetiminin amacı, 
organları, kurulların toplantı ve raporlama düzeni, rapor ve toplantılarda ele alınacak 
değerlendirme konuları ve sürekli gündem maddeleri, performans göstergeleri, uygulanacak 
araç ve politikalar vb konularda takvime bağlanmış ayrıntılı çalışma esasları yer almalıdır. 

e. Model ve yönergede, eleştirici bir anlayışla gerektikçe değişiklikler yapılmalıdır. 
3. Özellikle gelişmekte ve geçiş ekonomisinde olan ülkelerde sermaye piyasalarının yeterince 

gelişmemiş olması ve bu ülkelerin ekonomik ve politik kurumları itibariyle sık sık krizlere gebe 
olmaları nedeniyle, işletmelerin finansal yapılarını güçlendirmeleri ve daima güçlü tutmaları 
gerekmektedir. Bu amaçla işletmelerin kriz öncesinde, genelde kağıt üzerinde görünen yasal 
yedeklerin dışında, hastalık ve kaza parası anlamında bir ihtiyat fonu oluşturmaları ve bu fona 
dokunmadan likit bir fon olarak yönetmeleri gerekir. 
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RİSKTEN KAÇINAN YATIRIMCILARIN YENİ GİRİŞİMCİLİK ARENASI VOB 
(VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI), TÜRKİYE ÖRNEĞİ * 

Muhammet BEZİRCİ** 
 

ÖZET 
1980’li yıllardan itibaren bilişim teknolojilerindeki gelişmenin de etkisiyle ekonomilerin gittikçe 

daha bütünleşik hale geldiği görülmektedir. Bu bütünleşme belirsizliği ve riski de beraberinde 
getirmektedir. Girişimciler ve yatırımcılar açısından ortaya çıkan bu durum; geleceği tahmin 
edebilmek, sübjektif ve objektif değerleme metotlarında başarılı olmak, yönetim yaklaşımlarını kendi 
lehlerine çevirebilmek ve sonuçta riskten kaçınarak girişimcilik faaliyetlerini devam ettirme 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Dünya piyasalarında finansal liberalizasyonun yaşandığı günümüzde yatırımcıların girişimcilik 
bağlamındaki faaliyetlerini riskten kaçınma-korunma odaklı çeşitli yatırım araçlarıyla gerçekleş-
tirdikleri veya bu amacı hedefledikleri görülmektedir. Piyasalardaki oluşum ve yapılanmaların da bu 
doğrultuda meydana gelmesi girişimcilerin faaliyetlerini bu yöndeki yatırım araçlarına kanalize 
etmektedir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciler açısından bu tür faaliyetler 
için borsalar ekonominin vazgeçilmez unsurdur. Ekonomideki para akışkanlığını sağlayan borsalar, 
girişimciler bazında yatırımların etkin bir şekilde yönlendirilmesini ve ülkenin reel ekonomisinin 
canlanmasını sağlar.  

Ülke ekonomisini ve finansal piyasaları tamamlayıcı bir role sahip olan vadeli işlemler, finansal 
sistemde kaynak yaratarak ve fiyat belirleyerek bu kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilme rolünü 
üstlenmiştir. Günümüzdeki ekonomilerin gelişmişliği kaynakların etkin şekilde tahsis edilmesi ile 
ölçüldüğüne göre vadeli işlemlerin önemi daha da artmıştır. Bu bağlamda Vadeli İşlemler ve Opsiyon 
Borsalarının finansal sistem için ne kadar önem arz ettiği ve ekonominin sıçrama göstergesi olduğu 
ortadadır. 

GİRİŞ 
Bilişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişmeler ve bilgi transferindeki kısıtlılıkların ortadan 

kalkması ile dünya hızla küçük bir ekonomi köyü haline gelmiştir. Bu duruma bağlı olarak 
yatırımcıların ve işletmelerin karşı karşıya kaldıkları risklerin çeşitliliği ve getiri oranı üzerindeki 
baskısı risk analizi ve yönetimini gün geçtikçe daha zorunlu hale getirmiş, bu zorunluluk ise yeni 
finansal piyasalar ve finansal araçların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yatırımcılar için risk ve 
getirinin büyük önem taşıması bu süreci daha da hızlandırmıştır. Bu sürece bağlı olarak gelişmiş 
ülkelerde ve piyasalarda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine olan ilgi artmış ve türev piyasaları 
önem kazanmıştır. Türev piyasalarının gelişimi yatırımcılar için risk yönetimi ve analizini 
kolaylaştırmış, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı sermaye akışkanlığı hızlanmıştır. 
Günümüz ekonomilerinde kısa süreli büyük spekülatif hareketlerin yaşanması ve buna bağlı olarak 
yüksek oranlarda getiri elde edilmesi yada yüksek oranlarda zarara maruz kalınması yatırımcıları bu 
durumdan korunma amaçlı olarak işlem yapmaya zorlamıştır. Bu ise türev piyasalarının gelişmesine 
ivme sağlamıştır. Türev piyasalarındaki işlem hacminin ve ürün çeşidinin artması yatırımcılar 
açısından güvenirliliğin sağlanmasına ve özellikle ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde spot piyasadan 
profesyonel işlemlerin yapıldığı türev piyasalarına hızlı bir geçişe neden olmuştur. 

                                                 
* Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir. 
** Dr., Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. 
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VADELİ İŞLEM PİYASALARININ GELİŞİMİ VE FONKSİYONLARI 
Vadeli işlem piyasalarının tarihi Hollanda’da “Lale Devrine” ve öncesinde ise Japonya pirinç 

tarlalarına kadar uzanmaktadır. Modern anlamda vadeli işlem piyasası 1800’lü yıllarda ABD’de 
oluşmaya başlamıştır. 1848 yılında Chicago Board of Trade (CBOT) isimli tahıl borsaları alıcıya satıcı 
ve satıcıya alıcı güvencesi vererek organize şekilde kurulmuş ilk borsalardandır. 1874 yılında ise 
genellikle yumurta, tavuk ve çiftlik ürünlerinin alınıp satıldığı Chicago Merchandile Exchange 
kurulmuş ve 1919 yılında yeni ürünlerin bu borsaya ilave edilmesi ile CME resmi bir borsa niteliğinde 
faaliyetine başlamıştır (Aybars, 2005:27). Ancak modern anlamda vadeli işlemler borsasının temeli 
Bretton-Wood sistemini takiben döviz piyasalarındaki serbestlikten sonra oluşmaya başlamıştır. 
Nitekim günümüzde vadeli işlem borsalarında finansal temelli kontratlar ürün temelli kontratlardan 
daha yoğun olarak işlem görmektedir. Bu ise piyasaların finansal liberalizasyon sürecinde yaşadığı 
değişimi göstermektedir. 

Vadeli işlem piyasaları belirli malların ve finansal ürünler üzerine hazırlanmış olan standart 
vadeli kontratların alınıp satıldığı piyasalardır. Vadeli işlem piyasalarında yatırımcı bir mal veya 
finansal ürün üzerine hazırlanmış olan kontratı satın aldığı zaman o mal veya finansal ürünün 
mülkiyetine sahip değildir. Satın alınan bu kontrat belirli bir vadesi bulunan mal veya finansal ürünün, 
gelecekte belli bir vadede, o vadenin spot fiyatı üzerinden alınacağının taahhüt edildiğini 
kapsamaktadır (Baran, 2004:18).  

Vadeli işlem piyasalarındaki sözleşmeler aşağıdaki özelliklere sahiptir: 
- Belirli bir vadeye sahiptir. 
- Önceden belirlenmiş bir fiyatı vardır. 
- Sözleşmeye konu olan malın veya finansal aracın miktarı ve niteliği bellidir. 
Genel olarak vadeli işlem piyasalarında tarımsal ürünler, enerji ürünleri, kıymetli metaller ve 

madenler, hisse senedi endeksleri, faiz oranları gibi belirli esaslara göre kontratlar hazırlanırken 
bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ve yatırımcının ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni kontratlar 
da düzenlenmektedir. Özellikle mevsim ve iklim değişmelerinden dolayı ekonomisi tarıma dayalı 
ülkelerde yeni kontratlar da düzenlenmeye başlamıştır.  

Borsada sözleşme konusu olan mal ve hizmetlerin fiyatları spot piyasada devamlı dalgalanma 
göstermesi ve yatırımcıların da uzun vadeli işlemleri hedeflemesi bu konuda bir borsa ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda vadeli işlem sözleşmeleri üç temel amaç için kullanılmaktadır 
(Yatırımcı rehberi, vob, 12): 

- Korunma amaçlı 
İşletmelerin çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaları ve risklere rağmen piyasa değerlerini 
maksimize etmeyi amaçlamaları ve bu doğrultuda türev ürünlerini kullanmalarıdır. 

- Yatırım amaçlı; 
Geleneksel yatırım araçları yerine her yatırımcıya hitap edecek risk ve getiri özelliğine sahip 
olmaları nedeniyle yatırımcıların tercihidir. 

- Arbitraj amaçlı. 
Vadeli işlem piyasalarındaki aynı sözleşmelerin vadeli fiyatları ile spot fiyatları arasındaki 
var olan belirli bir ilişkinin bozulması durumunda yatırımcının bu ilişkiden risksiz getiri elde 
etmek istemesi amacı ile işlem yapmasıdır. 

 
Vadeli işlem piyasalarında yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlem yapılmasının yanında 

bu piyasaların iki temel fonksiyonu vardır. Bunlar; Risk yönetimi ve geleceğe yönelik fiyat 
tahminlemesidir. (Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, VOB, 2005:21). 

TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) 
Türkiye’de son yılarda yaşanan ekonomik krizler ve bu krizlerin neticesi olarak faiz ve kur 

dalgalanmaları ile ortaya çıkan riskler bireysel olarak bütün yatırımcıları ve kurumsal olarak faaliyette 
bulunan bütün işletmeleri etkilemiştir. Bu risklerin gerek reel anlamda gerekse spekülatörler 
aracılığıyla ortaya çıkması bütün yatırımcıların ve işletmelerin bu ortam ve şartlara uygun bir şekilde 
gereksinimleri karşılayacak bir piyasanın varlığını zorunlu kılmıştır. 

Türkiye’de dış ticaretin yoğunluk kazanması ile birlikte özellikle kur risklerinin bertaraf edilmesi 
için son 15 yıldır Türkiye’de Vadeli İşlem Piyasalarının altyapısı hazırlanmaya başlamış ve ilk olarak 
1990’lı yıllarda İzmir Ticaret Borsası tarafından gündeme getirilmiştir. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
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Borsası (VOB) olarak faaliyete başlayan borsa günümüzde pamuk, buğday, döviz, faiz, İMKB endeksi 
gibi ürünlerde işlem yapmaktadır (Yatırımcı rehberi, vob, 2). Özellikle kur ve faiz dalgalanmalarının 
yoğun olduğu ülkemizde dış ticaret faaliyeti ile iştigal eden işletmelerin bu dalgalanmalardan doğan 
faiz ve kur riskine karşı pozisyon alabilecekleri bir borsanın olması bu risklerden yatırımcı ve 
işletmelerin korunmasını muhtemel kılmıştır. 

Türkiye’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Sermaye Piyasası Kurulundan faaliyet yetkisi 
almış olup 27 Mart 2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası Yönetmeliği ile resmi olarak hayata geçmiş durumdadır.  

Yönetmeliğine göre “…vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçtan oluşan 
sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği piyasaları oluşturmak, geliştirmek, oluşturulan 
piyasaların güven ve istikrar içerisinde serbest piyasa koşulları altında, dürüstlük ve açıklık ilkeleri 
çerçevesinde faaliyette bulunmasını sağlamak amacıyla…(27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi 
Gazete)” olarak ifade edilen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, piyasalardaki her tülü risklerden 
korunmak ve riske maruz kalan yatırımcı veya işletmelerin bu riske rağmen kar elde etmelerini 
sağlayacak bir sistem oluşturmak ve bu sistem içerisinde işlem göre finansal ürünlerin teslimini 
gelecekte öngören piyasaların organize olması olarak ifade edilebilir.  

Türkiye’deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının kuruluş sürecine bakıldığı zaman finansal 
sistemde bazı aşamaların kaydedildiği ve ülkedeki bazı ekonomik olayların da bu aşamaları 
olgunlaştırdığı görülmektedir. Enflasyon, krizler, döviz ve faiz kurlarında meydana gelene aşırı 
dalgalanma, işsizlik gibi etmenlerin bu sürecin hızla olgunlaşmasına yardımcı olduğu açıktır. Ancak 
bu olgunlaşma sürecinin de finansal sistem açısından riskli olduğu unutulmamalıdır. Çünkü finansal 
sistem bir ülkede mevcut kıt kaynakların etkin bir şekilde paylaşımına imkan verecek fiyatların tespit 
edilmesini sağlamaktadır. Finansal sistem içerisindeki risk, ülke açısından bu noktada önemlidir. Eğer 
finansal sistem tarafından etkin bir şekilde yerine getirilmesi gereken kaynak paylaşımı ve fiyat 
oluşumu sağlanamazsa üstlenilen bu risk ülke açısından kaosu daha da yaklaştıracaktır. Bu kaos da 
yukarıda belirtilen aşamaların olgunlaşma sürecini uzatacaktır. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası finansal sistem içerisinde tamamlayıcı yeri olan bir unsurdur. 
VOB’nın kurulması ile finansal sistem daha bütün bir hale gelmiştir. Ancak VOB’nın etkin işleyen bir 
borsa olabilmesi için; 

- Üst düzey eğitim görmüş profesyonel bir kadro, 
- Muhtemel riskleri mevcut ortama göre en iyi şekilde yönetebilecek bir aracılık sistemi olması 

gerekir. 
Türkiye açısından bakıldığı zaman profesyonel eğitim görmüş kadro konusunda yeterli iken 

aracılık hizmetleri ve kurumları konusunda henüz eksikliklerin olduğu görülmektedir. Ancak İstanbul 
Menkul Kıymet Borsası nezdinde işlem yapan aracı kurumların mevcut altyapısı VOB için 
entegrasyona tabi tutulduğu zaman VOB için eksik gibi görünen bu durumun hızlı bir şekilde telafi 
edileceği görülmektedir. Burada hükümetin ekonomi politikaları, Merkez Bankasının para politikası 
ve yabancı sermaye önemli bir etkendir. 

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASINDA İŞLEM GÖREN ÜRÜNLER, 
POZİSYONLAR VE ÖZELLİKLERİ 

2004 yılında kurulmuş olan VOB tarafından hem bireysel hem de kurumsal olarak yatırımcıların 
finansal sistemdeki risklerden korunmasını amaçlamak üzere borsada işlem gören çeşitli ürünler 
geliştirilmiştir. Yatırımcılar açısından işlem yapılabilecek minimum kontrat büyüklükleri şöyledir 
(YAMAÇOĞUZ, 2005:28): 

 Buğday    5 ton 
 Pamuk    1 ton 
 İMKB 30 Endeksi   İMKB 30 Endeksi x 0,10 
 Faiz-91 gün   Nominal 10.000 YTL 
 Faiz-365 gün   Nominal 10.000 YTL 
 YTL/ABD $   1.000 ABD $ 
 YTL / Euro   1.000 Euro 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören ürünler, bu ürünlerin özellikleri ve 

yatırımcıların alabilecekleri pozisyonlar aşağıdaki gibi açıklanabilir (www.vob.org.tr): 
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Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi 
Hem bireysel hem de kurumsal olarak elinde döviz bulunduran yatırımcılar ülkedeki döviz kuru 

dalgalanmalarından dolayı bir riske maruz kalacaklardır. Bu risk genelde konvertibl olan dövizler 
üzerinde yoğun olarak görülmektedir. Yani ABD doları ve Euro. Bu amaçla VOB en çok işlem gören 
bu iki döviz cinsi üzerinden dövize bağlı olarak iş yapan yatırımcıları korumayı amaçlayan döviz 
işlem sözleşmeleri düzenlemişlerdir. 

Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde bir ABD doları veya Euro’nun YTL cinsinden değeri 
virgülden sonra 4 basamaklı olarak kayda alınıp kote edilir. Mesela Temmuz vadeli ABD Dolar 
sözleşmesi 1,4110 YTL/ABD Doları gibi olması gerekir. Kontrat büyüklüğünün 1.000 ABD doları 
olması gerekir. Günlük fiyat hareket sınırı baz fiyatın % 10 altında veya üzerinde gerçekleşmektedir. 
Minimum fiyat adımının değeri 0,5 YTL olarak yapılmaktadır. Vade ise şubat, nisan, haziran, ağustos, 
ekim ve aralıktır. Sözleşmenin vadesi ise her sözleşme ayının son iş günüdür.  

Döviz vadeli işlem sözleşmesinin işleyişi ve yatırımcılar açısından getirisi aşağıdaki örnekle 
daha açıklayıcı olacaktır (vobjektif, eylül 2005, 20): 

“1 Haziran 2005 tarihi itibariyle spot piyasada YTL/ABD doları 1,3610 dur. 
Yatırımcını elinde 100.000 ABD doları vardır. Yatırımcı elindeki bu ABD Dolarını 
hazine bonosu, tahvil, hisse senedi, veya döviz olarak elde tutmak yerine Döviz Vadeli 
İşlem Sözleşmesi yapması halinde yatırımcının kazancı şu şekilde olur: Haziran 
2005’te vadeli piyasada Ağustos 2005 vadeli ABD doları kuru 1,3980 dir. Bu teorik 
olarak olması gereken vadeli fiyattır. Bu aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

365

sayısı gün kalan vadeye
oranı faiz yabancı1

365

sayısı gün kalan vadeye
oranı faiz yerli1

fiyat vadeli Teorik
+

+
=  

Burada yerli faiz oranı % 15,03 ve yabancı faiz oranı % 4,01 olarak kullanılmıştır. 
Yerli faiz oranı tespit edilirken 91 gün vadeli bono basit faizi yabancı faiz oranı 
kullanılırken de 3 aylık USD LİBOR oranı kullanılmıştır. Burada yatırımcının elinde 
vade sonunda faizi ile birlikte  

Doları ABD 101.000
365
910,04011100.000 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + olacaktır. Buna göre yatırımcı 

101.000 /1.000 = 101 adet Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi satmalıdır. 
31 Ağustos 2005’te spot ABD Dolar kurunun 1 Haziran tarihli kura göre % 10 
düştüğü varsayılırsa yatırımcının elindeki dövizi spot piyasada satmasıyla elde ettiği 
gelir 101.000 USD.1,2249 YTL/USD = 123.715 YTL olur. Vadeli işlem 
sözleşmesinden elde edilen kar ise; 
1,3980 - 1,2249 = 0,1731 YTL/USDx101 sözleşmex1.000USD=17.483YTL olur. 
Burada yatırımcı için net kar ise  
123.715+17.483=141.198-136.000=5.098 YTL olur.” 

Buradaki örnekten de görüldüğü gibi yatırımcının diğer yatırım araçlarına nispeten dövize dayalı 
vadeli işlem sözleşmesi yaparak döviz kurunun düşmesine rağmen kar elde etmesi mümkündür. Yani 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında riske rağmen getiri iyi bir yatırım stratejisi ile mümkündür. 

Faiz Vadeli İşlem Sözleşmeleri 
Gelişmiş ülkelerden yıllardan beri kullanılan faize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ülkemizde de 

faiz oranlarındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risklere karşı korunmak için kullanılmaktadır. Faiz 
oranlarındaki dalgalanma hem bireysel hem de kurumsal anlamdaki yatırımcılar için önemlidir. Çünkü 
faiz finansman kaynağının önemli bir parçasıdır.  

VOB-DİBS 91, VOB-DİBS 365 ve VOB-G-DİBS Vadeli İşlem Sözleşmeleri kullanılarak 
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alınacak pozisyonlar ile faizlerin düşmesinden veya yükselmesinden kaynaklanacak risk belli 
oranlarda veya tamamen sınırlandırılabilir.  

Faiz vadeli işlem sözleşmelerinde kullanılan üç değişik faiz oranı vardır. Bunlar(Türev Araçlar 
Lisanslama Rehberi, VOB, 2005:126): 

a) Hazine Oranları:  
Devletin ulusal para birimi ile borçlanma oranını ifade eder. Devletin borçları ödememe riski 
olmadığı için hazine faiz oranı risksiz faiz oranı olarak ifade edilir. 
b) LIBOR oranları: 
Uluslar arası büyük bankalar .eşitli 1ay, 3 ay, 6 ay ve 12 aylık mevduatlarını birbiri ile 
değiştirirler. Bu bankalar mevduat kabul için alış, hesabı açmak için de satış oranlarını 
kullanırlar. Londra bankalar arası satış oranına LIBOR denir. Burada mevduat değişimi yoluyla 
borç alan bankanın ödememe riski bulunduğu için LIBOR risksiz faiz oranı hazine oranından 
daha yüksektir. 
c) Repo Oranı: 
Repo, menkul kıymet sahibi yatırımcının bunları başka bir kuruma şimdi satıp ve şimdiden 
belirlenen fiyat ve tarihten ileride satın almayı kabul ettiği bir sözleşmedir. Menkul kıymetin 
satılıp ileride geri alındığı fiyat arası farka repo faiz oranı denilmektedir. 
 
Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki örnek yatırımcılar açısından daha açıklayıcı olacaktır (Türev 

Araçlar Lisanslama Rehberi, VOB, 2005:158): 
“Bir yatırımcı, Ekim 2005 içerisinde, gelecek yıl ekonominin daha iyiye gideceği ve istikrarın 
sağlanacağı ve buna paralel olarak da faizlerin düşeceğini düşünen bir yatırımcı vadeli işlem 
borsasında 60 aylık Hazine Bonosu üzerine düzenlenmiş vadesi Ocak 2006’da dolacak bir vadeli 
işlem sözleşmesi satın alır. 2006’de faizler yatırımcının beklediği şekilde düşerse, cari piyasada 
hazine bonosunun değerinin artmasına paralel olarak faiz vadeli işlem sözleşmesinin de değeri 
artacaktır. Buna göre; 
02/10/2005 tarihinde yatırımcı iyimser bir beklenti ile vadesi 2 Ocak 2006’da dolacak ve daya-
nak varlığı 6 aylık hazine Bonosu olan fiyatı 23,209 YTL olan bir faiz vadeli işlem sözleşmesi 
satın almıştır. Aynı gün 2 Temmuz 2006 tarihli Hazine Bonoları 17,230 YTL’den işlem 
görmektedir. Yatırımcı bu işlem sonucunda % 10’lık bir 2,320.9 YTL’lik bir teminat yatırmıştır. 
02/01/2006 tarihinde yatırımcını ekonomi ile ilgili iyimser bekleyişleri ortaya çıkmıştır. Burada 
yatırımcı anlaşma gereği birim fiyatı 23,209 YTL’den belirli miktarda bono almak 
yükümlülüğündedir. Ekonomideki olumlu hava ile faiz oranları düşmüş ve bonoların değeri 
artmış ve uzlaşma fiyatı 30,146 YTL olmuştur. Bu işlemi gerçekleştiren yatırımcı (30,146-
23,209=6,397 YTL) net kazanç elde etmiştir. Yatırılan % 10 teminat (2,320.9 YTL) düşünülürse 
yatırımcı üç aylık bir zamanda % 100 kar elde etmiştir. 
1970’li yıllardan itibaren karşılaşılan ekonomik istikrarsızlık, yüksek devlet borçları, enflasyon 
ve dalgalı faiz oranları sermaye açısından büyük riskleri ortaya çıkarmış ve bu risklerden 
korunmak için yeni piyasalar ve yollar aranmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda Faiz Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinin önemi büyüktür (KAYACAN ve diğ., 1995: 1) 

Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri 
Yatırımcıların sermaye piyasasında getiri elde etmek amacı ile yaptıkları yatırımların başında 

borsa gelmektedir. Burada hisse senetleri geleneksel olarak kullanılan yatırım araçlardır. Bu bağlamda 
“VOB-İMKB 30 Vadeli İşlem Sözleşmesi” aracılığı ile yatırımcılar ilk kez hisse senedine değil de, 
İMKB-30 endeksine yatırım yapma imkanı elde edeceklerdir. Yatırımcılar borsa endeksin yükselmesi 
beklentisi karşısında uzun pozisyon alabilecekleri gibi borsa endeksinin halinde ise kısa pozisyon 
alarak getiri elde edebileceklerdir. 

“VOB-İMKB 100 Vadeli İşlem Sözleşmesi” ile yatırımcıların almış olduğu spot piyasadaki 
pozisyonları ile vadeli işlem piyasasındaki pozisyonları arasındaki fiyat farklılaşmasından dolayı 
muhtemel risklere karşı kendisini korumuş olur. 

Burada “VOB-İMKB 30 Vadeli İşlem Sözleşmesi” ve “VOB-İMKB 100 Vadeli İşlem 
Sözleşmesi”nde kontrat büyüklüğü ulusal hisse senedi fiyat endeksinin 1.000'e bölünmesinden sonra 
100 YTL ile çarpılması sonucu bulunur. Kotasyon endeksin 1.000’e bölünmüş değerinin virgülden 
sonra üç hanesinin alınması şeklinde olur. Baz fiyat günlük fiyat hareket sınırının % 10 altında veya 
üzerinde gerçekleşir. Minimum fiyat adımı 25 endeks puanıdır. Vade diğer sözleşmelerde belirtildiği 
gibi belirli aylar için geçerlidir.  
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Endeks vadeli işlem sözleşmeleri ile belirli bir portföy oluşturan yatırımcıların endeksin düşmesi 
veya yükselmesi halinde bile uygun pozisyon alarak getiri elde etmeleri mümkündür.  

Bu konuda aşağıdaki örnek daha açıklayıcı olacaktır (vobjektif, Kasım 2005: 8): 
“Aralık 2005 vadeli VOB-İMKB 100 sözleşmesinin ilgili günde 44,700 seviyesinde işlem 
gördüğü ve vade tarihine kadar bu seviyenin düşeceğini tahmin eden ve endeks kapsamındaki 
hisse senetlerine sahip olan bir yatırımcı üç adet Aralık 2005 vadeli VOB-İMKB 30 sözleşmesi 
satmıştır. Vade tarihinde spor İMKB 30 endeksi 43,025 seviyesinde işlem görmeye başlamıştır. 
Endeks 43,025 ten işlem görürken yatırımcının bu endeksi 44,700’den satma hakkı mevcuttur. 
Buna göre vade sonunda yatırımcının karı [(44,700x100)-(43,025x100)].3 = 502,5 YTL 
olacaktır.” 
Örnekte de görüldüğü gibi geleneksel portföy yatırımının tersine endeksin düşmesine rağmen 

VOB İMKB 30/100 sözleşmeleri ile kar elde etmek mümkündür.  

Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri 
VOB tarafından düzenlenen “VOB-Egepamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi” pamukla ilgili sektörde 

faaliyet gösteren üretici ve işletmelerin spot piyasada pamuk ve yan ürünlerinde meydana gelen ilgili 
ürünlerde fiyat dalgalanmalarından dolayı ortaya çıkacak risklere karşı işletmeleri ve üreticileri koru-
mayı amaçlamıştır. Bu sözleşme aynı zamanda finansal alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler 
için de bir finansal araç niteliği kazanmıştır. Bu sözleşme ile pamuk üreticileri fiyat dalgalanmalarına 
göre ekim yapıp yapmamaya, uygun ürün seçmeye, ve ekim miktarının ne olacağına karar verebilirler. 
Ayrıca bu sözleşme ile hasat mevsime uygun bir vadede geliri sabitlemek de mümkündür. 

Buğday, üretim ve tüketim değeri, ithalat-ihracat hacmi ve sağladığı istihdam olanağı açısından 
Türkiye’de öne çıkan tarımsal ürünlerden biridir. Bu sebeple, buğday üzerine dizayn edilecek bir 
vadeli işlem sözleşmesi, buğdayın yüksek fiyat hareketliliğinden kaynaklanacak risklerden geniş bir 
kesimin korunmasına yardımcı olacaktır. Buğday üreticileri ya da bu üreticileri temsilen çeşitli 
kuruluşlar, henüz ekim dönemindeyken ileride hasadı yapılacak olan buğdayın hangi fiyattan 
satılacağını bilecek, fiyatların düşmesi halinde maruz kalacakları zararlara karşı kendilerini korumuş 
olacaklardır. Diğer yandan buğdayı hammadde olarak kullanan üreticiler, hammadde alımı 
yapacakları tarihte buğdayın fiyatının yükselmiş olma olasılığına karşı, vadeli işlem sözleşmesinde 
işlem yapıp buğdayın gelecekteki fiyatını sabitleyerek karşı karşıya oldukları riskten korunma 
olanağına sahip olacaklardır. Ayrıca buğdayın yüksek fiyat hareketliliği sonucu, buğdaya dayalı vadeli 
işlem sözleşmeleri, mali kaynaklarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara yüksek getiri olanağı 
sunan bir yatırım aracı olarak da hizmet edecektir 

Altın, mücevherat yapımında kullanılan kıymetli bir metal olmakla birlikte insanoğlunun kullan-
dığı en eski yatırım araçlarından biridir. Diğer ekonomik değeri olan tüm varlıklarda olduğu gibi 
altının da fiyatında zaman içerisinde dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bu fiyat değişimleri gerek 
ülkemizde altın sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar, gerekse elinde altını olan bireyler için risk 
teşkil etmektedir.  

“VOB-Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi” hem altın sektöründe faaliyet gösteren kurumlara, hem de 
elinde altını olan yatırımcılara altın fiyatlarındaki değişimlerden oluşacak risklerini etkin bir şekilde 
yönetme imkanı sunacaktır. Bu sözleşme bir korunma aracı olmakla beraber, aynı zamanda 
yatırımcılara altın fiyatlarındaki değişimlerden gelir elde etme imkanı da sunacaktır. 

“VOB-Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi” ile altın fiyatlarının yükselme riskine karşı yatırımcılar 
korunma yönünde pozisyon alabilirler ve böylece maliyetler sabitlenerek müşterilere daha uzun vadeli 
fiyat verilebilir. Ayrıca stoklarında altın bulunduran yatırımcılar “VOB-Altın Vadeli İşlem 
Sözleşmesinde” satış yaparak fiyatların düşmesi riskine karşı korunma pozisyonu alabilirler. 

Emtiaya yapılan yatırım ile emtiaya dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin arasında yatırımcı 
açısından farklılıklar vardır. Bunlar (vobjektif, Mayıs 2005: 21): 

1. Spot piyasada emtia yatırımı için fon gerekli iken vadeli işlem için gerekli değildir. Başlangıç 
teminatını yatırmak yeterlidir. 

2. Spot piyasada ilgili emtiaya yatırım için o konuda uzmanlık gerekir ve yatırım için depolama 
koşullarının uygun olması gerekir. Ancak vadeli işlemde böyle bir gereklilik yoktur. 

3. Vadeli işlem sözleşmesi spot piyasaya göre daha likittir. 
4. Spot piyasada açığa satış imkanı yoktur yada çok kısıtlıdır. 
5. Vadeli işlem sözleşmeleri organize olmuş ve merkezi bir piyasada işlem gördüğü için daha 

etkindir. 
6. Vadeli işlem sözleşmelerinde işlem maliyetleri spot piyasaya göre daha düşüktür. 
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Bu konuda aşağıdaki örnek açıklayıcı niteliktedir (Yatırımcı rehberi, vob, 25): 
“Bir un sanayicisi 2005 yılı mart ayı sonun 100 ton buğdaya ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir. 
15 aralık 2004 tarihinde spot piyasada buğday 0,3800 YTL/kg’lık fiyattan işlem görmektedir. 
Ancak mart ayında buğday fiyatlarının yükseleceğinden endişe eden sanayici, fiyatların 
yükselmesi halinde oluşacak muhtemel zarara karşı önlem almak istemektedir. Yatırımcı mart 
2005 vadeli buğday sözleşmesinde alım yapmaya karar verir. 
Satın alacağı buğday 100 ton ve 1 yıl vadeli işlem sözleşmesinin büyüklüğü 5 ton olduğu için 100 
ton/5 ton = 20 adet mart vadeli buğday işlem sözleşmesi satın alır. İçinde bulunulan ayda Mart 
vadeli sözleşmenin fiyatı 0,4000 YTL/kg dır. Bu sözleşmeyi satın alan yatırımcı, satın alacağı 
buğdayın maliyetini 0,4000 YTL/kg ile sınırlandırmış olur. 
Vadeli işlem sözleşmesinin vade tarihi Mart ayı sonu olduğuna göre bu tarihte işlem 
sözleşmesinin fiyatının spot fiyata eşit olması beklenir. Mart ayı sonunda spot piyasada buğday 
0,415 YTL/kg’dan işlem görmektedir. Dolayısı ile vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı da 0,4150 
YTL/kg dır. 
Bu tarihte sanayici buğdayı spot piyasadan 0,4150 YTL/kg’dan satın alacaktır. Bunun yanında 
vade tarihi olan mart ayı sonunda spot piyasada buğday satın almak isteyenler her bir kg için 
0,4150 YTL öderken sanayici vadeli işlem sözleşmesi sayesinde 1 kg buğdayın fiyatını 0,4000 
YTL’de sabitlemiştir. Bu sebeple sanayici vadeli piyasa pozisyon aldığı her 1 kg buğday için 
0,4150-0,4000=0,0150 YTK kar elde edecektir. Sonuçta spot piyasada 1 kg buğday için 0,415 
YTL ödeyen ve vadeli piyasada 1 kg buğday için 0,0150 YTL kar elde eden sanayiciye 1 kg 
buğday  
0,4150-0,0150=0,400 YTL’ye mal olmuş olacaktır. Böylece sanayici vadeli işlem sözleşmesini 
kullanarak girdilerin birisi olan buğdayın fiyatını sabitlemiştir.” 
 
Yukarıdaki örnekte de görüleceği gibi yatırımcılar Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile ihtiyaç 

duymuş oldukları hammadde ve girdi maliyetlerini sabitleyecek dolayısı ile maliyet-hacim-kar 
analizlerini daha etkin bir şekilde yapacak böylece rekabet avantajına sahip olacaklardır. 

VOB G-DİBS 
VOB’un kote ettiği diğer bir sözleşme olan VOB G-DİBS sözleşmesinin dayanak varlığı 

piyasada “Gösterge DİBS”(benchmark) olarak kabul edilen, ıskontolu Devlet İç Borçlanma Senetleri 
(DİBS) olarak belirlenmiştir. Bir adet VOB G-DİBS sözleşmesi 10.000 YTL büyüklüğünde (100 YTL 
nominal değerli 100 adet DİBS) olup, bir adet sözleşme almak/satmak isteyen yatırımcıların 300 YTL 
(başlangıç teminatı) yatırması yeterli olacaktır. Hazine’nin uzun vadeli DİBS ihracını gerçekleştirdiği 
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarını takip eden ay ve bu ayı takip eden ikinci ve dördüncü ay 
olmak üzere toplam üç vade ayı olarak işleme açılacaktır. İlk işleme açılacak olan VOB G-DİBS 
sözleşmesinin dayanak varlığı 9 Nisan 2008 itfa tarihli gösterge DİBS olarak belirlenmiştir. Diğer tüm 
VOB sözleşmelerinde olduğu gibi VOB G-DİBS sözleşmesinde de uzlaşma yöntemi “nakdi 
mutabakat” olarak saptanmıştır. 

VOB G-DİBS sözleşmesine dayanak varlık teşkil eden Hazine Bonoları çok likit bir spot piya-
saya sahiptir. Dünyada en yüksek işlem hacmine sahip olan sözleşmeler faiz vadeli işlem sözleşmeleri 
olup, VOB G-DİBS sözleşmesinde de benzer şekilde yüksek işlem hacimlerinin gerçekleşeceği 
öngörülmektedir.  

Bu konuda dünyadaki ilk örnek olan VOB G-DİBS faiz vadeli işlem sözleşmesi, gerek kurumsal 
gerekse bireysel yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu sözleşmeler sayesinde yatırımcılar faiz 
risklerini etkin bir şekilde yönetebilecek, faiz oranlarındaki hem negatif hem de pozitif yönlü 
değişimlerden kazanç sağlayabilecektir. Bireysel yatırımcılar ile yabancı yatırımcıların, bu 
yatırımlarından elde edecekleri gelir, 2006 yılı için gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu durum vergi 
muafiyeti sağladığı için yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı haline gelmiştir. 

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSANIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN 
FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Dünyada finansal liberalizasyonun yaşandığı ve bu etki altında kalan günümüz ekonomilerinde 
vadeli işlem ve opsiyon borsaları bu bütünün vazgeçilmez unsurudur. Gelişmiş ekonomilerde bir 
asırdır faaliyet gösteren vadeli işlem ve opsiyon borsalarının 2004 yılı sonu itibariyle işlem hacmi 
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1,184 trilyon ABD Doları (Yatırımcı Rehberi, vob,:3) aşmıştır. Ekonomik krizlerin, döviz ve faizlerde 
dalgalanmaların yaşandığı günümüzde bu etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan risklerden korunmak için 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının önemi gün geçtikçe daha da artmaya devam edecektir. Çünkü 
profesyonel anlamda risk yönetimi ve belirsizlik ortamında geleceğe yönelik fiyat tahmini Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsalarının temel işlevidir. Bu işlev riske maruz kalan yatırımcıların getiri elde 
etmeleri için bir çıkış yolu niteliğindedir.  

Bir ülke sermayesinin uluslararası dolaşımının serbest olması veya o ülke açısından yabancı 
sermaye transferinde herhangi bir kısıt olmaması Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının gelişimi için 
önemli bir etkendir. Bu oluşum o ülkede faaliyet gösteren işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda 
rekabet edebilmesi için bir avantaj sağlayacaktır. İşletmelerin belirsizliğin hakim olduğu günümüzde 
kar elde etme güdüleri bu piyasada türev ürünlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından faiz ve kur riskinin yoğun olmasından dolayı 
türev ürünlerinin önemi daha da artmıştır (ERSAN, 1997: 197) 

Sermaye piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak bu konuda faaliyet gösterebilmek için aracı 
kurum maliyetlerinin indirilmesine karşılık, daha profesyonel ve uzmanlaşmış yatırım yönetimlerine 
duyulan ihtiyaç piyasaları ve piyasadaki finansal araçları da kurumsallaşmaya yöneltmiştir 
(ERDOĞAN VE ÖZER, 1998: i). Özellikle gelişme süreci hızlı olan ülkelerde yatırımcıların bu 
gereksinimlerine bağlı olarak piyasalardaki gelişme de hızlanmış ancak gelecekteki belirsizliğin 
artması ve yatırımcıların devamlı olarak riske maruz kalmaları Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsalarındaki gelişim hızını ön plana çıkarmıştır. 

Belirsizlik altında yatırımcıların riske rağmen bir varlığa yatırım yapmaları için söz konusu risk 
içeren o varlığın daha az risk ihtiva eden alternatif diğer bir varlığa göre getirisinin daha yüksek 
olması gerekir(GÖNENÇ ve KARADAĞLI., 2005: 12). Girişimcilik anlamında yatırımcılar için risk 
altında alternatif finansal varlıkların sunulması ve iyi bir yönetim ile getirinin riskten büyük olması 
fırsatları Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile mümkündür. 

Dünyada ülkelerin çeşitli isimler altında siyasal ve ekonomik olarak bütünleşme yoluna gitmeleri 
ve bu oluşumların uluslararası alanda faiz ve döviz piyasalarında etkin olmaları riskin bu oluşumlar 
tarafından yönlendirildiğini göstermektedir. Bu etkinlik ilgili ülkelerde türev ürünleri piyasalarının 
gelişimine bağlıdır (KURUN, 2005: 39). Nitekim vadeli işlem piyasalarının ilk olarak 1800’lü yıllarda 
ABD’de gelişmeye başlamış olması bunu doğrulayıcı niteliktedir. Bu bağlamda aynı paralellikte olan 
ülkelerin yeni siyasi ve ekonomik oluşumlar meydana getirmeleri uluslararası alanda etkinlik 
kazanmalarına neden olacaktır (ALP, 2002: 45). Nitekim Almanya-İsviçre ortaklığı ile kurulan Eurex 
Borsası günümüzde işlem hacminde Chicago’daki borsalarla yarışır konuma gelmiştir (DÖNMEZ ve 
diğ., 2002: 3). Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmeler Türk Dünyasında beklenen ekonomik ve 
siyasal bütünleşmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir. 

Gelişme süreci devam ülkelerdeki yatırımcılar için türev ürünlerinin oluşturduğu etkin bir piyasa 
hem riskin transfer edilerek muhtemel risklerden korunmayı hem de spekülatörlerden kaynaklanacak 
risklerden korunmayı sağlayacaktır (EROL, 1999: 3) 

SONUÇ 
Gelişmiş ülkelerde finansal sistemin etkin bir şekilde işlemekte olduğu ve bu sistem içerisinde 

Menkul Kıymet Borsaları, Bankalar, Merkez Bankası, Hazine, Vergi Denetim Kurumları ve Maliye 
Teşkilatı ile Vadeli İşlem Borsalarının önemli yer tuttuğu görülmektedir. Bu bağlamda gelişmekte 
olan ülkelerin de güçlü bir finansal sistem için bu yapıya sahip olmaları gerektiği açıktır. Ayrıca 
bireysel bazda yatırımcılar ile kurumsal bazda işletmelerin belirsiz olan gelecekte ve devamlı riske 
maruz kalarak faaliyetlerine devam etmeleri için finansal anlamda bir korunma aracı ve etkin bir 
piyasa şarttır. Burada yatırımcıların amacı girişimcilik bağlamında riskin optimizasyonudur.  

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile; 
- Yatırımcılar yeni ve geniş yelpazeli bir yatırım aracına kavuşmuş olacaklardır, 
- Emtiaların üretim veya ticaretinde mevcut risklerden bir korunma aracına sahip olunacaktır, 
- Geleceğe yönelik olarak yatırım planlaması yapılırken önceden fiyat tahmini yapılabilecek ve 

risk yönetimi etkin bir biçimde gerçekleştirilecektir, 
- Özellikle ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde iklim şartlarındaki değişmeler ile devletin tarım 

politikasındaki uygulamaları karşısında ortaya çıkabilecek risklerden korunmuş olunacaktır, 
- Talepteki değişmelerin önceden tahmin edilemediği veya mevsimlik dalgalanmalardan 
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etkilenen ürünlerde muhtemel zararlar vadeli işlem piyasaları ile önlenmiş olur, 
- Spot piyasada spekülatörlerin etkisi azalacak ve fiyatlar daha kurumsal ve organize bir 

piyasada oluşacaktır, 
- Kurumsal, organize ve devlet denetiminde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 

ile yabancı sermayenin özellikle gelişmekte olan ülkelere olan akışkanlığı artacaktır,  
- Reel sektörde faaliyet gösteren yatırımcılar muhtemel risklerden daha az etkileneceklerdir, 
- Yatırımcılar için daha etkin yönetilen bir yatırım portföyü oluşturulacaktır. 
Bir ülkenin finansal sistemi için hayati önem taşıyan ve ana damarı niteliğinde olan Vadeli İşlem 

ve Opsiyon Borsalarının mevcudiyeti yatırımcıların ve ülkelerin uluslararası finansal arenada başarılı 
ve etkin olması için şarttır. 

 
O halde; 
Ekonomik, siyasi ve politik alandaki entegrasyonla kurulacak muhtemel bir Türk Dünyası 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, hem nüfus hem yüzölçümü bakımından dünyada önemli bir yere 
sahip olan Türk Devletlerinin uluslararası alanda finansal sistemde etkinliğini artıracak ve bu konuda 
lider olmasını sağlayacaktır. 
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