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ÖNSÖZ 

 

 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢte giriĢimcilik, insanın düĢünsel emeğinin ekonomik değere 

dönüĢmesi olarak ifade edilmekte ve bu niteliğiyle üretim faktörleri arasında yer almaktadır. 

KüreselleĢmenin hızla derinleĢip yaygınlaĢtığı günümüzde, özellikle serbest piyasa ekonomisini uygulayan 

ülkelerde, giriĢimcilik vazgeçilmez bir unsur haline gelmiĢtir. Dinamik, yenilikçi ve yaratıcı nitelikleriyle 

giriĢimciler, toplumdaki iĢgücü ve sermaye kaynaklarının mal ve hizmet üretimine dönüĢmesini sağlayarak, 

toplumun refah düzeyini yükseltmekte en etkili unsur haline gelmiĢlerdir. 

Geçen yıl yapılması planlanan fakat elde olmayan nedenlerle yapılamayıp bu yıla ertelenen ‗III. 

Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi‘nin, katılımcıların sunacakları bildirilerle giriĢimcilik konusunda 

küreselleĢmenin getirdiği yoğun rekabet ortamında yeni anlayıĢlar ve bakıĢ açıları getireceği muhakkaktır. 

Bu bağlamda Kongrenin 12 ayrı oturumunda, toplam 42 farklı üniversite ve kurumdan gelen katılımcılar 

tarafından, 62 bildiri sunulacaktır. 

Bu anlayıĢ içinde ‗III.Uluslararası GiriĢimcilik Kongresi‘nin, Türk Dünyasına ve ülkelerimiz 

ekonomilerine katkıda bulunmasını umut ediyor ve baĢarılı olmasını diliyorum. 

Kongrenin gerçekleĢtirilmesinde emeği geçen Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi – ĠĢletme Bölümü 

öğretim üye ve yardımcılarına teĢekkür ederim. 

 

 
Rektör Vekili 

Prof. Dr. Sebahattin BALCI 
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TÜRK CUMHURĠYETLERĠ’NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ĠKLĠMĠ 
 

Prof.Dr. Selahattin SARI 
Beykent Üniversitesi, Ġktisat (Ġng) Bölüm BaĢkanı 

ssari@beykent.edu.tr 
 

Özet 
Bu çalıĢmada merkezi Asya‘da bulunan altı Türk Cumhuriyeti‘nin ekonomik yapıları ve özellikle yabancı 

yatırımlar açısından yatırım iklimlerinin uygun olup olmadığı hususları incelenmektedir. Ġnceleme yapılırken 1996 
yılından sonraki yıllara ait indeks ve parametrelere bakılmaktadır. Çünkü bu ülkelerin bağımsızlık sonrası istikrara 
kavuĢmaları bu yıllardan sonra olmuĢtur. Ġlk etapta ülkelerin ekonomik yapıları; milli gelir, dıĢ ticaret, istihdam, 
sermaye birikimi vs. açısından incelenmektedir. Ayrıca bu ülkelerin piyasa yapıları; özeleĢtirme, bankacılık sektörü, alt-
yapı yatırımları, rekabet Ģartları, döviz piyasası, vs. yabancı yatırımlar için uygun ve teĢvik edici olup olmadığı analiz 
edilmektedir. Ġkinci safhada ise; sosyal ve bürokratik yapıları itibariyle uygunlukları analiz edilmektedir. Ülkelerin 
yolsuzluk, özgürlük ve piyasa ekonomisine geçiĢ indeksleri incelenmekte, hukuk sisteminin varlığı, güvenilirliği, 
yatırımcıya hangi ölçüde güven verdiği değerlendirilmektedir. Neticede Türk Cumhuriyetlerinde en azından bazılarında 
yatırım ikliminin yatırımcılar açısından avantajlı ve teĢvik edici olduğu yönünde belirtiler mevcuttur. 

Anahtar kelimeler: Yatırımlar, Yolsuzluk, Avrasya, Türk Cumhuriyetleri 
 

Abstract 
This paper aims to analyze the economic structure and the investment climate of the six Central Asian Turkish 

Republics. The indices and parameters used belong to period starting from 1996, due to the fact that the analyzed 
countries achieved economic and social stability after this date. The first part of the paper analyzes the economic 
structures based on national income, foreign trade, employment and capital accumulation; together with the market 
structure considering privatization, banking services, infra-structure investments, exchange market and competition 
conditions. The second part of the paper focuses on the social and bureaucratic structures based on the parameters such 
as corruption, freedom, transition indices, existence and reliability of legal system. In the end, we conclude that there 
exist certain advantages to the foreign investors at least for some of the countries in question. 

Key words: Invetments, Corruption, Euroasia, Turkish Republics. 
 

GĠRĠġ 
 
Türk Cumhuriyetleri kavramı esasen Türkiye dâhil Avrasya bölgesinde bulunan yedi bağımsız ülkeden oluĢmakla 

birlikte, genelde Azerbaycan ve merkezi Asya‘da bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, 
Türkmenistan olarak bilinmektedir. Bu nedenle çalıĢmada bahse konu altı ülke değerlendirilmektedir. Günümüz 
dünyasında geliĢmiĢ ülkelerdeki ekonomik potansiyellerin tamamı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ekonomiler 
doyum noktasına ulaĢmıĢ, bu nedenle de büyüme hızları standartlaĢmıĢtır. Son yıllarda geliĢmekte olan ülkeler ve 
özellikle Çin ile birlikte geçiĢ ekonomilerinde yüksek oranlı büyüme rakamlarının görülmesi dikkatleri aynı zamanda 
Türk Cumhuriyetlerine çekmektedir. Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik potansiyellerinin yüksekliği ve henüz tamamen 
üretime dönüĢtürülememesi mevcut konumlarını cazibe merkezi haline getirmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri, zengin ekonomik potansiyellerine rağmen, sahip oldukları değerleri üretime dönüĢtürecek 
yapıya sahip değildir. Sosyalist sistemden serbest piyasa sistemine geçiĢ yapmakta oluĢları nedeniyle, özellikle sermaye 
ve giriĢimci yetersizliği en önemli engeli oluĢturmaktadır. Çünkü sosyo-politik çevre giriĢimciliğin doğmasında belki de 
en önemli faktörlerdendir (Stinchcombe, 1965:142–193). Bu ülkelerin kendi kaynaklarını kullanmada sermaye ve 
giriĢimci yetersizliği dıĢa açılmalarını zorunlu kılmaktadır. Ancak, yabancı sermayenin gelebilmesi yatırım ikliminin 
uygun olmasına bağlıdır. Bu nedenle, öncelikle yatırım iklimini belirleyen unsurlar açısından bölge ülkelerine bakmakta 
yarar vardır. 

 
Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Türk Cumhuriyetleri 

 
Türk Cumhuriyetleri nüfus yapısı itibariyle genç ve eğitimli bir nüfusa sahiptir. Ancak serbest piyasa yapısına 

sahip bir kültürel ortamda eğitilmediklerinden yeterli verimliliğe sahip değildirler. Tablo 1‘de görüleceği üzere 2008 
yılı verilerine göre 68, 8 milyon toplam nüfusa sahip olan cumhuriyetlerin Reel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYĠH)‘ları 
1414, 7 milyar dolar gibi önemli bir büyüklüğe ulaĢmaktadır. Ancak bu rakamın 1996‘da 26 milyar dolar olduğu 
dikkate alınacak olursa, 12 yıl gibi kısa bir süreçte, ne kadar büyük bir gelire ulaĢıldığı daha net olarak görülmektedir. 
Bu hızlı artıĢta hiç Ģüphesiz en önemli etken bölgeye gelen yabancı sermaye, dolayısıyla giriĢimcilerdir. Türk 
Cumhuriyetleri içersinde en büyük gelir artıĢı Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan‘da olmuĢtur. 
Esasen Kazakistan‘ı belki de diğerlerinden ayırmak gerekmektedir. Bu ülkede 1996‘da 21 milyar olan GSYIH 1322 
milyar dolara ulaĢmıĢtır. Kırgızistan ve Tacikistan‘ın çok fazla büyüme sağlayamadıkları anlaĢılmaktadır. Bunun da 
baĢlıca sebebi; yeterince petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olmamalarıdır. 

 
Tablo 1. Türk Cumhuriyetleri Temel Makro Göstergeleri 

  AZERBAYCAN KAZAKĠSTAN KIRGIZĠSTAN 

  1996 2008 1996 2008 1996 2008 

Nüfus 7, 8 8, 1 16, 8 15, 7 4, 5 5, 2 

Reel GSYĠH (Milyar $) 3, 2 42 21 1322 1, 8 4, 4 

GSYĠH ArtıĢ Hızı(%) 0, 8 34, 5 0, 5 3 7, 1 8 

Ülke Grubu 
Alt-Orta 

Sınıf 
  

Üst-Orta 

Sınıf 
  Alt Sınıf   

ĠĢsizlik Oranı (%) 17 6 14, 8 6, 6 7 18 

Ġhracat (Milyon $) 789 30.590 6.292 80.762 630 1, 685 
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Ġhracat ürünleri Ham petrol, Pamuk Petrol ürünleri Altın, pamuk 

Ġhracat yaptığı ülkeler Ġtalya, Ġsveç, Türkiye Almanya, Rusya, Çin Ġsveç, Kazakistan, Rusya 

Ġthalat (Milyon $) 1.338 7.757 6.627 54.120 646 3, 37 

Ġthalat ürünleri Benzin ve enerji Sermaye malları Yiyecek, benzin 

Ġthalat yapılan ülkeler Rusya, Ġng, Almanya Rusya, Çin, Almanya Rusya, Çin, Kazak 

ÖzelleĢtirme Gelirleri (2000–2006) 

(milyon $) 
11 3 2 

  ÖZBEKĠSTAN TACĠKĠSTAN TÜRKMENĠSTAN 

  1996 2008 1996 2008 1996 2008 

Nüfus 24, 1 27, 7 6, 1 7 4, 1 5, 1 

Reel GSYĠH (Milyar $) 13, 9 27 1, 1 5, 1 2, 4 18, 2 

GSYĠH ArtıĢ Hızı(%) 1, 6 9 -4, 4 8 -6, 7 10 

Ülke Grubu Alt Sınıf   Alt Sınıf   
Alt-Orta 

Sınıf 
  

ĠĢsizlik Oranı (%) 0, 3 20 5, 7 12 22, 5 60 

Ġhracat (Milyon $) 3.534 1, 171 745 856 1.692 8, 673 

Ġhracat ürünleri Pamuk, altın Alüminyum, Elyaf, Pamuk Doğalgaz, petrol ve ürünleri 

Ġhraç edilen ülkeler Rusya, Polonya, Çin Kazakistan, Türkiye, Ġran Ukrayna, Ġran, Azerbaycan 

Ġthalat (Milyon $) 4.712 8, 812 806 2, 99 1.388 6, 744 

Ġthalat ürünleri Yiyecek, enerji Yiyecek, sermaye malları Yiyecek, sermaye malları 

Ġthalat yapılan ülkeler Rusya, G.Kore, Çin 
Rusya, Kazakistan, 

Özbekistan 
B.A.E, Türkiye, Ukrayna 

ÖzelleĢtirme Gelirleri (2000-2006) 

(milyon $) 
46 1 NA 

Kaynak: WTO, UN Country Factsheet, UNCTAD FID STATISTICS, CIA FACTBOOK (1996, 1997, 2007, 2008), WB, IMF 

World Data, WB Privatization Data, EBRD Transition Report 2007 Data, The State Statistical Committee of The Republic of 

Azerbaijan, National Bank of Kazakhstan, State Statistical Committee of Kyrgyz Republic, Interstate Stastistical Comittee of The 

Commenwealth of Independent States Statistic verilerinden derlenmiĢtir. Verilerin birçok kurumdan alınması ülkelerdeki istatistik 
sisteminin tam olarak geliĢmemesindendir. 

 
Türk Cumhuriyetlerinin dıĢ ticaret yapılarına bakıldığında; toplam ihracatlarının 1996 yılında yaklaĢık 13 milyar 

dolar iken; 2008 yılında yaklaĢık 125 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Ġhracat mallarına bakıldığında petrol, doğalgaz, pamuk 
ve altın olduğu görülmektedir. Altın ihracatı Özbekistan ve Kırgızistan‘dan gerçekleĢtirilmektedir. Bu ihracat yapısı 
ihracatın tamamen ham madde kaynaklarının ihracatından kaynaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla Türk 
Cumhuriyetleri henüz sanayileĢememiĢ ülkeler konumundadır. Ġthalat olarak 1996‘da toplam 15 milyar dolar civarında 
iken, 2008‘de 86 milyar dolar seviyelerine çıkmıĢtır. Bu durum yaklaĢık 40 milyar dolar dıĢ ticaret fazlası verildiğini 
göstermektedir. Ancak; ithal edilen mal guruplarına bakıldığında; benzin, enerji ve yiyecek malları ithalatının ağırlıklı 
olduğu Kazakistan, Türkmenistan ve Tacikistan‘ın sermaye malları da ithal ettiği görülmektedir. 

 
Tablo 2. Türk Cumhuriyetleri Finansal Verileri  

  Azerbaycan Kazakistan Kıgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

  2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 

Nüfus (milyon) 8, 3 8, 4 15 15, 6 5 5, 3 6, 3 6, 5 6, 4 6, 5 25, 6 27, 7 

ÖzelleĢtirme 

Gelirleri (GSYĠH 

%) 

2, 6 Na 28, 9 30, 3 3, 2 7, 4 6, 3 8, 5 0, 6 Na 4 6, 3 

GSYĠH içindeki 

Özel Sektör Payı 

(%)  

60 75 65 70 65 75 50 55 25 25 45 45 

Yatırım/GSYĠH 

(%)  
53, 2 Na 25, 7 25, 7 20, 5 24, 8 13, 2 20, 7 25, 3 Na 20, 7 21, 3 

GSYĠH ticaret 

Oranı (%) 
73, 5 82, 5 73, 9 81, 5 72, 3 116, 5 122, 5 71, 1 102, 1 90, 5 56, 9 68, 7 

Tarife Gelirleri 

(Ġthalatın %) 
6 Na 3 9, 1 1, 3 3, 4 2, 3 2, 6 na Na 3, 6 2, 3 

Banka Sayısı 

(Yabancı)  
46 (4) 46 (9) 36 (16) 37 (13) 21 (7) 21 (10) 15 (4) 12 (4) 12 (4) 11 (2) 33 (5) Na 

Devlet 

Bankalarının 

piyasa gücü (%)  

55, 3 42, 5 5, 1 0, 5 7, 2 9, 9 6, 1 na 96, 1 96, 3 70 Na 

Yabancı 

Bankaların piyasa 

gücü (%)  

5, 2 9, 1 56, 9 12, 9 61, 2 72 3, 6 na 1, 6 1, 2 4, 3 Na 

Borsa 

SemayeleĢmesi (% 

GSYĠH)  

na Na 7, 7 23 1, 6 2 na na na Na 0, 1 10, 4 

Kaynak: EBRD Transition 2008 raporunun http://www.ebrd.com/country/sector/econo/stats/sei.xls verilerinden derlenmiĢtir. 
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Türk Cumhuriyetlerinde Piyasa Yapısı 
 

Türk Cumhuriyetlerinin ithalat yapıları da sanayileĢemediklerini vurgulamaktadır. Ayrıca iĢsizlik oranlarının da 
Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan‘da çok yüksek oranlarda olması, ticarete dayalı bir ekonomik yapı olduğunu 
göstermektedir. Bağımsızlık sonrası, kısa sayılabilecek bir süreçte, önemli ölçüde özelleĢtirme gerçekleĢtiren 
cumhuriyetlerde en fazla özelleĢtirme gelirini 46 milyon dolarla Özbekistan, 11 milyon dolarla Azerbaycan elde 
etmiĢtir. Ancak; Tablo 2 rakamlarına göre GSYĠH içinde % 30 civarında bir paya sadece Kazakistan‘da ulaĢıldığı 
görülmektedir. Diğerlerinde çok küçük oranlarda görülmesi rakamların doğru olarak yansıtılmadığını göstermektedir. 
Kaldı ki, Özbekistan bu ülkeler içersinde dıĢa en kapalı konumda olanıdır. Bu rakamların Kazakistan ve Azerbaycan‘da 
daha yüksek olması gerekir.  

Yatırım ikliminin yabancı yatırımcılar açısından en önemli kriterlerinden birisi ülkedeki bankacılık faaliyetleri ve 
yabancı bankaların bulunup bulunmamasıdır. Bu açıdan bakıldığında Tablo 2‘de görüldüğü üzere Azerbaycan, 
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan‘da çok sayıda bankanın faaliyet gösterdiği görülmektedir. Ayrıca önemli sayıda 
yabancı bankanın da finans piyasasında yer alması yabancı yatırımcının güven duyması açısından büyük önem 
taĢımaktadır. Yabancı bankaların piyasa gücünün Kazakistan ve Kırgızistan‘da % 60‘a yükselmesi bu ülkelerin ne kadar 
dıĢa açık olduğunun önemli bir ölçüsüdür. Tablo 3 bankacılık ve banka dıĢı reform indekslerinin Kazakistan ve 
Kırgızistan‘da diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Gerek banka sayısının çok olması, gerekse 
yabancı bankaların sayısı ve piyasa gücü bu iki ülkede piyasa ekonomisinin daha geliĢmiĢ olduğunu ifade etmektedir. 

Serbest piyasa sisteminin en önemli unsurlarından birisi borsa sisteminin oluĢturulması ve iĢlerlik kazanmasıdır. 
Kazakistan ve son yıllarda Özbekistan‘da borsa sermayeleĢme payı % 23 ve % 10‘a ulaĢmıĢtır. Diğer yandan 
Kırgızistan‘da bu oran % 2‘de kalmıĢtır. Kırgızistan‘da düĢük kalmasının nedeni, diğerlerine göre bu ülkedeki 
yatırımcıların daha küçük iĢletme olmalarından kaynaklanmaktadır. Tablo 5‘teki verilere bakıldığında piyasada 
rekabetin temel unsurlarından olan serbestlik indeksinin Özbekistan ve Türkmenistan haricinde ortalamanın üzerinde 3, 
3- 4, 3 olduğu, bu iki ülkede ise düĢük olduğu görülmektedir. Kırgızistan‘da ise üst seviyeye ulaĢmıĢtır. Diğer yandan; 
rekabet indeksleri açısından Türkmenistan ve Özbekistan yetersiz 1- 1, 7 diğerleri ise; normale yakındır. Alt yapı 
yatırımları açısından konuya yaklaĢıldığında; iletiĢim olarak Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan‘ın 3‘e yakın 
diğerlerinin daha zayıf, ulaĢım sektörü bakımından ise; Azerbaycan ve Kazakistan‘ın daha iyi seviyede olduğu 
görülmektedir. 

Kazakistan ve Kırgızistan‘da telekomünikasyon sistemlerinde özelleĢtirmeye gidilmiĢ, fakat bu özelleĢtirmelerin 
yine kontrol altında olduğu, hatta zaman, zaman geri el konulduğu bilinmektedir. Tablo 3‘teki veriler zaten piyasa 
kanunlarının Kazakistan ve Özbekistan dıĢında güvenilir olmadığını ifade etmektedir. Diğer yandan özellikle yabancı 
yatırımcılar açısından önem arz eden imtiyaz kanunlarının tüm cumhuriyetlerde kalite bakımından düĢük olması hukuki 
alt yapı hususunda dezavantaj teĢkil etmektedir. 

 
Tablo 3. Piyasa Ekonomisine GeçiĢ Göstergeleri  

  Alt Yapı Finansal 

  

Serbest 

Telekom& 

Elektrik 

dağıtıcısı 

Tren 

Altyapısının 

Ayrı 

iĢletilmesi 

Serbest 

Karayolu 

idaresi 

Ġmtiyaz 

Kanunlarının 

kalitesi 

Sermaye 

Yeterlilik 

Oranı (%) 

Mevduat 

Sigorta 

Sistemi 

Piyasa 

Kanunlarının 

güvenliği 

Azerbaycan Yok Yok Tamamen na 12 var DüĢük 

Kazakistan Kısmen Kısmen Yok na 12 var Yüksek 

Kırgızistan Kısmen Yok Yok düĢük 12 var Orta 

Özbekistan Yok Kısmen Yok düĢük 10 var Yüksek 

Tacikistan Yok Yok Yok çok düşük 12 var DüĢük 

Türkmenistan Yok Yok Yok düĢük 10 yok çok düşük 

Kaynak: Transition Report 2009: Transition in crisis? EBRD, Transition Development Snapshots verilerinden derlenmiĢtir. 

 
Türk Cumhuriyetlerinin tamamında da, diğer geçiĢ ekonomilerinde olduğu gibi piyasa ekonomisine adaptasyon 

süreci devam etmektedir. Ancak; bu süreç kuzey doğu Avrupa ülkelerinde olduğu kadar hızlı olmamaktadır. Bu noktada 
bu ülkelerdeki demokratikleĢme hareketinin henüz sağlanamamasının etkisi vardır. Tablo 7‘de verilen özgürlük 
indekslerinde 1–7 aralığında 1 en iyiyi göstermektedir. Kırgızistan en iyi konumda olmasına rağmen siyasi özgürlük 
indeks katsayısı 5 sivil özgürlük indeks katsayısı 4. Kaldı ki; bu ülkede de son yıllarda sürekli devrim hareketleri 
gerçekleĢmektedir. Diğerlerinde indeks katsayıları en üst limiti göstermektedir. 

 
Tablo 4. Piyasa Ekonomisine GeçiĢ Göstergeleri  

  SerbestleĢme 

  

Paranın 

DeğiĢtirilebilmesi 

Ġçerdeki DYY 

Kontrolü 

Faiz Oranının 

Serbestliği 
Döviz Rejimi 

MaaĢ 

Düzenlemeleri 

Azerbaycan Tamamen Yok Tamamen Yönetilen Dalgalı Yok 

Kazakistan Tamamen Var Tamamen ABD $ Sabit Yok 

Kırgızistan Tamamen Yok Tamamen Yönetilen dalgalı Yok 

Özbekistan Kısıtlı Var Kısıtlı Sürünen Parite Var 

Tacikistan Tamamen Yok Tamamen Yönetilen dalgalı Yok 

Türkmenistan Kısıtlı Yok Kısıtlı KarıĢık Var 

Kaynak: Transition Report 2009: Transition in crisis?, EBRD, Transition Development snapshots verilerinden derlenmiĢtir. 

 
Türk Cumhuriyetlerinde piyasa ekonomisinin iĢleyiĢ Ģartlarından faiz oranları ve paranın değiĢiminin serbest 
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olarak piyasa tarafından belirlenmesi Özbekistan ve Türkmenistan dıĢındaki ülkelerde Tablo 4‘teki verilere göre 
sağlanmaktadır. Bu iki ülkede ise; kontrol söz konusudur. Döviz rejimi tamamında kontrollü olarak 
yönlendirilmektedir. Yabancı yatırımlara ise; Kazakistan ve Özbekistan‘da kontrollü izinler verilmektedir. Ancak 
verilen izinler sonrası yatırımların gerçekleĢtirilmesi noktasında ortaya çıkan rüĢvet gibi geliĢmeler ve korunma 
açısından kanunların, adalet sisteminin iĢleyiĢinin güvenilirliği endiĢe yaratmaktadır (bkz. Yolsuzluk Ġndeksleri, 
Transparency Reports 2007–2009). Bu nedenle genelde bakıldığında piyasa sistemine geçiĢ göstergeleri açısından 
eksiklikler olduğu ifade edilebilir.  

 
Tablo 5. Türk Cumhuriyetleri için Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası Ġndeksi 

  Azerbaycan Kazakistan Kıgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

  2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 

EBRD Küçük ölçekli 

ÖzelleĢtirme 3, 7 3, 7 4 4 4 4 3, 7 4 2 2, 3 3 3, 3 

EBRD GeniĢ ölçekli ÖzelleĢtirme  2 2 3 3 3 3, 7 2, 3 2, 3 1 1 2, 7 2, 7 

EBRD müteĢebbis reformu 

indeksi 2 2 2 2 2 2 1, 7 1, 7 1 1 1, 7 1, 7 

EBRD Fiyat Serbestlik Ġndeksi 4 4 4 4 4, 3 4, 3 3, 7 3, 7 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 

EBRD Ticaret Serbestlik Ġndeksi  3, 7 4 3, 3 3, 7 4, 3 4, 3 3, 3 3, 3 1 2 1, 7 2 

EBRD Rekabet Politikası Ġndeksi 2 2 2 2 2 2 1, 7 1, 7 1 1 1, 7 1, 7 

EBRED Bankacılık Sektörü 

Reform Ġndeksi 2, 3 2, 3 3 3 2, 3 2, 3 1, 7 2, 3 1 1 1, 7 1, 7 

EBRD Banka-dıĢı Finansal 

Kurum Reform indeksi  1, 7 1, 7 2, 3 2, 7 2 2 1 1 1 1 2 2 

EBRD Altyapı Yatırım Ġndeksi  1, 7 2 2, 3 2, 7 1, 7 1, 7 1 1, 3 1 1 1, 7 1, 7 

Elektirik Gücü  2, 3 2, 3 3 3, 3 2, 3 2, 3 1 2 1 1 2 2, 3 

Demiryolları 2, 3 2, 3 2, 7 3 1 1 1 1 1 1 2, 7 2, 7 

Karayolları 2, 3 2, 3 2 2, 3 1, 7 1, 7 1 1 1 1 1 1 

ĠletiĢim 1 1, 7 2, 3 3 2, 7 3 2, 3 2, 3 1 1, 7 2 2 

Su ve temiz su 1, 7 1, 7 1, 7 2 1, 7 1, 7 1 1, 7 1 1 1, 7 1, 7 

Kaynak: EBRD Transition 2008 raporunun http://www.ebrd.com/country/sector/econo/stats/tic.xls verilerinden derlenmiĢtir.  

 
Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Bürokratik Yapı  

 
Türk Cumhuriyetleri‘nin Sosyal yapısına bakıldığında öncelikle; iĢsizlik oranlarının son yıllarda çok yükseldiği 

görülmektedir. Uluslararası verilere göre; Özbekistan ve Kırgızistan‘da % 20‘yi geçen, Türkmenistan‘da % 60‘a varan 
boyutlar problemin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Kaldı ki Kırgızistan‘da da boyutun % 60‘ı bulduğu 
bilinmektedir. Ülke nüfuslarının Azerbaycan hariç % 50 den fazlası yoksullaĢmıĢtır. Tablo 6‘daki verilere göre bu oran 
Kırgızistan ve Tacikistan‘da % 51, Özbekistan‘da % 76‘ya ulaĢmıĢtır. Türkmenistan‘da ise bilinmemektedir. Konuya 
iĢsizlik oranlarıyla birlikte bakıldığında iĢsizliğin yüksek olduğu ülkelerde yoksulluk da artmaktadır. 

Özbekistan ve Türkmenistan‘ın sağlık ve eğitim harcamalarına önemli oranlarda kaynak aktardığı görülmektedir. 
Özellikle her iki ülkenin de GSMH‘larının % 9‘unu ayırmaları fevkalade önemlidir. Diğer ülkelerde bu oranlar % 3, 5 
civarındadır. 

 
Tablo 6. Sosyal Piyasa Ekonomisine GeçiĢ Göstergeleri  

  Rekabet ve ĠĢ Ortamı Sosyal 

  

Rekabet 

Kurumu 

Haciz 

Kanunu 

kalitesi ĠĢ Kanunu 

Ticari 

ġirket 

Kanun 

kalitesi 

Nüfusun 

yoksul 

kesimi (%) 

Devletin Sağlık 

Harcamaları (% 

GSYĠH) 

Devletin Eğitim 

Harcamaları 

(GSYĠH %) 

Azerbaycan var DüĢük 

Kötü 

çalıĢıyor çok düĢük <2 (2005) 1 (2008) 2.6 (2008) 

Kazakistan var DüĢük 

Bazı 

eksiklikler Yüksek 17, 2 (2003) 2.3 (2007) 3, 6 (2007) 

Kırgızistan var Orta 
Bazı 

eksiklikler Orta 51, 9 (2008) 2.4 (2008) 5, 2 (2008) 

Özbekistan var DüĢük 

Kötü 

çalıĢıyor Orta 76, 7 (2003) 2.4 (2006) 8, 9 (2008) 

Tacikistan var Çok düĢük Verimsiz çok düĢük 50, 8 (2003) 1.2 (2008) 3, 4 (2008) 

Türkmenistan yok Çok düĢük 

Kötü 

çalıĢıyor DüĢük NA 4, 8 (2005) 8, 9 (2007) 

Kaynak: Transition Report 2009: Transition in crisis?, EBRD, Transition Development snapshots verilerinden derlenmiĢtir. 

 
Yabancı yatırımcıları bir ülkede yatırım yapmak hususunda en caydırıcı faktör bürokrasi ve yolsuzluklar 

olmaktadır. Yolsuzluk tüm toplumları ilgilendiren, az geliĢmiĢ, geliĢmiĢ her ülkede görülen sosyal bir hadisedir. 
Toplumlarda genel kanı yolsuzluğun daha çok fakir, geliĢmekte olan ülkeler gurubunda yaygın olduğu Ģeklindedir. 
Hâlbuki Fransa‘da, Almanya‘da, Amerika‘da, Ġskandinav ülkelerinde de görmek mümkündür (Pellegrini ve Gerlagh, 
2007: 245–63). 
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Tablo 7. Türk Cumhuriyetleri Özgürlük Ġndeksleri 

  Sıra Kazakistan Kırgızistan Azerbaycan Tacikistan Özbekistan Türkmenistan 

Dünya Demokrasi 

Parametresi 1-150 125 128 130 134 148 149 

Siyasi Haklar 1-7  6 5 6 6 7 7 

Sivil Özgürlük  1-7 5 4 5 5 7 7 

Basın Özgürlüğü 0-150 125 118 125 125 144 148 

Yolsuzluk 0-145 94 132 115 128 143 138 

Kaynak: worldaudit verilerinden derlenmiĢtir. 1 en iyiyi temsil etmektedir. 
 
Ancak demokrasinin tam yerleĢmediği otoriter rejimlerde oluĢan güçlü bürokrasi, yolsuzluğun yukardan aĢağıya 

tüm yönetim kadrolarına verilen zorunlu vergiler Ģekline dönüĢmektedir (Shleifer ve Robert, 1993: 599–617). Ülkedeki 
bürokrasinin yapılaĢmasının güçlü oluĢu rüĢvet ve yolsuzlukların en önemli zeminini oluĢturmaktadır . 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuĢmalarından çok az bir süre geçmesine rağmen, Gayri Safi Milli 
Gelirlerinde görülen çok yüksek artıĢlar ve dıĢ ticaret yapılarında görülen ham madde, gaz ve petrol ihracatı bu 
ülkelerin geliĢmiĢ ülke yatırımları açısından çok cazip bir hale getirmektedir. Diğer yandan ithalat yapılarının da yine 
iĢlenmiĢ petrol ve tüketim mallarından oluĢması ayrı bir cazibe yaratmaktadır. Ülke insanlarında eğitilmiĢ iĢ gücünün 
yüksekliği, tüketim meyillerinin yüksek oluĢu, doğal kaynak rezervlerinin henüz tam anlamıyla üretime alınamamıĢ ve 
zengin rezervlere sahip oluĢları yatırımcılar için önemli avantajlar oluĢturmaktadır. Cumhuriyetlerin tamamında görülen 
yabancı yatırımların teĢviki için hazırlanmıĢ mevzuatların çağdaĢlığı yanında, güvenilir sistem iĢleyiĢinin olmayıĢı 
dezavantaj oluĢturmaktadır. Bu ülkelerdeki güçlü bürokrasi yapısı ve buna bağlı olarak oluĢan yolsuzluk probleminin 
çözülmeye baĢlanmasıyla birlikte, son yıllarda artan sermaye birikimi ve yan sanayilerin oluĢmaya baĢlaması bu 
ülkelerin yatırım ikliminin yabancılar açısından uygun olduğu izlenimini vermektedir. 
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Özet 
Azerbaycan bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte ekonomik bakımdan yeniden yapılanma ve kalkınma sürecine 

girmiĢtir. Bu süreçte, bağımsızlığını kazandığı günden günümüze kadar Türkiyeli müteĢebbislerin sermayeleri ve 
teĢebbüs güçleri ile önemli rol aldıkları görülmektedir. Türkiyeli müteĢebbisler, Azerbaycan‘da özellikle petrol sektörü 
dıĢındaki alanlara yaptıkları yatırımlarla dikkat çekmektedirler. Azerbaycan‘daki Türk yatırımları ülkedeki petrol dıĢı 
yabancı yatırımlar içinde ilk sırada yer almaktadır. Bağımsızlıktan günümüze kadar geçen süre zarfında, yaĢanan bazı 
olumsuzluklara rağmen, Türk müteĢebbisler uzun vadeli düĢünerek, Azerbaycan ekonomisinin yeniden yapılanma ve 
kalkınmasının yanı sıra dünya ekonomisine entegrasyonuna destek vermeye sabırla devam ettirmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Ekonomisi, Türk MüteĢebbisler, Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Yeniden 
Yapılanma. 

 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF TURKISH ENTREPRENEURS IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

AND RECONSTRUCTION OF AZERBAIJAN 

 
Summary 

Azerbaijan has entered into the process of economic reconstruction and development after achieving 
independence. In this process, Turkish entrepreneurs have taken an important role with their power of capital and 
enterprise. Turkish entrepreneurs have attracted attention to their investments especially in non-oil sectors of 
Azerbaijan. Thus, Turkish investments in Azerbaijan are ranked first among foreign investments in the country‘s non-
oil sector. In spite of some negative developments during the period, Turkish entrepreneurs, as they have a long-term 
perspective, continue to support the reconstruction and development of Azerbaijan's economy as well as the integration 
into the world economy. 
Keywords: Azerbaijan Economy, Turkish Entrepreneurs, Economic Development, Economic Reconstruction. 

 
 

GiriĢ 
1920 yılından itibaren yaklaĢık 70 yıl Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)‘nin bir parçası olarak kalan 

Azerbaycan, 1990‘da SSCB‘nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte bağımsızlık hareketlerine sahne olmuĢtur. 
Azerbaycan halkının bağımsızlık isteği 19-20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet ordusu tarafından kanlı bir Ģekilde 
bastırılmaya çalıĢılmıĢsa da, bağımsızlık mücadelesinin önüne geçilememiĢtir. YaĢanan 19-20 Ocak olayının ardından 
bağımsızlık hareketleri daha da hızlanmıĢtır. Nihayet Azerbaycan 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan 
ederken, 18 Ekim 1991‘de de Azerbaycan Milli Meclisi tarafından Bağımsızlık Kanunu kabul etmiĢtir. 

1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından Azerbaycan, önemli siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik 
problemlerle karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

SSCB döneminde sistemli olarak Cumhuriyetler arasında bağımlılığı bir anlamda zorunlu kılan ekonomik yapının 
ani çöküĢü, pazar ekonomisine geçiĢte; ekonomik, siyasi, hukuki bir alt yapının olmaması, teknolojinin eski olması, 
serbest piyasa modelinin bilinmemesi, Ermenilerin iĢgalci tutumu sonucu topraklarının %20‘sinin kaybedilmesi, ermeni 
iĢgali nedeniyle 1, 2 milyon kiĢinin kendi ülkesinde mülteci durumuna düĢmesi ve benzeri sebeplerle üretim adeta 
durma noktasına gelmiĢtir.  

Haydar Aliyev‘in iktidara gelmesinin ardından ülkede siyasi istikrarın sağlanması ve Ermenilerle geçici ateĢkese 
varılmasından sonra dikkatler ekonomik yeniden yapılanma ve kalkınma bakımından önem taĢıyan petrol ağırlıklı enerji 
kaynaklarının üretim ve ihracına iliĢkin adımların atılmasına yoğunlaĢmaya baĢlamıĢtır. Sonuçta 20 Eylül 1994 
tarihinde ―Asrın AnlaĢması‖ olarak adlandırılan Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi ile dünyanın önde gelen petrol 
Ģirketleri arasında ―Hazar Denizinin Azerbaycan‘a ait bölümünde yerleĢen Azeri, Çırağ, GüneĢli Yataklarının Birlikte 
ĠĢlenmesi ve PaylaĢılması Hakkında‖ ilk anlaĢma imzalanmıĢtır.  

Ülkede yaĢanan olumlu geliĢmeler doğrultusunda 1988 yılından beri hep düĢüĢ gösteren reel GSYĠH 1996 yılında 
ilk defa %1, 3 artıĢ kaydetmiĢtir. 1996 yılından itibaren yıllık ortalama %12 büyüme kaydeden ülkenin, 1996-2005 
yılları arasında GSYĠH‘deki artıĢı yaklaĢık %367 olmuĢtur. Azerbaycan ekonomisinde 1996 yılından itibaren baĢlayan 
büyüme 2008 Küresel Krizinin etkilerine rağmen azalarak da olsa devam etmiĢtir. 

Sovyetler Birliği‘nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti‘ni ilk tanıyan ülke 
Türkiye Cumhuriyeti olmuĢtur. Türkiye Azerbaycan‘da 25.05.1991 tarihinden itibaren Konsolosluk ve 14.01.1992 
tarihinden itibaren ise Büyükelçilik olarak temsil edilmeye baĢlanmıĢtır. Hem bağımsızlığını kazanma sürecinde hem de 
bağımsızlığından itibaren Azerbaycan'ın yanında devamlı olarak yer alan, en fazla destek ve yardımda bulunan ülke 
Türkiye olmuĢtur. Türkiye, Azerbaycan‘ın dünya ile bütünleĢmesine yardımcı olmak amacıyla siyasi, ekonomik ve 
diğer konularda iliĢkilerin geliĢtirilmesine büyük önem vermiĢtir. Kafkasya'da önemli bir güç merkezi ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri için köprü konumunda olduğu da dikkate alındığında, Türkiye bakımından Azerbaycan'ın önemi bir kat 
daha artmaktadır. Azerbaycan'ın siyasi bağımsızlığının güçlenerek kalıcı kılınmasının ve toprak bütünlüğünün yeniden 
sağlanmasının Hazar Denizi'nde yerleĢen zengin petrol ve doğal gaz kaynakları vasıtasıyla ekonomik yeniden 
yapılanma ve kalkınmayı gerçekleĢtirerek ekonomik bağımsızlığını gerçek anlamda elde etmesi ile mümkün olacağını 
göz önünde bulunduran Türkiye, farklı alanlarda olduğu gibi ekonomik açıdan da sahip olduğu tüm imkan, birikim, 
tecrübe ve deneyimlerini, devlet ve özel teĢebbüs olarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazandığı ilk günden itibaren 
paylaĢmaya gayret etmiĢtir. Tarihi sorumluluk anlayıĢı ile kardeĢlerinin yanına koĢan Türk insanı, küçüklü büyüklü 
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iĢyerleriyle Azerbaycan çalıĢmıĢtır.  
Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Ekonomik ĠliĢkilere Yönelik AnlaĢmalar 

Azerbaycan‘ın bağımsızlığından itibaren tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri ile birbirine bağlı olan Türkiye ve 
Azerbaycan arasında, çeĢitli alanları kapsayan ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iliĢkilerin hukuki 
altyapısını oluĢturan çeĢitli iĢbirliği, anlaĢma ve protokoller imzalanmıĢtır1. 

Serbest piyasa ekonomisi modelini benimseyen Azerbaycan ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari iliĢkileri 
geliĢtirmek amacıyla ilk anlaĢma 01.11.1992 tarihinde ―Ticari ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması‖ adı altında 
imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iliĢkiler yürütülmektedir.  

Bu anlaĢmanın dıĢında; Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır ticareti, ikili ticaretin finansmanı, küçük ve orta 
ölçekli sanayi iĢletmelerinin geliĢtirilmesi ve teknik iĢbirliği, gümrük iĢbirliği ve karĢılıklı yardımlaĢma, bilimsel, 
teknik, sosyal, kültürel ve iktisadi sahalarda iĢbirliği, iki ülke arasında gümrük evrakları ve iĢaretlerinin karĢılıklı 
tanınması gibi konularda değiĢik tarihlerde protokol ve anlaĢmalar imzalanmıĢtır. 

Yukarıda ismen belirtilen anlaĢmaların dıĢında iki önemli anlaĢma daha bulunmaktadır. Bunlar, Yatırımların 
KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması Hakkında AnlaĢma ve Türkiye ile Azerbaycan Arasında Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi AnlaĢması‘dır. ―Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması Hakkında AnlaĢma‖ Azerbaycan Cumhuriyeti 
Milli Meclisi tarafından 14.06.1994 tarih ve 820 sayılı karar ile, Türkiye tarafından ise 25.071996 tarih ve 4152 sayılı 
Kanun ile onaylanarak 31.07.1996 tarih ve 22713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıĢ ve yürürlüğe girmiĢtir. 09.04.1994 
tarihinde imzalanan ―Türkiye ile Azerbaycan Arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi AnlaĢması‖ ise her iki 
ülkenin parlamentosu tarafından onaylanmıĢ ve 01.01.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuĢtur. Böylece, ticari 
ve ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesine yönelik hukuki alt yapı büyük ölçüde tamamlanmıĢtır. 

Ticari ve ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesinde önemli rol oynayan Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik 
Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı 25-26 ġubat 1997 tarihlerinde Ankara‘da Ġkinci Dönem Toplantısı 29-30 Mart 
2001 tarihinde Bakü‘de ve Üçüncü Dönem Toplantısı 12-14 Nisan 2005 tarihinde Ankara`da, Karma Ekonomik 
Komisyonu (KEK) Dördüncü Dönem Toplantısı 27-28 Temmuz 2006 tarihinde Bakü‘de ve BeĢinci Dönem Protokol ise 
11.04.2008 tarihinde Ġstanbul‘da imzalanmıĢtır.  

Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında yapılan görüĢmeler neticesinde ele alınan konulardan bazıları 
Ģunlardır2:  
 Azerbaycan‘ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)‘ne katılımına yönelik çalıĢmalarda iĢbirliğine devam edilmesi ve 

Azerbaycan‘ın ihtiyaç duyacağı her türlü teknik desteğin Türkiye tarafından sağlanması,  
 Ticari iliĢkilere yönelik tarife dıĢı düzenlemelere iliĢkin konularda Türkiye tarafından BaĢbakanlık DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığı, Azerbaycan tarafından ise Ekonomik Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda bir çalıĢa grubu 
kurulması,  

 Gümrükler alanında ihtiyaç duyulan eğitim ve teknik desteğin karĢılıklı olarak sağlanması,  
 Ġki ülke kuruluĢ ve firmalarının kamu kurum ve kuruluĢları ile ticari ve ekonomik iliĢkilerinde karĢılaĢabilecekleri 

sorunların hızlı ve ortak yarar esasında çözümlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye tarafından 
BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Azerbaycan tarafında ise Ekonomik Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 
bir çalıĢa grubu kurulması,  

 Ġki ülke ilgili kuruluĢları arasında bir Ortak Ticaret Odası kurulmasının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 
iliĢkilerin güçlendirilmesi için önem arzettiği,  
Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler alanında iĢbirliğinin geliĢtirilmesi amacıyla KOSGEB ile Azerbaycan Ekonomik 

Kalkınma Bakanlığı GiriĢimciliği Destekleme Ġdaresi arasındaki temasların artırılmasının önemini vurgulayarak söz 
konusu kuruluĢlara arasında aĢağıda belirtilen alanlarda dahil olmak üzere, iĢbirliği proje programlarının desteklenmesi,  
 Küçük ve orta ölçekli iĢletmelere destek veren kuruluĢlar arasında bilgi ve tecrübe değiĢimi,  
 Küçük ve orta boy iĢletmelere (KOBĠ‘ler) yönelik veri tabanlarının karĢılıklı olarak kullanılması,  
 Ġki ülkede KOBĠ uzmanlarının irtibatının kolaylaĢtırılması, karĢılıklı eğitici ve bilgilendirici ziyaretler 

düzenlenmesi,  
 Türkiye ve Azerbaycan KOBĠ‘leri arasında ticari bağlantı, teknoloji transferi ortak yatırım vb. alanlarda iĢbirliğini 

sağlamaya yönelik olarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) 
tarafından geliĢtirilen ―EĢleĢtirme Merkezi‖ modelinin hayata geçilmesi,  

 Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri arasında ortak hububat piyasası oluĢturulması ve kurulacak ortak bir 
Ģirket vasıtasıyla dünya piyasalarına hububat sevkiyatında bulunulması,  

 Sınır geçiĢ iĢlemlerinin kolaylaĢtırılmasına ve taĢımacılıkta verimliliğin artırılmasına yönelik, üçüncü ülkelerden 
yük taĢınması dahil, ikili ve transit geçiĢler için ihtiyaç duyulan geçiĢ belgelerinin listesinin mübadele edilmesi ve 
ayrıca taĢıma belgelerinin Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu Ġle TaĢınmasına ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme‘nin 
(ADR) hükümlerine uygun olarak yapılması ve yüklerin tehlikelilik derecesine göre sınıflandırılması konularına 
iliĢkin olarak gümrük idarelerine gerekli talimatların verilmesi,  

 ―Ataların Tarihi Zafer ve Dostluk Yolu‖ adlı ortak turizm güzergahının hayata geçirilmesi amacıyla iki ülke 
yetkililerinden oluĢan bir heyetin tanıtım ve bilgilendirme ziyareti düzenlenmesi. 

Türk MüteĢebbislerin Azerbaycan Ekonomisindeki Ağırlığı 
Bağımsızlığına kavuĢtuğu yıldan bu yana, Türk iĢ adamları Azerbaycan‘a yatırım yaparak her iki ülkenin 

ekonomik geliĢimine katkıda bulunma bilinci ile önemli teĢebbüslerde bulunmuĢlardır. 
Ekonomik ve ticari iliĢkiler kapsamında her iki ülke arasındaki dıĢ ticaret hacmi geniĢlerken, diğer taraftan Türk 

firmaları Azerbaycan‘da doğrudan ticari ve sınai faaliyetlere baĢlamıĢlardır. GeçiĢ döneminde olan ve yatırıma ihtiyacı 
bulunan Azerbaycan‘a Türk sermayesinin katkısı önemli boyutlardadır. Türk müteĢebbisleri özellikle petrol sektörü 
dıĢındaki alanlara yaptıkları yatırımlarla dikkat çekmektedirler3. Türkiye, Azerbaycan‘da petrol ve doğal gaz sektörüne 

                                                 
1 Bahri Özdemir, ―Azerbaycan Ekonomisi ve Azerbaycan-Türkiye Ticari ĠliĢkileri‖, Diyalog Azerbaycan ĠĢ Dünyası Dergisi,  

TÜSĠAB Cemiyeti, Mart-2003, ss.24-25. 
2 Azerbaycan‟ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye Ġle Ekonomik-Ticari ĠliĢkileri, T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği,  

Haziran, 2010, Bakü, ss.34-35. 
3 Akif Musayev, ―Azerbaycan Respublikasının Ġqtisadi ĠnkiĢaf Stratejiyası ve Vergi Siyaseti‖, Ġqtisadiyyat ve Audit Dergisi, No: 10, Ekim-2001, s.12; 

Azerbaycan‟ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye Ġle Ekonomik-Ticari ĠliĢkileri, T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği, Haziran, 2010, Bakü, 

ss.35-37. 
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yönelik yabancı sermaye yatırımlarında ABD ve Ġngiltere‘den sonra üçüncü sırada, yer alan Türkiye petrol ve doğal gaz 
dıĢı sektöre yönelik yabancı sermaye yatırımların hacmi bakımından ise birinci sırada yer almaktadır.  

Azerbaycan‘daki Türk yatırımları ülkedeki petrol dıĢı yabancı yatırımlar içinde ilk sırada yer almaktadır. 
Azerbaycan‘da faaliyet gösteren Türk firmalarının büyük bir kısmı ticaret yapmakta veya küçük ve orta ölçekli yatırımı 
tercih etmektedir. Azerbaycan ekonomisinde aktif olarak yer alan Türk müteĢebbisleri, petrol sektörü dıĢında, 
telekomünikasyon, bankacılık ve sigortacılık, gıda malları imalatı, finansal kiralama, eğitim, sağlık, basın-yayın, tekstil 
ve konfeksiyon, ulaĢım, haberleĢme, otomotiv, orman ürünleri, imalat sanayi, demir-çelik, demir dıĢı metaller, inĢaat, 
inĢaat malzemeleri ve müteahhitlik hizmetleri gibi bir çok sektörde faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin bir kısmı 
ferdi giriĢim, bir kısmı küçük ve orta ölçekli iĢletmeler Ģeklinde baĢlamıĢ ve bunlardan bazıları, baĢarılı çalıĢmaları 
neticesinde, özel sektörde Azerbaycan‘ın öncü kuruluĢları haline gelmiĢlerdir. 

Türk sermayeli Ģirketler Azerbaycan‘ın serbest piyasa ekonomisine adaptasyonunda doğrudan ve dolaylı olarak 
imkan, birikim, tecrübe ve deneyimleriyle önemli rol oynamaktadırlar. Öyle ki Türk iĢ adamları modern oteller, 
bankalar, sigorta Ģirketleri, üretim ve eğitim kurumlarını Azerbaycan‘a kazandırmada ilke imza atmıĢlardır. 

1991-2010 yılları arasında Türkiyeli müteĢebbislerin sahip veya ortak olduğu değiĢik statülerde 3500 civarında 
Ģirket kurulmuĢtur. Ancak bu Ģirketlerden önemli bir bölümünün faaliyetlerini devam ettiremedikleri görülmektedir. 
Azerbaycan Vergiler Bakanlığının kayıtlarına göre ülkede faaliyet gösteren Türk iĢadamlarını temsil eden iki dernek 
(Türk Sanayici ve ĠĢadamları Birliği-TÜSĠAB) ve Azerbaycan Türkiye ĠĢadamları Birliği-ATĠB) üye sayısından ve T.C. 
Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliğine müracaatlar dikkate alındığında, Türk müteĢebbisleri tarafından Azerbaycan‘da 
kurulan Ģirketlerden yaklaĢık 1500‘ünün 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle aktif olarak faaliyette olduğu tahmin 
edilmektedir.4 Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminde azalmanın yaĢandığı yıllarda ise bir yandan da 
Azerbaycan‘a Türkiye‘nin yaptığı yatırımların hacminde gerileme diğer yandan da Türk sermayeli iĢletmelerin 
sayısında azalma yaĢanmıĢtır5. 

Türkiye‘nin 2011 yılına kadar Azerbaycan ekonomisindeki yatırımlarının hacmi toplamda 10 milyar dolara 
yakındır.  

Türkiye sermayeli Ģirketler Azerbaycan ekonomisine istihdam açısından önemli bir katkıda bulunmaktadırlar. 
Türkiye sermayedarları tarafından Azerbaycan‘da açılan iĢletmelerde 45 bin civarında Azerbaycan, 5 bin civarında ise 
Türkiye vatandaĢı olmak zere toplamda 50.000 civarında kiĢi istihdam edilmektedir

6
. 

Türk MüteĢebbislerin Faaliyetlerinin Sektörel Dağılımı 
Azerbaycan‘da faaliyet gösteren Türk müteĢebbislerinin gerçekleĢtirdikleri yatırımların sektörel dağılımı ise 

Ģöyledir
7
: 

1. Petrol ve Doğal Gaz Sektörü 
Iki ülke arasındaki hem stratejik hem de ekonomik açıdan dikkat çeken en önemli iĢbirliği enerji sektöründedir. 

Türkiye, Azerbaycan enerji sektöründe; TPAO aracılığı ile güçlü bir Ģekilde varlığını sürdürmekte olup, 3.2 milyar $‘ı 
aĢan yatırımı ile bir Türk kamu Ģirketinin yurtdıĢında gerçekleĢtirdiği en büyük yatırımı gerçekleĢtirmektedir. 
Azerbaycan'ın yabancı sermayeye açılan petrol ve doğal gaz sahasında yapılan uluslararası konsorsiyumların dördünde 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yer almaktadır. TPAO, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz rezervlerinin 
iĢletilmesi için hazırlanan ve toplam yatırım hacmi 11 milyar dolar olan (Azeri, Çırak ve GüneĢli) projesinde %6, 75; 
4.1 milyar dolar olan ġah Deniz projesinde %9.0; 2.5 milyar dolar olan KürdaĢı sahasında %5; 10 milyar dolar olan 
Araz-Alev-ġark sahasında ise %10 oranında paya sahiptir. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesini 
hayata geçirmek amacıyla kurulan BTC Co.'da %6, 53, ġah Deniz gazını taĢıyacak Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru 
Hattı projesinde ise %9 hisseyle yatırımcı konumundadır. Öte yandan, iki özel Türk Ģirketi de (Atilla Doğan ĠnĢ Ltd. ve 
ENKA) Azerbaycan devlet petrol Ģirketi (SOCAR) ile oluĢturdukları müĢterek müesseselerle (Joint Venture) ile karada 
(MiĢovdağ ve Hilli Babazanan sahaları) petrol çıkarmaktadırlar8. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı: 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ise ekonomik ve stratejik 

önem arz eden enerji sektöründeki en önemli iki projedir. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iliĢkilerin önemli bir 
boyutu haline gelen enerji konusunda iĢbirliğinde, petrol ve doğalgaz boru hatlarının faaliyete baĢlaması çerçevesinde 
kayda değer mesafe kaydedilmiĢtir. 

2. Sanayi Sektörü:  
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Türk Patent Enstitüsü‘nün görev alanına giren Sınai 

Mülkiyet Hakları kapsamında, Türk Cumhuriyetleri Patent kuruluĢları arasında iĢbirliğini baĢlatmak ve geliĢtirmek için 
12 Kasım 1998‘de Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Tacikistan arasında niyet protokolü 
imzalanmıĢtır.  

Türk Cumhuriyetleri ile yapılan teknik iĢbirliği alanında ekonomik, ticari, teknik, eğitim konularında 
Azerbaycan‘ın da içinde yer aldığı eğitim programı 22-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılmıĢtır. 

Azerbaycan sanayi sektöründe boya, alüminyum, metal iĢleme, kablo, akü v.b. birçok farklı alanda üretim ve 
montaj faaliyetlerinde bulunan Türk yatırımlarının Ģirket sayısına göre oranı %19‘dur. Yatırım hacmi yaklaĢık 410 
milyon dolardır. ġirketlerde istihdam edilen iĢçi sayısı ise 10.000 civarındadır.  

                                                 
4 ReĢad Resullu-Kenan Arslanlı, ―Azerbaycan ve Türkiyeden regionda maraqları olan ‗dostlarına‘ mesaj‖, EcoVision 

ĠĢ ve Ekonomi Dergisi, Azerbaycan Türkiye ĠĢadamları Birliği, No.6, ġubat-2011, s.37; Azerbaycan‟ın Genel Ekonomik Durumu 

ve Türkiye Ġle Ekonomik-Ticari ĠliĢkileri, T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği, Haziran 2010, Bakü, ss.35-37. 
5 S. Eyyuboğlu, ―Türkiye Azerbaycanla Ġqtisadi Elaqelerini ĠnkiĢaf Etdirmek Niyyetindedir‖, 525-ci Qezet, 01.11.2003. 
6 ReĢad Resullu-Kenan Arslanlı, ―Azerbaycan ve Türkiyeden regionda maraqları olan ‗dostlarına‘ mesaj‖,  

EcoVision ĠĢ ve Ekonomi Dergisi, Azerbaycan Türkiye ĠĢadamları Birliği, No.6, ġubat-2011, s.37; Azerbaycan‟ın 

Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye Ġle Ekonomik-Ticari ĠliĢkileri, T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği, Haziran, 2010,  

Bakü, ss.35-37. 
7 Kenan Aslanlı, ―Azerbaycan – Türkiye Ġqtisadi Elaqelerinin Mövcud Veziyyeti ve ĠnkiĢaf Perspektivleri‖, EcoVision ĠĢ ve Ekonomi Dergisi, 

Azerbaycan Türkiye ĠĢadamları Birliği, No.1, Kasım-2009, ss.30 ; ‗Sektörel Bazda Azerbaycan‘daki Türk Yatırımları‘, TÜSĠAB 10. Yıl Tanıtım 

Kataloğu, Aralık-2004, ss.110-112; ‗Sektörel Bazda Azerbaycan‘daki Türk Yatırımları‘, TÜSĠAB Ekonomi ve Haber Bülteni, No:19/136, 29 Haziran 

2004. s.1. 
8 Azerbaycan‟ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye Ġle Ekonomik-Ticari ĠliĢkileri, T.C.Bakü Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği, Haziran, 2010, 

Bakü, s.24-26. 
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3. Ticaret Sektörü:  
Türk yatırımları bu sektörde daha çok gıda, konfeksiyon, mobilya ve dayanıklı malların satıĢında 

yoğunlaĢmaktadır. Ticaret sektörünün Ģirket sayısına göre oranı %30‘tür. Bu sektördeki Ģirketlerde istihdam edilen iĢçi 
sayısı ise 16.000 civarındadır.  

4. Hizmetler Sektörü:  
Hizmetler sektöründeki Türk yatırımlarının oranı, Ģirket sayısına göre %26‘dır. Sağlık, eğitim, otel, restaurant, 

banka ve sigorta hizmetleri sunan hizmet sektöründeki iĢletmelerde istihdam edilen iĢçi sayısı ise 10.000 civarındadır. 
Türk müteĢebbislerinin eğitim sektöründe Azerbaycandaki faaliyetleri ve katkıları aĢağıda alt baĢlık altında ayrıca 
incelenecektir. 

Ziraat Bankası‘nın ortaklığı ile kurulan ―Azer-Türk Bank‖ bankacılık alanındaki iĢbirliğinin ilk örneğidir. Türk 
sermayeli Yapı Kredi ve Cibank, Günay Anadolu Sigorta ve BaĢak Ġnam Sigorta finans sisteminde hizmet veren 
kuruluĢlar arasında yer almaktadır.  

Eğitim Sektörü: 
―Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komsumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat 

yarin ne olacağını kimse bugünden kestiremez, tıpkı Osmanlı gibi, Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir. Bugün 
elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaĢabilir, iste o zaman Türkiye ne 
yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde, dili bir, inancı bir, özü bir, kardeĢlerimiz vardır. Onlara sahip 
çıkmaya hazır olmalıyız.‖  

1933 yılında yukarıdaki veciz ifadelerle Mustafa Kemal Atatürk ―yurtta sulh cihanda sulh‖ prensibi ile o günün 
Ģartlarında Sovyetler Birliği‘ni dostumuz diye nitelendirirken, siyasi ufku ile de bir gün Sovyetler Birliği‘nin 
dağılacağına iĢaret ediyor ve dünyanın yeni bir dengeye gelme sürecinde Türkiye olarak Kafkasya ve Orta Asya‘da 
yüklenilmesi gereken sorumluluğa hazır olunması gerektiğine dikkat çekiyordu. 1980‘lerin sonunda Sovyetler Birliği 
dağılma sürecine girince, Türkiye topyekün Atatürk‘ün iĢaret ettiği istikamette, tarihi sorumluluk anlayıĢı içerisinde 
baĢta Azerbaycan olmak üzere, Kafkasya ve Orta Asya‘daki kardeĢlerinin dertlerini paylaĢmak üzere yardımına koĢtu. 
ĠĢadamları bir taraftan küçüklü büyüklü iĢyerleriyle Azerbaycan ekonomisine nefes aldırmaya çalıĢırken, diğer taraftan 
sponsorluk ettikleri eğitim kurumları ile de Azerbaycan eğitim sistemine katkıda bulunmaya, böylece Türkiye 
birikimini kardeĢleriyle paylaĢmaya koĢtu. Elbette ekonomik açıdan serbest piyasaya geçiĢ sürecinde yabancı 
sermayeye ve müteĢebbise ihtiyaç vardı. Bununla birlikte daha da önemli olan, yarınlara ümitle bakabilme adına, genç 
neslin yetiĢmesi için gereken eğitim ortamının sağlanmasıydı. Zira bir milletin geleceğinden ümitvar olunması, o 
milletin gençliğinin ilim ve irfanla teçhiz edilmesine bağlıydı. 

Azerbaycan‘daki okulların tamiri, ders kitaplarının karĢılanması, demirbaĢ alımı gibi ihtiyaçlarının giderilmesi 
amacıyla Türkiye 1993-2001 yılları arasında 102.570 dolar yardımda bulunmuĢtur. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından Bakü Devlet Üniversitesi bünyesinde Ġlahiyat Fakültesi açılmıĢtır. Yine aynı kurum tarafından açılan Bakü 
Türk Lisesi, hem Azerbaycanlı öğrencilere hem de Azerbaycan‘da yaĢayan Türkiyeli öğrencilere eğitim vermektedir. 

Türk iĢ adamları tarafından kurulan Çağ Öğretim iĢletmelerine ait eğitim kurumlarının ülke eğitim sektöründe 
önemli yeri bulunmaktadır.  

Özel eğitim kurumları içerisinde Çağ Öğretim ĠĢletmeleri‘nin açmıĢ olduğu eğitim kurumlarının ise eğitim 
sektörüne önemli katkısı olmaktadır. 

Azerbaycan bağımsızlığına kavuĢmasının ardından Çağ Öğretim ġirketi vasıtasıyla 1992‘de Türkiyeli iĢ adamları 
gönüllü olarak Azerbaycan‘da eğitim hizmetlerini baĢlatmıĢlardır. 

Çağ Öğretim ĠĢletmeleri bünyesinde; bir üniversite (Qafqaz Üniversitesi), 10 lise (Azerbaycan-Türk Özel Liseleri), 
2 ilköğretim okulu (Kafkas Ġlköğretim), 10 üniversiteye hazırlık kursu (Araz Kursu) ve 2 üniversite öğrenci yurdu 
olmak üzere toplam 25 kurum bulunmaktadır. Kurumlarda toplam 6000‘den fazla öğrenci eğitim almakta ve 850 
civarında eğitimci görev yapmaktadır.  

Çağ Öğretim ĠĢletmeleri‘nden 2600‘ün üzerinde mezun olan lise öğrencisi, Azerbaycan‘ın yanı sıra Amerika 
BirleĢik Devletleri, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye baĢta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yüksek 
öğrenimlerine devam etmektedirler. Lise öğrencileri katıldıkları uluslararası bilim olimpiyatlarında toplam 116 madalya 
alarak önemli baĢarılara imza atmıĢlardır. 

Qafqaz Üniversitesi‘nden mezun olan yaklaĢık 1000 kiĢi ise ya Azerbaycan‘da önemli kamu ve özel iĢletmelerde 
çalıĢmakta ya da Azerbaycan, Türkiye, Avrupa ülkeleri veya ABD‘de yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam 
etmektedirler.  

Mezunlarının çalıĢtıkları kamu ve özel sektöre ait iĢletmelerde, serbest piyasa ekonomisinin gereklerine uygun bir 
performans göstermeleri, Çağ Öğretim ĠĢletmeleri‘ni, yeniden yapılanma sürecindeki eğitim sektörüne örnek kurumlar 
olma konumuna getirmiĢtir. 

Haydar Aliyev, Çağ Öğretim ĠĢletmeleri MMM bünyesinde Azerbaycan eğitimine katkıda bulunmaya çalıĢan 
eğitim kurumlarını, uluslararası platformda baĢarı göstermelerinin ardından, Ģöyle değerlendiriyordu: ―Türkiye‘nin 
eğitim kurumları güzel isler görüyorlar. Bu bizim gün geçtikçe iliĢkilerimizin arttığını gösteriyor ve ben bunların 
hepsini destekliyorum. Ümitvar olduğumu bildirmek istiyorum ki, bu eğitim kurumları Azerbaycan‘da gençlerin geniĢ 
eğitim alması için bize yardım ediyor. Bu nedenle ben de bu eğitim kurumlarının burada güzel çalıĢması ve daha çok 
sayıda olması için çalıĢıyorum.‖ 

Ayrıca Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı tarafından açılan ĠĢletme Fakültesi ise Azerbaycan Ġktisat Üniversitesi 
bünyesinde hizmet vermektedir. 

Öte yandan Büyük Öğrenci Projesi kapsamında diğer Türkiye Cumhuriyetlerinden olduğu gibi Azerbaycan‘dan da 
Türkiye‘ye lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim amacıyla öğrenci gitmektedir. Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye‘ye 
eğitim almak üzere giden öğrencilerin %11‘i Azerbaycanlıdır.  

5. UlaĢım ve HaberleĢme Sektörü:  
UlaĢım ve haberleĢme sektöründeki Türk yatırımlarının oranı, Ģirket sayısına göre %10‘luk bir dilimi 

oluĢturmaktadır. Telekomünikasyon, otomotiv, ulaĢım, basın-yayın alanında faaliyet gösteren Türk sermayeli 
Ģirketlerde Ġstihdam edilen iĢçi sayısı ise 6.000 civarındadır. 

Demiryolu Projesi: 
Ekonomik ve stratejik açıdan büyük önem arzeden önemli bir iĢbirliğine ise Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile 

ulaĢtırma sektöründe imza atılmıĢtır. 
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2005 yılında Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan cumhurbaĢkanları arasında Kars-Ahalkalaki-Tiflis-Bakü 
Demiryolu Hattı'na iliĢkin protokol de imzalandı. Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya arasında kesintisiz demiryolu 
bağlantısının sağlanarak tarihi Ġpek Yolu‘nun canlandırılmasını amaçlayan bir projedir. Kars-Ahalkalaki-Tiflis-Bakü 
demir yolu, Azerbaycan‘ı Avrupa‘ya doğrudan bağlayacak olan bir hattır. Projenin tamamlanarak hattın faaliyete 
baĢlaması durumunda ilk yıl yük taĢıma hacmi 2-3 milyon ton arasında olacaktır. Daha sonra ise bu rakam 5-8 milyon 
tona yükselecektir. Söz konusu demir yolu hattının faaliyete baĢlaması ve bu hattın Avrupa ve BDT ülkelerinden gelen 
yükleri Ġran üzerinden Hindistan‘a taĢıyan ―Kuzey-Güney‖ ulaĢım koridoru ile birleĢtirilmesi durumunda, demir yolu 
ile yük taĢıma hacmi 15-20 milyon tona varacaktır. Neticede demir yolu hattı, en az petrol boru hattı kadar stratejik 
öneme de sahip olacaktır. 

Bakü-Tiflis Ceyhan Petrol Boru hattının ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattının faaliyete baĢlamasının 
ardından Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesinin hayatiyet kazanması ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari 
iliĢkilerin geliĢmesi için çok önemli adımlar atılmıĢ olacaktır. 

6. ĠnĢaat Sektörü: 
Müteahhitlik, inĢaat ve dekorasyon malzeme satıĢı alanlarında Türk yatırımlarının oranı, faaliyet gösteren Ģirket 

sayısına göre %11‘dir. Bu sektörde Türk sermayeli iĢletmelerde yaklaĢık 6.000 kiĢi istihdam edilmektedir. 
Azerbaycan‘da önemli projelerin gerçekleĢtirilmesinde inĢaat sektöründe faaliyet gösteren Türk müteĢebbislerin 

imzası bulunmaktadır
9
: 

Türkiyeli müteĢebbislerin üstlendikleri projeler arasında TRASECA ―Ġpek Yolu‖ projesi çerçevesinde kara 
yollarının inĢası, baraj yapı, elektrik santrallerinin inĢası ve modernizasyonu, iĢ merkezleri kurulması, lüks konut inĢası, 
Sangaçal terminali tank rezervuar iĢi, orduevi binası inĢası, Merkezi Bank binasının inĢası, Beynelhalk Bank binasının 
inĢası, Bakü Hava Alanı inĢası, Nahçıvan Hava Alanı inĢası, Bakü Eğlence Merkezi inĢası, Avrupa Oteli inĢası, ISR 
Plaza inĢası, ―Güney Mugan‖ projesi, tarihi ve turistik komplekslerin bakım ve onarımı, petrol boru hattı ile ilgili yapım 
ve onarım iĢleri, Bakü Sahil Projesi, kombine gaz çevirimi elektrik santralı, Nahçıvan baraj inĢası vs. gibi iĢler yer 
almaktadır. 

―Büyük Ġpek Yolu‖nun 503 km‘lik kısmı Azerbaycan arazilerinden geçmekte olup, Bakü-Alet-Gazimemmet-
Kürdemir-Yevlah-Gazah kara yollarını kapsamaktadır. ―Büyük Ġpek Yolu‖nun Alet-Gazimemmet ilçeleri arasında 
karayolunun inĢası Kuveyt Ekonomik Kalkınma Bankası ve Ġslam Kalkınma Bankası tarafından sağlanan krediler 
hesabına Türkiye‘nin ―Turan Hazinedaroğlu‖ ve ―Öztaç ĠnĢaat‖ ortaklığı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ayrıca, ―Büyük Ġpek Yolu‖nun Gence-ġemkir ilçeleri arasındaki kara yolunun inĢası da Turan Hazinedaroğlu‖ ve 
Öztaç ĠnĢaat‖ ortaklığı tarafından gerçekleĢtirilecektir. Dünya Bankası Gence-ġemkir ilçeleri arasındaki kara yolunun 
inĢası için 7 milyon doları ve ġemkir-Gazah ilçeleri arasındaki kara yolunun inĢası için ise 33 milyon dolar kredi 
sağlamıĢtır. 

Tekfen-Azfen Hazar denizinde yeni bir petrol platformu ihalesini üstlenmiĢ bulunmaktadır. Tekfen‘in SOCAR‘ın 
(AZ Petrol ġirketi) yeni hizmet binası ihalesini Azfen ile birlikte almak üzere olduğu açıklanmıĢtır. 

Diğer taraftan, Azerbaycan uluslararası bağımsız risk değerlendirme Ģirketlerince yapılan değerlendirmelerde riskli 
ülkeler arasında yer almaktadır. Bu risk, mevzuatın sık sık değiĢmesi, tekelleĢmenin artması, bankacılık sisteminin 
yerine oturmamıĢ olması, mahkeme kararlarının uygulamasında karĢılaĢılan gecikmeler gibi sorunlardan 
kaynaklanmaktadır. Ülkenin riskli olması, zaman zaman firmalarımız için sorunlar yaratıyor olsa da, fizibilite 
çalıĢmalarında risk unsurunu daha fazla dikkate alan 3. ülke müteahhitlik firmalarının bölge pazarına giriĢini 
engellemekte ve Türk firmalarının rekabet Ģansını artırmaktadır. Ancak, uygun Ģartlarda kredi ve politik risk sigortası 
ile desteklenen 3. ülke firmalarına karĢı Türk firmalarının bu avantajını uzun vadede korumaları zorlaĢacaktır. 

7.Tarım ve Hayvancılık Sektörü: 
Tarım sektöründe iĢbirliği, her iki ülke arasında 09.02.1994 tarihinde imzalanan ―Tarım Alanında Bilimsel, Teknik 

ve Ekonomik ĠĢbirliğine ĠliĢkin Protokolü‖ne göre yürütülmektedir. Tarım Yürütme Komitesi Ġkinci Dönem Toplantısı 
17-21 Temmuz 2001 tarihlerinde Bakü‘de yapılmıĢ ve bir protokol imzalanmıĢtır. 

Türkiye Tarım Bakanlığı ile BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım TeĢkilatı (FAO) tarafından Azerbaycan‘da gıda 
güvenliğinin sağlanması için bir proje hazırlanmıĢtır

10
. 

Azerbaycan‘da yaĢayan Ahıska Türklerine bedeli Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ajansı (TĠKA) BaĢkanlığı‘nca 
karĢılanmak üzere, T.C. Tarım Bakanlığı, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü‘nce 25 ton tohumluk buğday gönderilmiĢ ve 
ekimi sırasında danıĢmanlık hizmeti sunulmuĢtur. 

Azerbaycan‘ın Haçmaz yöresinde bir Azerbaycan-Türkiye ortak tohum iĢletmesi kurulmuĢtur.  
Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik olarak T.C. Tarım Bakanlığı ve TĠKA ile iĢbirliği içerisinde tamamlanan 

ve yürütülmekte olan çeĢitli projeler bulunmaktadır 
Bu sektörün faaliyet gösteren Ģirket sayısına göre oranı %4‘tür. Tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilen 

iĢçi sayısı ise yaklaĢık 3.000 kiĢidir. 
 

Türkiye‟nin Türk Standartları Enstitüsü‟nün Faaliyetleri 
Azerbaycan Devlet StandartlaĢtırma ve Meteoroloji Merkezi (Azerbaycan Standartlar TeĢkilatı-AST) ile 

Türkiye‘nin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında ilk iĢbirliği protokolü Aralık-1990‘da imzalanmıĢtır. Bu 
protokol ve imzalanan diğer protokollerde tarafların mütekabiliyet esasına bağlı olarak ticarete konu olan mal ve 
hizmetlerde, uluslararası kaliteyi ifade eden teĢkilat, marka ve belgelerini tanıdıkları belirtilmektedir. 

Bu alanda en önemli geliĢme 13 Haziran 1996‘da imzalanan uygulama protokolüdür. Bu anlaĢma ile her iki ülke, 
birbirlerinden veya üçüncü bir ülkeden gelen malların her iki ülkenin ilgili kuruluĢlarından belge aldıkları takdirde 
ülkeye giriĢlerde Standart TeĢkilatlar tarafında ayrıca bir kontrole tabi tutulmayacağı konusunda mutabakata varmıĢtır. 

Azerbaycan kanunlarına göre ithalatta standartlara uygun belgeli mal getirme mecburiyeti bulunmaktadır. BDT ve 
Türkiye‘den TSE belgeli mallar ülkeye geldiğinde ‗Azerbaycan StandartlaĢtırma Metroloji ve Patent Üzere Devlet 
Acentliği‘ne TSE belgesini verip AZS belgesi almak zorundadırlar. Yapılan anlaĢmalar gereği diğer ülkelerin aksine bu 
mallar laboratuarlarda teste tabi tutulmamaktadır. Bu da Türkiye‘den ve diğer BDT ülkelerinden gelen TSE belgeli 

                                                 
9 Azerbaycan‟ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye Ġle Ekonomik-Ticari ĠliĢkileri, T.C.Bakü Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği,  

Haziran, 2010, Bakü, ss.35-37. 
10   Azerbaycan Ülke Raporu, DPT MüsteĢarlığı DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü, Ankara, Mayıs-2002, s.22. 
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mallara avantaj sağlamaktadır. 
1997‘de Azerbaycan‘da temsilcilik açan TSE, faaliyetlerini doğrudan tanıtabilme imkanına kavuĢmuĢtur. 

Standardizasyon, belgelendirme, metroloji ve kalibrasyon, laboratuar hizmetleri ve kalite yönetimi sistemleri 
alanlarında uzman değiĢimi ve eğitim faaliyetleri verilmekte, ihtiyaç duyulan Türk standartlarının verilmesi, laboratuar 
akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, TES faaliyetleri hakkında Azerbaycan‘da faaliyet gösteren Türk ve 
Azerbaycan firmalarının bilgilendirilmesi, Azerbaycan‘da kalite bilincinin geliĢtirilmesi ve yerleĢtirilmesi için her yıl 
ortaklaĢa sempozyum, seminer ve benzeri toplantılar düzenlenmektedir

11
.  

TSE Azerbaycan‘da ĠSO belgesi vermektedir. TSE‘nin Azerbaycan‘daki ISO belgelendirme çalıĢmalarının ana 
gayesi, kalite seviyesi yüksek mal ve hizmet üretiminin teĢvik edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması, iĢletmelerde 
kalite anlayıĢının geliĢerek, kârın, pazarın ve verimliliğin artması, etkin bir yönetimin sağlanması, maliyetlerin 
azalması, çalıĢanların tatmini, kaynakların optimum kullanılması, müĢteri memnuniyetinin yanı sıra uluslararası 
geçerliliği olan sistem belgelendirme çalıĢmalarında Azerbaycan‘da öncülük yapmaktır

12
. Ayrıca Azerbaycan‘ın da 

dahil olduğu ―Bölgesel Standardizasyon Birliği (BASN)‖in faaliyetleri devam etmektedir. 
TSE Azerbaycan‘da SOCAR, Azersun, Çağ Öğretim ġirketi gibi önemli kuruluĢların da yer aldığı 70‘i aĢkın 

firmada sistem belgelendirmesi gerçekleĢtirmiĢtir.  
 

Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ajansı‟nın Faaliyetleri 
Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ajansı (TĠKA) Azerbaycan‘da 1994 yılından itibaren resmi olarak faaliyet 

göstermektedir.  
TĠKA Azerbaycan‘da aĢağıdaki alanlardaki projeleri gerçekleĢtirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır: 

 Kurumsal ve Ġdari Yapıların GeliĢtirilmesi Programları 
 Avrasya Ülkelerinde Tarım Sistemlerini AraĢtırma ve GeliĢtirme Programları  
 Avrasya Ülkelerinde GiriĢimciliği ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii GeliĢtirme Programları 
 Turizm ve Hizmet Sektörünü GeliĢtirme Programları 
 Sosyal ĠĢbirliği Programları 
 Eğitim ve Kültürel ĠĢbirliği Programları 

TĠKA Azerbaycan‘da özellikle tarım sektöründe önemli projeleri hayata geçirmektedir: TĠKA‘nın gerçekleĢtirdiği 
faaliyetler arasında Haçmaz bölgesinin tohumculuk projesi, AbĢeron bölgesinde kurulması planlanan sanayi bölgesine 
iliĢkin araĢtırması yer almaktadır. Azerbaycan‘da ilk defa internetin kullanılmasına iliĢkin projeyi de finanse etmiĢ olan 
TĠKA, turizm, sigorta ve vergi alanlarında da eğitim kursları düzenlemiĢtir. 

TĠKA kuruluĢundan itibaren Azerbaycan‘a yaklaĢık 50 milyon dolarlık bir kaynak aktarımında bulunmuĢtur. 
 

Sonuç 
Ortak dil, tarih, coğrafya ve kültürel değerler ile birbirine bağlı olan iki ülke arasında, Azerbaycan‘ın 

bağımsızlığından itibaren ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan çeĢitli alanları kapsayan ve aynı zamanda iki ülke 
arasındaki iliĢkilerin hukuki altyapısını oluĢturan anlaĢma ve protokoller imzalanmıĢtır. BaĢlangıçta duygu, ideoloji ve 
bireysel iliĢki yoğunluklu bir dönem geçiren Türkiye-Azerbaycan iliĢkiler sonuçta egemenliğe ve eĢitliğe karĢılıklı 
saygı temeline oturtularak devam ettirilmektedir. Türkiye-Azerbaycan iliĢkileri sadece siyasi alanda değil askeri, 
ekonomi, ticaret, eğitim, ulaĢtırma, telekomünikasyon, tarım, sosyal güvenlik, sağlık, kültür, bilim, turizm gibi her 
alanda sürmektedir. 

MüteĢebbis gücüyle Azerbaycan‘ın ekonomik kalkınması ve yeniden yapılanmasında önemli rol almaya baĢlayan 
Türkiyeli iĢ adamları, Azerbaycan‘da daha çok petrol sektörü dıĢındaki alanlara yaptıkları yatırımlarla dikkat 
çekmektedirler. Azerbaycan‘daki Türk yatırımları ülkedeki petrol dıĢı yabancı yatırımlar içinde ilk sırada yer 
almaktadır. Azerbaycan‘da faaliyet gösteren Türk firmalarının büyük bir kısmı ticaret yapmakta veya küçük ve orta 
ölçekli yatırımı tercih etmektedir.  

YaĢanan bazı olumsuzluklara rağmen Türk iĢ adamları uzun vadeli düĢünerek, sabırla Azerbaycan ekonomisinin 
yeniden yapılanma ve kalkınmasına destek vermeye devam ettirmektedirler. 

Kısaca Türkiyeli iĢ adamları sermayeleri ve teĢebbüs yeteneği, gücü, birikimi ile Azerbaycan‘da yabancı sermaye 
ve yabancı müteĢebbis olmaktan daha çok ―bir millet iki devlet‖ ifadeleriyle bağdaĢacak Ģekilde dost ve kardeĢ 
sermayedar ve müteĢebbis olarak Azerbaycan ekonomisinin yeniden yapılanma, kalkınma ve dünya ekonomisine 
entegre olmasına katkıda bulunmaya, hız kazandırmaya çalıĢmaktadır. 
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Özet 

KüreselleĢen dünyada turizm, yalnızca bir ihracat kalemi olmaktan öte tanıtım, alt yapı, çevre bilinci, sosyo-
kültürel geliĢme, bilgi ve teknoloji alıĢveriĢini de beraberinde getirmektedir. Böylece toplumların sosyo ekonomik 
geliĢmelerine büyük katkıda bulunur. 

Kırgızistan turizm potansiyeli olan bir Asya ülkesidir. 
Isık Göl. Kırgızistan‘ın kuzey doğusunda yer alır. Küngöy Ala dağları ve güneyinde Teskey Ala dağları arasında 

tektonik çukurda yerleĢmiĢtir. Ortalama deniz seviyesinden 1606 metre yükseklikte bulunmaktadır. Bu göl dünyanın en 
büyük krater gölüdür.  

Gölün uzunluğu batı-doğu yönünde 182 km., kuzey-güney geniĢliği 60 km.‘dir. Kıyıların toplam uzunluğu 988 
km. olup, 6236 km

2
‘lik bir alanı kaplamaktadır. Gölün en derin yeri 668 m., ortalama derinliği 280 m. civarında olup, 

yaklaĢık 118 akarsu ve derelerle beslenmektedir. Soğuk ve sıcak kaynak suları ve akarsularıda gölü besleyen diğer 
kaynaklardır. Isık Göl‘ün kumsal kıyı Ģeridi uzunluğu 320 km. civarındadır. Kırgızistanın en önemli ve geleceği en 
parlak turizm bölgesidir. Balık bakımından zengin olan göl, hem doğa koruma alanı hem de dinlenme ve tatil yeridir. 
Ġki uç kıyısında Karakol ve Çolpon-Ata gibi iki büyük yerleĢim yeri bulunmaktadır.  

Bu çalıĢmada, kısaca genel özelleiklerini açıkladığımız Isık Göl‘ün Kırgızistan ekonomisine sağlayabileceği 
katkılar tartıĢılmıĢtır. Bu katkının maksimisazyonu için, ilgili otoriteler ve özel kuruluĢlar tarafından yapılması 
gerekenler ve alınması gereken tedbirler öneri olarak sunulmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: Isık Göl, denizcilik, tersane, turizm, balıkçılık. 
 
AS A INTERNIAL SEA OF LAKE ISSYK-KUL‟S ASSESSMENT AND INVESTIGATION OF IT‟S 

CONTRIBUTION TO THE ECONOMY OF KYRGYZSTAN 
Abstract 

Tourism, in the Global world is not only export income but also a promotion, infrastructure, environmental 
awareness, socio-cultural development, exchange of information and technology brings with it. So that it can contribute 
to the communities socio-economic development. 

Kyrgyzstan which is an Asian country has a tourism potential, . 
Lake Issyk-Kul is located in the north east of Kyrgyzstan. It is also located in the pit tectonics at an altitude of 

1606 meters between Teskey Ala Mountains and Küngöy Mountains. This lake is the world's largest crater lake.  
The lake has the length of 182 km west-east and has the with of 60 km north-south width direction. The total 

length of the coast is 988 km and covers an area of 6236 km
2
. The deepest place of lake is high of 668 meters and the 

average depth of 280 meters. It is feeding by about 118 rivers and streams. Cold and hot spring water and other 
resources are also feeding the lake the shoreline of the lake has the length of about 320 km. Kyrgyzstan's the most 
important and most promising tourism region. In the ends of Lake Issyk-Kul , there are two large settlements, such as 
Karakol and Cholpon Ata. 

In this study, briefly we discuss the contributions of the Lake Issyk-Kul to the economy of the Kyrgyzstan. And 
we present some suggestions for maximization of this contribution. In addittion to this suggestions we recommend the 
requirements and made to be taken measures for the relevant authorities and private establishments . 

Key words: Lake Issyk-Kul, shipping, shipyards, tourism, fisheries 
 

GiriĢ 
Turizm sektörü, küreselleĢen dünyada yalnızca bir ihracat kalemi olmaktan öte tanıtım, alt yapı, çevre bilinci, 

sosyo-kültürel geliĢme, bilgi ve teknoloji alıĢveriĢi ile yakın bir alaka içindedir.  
Bu nedenle ülkeler, turizm sektörünün geliĢme potansiyelini de göz önüne alarak bu konuya büyük bir öncelik 

vermeye baĢlamıĢlardır. Birçok ülke dünya turizm gelirinden daha fazla pay almanın yollarını araĢtırıp gelirini artırmak 
için çeĢitli çalıĢmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra bu büyük pazardan pay almak ve gelirini artırmak için turizm 
bölgeleri arasında büyük bir rekabet söz konusudur. Turizm pazarında dönen büyük miktarlardaki likidite, değil 
geliĢmekte olan ülkelerin, geliĢmiĢ ülkelerin dahi her geçen gün iĢtahını kabartmaktadır. Sektörün ülkelere finansal 
kaynak sağlaması yanında yarattığı iĢ imkanları vasıtasıyla, istihdama önemli katkı sağlamaktadır. Bu durum, turizm 
potansiyeline sahip pek çok ülkede sosyo-ekonomik sıkıntıların daha az hissedilmesine imkan vermektedir. Bu 
bakımdan geliĢmekte olan ülkelerin bu sektöre olan ilgisi daha da artmaktadır.  

GeçiĢ ekonomilerinden olan Kırgızistan ekonomisi içinde turizm hayati bir öneme sahiptir. Kırgızistan‘ın turizm 
potansiyeli açısından hayli zengin olduğunu söyleyebiliriz. Bu zenginliklerinden en önemlisi hiç Ģüphesiz Isık Göl 
bölgesidir. Bunun yanında Kırgızistan‘ın Orta Asya‘nın merkezinde, yani tarihi Ġpek Yolu üzerinde olması ülkenin 
ticaret turizminden de yararlanabileceği anlamına gelmektedir.  

Ülkenin yüksek dağlar, derin vadiler ve buzullara sahip olması doğa turizminin de revaçta olabileceği gerçeğinin 
göz önünde bulundurulmasını sağlar.  

Isık Gölün bir iç deniz olarak ele alınıp Kırgızistan ekonomisine sağlayabileceği katkılar bu çalıĢmamızın ana 
temasını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda genel olarak Kırgızistan ekonomisi değerlendirilip, turizmin ülkenin gelir 
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kalemleri içindeki yeri ve gelecekte oynayacağı rollere dikkat çekilecektir. 
 

Kırgızistan ve Isık Göl Bölgesinin Coğrafi ve Ekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 
Kırgızistan Cumhuriyeti coğrafi bakımdan dağlık bir bölgedir. Ülkenin % 94‘ü dağlık arazidir. Deniz seviyesinden 

yüksekliği 1000 metredir.(Kronenberg, 2007;2) Eski Sovyetler Birliği‘ne bağlı ülkeler içinde en fakir olanıdır. 
Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra ülke ciddi bir ekonomik krizle karĢı karĢıya kalmıĢtır. 1990- 1994 yılları 
arasında ülkenin endüstriyel üretimi % 65 oranında düĢmüĢtür. YaklaĢık 5 milyon nüfuslu ülkede 2007 yılı verilerine 
göre kiĢi baĢına düĢen milli gelir 590 $ civarındadır. Bütün bunlara rağmen Kırgızistan istikrarlı politik yapısıyla dıĢa 
açık bir ülkedir.  

GeçiĢ ekonomilerinin tecrübe ettikleri birtakım geliĢmeler Kırgızistanda da yaĢanmaktadır. Ülke ekonomisi üç 
temel sektöre dayanmaktadır. Bunlar: Enerji, madencilik ve turizm sektörleridir. 

Kırgızistan tarihi Ġpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Ülke AH61 karayolu ve AH65 karayolu ile Çin‘e AH65 ile 
Tacikistan‘a, AH7 ile Özbekistan‘a AH5 ile Kazakistan‘a bağlanmaktadır. Bu yolların toplam uzunluğu 1695 km ‗dir. 
1999 verilerine göre Ülkenin toplam karayolu uzunluğu 18.500 km ‗dir.(Word Bank‘s Business Report, 2004)  

ÇalıĢma konumuzu oluĢturan Isık Göl; Kırgızitan‘ın kuzey doğusunda Kazakistan sınırına yakın bir bölgede, 
kuzeyinde Küngöy Ala dağları ve güneyinde Teskey Ala dağları arasında tektonik çukurda yerleĢmiĢ ortalama deniz 
seviyesinden 1606 metre yükseklikte bulunmaktadır. Bu göl dünyanın en büyük krater gölüdür.(Çelik- AtıĢev, 1995;13)  

Gölün uzunluğu batı-doğu yönünde 182 km. kuzey-güney geniĢliği 60 km. dir. Kıyılarının toplam uzunluğu 988 
km. olup, 6236 km

2
‘lik bir alanı kaplamaktadır. Gölün en derin yeri 668 m., ortalama derinliği 280 m. civarında olup, 

yaklaĢık 118 akarsu ve derelerle beslenmektedir. Soğuk ve sıcak kaynak suları ve akarsuları da gölü besleyen diğer 
kaynaklardır. Suyu tuzlu olduğundan donma özelliği yoktur. Yazın suyun sıcaklığı +29 ºC‘ye kadar çıkabiliyor. Ġklim 
kıĢ ayları serin yazları ılıktır. Genellikle Ocak ayı sıcaklığı - 2 ile - 9 ºC‘dir. Temmuz ayı sıcaklığı +9 ile +25 ºC 
arasındadır.  

Isık Göl‘ün kıyı Ģeridinin uzunluğu 320 km. civarında olup, Kırgızistan‘ın en önemli ve geleceği en parlak turizm 
bölgesidir. Balık bakımından zengin olan göl, hem doğa koruma alanı hem de dinlenme ve tatil yeridir. Ġki uç kıyısında 
Karakol ve Çolpon-Ata gibi iki büyük yerleĢim yeri bulunmaktadır.  

 
Kırgızistan ve Isık Gölde Turizm Potansiyeli 

Kırgızistan, Isık Göl, Çatır Göl ve Sonköl gibi dinlenme ve sağlık turizmine son derece elveriĢli bölgeler ile 
Tanrı Dağları (Tien-ġan) ve Pamir dağları gibi dağcılık baĢta olmak üzere, hiking (dağ yürüyüĢü), yamaç paraĢütü 
gibi çeĢitli doğa sporlarına elveriĢli mekanlara sahiptir. Ayrıca sözünü ettiğimiz dağların yükseltisinden dolayı kıĢ 
mevsiminin uzun sürmesi ve dağların tepe ve eteklerindeki kar ve buzullar görsel manzaraları bakımından dünyaca 
tanınmıĢ olduğu kadar kayak meraklıları için de önemli bir fırsat oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra ülkenin Ala-Arça 
bölgesinin eĢsiz doğal güzellikleri ve burada bulunan at çiftlikleri, at biniciliği ve macera turizminin gözde mekanları 
arasında yer alabilecek potansiyele sahiptir. 

Burana ve Özgön minareleri, eski bir kervansaray olan TaĢ Rabat (Ribat) ülkenin tarihî zenginliklerinin ayakta 
kalabilen abideleridir. OĢ ġehrindeki Süleyman Dağ ve Saymalı taĢ baĢta olmak üzere bir çok yerde bulunan kaya 
resimleri, eski mezarlıklar ve kurganlar (koruganlar) yine Ġskit/Saka Türkleri‘ne ait olduğu tespit edilen mezarlıklar 
ülkenin eski dönem tarihini fısıldayan gizemli değerleridir. Kırgızistan‘daki abidelerden büyük bir bölümü de yine Isık 
Göl bölgesinde bulunmaktadır. Buradaki 1500 abideden 320 tanesi devletin koruması altındadır. (Environmental 
Assessment Report May 2009)  

Esasen Kırgızistan coğrafyası, gerek sahip olduğu doğal ve tarihî güzellikler ve gerekse kendine özgü konar-
göçer hayat tarzı (yayla/jaylo) ile turizm açısından dünyanın en gözde mekanları arasında yer alabilecek bir çekiciliğe 
sahiptir. Bölge halkının mütevazilik misafirperlik gibi özellikleri bu çekiciliğe farklı bir boyut kazandırmaktadır. Daha 
önce de vurguladığımız gibi ülkenin tarihi Ġpek yolu üzerinde bulunması ve Asya‘ nın büyük ülkelerini birbirine 
bağlayan bir kavĢak noktası olması ülkeye ticaret turizmi açısından ayrı bir değer katar. Ülkenin genel olarak turizm 
potansiyeli hakkında söylenebilecek daha pek çok Ģey vardır. Ancak bunlardan ayrıntılı Ģekilde bahsetmek burada asıl 
konumuz olan Isık Göl‘ün turizm potansiyeline yeterince dikkat çekmemizi engelliyecektir.  

Isık Göl bölgesi, kendine özgü ekolojik yapısı ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile Orta Asya‘nın ve dünyanın en 
gözde turizm merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip, geliĢmeye açık bir bölgedir. BaĢkent BiĢkek‘e 200 km 
mesafede bulunan bölgede, turizm aktiviteleri daha çok Isık Göl çevresinde yoğunlaĢır. 

Göl suyu sıcaklığının özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında +22-26 ºC‘lere kadar çıkması (Environmental 
Assessment Report May 2009) ve tuzlu olması rekreasyon (dinlenme) ve eğlence turizmine elveriĢli olmasını sağlar. 
Bunun yanı sıra göle dökülen çay ve ırmakların taĢıyıp getirdiği mineralli sular sağlık turizmi açısından önemli bir 
potansiyeldir. Bu mineralli su kaynakları Cırgalan, Altın-araĢan, Tosor, Tura-Su ve Ak-su‘dur. Ayrıca Isık Göl 
bölgesinin değiĢik yerlerinde Ģimdiye kadar tespit edilen 32 kaplıca (Çelik-AtıĢev 1995;13) sağlık turizminin gelecekte 
oldukça revaç bulacağının bir habercisidir. Çünkü keĢfedilen bu su kaynaklarının toplam rezervi 24.000 m³‘tür. (Çelik-
AtıĢev 1995;13) 

Sağlık turizmi açısından kayda değer bir diğer husus, bölgenin çeĢitli cilt hastalıkları ve hücre yenilenmesi gibi 
Ģifaları olduğu ileri sürülen, mineral bakımından zengin 7 çamurluğa sahip olmasıdır. Kırgızistan genelinde bu türden 
15 çamurluk bulunmaktadır.  

Bölgenin oldukça zengin ve el değmemiĢ doğal güzellikleri, bölgedeki turizm aktivitelerinin de çeĢitlenmesine 
imkan vermektedir. Örneğin bölgedeki mesire yerleri hem iç turizmin hem de dıĢ turizmin çekim merkezleridir. Dağ ve 
denizin muhteĢem birlikteliği yeĢil ve maviyi bir arada bulma Ģansı yaratır. Bu görsel manzaranın yanı sıra Isık Göl 
bölgesi, dağcılık, trekking (dağ yürüyüĢü), hiking, ata binme, kamping (konar-göçer hayatı tecrübe etme), bölgede 
bulunan nehirlerde rafting, kaya tırmanıĢı, paraĢüt ve kayak gibi aktivitelere elveriĢlidir.  

Karakol‘dan Isık Göl‘e kadar uzanan dağ silsilesi ve Karakol vadisi eĢsiz flora ve faunasıyla da dikkat çeker. 
Derinliği 700 metre civarında olan ve 80‘den fazla nehirle beslenen Isık Göl‘de yalnızca bölgeye has çeĢitli balık ve 
sukuĢu türleri bulunmaktadır. Asya‗ya has balık türü çeĢitliliğinin onda sekizi Isık Göl‘e özgüdür. Ġç tür adını 
verebileceğimiz bu unik balık türlerinin ticarî değeri oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra suni üretim balıkçılık da 
bölgedeki türlere yenilerinin eklenmesini sağlamıĢtır. Ancak Isık Göl‘ün yaklaĢık son 30 yıldır yaĢadığı kirlilik ve diğer 
çevre sorunları bu balık türlerinin bir kısmını yok olma tehdidi ile karĢı karĢıya koymuĢtur. Bunun yanı sıra nesli 
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tükenmekte olan birtakım fauna ve flora türleri de mevcuttur. Kırgızistan‘ın Isık Göl bölgesi için Orta Asya‘nın en 
zengin ve çeĢitli fauna ve florasına sahip bölgesi olduğunu söylemek oldukça yerinde bir tespit olacaktır. Tabi bunları 
söylerken Sovyetler Birliği döneminde düzenlenmiĢ olan ve bölgeye ait fauna ve flora türlerinin dökümanlarını içeren 
Kırgız Kırmızı Kitabı‘ndan faydalandığımızı belirtmek isterim. Bu kitaptan edindiğimiz bilgilere göre; Bölgede sadece 
60 çeĢidin üzerinde lale, 300‘den fazla kuĢ türü, 80 çeĢitten fazla memeli ve yaklaĢık 30 çeĢit sürüngen ve anfibi (hem 
karada hem denizde yaĢayabilen hayvanlar) olduğunu belirtmek, umarım bölgenin flora ve fauna çeĢitliliği hakkında bir 
fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Bölgenin ılıman olması sebebiyle bitki ve hayvan türleri bakımından Himalaya 
benzeri bir çeĢitlilik arz etmesi oldukça tabiidir. Bundan dolayı bölgenin, özellikle vahĢi hayvan türleri bakımından çok 
daha zengin olduğu kanaatini taĢımaktayız.  

 1980‘li yılların sonlarında kaydedilen verilere göre, bu dönemde daha çok eski Sovyetler Birliği‘nden gelen 
turistleri ağırlayan bölge, o dönemde yılda 350.000 den fazla turisti ağırlamaktaydı. (Kyrgyzstan/Project Document 
2004;3) Bölgenin güney ve doğusunda Tanrı Dağları‘na bağlı sıradağlardan ikisinde küçük çapta kayak, treeking ve 
dağcılık aktiviteleri yapılmasına karĢılık Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından büyük ölçüde etkilenen turizm sektörü, 
1990‘lı yıllara kadar yalnızca iç piyasaya hizmet etmek zorunda bırakılmıĢtır.  

Isık Göl‗ün dıĢ turizme yeniden açılması eski Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra yani 1991-1992‘lerde 
baĢlar. 1995 yılı verilerine göre eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelenlerin sayısı 25.710 kiĢiye kadar gerilemiĢtir. 
Aradan geçen zaman süresince küçük çapta bir artıĢ gözlenmiĢ ancak bu önceki dönemlerdeki rakamların çok altında 
kalmıĢtır. 2001 verilerine göre Sovyet bloku ülkelerinden Isık Göl‘e gelenleri sayısı 56.333 turisttir.(Kyrgyzstan/Project 
Document 2004;3) ġimdilerde bu sayı yeniden artma eğilimindedir. 

Isık göl‘ün sahip olduğu turizm potansiyeline olumsuz etki edebilecek en önemli konulardan biri bölgedeki alt 
yapı eksikliği ve buna bağlı oluĢan kirlilik sorunudur. Bölgedeki alt yapının çok büyük bir oranda eski Sovyetler birliği 
döneminden kalması ve eski olması Balıkçı, Çolpon-Ata ve Karakol gibi tarıma elveriĢli arazileri içine alan bölgelerde 
aĢağıda belirteceğimiz sorunlar karĢımıza çıkmaktadır.  

Sulama sistemi teknolojisinin yetersiz ve eski olması: Bu durum bölgedeki tarıma elveriĢli arazilerden tam 
randıman alınmasını engellediği gibi tarımda çeĢitliliği de etkilemektedir. Bu da turizm sektöründe kendi kendine 
yetebilmeye engel oluĢturmaktadır.  

Atık su tesislerinin yetersiz ve eski olması: Bölgede özellikle evsel atık su tesislerinin Sovyetler Birliği 
döneminden bu yana yenilenmemesi ciddi bir oksidasyona sebep olmuĢtur. Bunun yanı sıra çevre bilincinden yoksun 
bir takım insanların atık suyu doğrudan Isık Göl‘e veya göle dökülen nehirlere bağlaması su kirliliğinin en önemli 
sebeplerinden biri olmuĢtur.  

Katı Atık tesislerinin ve geri dönüĢüm ünitelerinin bulunmaması: Bölgede oluĢan evsel katı atık, inĢaat 
atıkları, kağıt, cam ve plastik gibi atıkların ayrılması gibi bir teknolojinin bulunmaması bir yana, bölgede bu gibi 
atıkların imhasını sağlayacak bir teknolojide mevcut değildir. Çöplerin çok az bir kısmı BiĢkek‘e getirilerek imhası 
sağlanmaktadır. Ancak geriye kalan katı atıklar ve göl kenarlarındaki sığır ve köpek kadavraları göl suyunun 
kirlenmesinde en büyük etkendir. Öyle ki bu atıklar göl yüzeyinde adeta bir tabaka oluĢturmuĢtur. Bu atıkların etrafa 
yaydıkları koku biyosfer tabakasını da etkilemiĢtir (Environmental Assessment Report May 2009). Bu durum sadece 
göl suyu ve çevresini kirletmekle kalmamıĢ bölgede yaĢayan balık ve kuĢ türlerinin tür ve sayıca azalmasını da 
beraberinde getirmiĢtir. Ünik iç türlerin büyük bir bölümü yaĢanan bu ekolojik kirliliğe bağlı olarak yok olma tehlikesi 
ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Oysa Kırgızistan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkedeki biyolojik çeĢitliliğin 
korunması için günümüze kadar tam 19 kanunu meclisinde onaylamıĢtır.  

Ancak son dönemlerde sevindirici bir geliĢme vardır. Bunu da dile getirmekte fayda vardır. Kırgızistan, Asya 
Kalkınma Bankası‘nın da önderliği ile bölgedeki alt yapı ve çevre sorunlarını çözebilecek ciddi adımlar atmıĢ ve bir 
takım projeler geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. Buna göre 2007-2010 yılı bölgedeki sulama tesislerinin ve diğer altyapı 
sorunlarının çözülmesi yönünde projeler geliĢtirme dönemi olarak tespit edilmiĢ bu projelerden önemli bir kısmının ise 
2019 yılında bitirilmesi hedeflenmiĢtir. (Environmental Assessment Report May 2009) Projeler arasında sulama 
tesislerinin rehabilitasyonu, içme suyu ve kanalizasyon Ģebekesi, su arıtma tesisleri, katı atık ayırma ve geri dönüĢüm 
projesi gibi son derece hayati konular bulunmaktadır.  

2009 Çevre Değerlendirme Raporu‘na göre; hali hazırda bölgeye gelen turist sayısı 700, 000 ile 1, 000, 000 
arasında değiĢmektedir. 2008 yılında bölgeye 207 tur ajansı kayıt yaptırmıĢtır. Yabancı turist sayısında % 80 gibi ciddi 
bir artıĢ söz konusudur. Bunlardan büyük bir bölümü Kazakistan, Rusya ve Özbekistan‘dan gelmektedir. Son 
zamanlarda ABD‘den gelen turist sayısında da bir artıĢ görülmekle birlikte bölge daha çok yakın coğrafyalardan gelen 
turistleri ağırlamaktadır. Bunda ulaĢım, ucuzluk ve sosyal hayat (adet ve geleneklerin) benzerliğinin etkili olduğu 
kanaatindeyiz.  

Turizmin geliĢmesinde etkili olabilecek bir diğer konu halkın turizm ve çevre bilinci konusunda eğitilmesidir.  
 

Kırgızistan‟da ve Isık Göl‟de Turizmin GeliĢmesi Ġçin Öneriler 
1. Öncelikle bir kanunla, Bölge turizm ve sit alanı ilan edilerek, özerk ve bağımsız bir “Turizm Ajansı” 

kurulmalıdır. Bu Ajans Manas Üniversitesi‘nin ve Kırgızistan Üniveristelerin ilgili bilim adamlarından 
oluĢturulmalıdır. Ajans, Bölge için bir yatırım ve master planı yapmalıdır. Burada yapılacak hertürlü yatırım ve 
hizmetler için, ilan edilecek master plan çerçevesinde standartlarını belirleyip, bu standartları ödünsüz 
uygulamalıdır. Yine burada yapılacak yatırımlara izni bu ajans vermeli ve denetlemelidir. 

2. Bölgeye yatırım yapacak iĢ adamlarına kolaylık sağlanmalı. Ücretsiz yer temini, vergi muafiyeti vs gibi teĢvikler 
sağlanmalı 

3. Yapılacak bütün yatırımlarda mutlaka uluslararası standartlarda ÇED raporları Ģart koĢularak, yapılacak 
yatırımların çevreci olması sağlanmalı. 

4. Yapılacak tesislere, arıtma tesisi kurması Ģart koĢularak, yapacakları kirlenmenin önü alınmalı. 
5. Kırgızistan Devleti‘nin de ayrıca arıtma tesisleri kurarak, yerleĢim yerlerindeki insanların atıklarını iĢlemesi ve 

iĢlenemeyen atıkların ise bölgeden uzaklaĢtırması gerekmektedir. 
6. Bölgeye, BiĢkek ve diğer Ģehirlerden karayolu bağlantılarının iyileĢtirilmesi gerekmektedir.  
7. Kırgızistan‘ın ve Isık Göl‘ün uluslararası karayolu bağlantılarının iyileĢtirilmesi çalıĢmalarına baĢlanılması.  
8. Bölgenin Demiryolu bağlantısının iyileĢtirilmesi. 
9. Bölgede bulunan uluslararası hava limanının altyapısı güçlendirilmeli. 
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10. Bölgedeki tesislere 5 ve 4 yıldız seviyesinde iyileĢtirilme yapılmalı. Bu standartta iyileĢtirme imkanı olmayanların 
ise yıkılması.  

11. Aile pansiyonculuğuna bazı standartlar getirilerek, teĢvik edilmesi gerekir. 
12. Yeni tesislerin yapılması ve uluslararası otel zincirlerinden bazılarının bölgeye mutlaka çekilmesi turizmi 

geliĢtirecektir.  
13. Türkiye ve Kazakistan iĢ adamlarının bölgeye yatırım yapması için hükümetler nezdinde giriĢimler yapılıp, çok 

özel teĢviklerde saglanarak, baĢlangıç olarak bu iki ülke mutlaka sokulmalı. 
14. Manas Üniversitesinin Isık Göl ve Ala Arça da, 5 yıldız otel ve sosyal tesis kurarak, öğrencilerini burada daha iyi 

yetiĢmesi için imkan sağlamalı ve bu sayede Kırgızistan‘ın yetiĢmiĢ eleman açığının süratle kapatılmasını 
sağlayacaktır. 

15. Kırgızistanda yapılacak tüm ulusal ve uluslararası toplantıların buraya kaydırılarak, bu bölgenin kongre turizm 
merkezi olmasının yolu açılmalıdır. 

16. Bölgede organik tarım ve hayvancılık teĢvik edilmeli, özellikle at çiftlikleri teĢvik edilmelidir. 
17. Isık Göl‘ün çevresi ve dağlar bir master plan çerçevesinde ağaçlandırılmalı ve geliĢtirilmelidir.  
18. Bölgenin yaban hayatı koruma altına alınarak, teĢvik edilmeli ve Uluslararası avcılık sporları organizasyonları 

yapılmalıdır. 
19. Kültür turizmi çerçevesinde bölgedeki köyler ve yaylalar düzenlenerek turizme kazandırılmalı, Böylece Kırgız 

Kültürü dünyaya tanıtılmalıdır. 
20. Isık Göl‘ü besleyen akarsuların kirlenmesi önlenerek doğallığı korunması ve bu sularda yetiĢen özel balık türleri 

koruma altına alınmalıdır. 
21. Bölgedeki kuĢ türleri korunmalı ve yeni türlerinde bölgeye gelmesi için özel önlemler alınması gerekmektedir. 
22. Isık Göl‘de yetiĢen balık türleri korunması ve geliĢtirilmesi için balıkçılık desteklenmeli ve düzenleyici bazı 

kurallar konularak, balıkçılık yapacak kiĢiler belirlenerek, eğitilmeli ve sertifikalandırılması gerekmektedir. 
23. Balıkçı barınakları ve çekek yerleri inĢa edilerek, balıkçılık desteklenmelidir. 
24. Isık Göl‘de uygun yerlerde tersane alanı tespit edilerek, balıkçı tekneleri ve küçük yat imalathaneleri kurulmalıdır. 
25. Isık Göl‘de turistik amaçlı yat gezileri düzenlenmelidir. 
26. Bölgedeki dağlarda kıĢ turizminin geliĢmesi için, oteller ve kayak tesisleri yapılması ile bölgenin turizm 

sezonunun süresi uzatılmalıdır. 
27. Bölgedeki dağlara ve buzullara tırmanıĢlar yapılmalı, dağcılık kulüpleri teĢvik edilmeli ve bu sporlar 

desteklenmelidir. 
28. Bölgede dağ bisikleti yarıĢları düzenlenmelidir. 
29. Kazakistan‘ın Türkistan Ģehrinden baĢlayıp, Isık Gölde bitecek bir uluslararası otomobil veya motosiklet yarıĢı 

düzenlenmelidir. 
30. Isık Göl ve Gölü besleyen sularda Ģu, su sporu organizasyonları yapılmalıdır: 

-Uluslararası rafting Ģampiyonaları düzenlenmeli 
-Uluslararası yelken yarıĢları düzenlenmeli 
-Uluslararası yamaç paraĢütü Ģampiyonaları düzenlenmeli 
-BiĢkek‘ten Isık Göl‘e ve Karakol Ģehrine kadar uzanan bir güzergah da uluslararası bir bisiklet yarıĢı 
düzenlenerek, uluslararası kamuoyunun dikkati bölgeye çekilmeye çalıĢılmalıdır. 
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Özet 

Bu makalede az geliĢmiĢ bölgelerin özelliklerinden birisi olan ―güçsüz orta sınıf‖ ele alınmıĢtır. Ayrıca, makalede 
orta sınıfın tanımlanması, önemi, küçük ve orta büyüklükte iĢletmelerin orta sınıf karakteri, az geliĢmiĢ ekonomilerde 
ve geçiĢ ekonomilerinde daha fazla demokratikleĢme ve sosyal refahın tesisi bakımından KOBĠ‘lerin sayıca artırılması 
ve orta sınıfın geniĢletilmesinin önemi üzerinde durulmuĢtur. Bilindiği gibi, orta-sınıf bütün geliĢmiĢ ülkelerde 
toplumun önemli bir kesimini oluĢturmaktadır. Az geliĢmiĢ ülkelerde ise, orta-sınıf genel olarak zayıf ya da hiç 
bulunmamaktadır. Eğitimin ilkel ve yetersiz olması, çocuk iĢgücünün yaygın bir Ģekilde egemen olması bu ülkelerde 
diğer özellikler olarak sıralanabilir. Esas itibariyle orta-sınıf; memur, iĢçi, emekli, çiftçi, esnaf ve sanatkardan oluĢur. 
Ancak, az geliĢmiĢ ekonomilerde toplumun bu kesimleri yeterince yaygın, güçlü ve sayıca yeterli değildir. Bu durumun 
esas nedeni milli gelirin eĢitsiz dağılımıdır.  

20 ci yüzyılın en önemli iktisadi olaylarından birisi, Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni 
cumhuriyetlerin piyasa ekonomisine geçiĢ çabalarıdır. Bu eski Sovyet ülkelerine geçirdikleri bu süreç nedeniyle ―geçiĢ 
ya da dönüĢüm ekonomileri‖ denmektedir. Günümüzde geçiĢ ekonomileri; ağır iĢleyen bürokrasinin yarattığı 
problemler, yoksulluk, az geliĢmiĢ altyapı, dengesiz gelir dağılımı ile baĢ etmeye çalıĢmaktadırlar. Bu özellikleri 
nedeniyle geçiĢ ekonomileri az geliĢmiĢ ekonomilere benzemektedir. Bu nedenle makalede geçiĢ ekonomileri, az 
geliĢmiĢ ekonomiler ile birlikte ele alınmıĢtır.  

AraĢtırma yöntemi olarak "literatür taraması‖ yapılan bu makalede esas itibariyle, az geliĢmiĢ ülkelerde ve geçiĢ 
ekonomilerinde güçlü bir orta sınıfın yaratılması için adil gelir dağılımı ile küçük ve orta büyüklükte iĢletmeler 
(KOBĠ)‘in sayıca artırılması ve güçlendirilmesinin gereği üzerinde durulmuĢtur.  

Anahtar kelimeler: Az geliĢmiĢ bölgeler, GeçiĢ ekonomileri, Küçük ve Orta Büyüklükte ĠĢletmeler (KOBĠ‘ler)  
 

THE IMPORTANCE OF MIDDLE CLASS AND THE MIDDLE CLASS CHARACTER OF SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES IN LESS DEVELOPED REGIONS AND TRANSITION ECONOMIES 

 
Abstract: This article presents, ―the weak middle-class‖ which is the one of less developed regions characteristics. 

In addition, defining the middle class, its importance, the middle-class characteristics of small and medium enterprises 
(SMEs), the importance of strengthening the middle-class and increasing the number of SMEs, in terms of establishing 
further democratization and social welfare in less development economies and transition countries. As it is known, 
middle-class in all developed countries constitutes an important part of society. There is usually no middle-class or poor 
in less developed countries. Other features of the less developed countries are the primitive and inadequate education 
and the widely use of child labor. Mainly, middle-class is composed of civil servants, workers, pensioners, farmers, 
craftsman and tradesmen. However, these segments of society in less developed economies are not common, strong 
enough and sufficient in number. The main reason of this situation is unequal distribution of national income.  

One of the most important economic experiences of 20
th 

century is the transition efforts of the new republics to the 
market economy after the disintegration of the Soviet Union. Therefore these republics are called ―the economies of 
transition or transformation‖ due to the process they are undergoing. Today, transition economies are trying to cope 
with problems created by heavy functioning bureaucracy, poverty, underdeveloped infrastructure and uneven income 
distribution. Because of these features are similar to the transition economies in less developed economies. Therefore in 
this article, transition economies have been dealt with in less developed countries. 

As a research method ―the literature search‖ was conducted in this article mainly focused on the necessity of 
strengthening and, increasing the number of small and medium sized enterprises (SMEs) and a fair income distribution 
for the creation of a strong middle class in the less developed countries and transition economies. 

Keywords: Less developed regions, Transition economies, Small and Medium Enterprises (SMEs) 
 
 

GĠRĠġ 
 
Bir ülkenin farklı bölgeleri arasında görülen ekonomik ve sosyal dengesizlikler ortaya çıkıĢ nedenleri yönünden, 

uluslararası platformda ülkeler arasında görülen ekonomik geliĢmiĢlik farklılıklarına benzemektedir. Ekonomik geliĢme 
içine girilen her ülkede, ekonomik geliĢme ülkenin tüm yörelerinde aynı anda baĢlamaz. Doğal kaynakların zenginliği, 
beklenmedik bir buluĢ ya da coğrafi konum gibi bir takım nedenlerle belirli ayrıcalıklı noktalarda ortaya çıkan 
geliĢmenin bu merkezlerde yoğunlaĢması sonucu, diğer bölgeler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler sebebiyle 
bölgelerarası geliĢmiĢlik farkları kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi nedenle olursa olsun ülkede belli bir 
noktada ekonomik hareketliliğin baĢlamasıyla geliĢen bölge bir ―cazibe merkezi‖ haline gelirken, bundan olumsuz 
etkilenen çevre bölgeler ise, meydana gelen farklılıklar sebebiyle ―durağan ya da durgun bölge‖ haline gelerek 
azgeliĢmiĢlik özelliklerini taĢımaktadır. Bu nedenle ülke içinde baĢlayacak olan ve cazibe merkezine yönelen 
bölgelerarası sermaye ve nüfus hareketleri sonucu, bazı bölgeler nüfus, iĢgücü, sermaye ve gelir kaybına uğrayarak 
fakirleĢirken, cazibe merkezi haline gelen bölgeler zenginleĢecek ve nüfusu artacaktır. ĠĢte, ortaya çıkan bu 
bölgelerarası ekonomik ve sosyal yapıdaki farklılıklar sebebiyle, günümüzde hükümetler, ülkede geri kalmıĢ bölgelerin 
ekonomik ve sosyal kalkınması ile nüfusun ülkede ussal dağılımını sağlamak için çeĢitli politikalar uygulamaya 
koyarlar.  

Geri kalmıĢ, durgun bölgelerdeki halkın sosyal ve ekonomik refah seviyesini yükseltmek, onların devlete olan 
güvenini sağlamak, bölge ve ülke halkında devletin onlar için çalıĢtığı inancını sağlayabilmek için uygulamaya 
konulacak çeĢitli tedbirlerle; nüfusun, gelirin, sermayenin, iĢgücünün ülkenin bütün bölgeleri arasında dengeli bir 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

28 

Ģekilde dağılımı ve bunun sonucu olarak da, ülkenin tüm bölgeleri itibariyle dengeli kalkınması sağlanır. 
Demokratik bir devlet ve toplum düzeninin temeli olarak ―orta sınıf‖ın ekonomik, sosyal ve politik önemi 

günümüzde giderek daha iyi anlaĢılmakla birlikte, ekonomik ve sosyal politikada orta sınıf kavramı belirsiz ve 
tartıĢmalı bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bu makalede; öncelikle orta sınıf kavramı üzerinde durulduktan sonra, az 
geliĢmiĢ bölge özelliklerinden birisi olarak, kiĢi baĢı milli gelirin ülke ortalamasının altına düĢmesi ve adaletsiz gelir 
dağılımı nedeniyle ekonomik ve sosyal refah kaybına uğrayarak güçsüzleĢen orta sınıf, orta sınıfın toplumdaki yeri ve 
önemi ile, orta sınıfın güçlendirilmesi açısından, bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarının ortadan kaldırılmasında küçük ve 
orta büyüklükte iĢletmeler (KOBĠ)‘in orta sınıf karakteri üzerinde durulacaktır. 

 
1. Bölgesel Dengesizliğin Ortaya ÇıkıĢı; Az GeliĢmiĢ Bölgeler ve Özellikleri 
  

Bölgesel dengesizlik, ülke içinde bazı bölgelerin diğerlerine göre iktisadi, sosyal ve kültürel yönden daha fazla 
geliĢmesi olarak açıklanmıĢtır. Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkıĢında rol oynayan faktörler aynı zamanda ülkenin 
ekonomik göstergeleridir. Bunlar sırası ile iĢsizlik oranı, gelir düzeyi ve iç göçlerdir.  

ĠĢsizlik oranı, geliĢmiĢ ülkelerde % 1-3 arasında değiĢirken, az geliĢmiĢ ülkelerde % 10-20 arasındadır. Gelir 
düzeyi de yine iĢsizlik oranında olduğu gibi, geliĢmiĢ ülkelerde fert baĢına gelir 20.000 doların üzerinde iken, az 
geliĢmiĢ ülkelerde 150-1000 dolar arasında değiĢmektedir. Az geliĢmiĢ bölgelerden geliĢmiĢ bölgelere insan akımını 
ifade eden iç göçlere gelince, iç göçü zorlayan nedenlerin baĢında; yüksek iĢsizlik oranı, gelir düzeyinin düĢüklüğü, 
yetersiz toprak dağılımı gelmektedir. Göçleri çekici hale getiren nedenler ise; iĢ bulabilme imkanı, geliĢmiĢ yörelerde 
yatırımların yüksek oluĢu, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yüksekliği, ulaĢım ve haberleĢme imkanlarının bol ve yeterli 
olmasıdır. Bu nedenlerle, bir bölgenin geliĢmesi olumlu yönde etkilenirken, diğer bölgelerin gerilemesine, geliĢmemiĢ 
bölgelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır

 
(Gündüz, 2006: 16). Yapılan araĢtırmalar az geliĢmiĢ ülkelerin geliĢmelerini 

engelleyen sorunların baĢında, hızlı nüfus artıĢının ve adaletsiz gelir dağılımının geldiğini ortaya koymaktadır. Bu 
ülkelerde fert baĢına düĢen geliri artırmanın en kestirme yolu, nüfus artıĢ hızını yavaĢlatabilmektir. Hızlı nüfus artıĢına 
sahip olan bu ülkelerde yaratılan milli gelirin artan nüfus tarafından emilmektedir. Yıllık nüfus artıĢ hızının % 2.5 ila % 
3 olduğu bu ülkelerde eğer milli gelir nüfus artıĢından hızlı artarsa kiĢi baĢına düĢen gelirde artıĢ sağlanabilecektir 
(Dinler, 2003:547).  

Tüm ülkelerin bünyesinde, daima az geliĢmiĢ bölgeler vardır. Ülkede belli bir merkezde ekonomik geliĢmenin 
baĢlamasının ardından, sözkonusu merkez, giderek kalabalıklaĢır ve ―kalkınma kutbu‖ haline gelir. Bu merkez, çevre 
bölgelerdeki üretim faktörlerini kendine çekmesi nedeniyle, oralarda geliĢme dinamizminin kaybolmasına sebep olur. 
Bu durumun doğal bir sonucu olarak, bölgelerarası geliĢmiĢlik farkları ortaya çıkmaktadır. Böylece ortaya çıkan, farklı 
ekonomik ve sosyal yapıdaki problemli bölge türlerini; ―az geliĢmiĢ bölgeler‖, ―duraklamıĢ bölgeler‖ ve ―aĢırı 
kalabalıklaĢmıĢ bölgeler‖ olarak sınıflandırabiliriz. Ekonomik kalkınma çabası içinde olan tüm geliĢmekte olan 
ülkelerde, ülkenin tümü az geliĢmiĢ durumda iken, genellikle baĢkentlerin bulunduğu kalabalıklaĢan bölgelerin dıĢında 
kalan, göç veren, üretim faktörlerini ve geleceğin ―giriĢimci‖ niteliğini taĢıyan aktif elemanlarını geliĢmiĢ bölgeye 
kaptıran bölgeler ―az geliĢmiĢ bölge‖ niteliğindedir.  

Az geliĢmiĢ bölgeler sadece geliĢmekte olan ülkelere özgü bir yapı değildir. Günümüzde, bünyesinde bulununan 
az geliĢmiĢ bölgelerin kalkınması için çaba harcayan sanayileĢmiĢ Batı Avrupa ülkeleri mevcuttur. Örneğin sanayi 
devriminin baĢladığı ve dünyada ilk geliĢen ülke olan Ġngiltere‘de Wales, Ġskoçya ve Güneybatı yeterince geliĢmemiĢ 
olan bölgelerdir. Aynı Ģekilde Ġtalya‘nın güneyi, Ġsveç, Norveç ve Finlandiya‘nın kuzeyi, Hollanda‘nın doğusu, 
Fransa‘nın güney ve güneybatısı, Almanya‘nın doğu sınırındaki bölgeler, Türkiye‘de Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri, bu ülkelerin öteki bölgelerine göre daha az geliĢmiĢ olan problemli bölgeleridir. Bu bölgeler; coğrafi 
konumları, iklim ve öteki kuruluĢ yeri faktörleri bakımından sanayileĢme için elveriĢsiz olmaları sebebiyle, bu 
azgeliĢmiĢ bölgelerin sorunlarını çözmek için tek yol buralarda sanayileĢme iĢletmelerinin yerleĢmesini sağlamak 
değildir. Verimliliği yüksek sektörlerin özendirilmesi, örneğin bölgede sulama vb. gibi yollarla tarımda hızlı geliĢme 
sağlanabileceği gibi, bölgenin turizme açılması ya da bölgedeki madenlerin çıkarılması yoluna gidilebilir.  

Az geliĢmiĢ bölgelerin geliĢmiĢlik düzeyinin ülke ortalamasının altında olduğunu gösteren ölçütleri çeĢitlendirmek 
mümkün olmakla birlikte, az geliĢmiĢ bölgelerin belli baĢlı özelliklerinden bazılarını Ģöyle sıralayabiliriz

 
(Dinler, 2005: 

117-119); Bölgede ĢehirleĢme oranı ülke ĢehirleĢme oranının altındadır, tarımsal nüfus oranı ülke ortalamasından 
yüksek olmakla birlikte geleneksel yapıdadır, doğurganlık ve çocuk ölüm oranları ile genç nüfus (0-14 yaĢ) oranı ülke 
ortalamasının üzerindedir, bölgede modern endüstriler geliĢmemiĢtir, geleneksel faaliyetler varlığını sürdürmektedir, 
iĢsizlik oranı ülke ortalamasından yüksektir, baĢta yol, su, elektrik ve haberleĢme olmak üzere, sağlık ve eğitim 
hizmetleri gibi alt-yapı tesis ve hizmetleri ülke genelinden daha kötüdür, fert baĢına düĢen milli gelir ülke ortalamasının 
altında olup, adaletsizdir. Az geliĢmiĢ ekonomilerdeki düĢük kiĢi baĢı gelir, tarımda daha yüksek emek gücüne iĢaret 
etmektedir. Buna karĢılık, yüksek kiĢi baĢı gelir ise, hizmetler sektöründe daha yüksek istihdam anlamına gelmektedir. 
Konuya istihdamın sektörel yapısı açısından bakıldığında yapılan araĢtırmalar, geliĢmiĢ ülkelerde toplam emek gücünün 
% 5‘inin tarımda, % 30‘unun sanayide, geri kalanı (% 65)‘nın da hizmetler sektöründe istihdam edildiğini 
göstermektedir. Tarım sektöründe istihdam edilen emek gücünün giderek azalmakta olması, hem geliĢmiĢ hem de 
geliĢmekte olan ülkeler için geçerli olmakla birlikte, sanayi sektörü düĢük ve orta gelirli ülkelerde önemini 
korumaktadır. Buna karĢılık, bir çok geliĢmekte olan ülkede hizmetler sektörünün GSYĠH‘daki payı, % 70‘in 
üzerindedir. Hizmetler sektörünün tamamlayıcılık iĢlevi nedeniyle, sanayi olmadan hizmetlerin var olmayacağı açıktır. 
Dolayısıyla hizmetler ve sanayi sektörü arasındaki tamamlayıcılık ve bağımlılık bakımından iki yönlü iliĢki 
bulunmaktadır. 2004 yılı itibariyle, düĢük gelirli ülkelerde tarımın toplam üretimdeki payı % 23, istihdamdaki payı % 
65 iken, sanayinin toplam üretimdeki payı % 28, sanayide istihdam edilen emek gücü ise, toplam istihdamın % 25‘dir 
(Kaynak, 2007:150-155).  

 Bazı görüĢlere göre ―Üçüncü Dünya‖ olarak adlandırılan az geliĢmiĢ ülkeler en çarpıcı ifade ile Ģöyle 
tanımlanmaktadır; ―güçlülerin zayıflara sürekli egemen olduğu, siyasetin ekonomiye, hiyerarĢinin yeteneğe, gizli 
iliĢkilerin hak ve hukuka baĢ eğdirdiği, eleĢtirilerin mutlaka bir Ģekilde ceza gördüğü, insanın hor görüldüğü yer‖. Bu 
tanımlamadan az geliĢmiĢ ülkelerin sorunlarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal olduğunu 
görmekteyiz. Az geliĢmiĢ bölgelerin en önemli ortak özellikleri (sorunları) kısaca Ģu ana baĢlıklar altında 
toplanabilmektedir; düĢük gelir düzeyi, gelir dağılımında eĢitsizlik, yoksulluk, sanayi sektörünün geliĢmemiĢ olması, 
hızlı nüfus artıĢı, düĢük eğitim düzeyi, yetersiz sağlık hizmetleridir (Ertek, 2009: 548-551). Az geliĢmiĢ ülkelerin 
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kültürel yapısına bakıldığında, orta sınıfın genel olarak zayıf olması ya da hiç bulunmaması, eğitimin ilkel ve yetersiz 
olması, çocuk iĢgücünün yaygın bir Ģekilde egemen olması en göze çarpan özelliklerdir

 
(Tümertekin vd., 1999:90).  

Dünya nüfusunun yaklaĢık % 20‘sinin geliĢmiĢ ülkelerde, % 80‘inin de geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı 
bilinmektedir (Gürak, 2006:35). Buna karĢılık, zenginlerin oluĢturduğu % 20‘lik nüfus dünya gelirinin % 82.7‘sine 
sahip olmakta ve dünya nüfusunun geri kalan % 80‘ini oluĢturan ve az geliĢmiĢ bölgelerde yaĢayan kesim ise dünya 
gelirinin %17.3‘ünü elde edebilmektedir (Gürler, 2009:152). Buna göre dünyayı zenginler ve fakirler olmak üzere ikiye 
ayırmak yanlıĢ olmayacaktır.  

 
2. Az GeliĢmiĢ Bölgeler ve Güçsüz Orta Sınıf 
 

Az geliĢmiĢ bölgelerde fakirlik, geliĢme öncesi yaĢanan en önemli özellik olmakla birlikte, bu bölgelerde ―orta 
sınıf ‖ın varlığı tartıĢılmaktadır (Dülgeroğlu, 1999:10-11). Bütün geliĢmiĢ ülkelerde, ekonomik ve toplumsal dokunun 
önemli bir kesimini ―ortadirek‖ diye adlandırılan orta sınıf oluĢturmaktadır. Esas itibariyle; memur, iĢçi, emekli, çiftçi, 
esnaf ve sanatkarlardan oluĢan orta sınıf maalesef, az geliĢmiĢ ekonomilerde yeterince güçlü, yaygın ve sayıca yeterli 
değildir. Bu bölgelerde çok zengin bir azınlığın yanında, çok yoksul bir çoğunluk vardır. Bu durumun esas 
nedenlerinden birisi ―milli gelir‖in çok eĢitsiz dağılımıdır. Bu nedenledir ki bir toplumda orta sınıfın güçsüzlüğü ve 
sayıca yetersizliği bazı durumlarda ülke ekonomisinin geliĢmesini engelleyici sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle, az 
geliĢmiĢ ekonomilerde iktidara gelen hükumetler adaletsiz gelir bölüĢümü nedeniyle, varlığı tartıĢılır hale gelmiĢ ancak, 
dengeli bölgesel geliĢme için de, varlığı büyük önem taĢıyan orta sınıfı toplumda tesis etmek için, güçlü bir orta sınıfın 
yokluğunun yarattığı sorunlarla baĢ etmeye çalıĢmakta ve politikalar uygulamaya koymaktadırlar.  

Hızlı nüfus artıĢına sahip olan bu ülkelerde kalkınmayı sınırlayan diğer bir faktör de, mevcut nüfusun eğitim ve 
kültür düzeyinin çok düĢük olmasıdır. DüĢük eğitim düzeyinin sonuçlarından birisi de gelir dağılımdaki eĢitliğin 
bozulmasıdır. Gelir dağılımındaki aĢırı adaletsizliğin sonucu olarak sadece fakir ve zenginlerin bulunduğu az geliĢmiĢ 
ülkelerde, ―orta sınıf‖ yok denilecek kadar cılızdır (Dinler, 2003:546-548). 

Tarihsel süreçte orta sınıfın sınırları; amaca, zamana ve mekana göre değiĢmiĢtir. Nitekim orta çağda asiller ve 
köleler arasında kalan toplum kesimi, ―orta sınıf‖ olarak adlandırılmıĢtır. Sanayi devriminden sonra ise, sermaye 
sahipleri de asiller grubuna eklenmiĢ olup, bu defa orta sınıf asiller ile proleterya arasında kalan toplum kesimi olarak 
belirlenmeye baĢlamıĢtır. Zaman içinde iĢçi sınıfının da durumunun düzelmeye baĢlaması ile, iĢçi kesimindeki insanlar 
da kendilerini orta sınıfın içinde görmeye baĢlamıĢlardır. Ayrıca, sermaye sahiplerinden büyük sermayedarlar dıĢında 
kalanlar, toplumsal konumlarının orta sınıf olduğunu ifade etmektedirler. Orta sınıftaki bu geniĢleme eğilimi, orta 
sınıfın pozitif bir anlamla yüklü olmasından kaynaklanmaktadır. Orta sınıf toplumun belkemiğini oluĢturmakta, sosyal 
barıĢın, istikrarın ve demokrasinin teminatı olarak kabul edilmektedir. Orta sınıf geniĢ bir toplum kesimini oluĢturması 
nedeniyle, kitle partilerinin hedef grubunu oluĢturmaktadır. Bu niteliği ile orta sınıf kavramı politik açıdan da cazip ve 
çekici hale gelmiĢtir

 
(Müftüoğlu, 2002:37-38).  

Nüfusun büyük bölümünün çalıĢtığı tarım sektöründe ve diğer sektörlerde, gelir dağılımında büyük adaletsizliğin 
bulunduğu azgeliĢmiĢ ülkelerde; nüfusun büyük bir bölümü iyi beslenme, elveriĢli konutlardan, sudan, aydınlatmadan, 
eğlence ve kültürden yararlanma, sağlığını koruma ve iyi eğitim görme gibi olanaklardan yoksun kalır. Bu durum, geri 
kalmıĢlık bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasına, ekonomik kalkınmaya engel olmaktadır. Bu bakımdan 
incelendiğinde azgeliĢmiĢ ülkelerin hemen hepsinde, sınıf yapısının keskin hatlarla, toplumu iki gruba böldüğü 
görülmektedir. Bunun sonucunda, toprak mülkiyeti, fabrika ve iĢyeri sahipliği ve politik iktidara sahip olan güçlü ve dar 
bir kesim, yoksul ve güçsüz kalabalık kesime hükmetmektedir.

 
AzgeliĢmiĢ ülkelerde toplumun bu Ģekilde keskin 

hatlarla iki sınıfa ayrılması güçlü bir orta sınıfın yokluğuna sebep olmaktadır. Dolayısıyla, hizmet sektörü gelirlerinin 
bir kısmı, modern hizmet sektörünün unsuru olmayan vasıfsız hizmetlerden; ayakkabı boyacılığı, berberlik, kapıcılık, 
hademelik, sırt taĢıyıcılığı, hizmetkârlık, garsonluk, çocuk bakıcılığı, ev temizleyiciliği gibi ekonomik değeri olmayan 
hizmetlerden elde edilmektedir. Oysa, ekonomik kalkınmanın baĢlatılması ve sürdürülmesi ile, kiĢisel ve toplam ulusal 
gelirin arttırılması için mühendislik, doktorluk, avukatlık, yöneticilik, bankacılık, sigortacılık vb. gibi mesleklerde 
çalıĢacak meslek sahiplerine gereksinim vardır. Burada, bozuk gelir dağılımının, orta sınıfın geliĢip sayıca güçlenmesini 
engellemesi ile, GSYĠH‘nın önemli bölümünün modern sanayi sektöründen elde edilmeyiĢi, geri kalmıĢlığın nedeni ve 
özelliği olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Yapılan çeĢitli araĢtırmalar, az geliĢmiĢ ülkelerde, günümüzde buna dağılan Sovyetler Birliği‘nin ardından 
bağımsızlıklarına kavuĢan yeni cumhuriyetlerde dahil olmak üzere, bu bölgelerde ve ülkelerde gelir dağılımının ne denli 
adaletsiz olduğunu ortaya koymuĢtur. Buna göre yapılan araĢtırmalardan bazılarının sonuçlarını çarpıcı sonuçlarını 
ortaya koymak açısından aĢağıdaki gibi kısaca ifade etmek mümkündür. 

Rus asıllı ABD‘li iktisatçı Simon Kuznets; geliĢmiĢ ve az geliĢmiĢ ülkelerde vergi öncesi gelir dağılımının, 
toplumun en düĢük % 60‟lık kesimi için büyük bir fark göstermediğini ortaya koymuĢtur. Her iki grup ülkede de % 
60‘lık kesim ulusal gelirin % 30 kadarını elde etmektedir. GeliĢmiĢ ve az geliĢmiĢ ülkelerde gelir bölüĢümünün 
biçimini değiĢtiren en büyük fark; en üst % 10‘luk gelir grubu ile, en alt % 60‘lık gelir grubu arasında kalan nüfusun % 
30‟u ile ilgilidir. GeliĢmiĢ ülkelerde bu %30‘luk grup gelirin % 40‟ını alıken, az geliĢmiĢ ülkelerde % 25 dolayına 
düĢmektedir. Buna göre en üst % 10‟luk nüfus, geliĢmiĢ ülkelerde toplam gelirin % 30‟unu elde ederken; az geliĢmiĢ 
ülkelerde % 45‟ini elde etmektedir. Kuznets‘in bu buluĢu, kalkınma ekonomisinde az geliĢmiĢ ülkelerde ―orta sınıf‖ın 
efektif olarak bulunmadığını ortaya koymuĢtur

 
(Dülgeroğlu, 1999:99). Ayrıca Kuznets, toplumda eğitim seviyesinin 

artmasının da, kiĢisel gelir dağılımını düzeltici etkisi olduğunu savunmuĢtur. Kuznets gelir dağılımı ve ekonomik 
büyüme arasındaki iliĢkiyi, ―gelir düzeyi arttıkça eĢitsizlik önce artmakta, sonra azalmaktadır‖ Ģeklinde ifade edip, bunu 
tarımdan sanayi ve hizmet sektörlerine iĢgücü akıĢının ilk aĢamada üretim artıĢıyla gelir dağılımını bozduğunu, 
ilerleyen aĢamalarda ise gelir dağılımını düzelttiğini savunmuĢtur (Gürler, 2009:s.152). 

BaĢka bir araĢtırmada yine, toplumun % 20‘lik beĢ dilime ayrılarak ulusal gelirden ne oranda pay aldığı ortaya 
konmak suretiyle ülkeler karĢılaĢtırılmıĢtır. 1970‘li yıllarda Türkiye‘nin sıralamada üçüncü olduğu bu karĢılaĢtırmada 
en düĢük % 20‟lik kesimin ulusal gelirden aldığı pay Brezilya ve Türkiye‘de % 2-3 arasında değiĢirken; Güney Kore 
ve Tayvan‘da % 5-8 arasında değiĢtiği; en yüksek % 20‟lik kesimin ise ulusal gelirden Brezilya ve Türkiye‘de % 66-
56, Güney Kore ve Tayvan‘da bu kesimin toplam gelirden aldığı payın ise, % 45-39 arasında değiĢtiği görülmektedir. 
Toplumun en yüksek % 10‟u Brezilya ve Türkiye‘de ulusal gelirden % 40-50 pay alırken, G. Kore ve Tayvan‘da bu 
oran % 27-24 arasında değiĢmektedir (BaĢkaya, 2001:136-137). Bu pay Meksika‘da % 40.6, Arjantin‘de % 35.2, 
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Endonezya‘da % 34, Hindistan‘da % 33.6, A.B.D.‘de % 33.4, Ġsveç‘te % 21.2, Japonya‘da % 21.2‘dir. Gelir 
dağılımında en çok açık bulunan ülkeler arasında Brezilya, Ekvador, Peru, Meksika, Kenya, Filipinler, Kolombiya 
sayılabilir. Gelir dağılımında en az eĢitsizlik görülen ülkeler ise, Kanada, Japonya ve Ġsveç‟tir. Az geliĢmiĢ ülkelerde 
üst gelir grubunda bulunan % 20‘lik nüfusun, aĢağı gelir grubunda bulunan % 40‘lık nüfusa göre milli gelirden ―sekiz 
kat‖ daha fazla pay aldığı görülmektedir. Ayrıca, bu ülkelerde kötü gelir dağılımının yanı sıra, yüksek enflasyonun dar 
gelirlilerin durumunu daha da kötüleĢtirdiği bilinmektedir (Öztürk ve Aslanoğlu, 1998:2). Bu sonuçlar, az geliĢmiĢ 
ülkelerde zengin kesimin, geliĢmiĢ ülkelere göre ulusal gelirden aldıkları payın % 100‘e yakın fazla olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir  

Yapılan bir baĢka araĢtırma sonucuna göre; dünya nüfusunun en üst % 20‘lik kesiminde yer alan en zenginler 
dünya gelirinin % 82.7‟sini elde ederken, ikinci % 20‘lik grup toplam dünya gelirinin % 11.7‘sini ; üçüncü ve 
dördüncü gruptakiler % 2.3 ve % 1.9‟unu; en alt sırada yer alan en fakir nüfus dilimi ise, dünyada yaratılan gelirin 
sadece % 1. 4‟üne sahip olabildiği görülmektedir (Gürler, 2009: 152).  

Buradan dünya nüfusunun en zengin % 20‟sinin dünya gelirinin % 82.3‟ünü alırken, geri kalan % 80‟lik 
nüfusun dünya gelirinin ancak % 17.3‟ünü elde edebiliyor olması bize ―orta sınıfın‖ sadece ülkeler seviyesinde değil, 
dünya seviyesinde de bulunmadığını açık olarak ortaya koymaktadır. Özetle dünyanın gelir paylaĢımı açısından 
zenginler ve fakirler olarak ikiye ayrıldığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Yapılan araĢtırmalar dünyada gelir dağılımının adil olmadığını ortaya koymuĢtur. Tüm ülkelerde bir dereceye 
kadar eĢitsizlik vardır. Fakat az geliĢmiĢ ülkelerde zengin ve yoksul arasındaki gelir eĢitsizliği geliĢmiĢ ülkelere göre 
daha fazladır.  

   
3. Orta Sınıfın Tanımlanması; Toplumsal ve Ekonomik Orta Sınıf 
 

Orta sınıf tanımları genel olarak; mesleğe yönelik, gelir seviyesine yönelik, fonksiyonel (iĢlevsel) tanımlar olmak 
üzere üç Ģekilde yapılmaktadır. Buna göre (Müftüoğlu, 2002: 38-40); Mesleğe yönelik tanımlarda, orta sınıfa giren 
meslekler belirlenmektedir. Burada, ―klasik yaklaĢım‖a uygun olarak, serbest meslek sahipleri ile küçük ve orta ölçekli 
iĢletme sahipleri orta sınıfı meydana getirmektedirler. ―Modern yaklaĢım‖da ise; serbest meslek sahibi olmamalarına 
rağmen, profesyonel yöneticiler ve üst düzey bürokratlar ―pozisyon orta sınıfı‖ olarak; belirli niteliklere sahip olmaları 
nedeniyle toplumda özel bir yere sahip olan bilim adamları, sanatkar ve teknokratlar ―nitelik orta sınıfı‖ olarak orta 
sınıfa dahil edilmektedir. Gelir seviyesine yönelik olarak orta sınıfın belirlenmesinde; orta sınıf, orta derecede gelir ve 
mülk sahibi bireyleri kapsamaktadır. Toplumun alt ve üst gelir sınıfına girenler ise, orta sınıf kapsamı dıĢında 
kalmaktadır. Esas itibariyle mesleğe ve gelir seviyesine yönelik orta sınıf tanımları büyük ölçüde paralellik 
arzetmektedir. Genellikle serbest meslek sahipleri, küçük ve orta ölçekli iĢletme sahipleri ile sorumluluk mevkiinde 
bulunan yöneticiler, bürokratlar, bilim adamları, sanatkarlar ve teknokratlar toplumun orta gelir grubunu 
oluĢturmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, toplum bireyleri kiĢisel gelirlerine göre; alt, orta ve yüksek gelir grubu olmak üzere 
üçe ayrılır. Bu gruplamada orta gelir grubunda yer alanlar ―orta sınıf‖ olarak adlandırılır. KiĢisel gelir esas alınarak 
yapılan bu sınıflandırmada, gelir grupları arasındaki sınırlar, toplumların ekonomik gücüne göre farklı olmaktadır. Buna 
karĢı yinede bir çok toplumda orta gelir grubunda yer alanların önemli bir bölümünü serbest meslek sahibi olan kiĢiler 
oluĢturmaktadır (Tutar vd., 2003:211-212). Orta sınıfın fonksiyonel (iĢlevsel) tanımı ise, bu toplum kesiminin açık ve 
dinamik karaterini ifade etmektedir. Burada orta sınıf, toplumda belirli iĢlevlerin taĢıyıcısı durumundadır. Bu iĢlevlerin 
baĢlıcaları; riske girme, sorumluluk taĢıma, yaratıcılık, yeniliklere açıklık, yönetebilme kabiliyeti olarak bilinmektedir. 
Bu iĢlevler sadece serbest meslek sahipleri tarafından değil, serbest meslek sahibi olmamakla birlikte, sorumluluk 
mevkiinde bulunan kimseler tarfından da üstlenilebilir. Bu kimselerin baĢlıcaları; profesyonel yöneticiler, bürokratlar, 
bilim adamları, araĢtırmacılar, sanatkarlar, askerler ve gazeteciler olarak belirlenebilir. Buna göre bir genelleme 
yapılacak olursa, iĢlevsel orta sınıf tanımının toplumun etkin, yenilikçi, yaratıcı, dinamik ve özellikle giriĢimcilik 
kabiliyetine sahip kimseleri kapsadığını söyleyebiliriz. Yukarıda anlatılanlardan anlaĢılacağı üzere, iĢlevsel orta sınıf 
tanımını esas alarak, orta sınıfı sınıflandırdığımızda özetle aĢağıdaki sıralama ortaya çıkmaktadır;  

 
3.1. Toplumsal orta sınıf 

-Pozisyon ve Nitelik Orta Sınıfı : Profesyonel yöneticiler, üst düzey bürokratlar, bilim adamları, teknokratlar, 
sanatçılar, üst rütbeli askerler 

- Serbest Meslek Sahipleri 
 

3.2. Ekonomik orta sınıf 
-Serbest Meslek Sahipleri 
-Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler  

olarak sınıflandırılmaktadır. Mesleğe ve gelir seviyesine yönelik tanımlar, ―toplumsal orta sınıf‖ın belirlenmesine daha 
uygun düĢerken, ―ekonomik orta sınıf‖ta, orta sınıfı oluĢturan bireylere ekonomik nitelikleri açısından bakılmaktadır. 
Dolayısıyla ekonomik orta sınıf esas itibariyle, küçük ve orta ölçekli iĢletme sahipleri ile serbest meslek 
sahiplerinden oluĢmaktadır. Buradan anlaĢılacağı üzere, serbest meslek sahipleri hem toplumsal, hem de ekonomik 
orta sınıf içinde yer almaktadır. 

 
4. Orta Sınıfın Özellikleri, Yokluğunun Yarattığı Sorunlar ve Güçlendirilmesi  
 

Toplumda güçlü bir orta sınıfın varlığı, az geliĢmiĢ ülke ya da bölgelerde kalkınmanın gerçekleĢmesini sağlayıcı 
bazı özellikler taĢır. Buna göre orta sınıfın belli baĢlı özellikleri, bir toplumda orta sınıfın yokluğunun yarattığı sorunlar 
ve orta sınıfı güçlendirmenin yolları aĢağıdaki gibidir .  

 
4.1. Orta sınıfın belli baĢlı özellikleri 

Orta sınıfın özelliklerinden bahsederken, öncelikle orta sınıfa mensup insanların az ya da çok bir gelire sahip 
olduklarını görmekteyiz. Eğitim durumlarına gelince, bunlardan iĢçi, esnaf ve sanatkarlar en az mesleklerini 
yürütebilecek kadar bir eğitim görmüĢken, memurların önemli bir bölümü tüm eğitim kademelerinden geçtiği görülür. 
Ayrıca bu sınıfın çoğunluğu çocuklarını okutmaya hevesli ve yatkın olduğu gibi, bunun için özel bir çaba 
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harcamaktadırlar. Sosyal yapılarında ise, Orta sınıf, toplumda yeniliklere en açık olan kesim olmakla birlikte, orta 
sınıfın çiftçi kesimi hariç olmak üzere, büyük bölümünün az sayıda çocuk sahibi olamaktan yana olduğu bilinmektedir. 
Orta sınıf, piyasa açısından da önemli bir tüketim kitlesi oluĢturmaktadır 

 
4.2. Bir ekonomide güçlü bir orta sınıfın yokluğunun yarattığı sorunlar 

Az geliĢmiĢ ekonomilerde güçlü bir orta sınıfın bulunmayıĢı bir takım sorunlar yaratmaktadır. Bunlardan 
baĢlıcaları; tüketim yapısının geri bir karaktere sahip olması, iyi bir yönetici sınıfın ortaya çıkmasını engellemesi ve 
modern hizmet sektörünün geliĢmesini engellemesi olarak sayılabilir. Buna göre; 
Tüketim yapısı geri bir karaktere sahip olur  

Bir ekonomide eğer orta sınıf yaygın değil ve sayıca yetersiz ise, o ekonomide yeni ve modern mallara yaratılan 
talep de zayıf olacaktır. Çünkü, orta sınıf bir ekonomide yeniliklere en fazla açık kesim olarak gözükmektedir. Buna 
göre, az geliĢmiĢ ülkelerin temel sorunu olarak, sermaye yetersizliğini gören ekonomistler, az geliĢmiĢ ekonomilerde 
―gelir‖in daha eĢit paylaĢtırılmasını önermektedirler. 
Ġyi bir yönetici sınıfın ortaya çıkmasını engeller 

Bir ülkede orta sınıfın yaygın olmayıĢı ve sayıca yetersiz oluĢunun doğurduğu bir baĢka ve belkide en önemli 
sorun ―iyi bir yönetici sınıfı‖nın ortaya çıkmasına engel olmasıdır. Bazı ampirik (deneye ve gözleme) dayanan 
araĢtırmalar, baĢarılı yöneticilerin genellikle orta sınıftan çıktığını göstermektedir. Psikologlar bunun sebebinin, orta 
sınıfa özgü bazı eğitim normlarından kaynaklandığını iddia etmektedirler. Bu psikologlara göre, zengin sınıftaki 
çocuklar, baĢarı elde etmeleri konusunda yeterince teĢvik edilmemektedirler. Ayrıca, bu sınıfın çocukları mücadele için 
yeterince hazırlanmamakta ve hırstan yoksun yetiĢtirilmektedirler. Bütün bu faktörlerin yanı sıra, zengin sınıfa mensup 
çocuklar, para ile aralarında iliĢki kuramamakta ve parayı küçümsemektedirler. Buna karĢılık, toplumdaki yoksul sınıfa 
mensup çocukların eğitim normları da bunlar arasından iyi bir yönetici sınıfın yetiĢmesi için elveriĢli olmadığını 
göstermektedir. Bu sınıfa mensup çocukların da baĢarı elde edip, yükselmeleri konusunda yeterince teĢvik edilmedikleri 
saptanmıĢtır. Çünkü bu çevrede genellikle ―kaderci‖ bir düĢünce egemendir. ĠĢte bu düĢüncenin sonucu olarak, 
toplumun alt gelir grubunda olan kimseler çocuklarının kendi mesleklerinden daha iyi bir mesleğe sahip 
olabileceklerini, daha baĢarılı olup, daha fazla para kazanacaklarını genellikle kabul etmezler. ĠĢte bu nedenlerle de 
çocuklarını bu yolda teĢvik edebilecek eğitim normlarını bilmezler ve uygulamazlar. Bütün bunlara ilaveten toplumun 
yoksul kesiminde aileler genellikle otoriter/pederĢahi ailelerdir. Bu tür ailelerde baba baskısının sonucu olarak, çocuklar 
yeterince atılgan ve yaratıcı değildirler. Bu saydığımız nedenlerle bir toplumda, güçlü, yaygın ve sayıca yeterli bir orta 
sınıfın varlığı, iyi bir yönetici sınıfın ortaya çıkabilmesi için son derece önemli gözükmektedir. 
Modern hizmet sektörünün geliĢmesini engeller 

GeliĢmemiĢ toplumlarda, tüm ülke insanları önce geleneksel tarım sektöründe çalıĢmıĢ ve milli hasıla bu sektörden 
sağlanmıĢtır. Sanayi devriminden sonra ise, tarımda çalıĢanların bir bölümü sanayiye, oradan da hizmet sektörüne 
kaymıĢtır. Böylece ―milli hasıla‖ bu üç büyük sektörden elde edilir olmuĢtur. Ancak, geliĢmiĢ ülkeler milli hasılalarının 
en büyük bölümünü modern hizmet sektöründen, ondan sonraki bölümünü sanayiden, küçük bir bölümünü de tarımdan 
elde etmektedirler. AzgeliĢmiĢ ülkelerde ise, milli hasılanın büyük bir bölümü tarımdan elde edilmekte ve iĢgücünün % 
60‘dan fazlası bu sektörde çalıĢmaktadır. Buna karĢılık, bir ekonomide tam geliĢmenin sağlanması için öncelikle 
sanayinin, sonra da hizmet sektörünün geliĢmesi gerekmektedir. Sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iĢgücü ile 
araĢtırmacı, teknisyen ve mühendisler genellikle orta sınıftan çıkmaktadır. Diğer yandan, nüfusun büyük bölümünü 
istihdam edecek olan modern hizmet sektörünü oluĢturan; doktorluk, avukatlık, mali müĢavirlik, bankacılık, 
sigortacılık, öğretmenlik, hemĢirelik gibi meslek sahipleri de genellikle orta sınıftan yetiĢmektedir. ĠĢte bu nedenle, az 
geliĢmiĢ bir ülkede orta sınıfın güçsüzlüğü, kendilerine Ģiddetle ihtiyaç duyulan ve ekonominin kalkınma yükünü 
omuzlarında taĢıyacak olan ―nitelikli iĢgücü‖nün, araĢtırmacıların ve modern hizmet sektörünün ihtiyacı olan mesleki 
personelin yetiĢmesini engeller.  

 
4.3. Orta sınıf nasıl güçlendirilir 

Gelir dağılımının orta ve alt gelir seviyesi aleyhine olduğu bölgelerde, gelir dağılımını daha adil biçimde yeniden 
sağlamak için devletin piyasaya müdahale ederek ekonomideki faaliyetlere sınır getirmek suretiyle, tekelleĢmeyi 
engellemesi ya da vergi sistemini üst ve alt gelir grupları için yeniden düzenleyerek dengesizliği ortadan kaldırması 
gerekir. Piyasanın düzenlenmesinin yanısıra, gelir dağılımında adaleti sağlamakla; hem mesleki eğitim yoluyla, insan 
sermayesine yatırım yapılmak suretiyle kiĢi baĢı marjinal verimlilik artırılmıĢ olur, hem de yapılacak vergi 
düzenlemeleriyle piyasanın talep tarafına müdahale edilerek, özellikle orta sınıf mensubu iyi eğitim almıĢ meslek 
sahipleri (öğretmen, avukat, üst düzey yönetici, vb.)‘nin dezavantajları ortadan kaldırılmıĢ olmaktadır. Gelirin adaletli 
paylaĢımının sağlanmasında bir baĢka araçta ―tansfer ödemeleri‖dir. Yapılan bir araĢtırma sonucundan, transfer 
ödemelerinin, vergi düzenlemesinden daha etkili olup, toplumun en alt %20‘lik kesiminin gelirlerini % 60 oranında 
artırdığı anlaĢılmıĢtır

 
(Heilbroner vd. 1981:471-475). Bilindiği gibi transfer ödemeleri devlet tarafından yapılır. Devlet 

toplanan geliri milli ekonomi içinde yeniden dağıtır. Gelirin bu Ģekilde yeniden dağılımında belli bir kesime, üretime 
katılmadıkları halde gelirden pay verilmiĢ olur. Transfer harcamaları olarak ifade edilen bu harcamalar ile devlet; 
emeklilere, kimsesizlere, yoksul ve iĢsizlere, öğrencilere ödemeler yaparak toplumda az gelirli kesimin yaĢam 
seviyesini iyileĢtirmeye çalıĢır (Pekin, 1993:69).  

Az geliĢmiĢ ülkelerde orta sınıfın özellikle gelir dağılımında eĢitsizlikle ilgili sorunları çözülüp, mutluluğu 
sağlanmadan, ülkenin toplumsal dokusunu sağlamlaĢtırmak, sosyal dengeyi kurmak ve sonuçta kalkınmak mümkün 
değildir. Ancak bu Ģekilde, orta sınıf güçlü yaygın ve sayıca yeterli hale getirilebilir. Bu nedenle hükümetler Ģu 
tedbirleri alırlar; ülkedeki bozuk gelir dağılımının orta sınıf lehine dengeli bir Ģekilde düzeltmek, alınacak tedbirlerle 
enflasyonu düĢürmek, fiyatlar genel seviyesinde denge sağlamak, temel tüketim mallarına ve temel girdilere 
sübvansiyon yapmak, tüketiciyi gerçek anlamda korumak, istihdam olanaklarını artırmak, orta sınıfın yararlandığı 
eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetleri desteklemek.  

 
5. Küçük ve Orta Büyüklükte ĠĢletmeler‟in Orta Sınıf Karakteri  
 

Kapitalist sistemi benimseyen ülkelerin kalkınmasında rol oynayan önemli bir faktör ―giriĢimci‖dir. Schumpeter‘e 
göre, kapitalist ülkelerin kalkınması, büyük ölçüde giriĢimcilerin eseridir. GiriĢimci, aynı zamanda üretim faktörlerinde 
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yeni bir bileĢimi (innovation) gerçekleĢtiren kimsedir ve innovasyon kalkınmanın temelidir. Ġnnovasyonları; yeni bir 
malın üretilmesi, aynı ürünün yeni bir yöntemle üretilmesi, yeni bir hammaddenin bulunuĢu ve kullanılması, yeni bir 
pazarın bulunuĢu, bir sanayi dalının reorganizasyonu olarak sıralayabiliriz

 
(Özgüven, 1988:135-136). Günümüzde 

giriĢimci dendiğinde ilk akla gelen küçük aile iĢletmeleri ya da KOBĠ‘ler akla gelmektedir. Oysa bölgelerin ya da 
ülkelerin kalkınmasında KOBĠ‘ler kadar büyük iĢletmelerinde sürükleyici etkileri ve çevre ile iliĢkileri nedeniyle ayrı 
bir önemi ve yeri yeri vardır. Ancak, KOBĠ‘ler bazı avantajlı yönleriyle kalkınmada önemli bir yere sahiptirler. Burada, 
öncelikle, Küçük ve Orta Büyüklükte ĠĢletme (KOBĠ)‘nin ne anlama geldiğine bakmak gerekir. Buna göre çeĢitli 
ülkelerde, ―çalıĢtırılan iĢçi sayısı‖ esas alınarak yapılan sınıflandırmaya göre; Japonya ve Güney Kore‘de 300‘e kadar 
iĢçi çalıĢtıran iĢletmeler; AB‘de 250‘ye kadar iĢçi çalıĢtıran iĢletmeler; Ġsviçre, Yeni Zelanda‘da 500‘e kadar iĢçi 
çalıĢtıran iĢletmeler; Hindistan ve Arap Ülkeleri‘nde 50‘ye kadar iĢçi çalıĢtıran iĢletmeler; Ġngiltere‘de 250‘ye kadar iĢçi 
çalıĢtıran iĢletmeler KOBĠ olarak sınıflandırılmaktadır (Erarı, 2001:114-117). Diğer yandan, ABD‘de 1000‘den, OECD 
ülkeleri‘nde 200 ve Türkiye‘de 250‘den az iĢçi çalıĢtıran iĢletmeler KOBĠ kabul edilmektedir. Japonya‘nın KOBĠ 
tanımlamasında üst sınırı düĢük tutarak, küçük ve orta sanayi kapsamına girecek iĢletme sayısını azaltma yoluna gitmek 
suretiyle, geliĢme potansiyeli en yüksek olan bu grup iĢletmelere yönelik ―devlet desteği‖nin etkinliğini artırmak 
istediği tahmin edilmektedir

 
(Müftüoğlu, 2002:121). 

KOBĠ‘lerin öneminin anlaĢılması Avrupa‘da, 1970‘li yıllara rastlamaktadır. Bu iĢletmeler büyük iĢletmelerin 
aksine, ekonomik krizlerden çok az etkilenmiĢler ve ekonomilerin teĢebbüsleri olduklarını göstermiĢlerdir. GeliĢmiĢ ve 
geliĢmekte olan ülkelerde KOBĠ‘lerin ekonomiye ve sosyal yaĢama küçümsenmeyecek katkıları olduğu belirlenmiĢtir. 
Bunlardan; teknolojik geliĢmelere kolayca uyum sağlayabilmeleri, mesleki eğitim alanında okul iĢlevi görebilmeleri, 
üretim faktörlerindeki mülkiyetin topluma yayılmasını sağlamaları en belli baĢlı olanlarıdır. KOBĠ‘lerin geliĢmiĢ ve 
geliĢmekte olan ekonomiler açısından dünya ekonomisindeki yerine baktığımızda; Japonya, ABD, AB ülkeleri ve 
Türkiye gibi diğer geliĢmekte olan ülkelerde toplam iĢletmeler içindeki payı ortalama olarak % 98 ve üzerinde, toplam 
istihdam ve kredilerdeki payının % 50 ve üzerinde (Türkiye‘nin kredilerdeki payı % 3-4), üretimin, yatırımların ve 
ihracatın % 40 ve üzerinde (Ġngiltere‘de üretimdeki payı % 25, Türkiye‘de ihracattaki payı % 8) paylara sahip olduğunu 
görmekteyiz

 
(Tutar vd. 2003:215-216). Bu rakamlar; KOBĠ‘lerin iĢletme sayısı ve istihdamdaki payı ile hem geliĢmiĢ, 

hem de geliĢmekte olan ekonomilerde toplumsal yapıda önemli bir iĢ hacmi yarattığını göstermektedir. Üretim, yatırım 
ve ihracattaki payları itibariyle de, ―ekonominin motoru‖ olduğunu göstermektedir. Kredilerden aldıkları pay 
açısından bakıldığında, geliĢmiĢ ülkelerde KOBĠ‘lere yönelik destekleme politikalarının güçlülüğünü ve geliĢmekte 
olan ekonomilerde izlenen politika ve tedbirlerin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Ancak istatistikler, tüm ülkeler için 
KOBĠ‘lerin orta sınıf dediğimiz kesimin içinde yeralmakla birlikte, önemli bir ekonomik ve sosyal araç olduğunu ortaya 
koymaktadır.Bu nedenledir ki, KOBĠ‘ler bir ulusun ekonomik temelini oluĢturmasının da ötesinde, sosyal çeliĢkiler için 
de düzenleyici ve düzeltici bir unsur olarak, tampon görevi görmektedir.Gerçekten de, (KOBĠ)‘ler toplumda gelir 
yelpazesi içinde denge unsurudur. Bu denge yalnız sosyal yönden değil, ekonomik açıdan da önem taĢır. KOBĠ‘ler 
toplumda orta sınıfı teĢkil ederler ve orta sınıfın güçlü oluĢu da toplumu gerek ekonomik, gerekse toplumsal yönden 
yeterli kılar. Orta sınıf güçlü olunca refah ölçüsü itibariyle toplumsal sınıflar arasında uçurumlar azalır. Gelirin daha 
dengeli dağılımı, sosyal huzursuzlukların en aza indirilmesi, bölgelerarası gelir farklılıklarının giderilmesi veya bunlar 
gibi toplumsal barıĢa katkıda bulunacak yapılanmalar, güçlü bir orta sınıf ile sağlanabilir. Orta sınıfın yoğun olduğu 
toplumlar, sosyolojik olarak sağlıklı kabul edilmekte, piramit Ģeklinde ifade edilen alt sınıfın güçlü olduğu toplum 
yapısı veya ters piramit Ģeklinde ifade edilen üst sınıfın güçlü olduğu toplum yapısı, sağlıksız olarak kabul edilmektedir. 
Güçlü orta sınıfa sahip toplumlarda sınıf kavgalarına pek rastlanmamaktadır

 
(Tutar vd., 2003:211-212).  

 KOBĠ‘ler, geliĢmekte olan bölge ve ülkelerde kısa sürede çok sayıda Ģirket kurulmasına yardımcı olan bir 
örgütlenme Ģeklidir. Küçük ölçekli birçok Ģirket toplumda; giriĢimci, iĢletme sahibi ve yönetici Ģeklinde bir sınıfın 
doğmasına neden olmaktadır. Bu Ģirketlerin üst ve orta kademelerinde çalıĢan teknik, idari ve mali kadrolar, toplumda 
―beyaz yakalı‖ bilgi iĢçiliğine dayalı bir ortamın yaygınlaĢmasına ortam hazırlamaktadır. Ayrıca, bu Ģirketlerin 
çoğalması, yüksek öğrenim görmüĢ serbest meslek erbabının geliĢmesine de katkıda bulunur. Bütün bu geliĢmeler ―orta 
sınıflaĢma‖nın sosyo-ekonomik zeminini oluĢturur. Dünya ülkelerinin aĢırı zenginleri (dünya Ģirketleri fazla olanlar) ile, 
aĢırı yoksullar (dünya Ģirketleri bulunmayan ya da çok az olanlar) arasındaki açığın gittikçe artıyor olması, bu durumun 
neden olduğu ―küresel krizler‖e karĢı, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde güçlü bir direnmenin varlığı ancak güçlü bir 
―orta sınıf‖ sayesinde oluĢabilir. Bu bakımdan KOBĠ‘ler, toplumların ve devletlerin ana gövdesini teĢkil eden orta 
sınıfın ekonomik, politik ve sosyo-kültürel bakımdan güçlenmesinin en gerçekçi ve etkili yoludur. Küresel kriz 
dalgalarıyla çökmüĢ bir ekonomiye, hırpalanmıĢ politik kurumlara ve yıpranmıĢ bir soyo-kültürel ve ahlaki dokuya 
sahip ülkelerin, bu halleriyle dünyadaki rekabete katılmaları adeta imkansızdır. Ayrıca, KOBĠ‘ler yoluyla ―güçlü bir 
orta sınıf‖a sahip olan toplumlar, uluslararası rekabette iddialı, etkili, demokratik ve dayanıklı bir toplum olma 
üstünlüğünü de temsil ederler (Eroğlu, 2001:78). 

 
6. GeçiĢ Ekonomilerinde DemokratikleĢme ve Sosyal Refah Ġçin KOBĠ‟lerin Önemi ve Orta Sınıfın 

Güçlendirilmesi 
 

XX. yüzyılda iktisadi açıdan en önemli deneyimlerden birisi kumanda tipi ekonomik modele sahip Asya ve 
Avrupa‘da yer alan ülkelerin, serbest piyasa ekonomisine dayalı modele geçiĢ çabalarıdır. Bunlardan Merkezi ve Doğu 
Avrupa Ülkeleri; Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Ukrayna ve Moldova, Kafkaslar ve 
Orta Asya ülkeleri ise; Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, 
Tacikistan‘dır. Rusya ise, Sovyetler‘in eski lider ülkesi, Merkezi Planlama Ekonomisinin öncüsü, ve her iki coğrafyada 
yer alan büyük bir ülke olarak günümüzde serbest piyasa ekonomisine çabaları içinde bulunmaktadır (Örnek vd., 
2008:1-2). 

Dünya nüfusunun % 9‘u, toprak bakımından % 17‘sini oluĢturan sosyalist sistem, 1990‘ların baĢında çözülmüĢ ve 
26 yeni ülke ortaya çıkmıĢtır. Bu ülkelerin hepsi, piyasa ekonomisine yönelmiĢtir. Eskiden sosyalist ekonomik sistemle 
yönetilirken, 1990 sonrası serbest piyasa ekonomisine yönelen ülkeler ―geçiĢ ekonomileri‖ kavramı içinde 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bakıldığında; SSCB‘nin çözülmesi sonucu bağımsızlığını kazanmıĢ olan Merkezi 
ve Doğu Avrupa (MDA) ülkeleri ile, günümüzdeki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ―geçiĢ ekonomileri‖ 
olarak ifade edilmektedir. ―GeçiĢ‖ ya da planlı ekonomiden, piyasa ekonomisine ―dönüĢüm‖ kavramları esas olarak, 
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1990‘ların baĢından bu yana komünizmin çökmesi ve SSCB‘nin dağılması ile ortaya çıkan yeni cumhuriyetlerin 
yaĢadıkları ekonomik, politik ve sosyal dönemi izah etmek için kullanılan kavramlardır. Avrasya ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin yeniden yapılanma adına kendi iradeleri ile baĢlattıkları demokratikleĢme, pazar ekonomisinin geliĢtirilmesi, 
bu ülkeleri önemli bir dönüĢüm ve yenilenme sürecine taĢımıĢtır. Bu sürecin doğru ve hızlı iĢlemesi, ülke halklarının 
ekonomik ve sosyal refah seviyelerinin daha da iyileĢmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Sözedilen ülkelerin geçiĢ 
sürecinde karĢılaĢtıkları en önemli olumsuzluklardan birisi de ―gelir dağılımındaki eĢitsizlik ve yoksulluktur‖. Bu 
ülkelerde; GSYĠH‘nın düĢmesi, enflasyon oranını artması, tasfiyeler ve teknolojik geliĢmelere adaptasyon, eĢit iĢe eĢit 
ücret yerine üretkenliğin öne çıkması gibi faktörler sebebiyle ―gelir dağılımında adaletsizlik‖ artmıĢtır. Ayrıca, BDT 
ve MDA ülkelerinde kayıt dıĢı mafya ekonomisinin belirgin Ģekilde artması gelir dağılımında eĢitliği giderek 
bozmuĢtur. 1995-1996 döneminde BDT ülkelerinde, günde 2.15 $ ile geçinerek yoksulluk sınırında yaĢayan nüfusun 
oranı % 70‘lere yaklaĢırken, bu oran MDA ülkelerinde % 5 civarındadır. Buradan, özellikle Tacikistan, Moldovya, 
Kırgızistan, Ermenistan, Azerbaycan Gürcistan gibi ülkelerde yoksulluğun çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Rusya 
ve Ukrayna‘da halkın en zengin % 20‘si toplam gelirin % 50‘den fazlasını, en fakir % 20 ise, gelirin % 5‘den daha 
azını alması, bölgede gelir dağılımında adaletsizliği gösteren rakamlardır

 
(Dural, 2007:103-105). Bu durumu, geliĢmiĢ 

ekonomilerin gelir dağılımı ile ilgili rakamlarına bakınca daha çarpıcı olarak görmekteyiz. Buna göre; A.B.D., Kanada, 
Almanya, Fransa, Hollanda gibi geliĢmiĢ ülkelerde nüfusun en fakir % 20‘si toplam gelirin % 5-7‘ sini, en zengin % 
20‘si ise, toplam gelirin % 40 ve daha altındaki miktarı elde etmektedir (DPT, 2001: 9).  

Gelir dağılımı ve orta sınıf iliĢkisini açıkça ortaya koyan bu rakamlara göre; toplumun en alt ve en üst % 20‘lik 
dilimi arasında kalan orta sınıfın, geliĢmiĢ ülkelerde, toplam gelirden % 53 civarında pay alırken, bu oranın geçiĢ 
ülkelerinde % 45 ve daha altında olduğu anlaĢılmaktadır. 

AnlaĢıldığı üzere, daha ucuz, daha kaliteli ve daha fazla üretimi amaçlayan pazar ekonomisine geçiĢ için, BDT ve 
MDA ülkelerinde, toplumun çeĢitli sektörlerde güçlenmesini temin edecek bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğu 
açıktır. Sosyal refahın artırılması, ülkenin yalnızca makro ekonomik büyüklüklerinin artırılması ile mümkün 
olmayacaktır. Elde edilecek refahın ülkenin bütün bölgeleri ve toplumun değiĢik kesimleri arasında adil biçimde 
dağıtılması da zorunludur. Bu açıdan sermayenin tabana yayılması, istihdam imkanlarının artırılması, geniĢ kapsamlı 
eğitim, ulaĢım, sağlık hizmetlerinin sunulması ve gelirin adaletli dağıtılması gerekmektedir. Bütün bunların 
sağlanmasında elbette devletlere büyük görevler düĢmekte ise de; kalkınma ve toplumsal beklentileri karĢılamada esas 
belirleyici olgu, özel giriĢimciliğin geliĢtirilmesi yolu ile, ―orta sınıf‖ın oluĢturulmasıdır. Ancak, geçiĢ ekonomilerinde 
çözülmesi gereken önemli yapısal sorunlar bulunmaktadır. Bu ülkelerde, ekonomik kalkınmayı sağlayacak yatırımlar 
için gerekli sermaye birikimi ve giriĢimcilik kültürünün yetersiz olduğu ve iktisadi faaliyetlerin örgütlenmesinin 
yeterince etkin olmadığı gözlenmektedir. OECD tanımlarında giriĢimcilik; yaĢam standartlarını yükseltme ve refah 
yaratmada yeni iĢ olanaklarını yakalama yeteneği olarak tanımlanmaktadır.Bu geniĢ tanımıyla giriĢimcilik ekonomik 
büyümede ve iĢ yaratımında merkezi bir role sahip olmaktadır (DPT, 2000:188). Bu nedenle, pazar ekonomisi ve 
toplumsal refah için gerekli olduğu düĢünülen KOBĠ‘lerin ve giriĢimciliğin geliĢtirilmesi bu açıdan büyük önem 
taĢımaktadır. BDT ve MDA ülkelerinde, ekonomik ve sosyal refahın artırılması için, küçük iĢletmecilik (esnaflık) ve 
tarımsal üretimde özel giriĢimcilik (çiftçilik) ve bu kesimlerin kendi yapıları içinde örgütlenmeleri büyük önem 
taĢımaktadır (Yılmaz, 2001:87-88).  

Buraya kadar anlatılanlardan anlaĢılacağı üzere, özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri‘nde, bozulan 
gelir dağılımının alt gelir gruplarını iyice yoksullaĢtırdığı ve orta sınıfı ortadan kaldırdığı anlaĢılmaktadır. Bilindiği 
üzere, Sovyet toplum modelinde bireycilik ortadan kaldırılmıĢtı ve toplum çıkarları bireylerin çıkarlarının önüne 
geçmiĢti. Bu nedenle, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki geçiĢ sürecinde bağımsızlığa kavuĢan ülkelerin vatandaĢları, 
piyasa ekonomisinin gerektirdiği giriĢimci ve tüketici davranıĢlarını zaman içinde benimsemektedirler

 
(Dural, 2007:44). 

 
SONUÇ 
 

Bir ülkede bir yılda yaratılan, üretilen mal ve hizmetlerin, o ülkede yaĢayan insanlar arasındaki bölüĢümü, ülkeden 
ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde gelir dağılımı olması gereken duruma en yakın iken, az 
geliĢmiĢ ülkelerde toplumdaki gelir grupları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Az geliĢmiĢ ekonomilerde bireyler 
ve hane halkları arasındaki gelir paylaĢımı ne olması gereken duruma yakın, ne de adildir. Bu ülkelerde kiĢiler, hane 
halkları ve üretim faktörleri arasında gelir dağılımı açısından büyük farklar bulunmaktadır. Az geliĢmiĢ ekonomilerin ve 
geçiĢ ekonomileri olarak tanımladığımız ekonomilerin en önemli özelliklerinden birisi olan ―adaletsiz gelir dağılımı‖ 
nedeniyle, geliĢmiĢ toplumlarda sayıca çok ve refah seviyesi yüksek olan ―orta sınıf kesimi‖ni ortadan kaldırmaktadır.  

Az geliĢmiĢ ekonomilerde gelir dağılımındaki eĢitsizlik özellikle tarım kesimi ile tarım dıĢı sektörler arasında 
görülmektedir. Nüfusun büyük bölümü tarımla uğraĢmasına karĢılık, bu kesimde çalıĢanların önemli bir kısmı ulusal 
gelirden, diğer kesimlere göre daha küçük pay almaktadır. Tarım kesiminin içinde ise, gelir dağılımı adil olmaktan çok 
uzaktır. Bu durumun sebebi de eskiden beri iĢlenebilir toprakların, kiĢiler arsında adil bir biçimde dağıtılmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bir ülkede refah artıĢından ve kalkınmadan söz edebilmek için mutlaka gelir dağılımının dikkate 
alınması gerekir. Günümüzde, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin önemi, bütün ülkeler açısından ortak 
değerler olarak artmaktadır. Diğer yandan 1970‘li yıllardan sonra finansal piyasalardaki serbestleĢme hareketleri ve 
iletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerle baĢlayan dıĢ ticaretteki serbestleĢme, teknolojik geliĢme ile hızlanarak, 
ekonominin diğer alanlarını da etkisi altına alan küreselleĢme süreci, ekonominin yanında sosyal ve kültürel alanlarda 
da belirleyici olmaya baĢlamıĢtır. Tüm ülkelerde olduğu gibi, geliĢmekte olan ülkelerde, BDT ülkelerinde ve MDA 
ülkelerinde de bu eğilimlere uymak bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bilgi teknolojilerinin hızlı geliĢimi ve 
dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan yenilik ve geliĢmeleri, refah artıĢının sonuçlarını en ücra yerlerdeki 
insanların gözleri önüne sermekte ve bu insanların aynı Ģeyleri talep etmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle, her ülke 
yöneticileri halkın asgari, refah düzeyi ve demokratik iĢleyiĢ konularındaki yoğun taleplerini artık göz ardı edemez 
durumdadırlar. Bu sebeple de, toplumun onemli bir kesimini oluĢturan orta sınıfın sayıca artırılması, refah seviyesinin 
yükseltilmesi ile ilgili politikaların baĢarıyla uygulanması gerekmektedir. Ancak, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan serbest 
piyasa ekonomilerinde, devletçi ekonominin tıkanması karĢısında halkın giriĢim gücünün devreye sokulması büyük 
ölçüde KOBĠ‘ler aracılığıyla olmaktadır. ABD, Japonya, Hindistan, Türkiye, Almanya gibi pek çok ülkede, bu grup 
iĢletmelerin toplam iĢletmeler içindeki oranının % 98, toplam istihdamdaki payının % 60 ve üzerinde olması da bunu 
kanıtlamaktadır. Buradan, dünyanın bir çok ülkesinde kalkınma ve geliĢmenin ülke ya da bölge halkının küçük 
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sermayeyle de olsa yatırım yapma, üretime katkıda bulunma ve istihdam alanları yaratma konusunda cesaretlendirilmesi 
ve yönlendirilmesiyle gerçekleĢtirilmekte olduğu anlaĢılmaktadır.  

Diğer yandan, Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla 1990‘lı yılların baĢında fiilen bağımsızlığını kazanan MDA 
ülkeleri ile, BDT ülkeleri yeniden yapılanma adına kendi iradeleri ile baĢlattıkları demokratikleĢme ve pazar 
ekonomisinin geliĢtirilmesine iliĢkin politikalar ile, önemli bir dönüĢüm ve yenileme süreci yaĢamıĢlardır. Bu ülkelerde 
sürecin doğru ve hızlı iĢlemesi, ülke ve bölge halklarının ekonomik ve refah seviyelerinin daha da iyileĢmesine katkı 
sağlayacaktır. Daha ucuz, kaliteli ve daha fazla üretimi amaçlayan pazar ekonomisine geçiĢ için, toplumun çeĢitli 
sektörlerde güçlenmesini temin edecek yeniden yapılanmaya ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yapılan araĢtırmalar gerek dünyada, gerekse ülke seviyesinde adaletli bir gelir dağılımının olmadığını, dünya 
gelirinin veya ulusal gelirin önemli bir kesiminin küçük zengin bir grubun elinde olup, geri kalan sınırlı gelirin ise, 
toplumun geniĢ bir kesimi tarafından paylaĢıldığı görülmektedir. Bu sonuç bize, dünya genelinde ve az geliĢmiĢ ülkeler 
seviyesinde ―orta sınıf‖ın son derece zayıf ve güçsüz olduğunu göstermektedir.  

Sosyal refahın artırılması, sadece ülkenin makro büyüklüklerine bağlı değildir. Elde edilen refahın ülkelerin bütün 
bölgelerine ve toplumun değiĢik kesimleri arasında adil biçimde dağıtılması da zorunludur. ĠĢte bu açıdan, sermayenin 
tabana yayılması, istihdam imkânlarının artırılması, geniĢ biçimde eğitim, ulaĢım, sağlık ve sosyal güvenlik 
imkânlarının sunulması gerekmektedir. Bunların sağlanmasında politika yapıcılara önemli görevler düĢmekteyse de 
geliĢme, kalkınma ve toplumsal talepleri karĢılamada esas belirleyici olan ―özel giriĢimciliğin geliĢtirilmesi‖ ve 
adaletli gelir dağılımının sağlanması yoluyla toplumda bir ―orta sınıf‖ın oluĢturulmasıdır. 
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Özet 
Adam Smith‘den günümüze bir çok iktisatçı iktisadi büyüme probleminde giriĢimcinin önemli bir yere sahip 

olduğunu vurgulamıĢlardır. GiriĢimcilik kavramına getirilen eski ve yeni tanımlamalar ıĢığında, giriĢimcinin iktisadi 
büyümedeki rolünü teorik ve uygulamalı çalıĢmalarla analiz eden modellerin sayısı da giderek artmıĢtır. 

Neoklasik iktisatçılardan Alfred Marshall ekonomilerin dinamizmi ve büyümesinde giriĢimcinin önemli bir iĢleve 
sahip olduğunu savunmuĢtur. Ekonomik büyümede giriĢimcinin rolüne iliĢkin teorik ve uygulamalı çalıĢmalar yanında, 
ülkelerin global rekabet ölçeğinde giriĢimcilik becerisinin olmazsa olmaz bir olgu olduğu gerçeği devlet adamları 
tarafından da vurgulanmaktadır. Özellikle son yıllarda kullanılmaya baĢlanılan giriĢimcilik sermayesi kavramı, ülkelerin 
tamamen veya bölgesel ölçekte büyümesinde yeni iĢletmeler kurabilme becerisinin önemli olup olmadığını araĢtıran 
uygulamalı çalıĢmalara konu olmaktadır. 

ÇalıĢmamızda giriĢimcilik ve iktisadi büyüme iliĢkisine yönelik Alfred Marshall‘ın yaklaĢımı ve diğer teorik ve 
uygulamalı araĢtırmaları kapsayan bir literatür incelemesi sonucunda, giriĢimciliğin iktisadi büyüme üzerindeki olumlu 
etkisinin ve derecesinin Alfred Marshall‘ın daha erken dönemlerde yapmıĢ olduğu analitik analiz yöntemlerine ve 
incelemelere dayanarak yazdığı Magnum Opus‘undaki saptamaların geçerliliğinin doğrulandığını görmekteyiz.  

Anahtar kelimeler: GiriĢimci, GiriĢimci Sermayesi, Iktisadi Büyüme 
 

Abstract 
From Adam Smith to present, many economists have stressed that entrepreneurs has an important place in the 

problem of economic growth. The number of theoretical models, and empirical studies analyzing the role of 
entrepreneur in economic growth has increased in the light of old, and new definitions that were brought up to the 
concept of entrepreneurship. 

Neoclassical economist Alfred Marshall argued that entrepreneurs have an important function in dynamics and 
growth of economies. The statement is also emphasized to be indispensable case in that the entrepreneurial skills is 
essential in the global competitive scale of countries at the side of theoretical and practical studies in relation to the role 
of entrepreneur in economic growth. Especially, in recent years the concept of entrepreneurship capital has been started 
to be used as an issue of emprical studies, in investigating whether the ability to establish new firms has any effects on 
whole or regional scale of economic growth of countries‘. 

In our study, we have verified the validity of positive impact of entrepreneurship on economic growth, by 
reviewing literature that covers both emprical and theoretical researches, thus this validity approves the implications 
that Alfred Marshall has made in his magnum opus that was written on the basis of his analytical analysis and 
investigations. 

Key words: Entrepreneur, Entrepreneur Capital, Economic Growth 
 
 

I. GĠRĠġ 
Üretim fonksiyonunda yer alan üretim faktörlerini bir araya getiren giriĢimci var olan veya yaratılan bir ihtiyacın 

giderilmesi fikrine sahip olan, iĢi tasarlayan, belirsizlik altında risk üstlenerek gerekli hazırlıkları ve masrafları yapan 
kiĢidir. Cantillon‘dan (1755)

1
 Adam Smith‘e (1776), Alfred Marshall‘dan (1890) Joseph Schumpeter‘a (1934), Paul 

Romer‘e (1988), Robert Lucas‘a (1993) ve Aghion ve Howitt‘e (1998)
2
 ―klasik ve modern ekonomik büyüme” 

olgusu içinde ―giriĢimci‖ kavramı çok önemli bir konuma sahiptir.
3
  

Bu çalıĢmanın amacı, Neoklasik Ġktisatçıların üstadı Alfred Marshall‘da firma, organizasyon ve giriĢimcilik 
kavramlarının iktisadi büyüme bakımından önemi ıĢığında, günümüz iktisadi büyüme yaklaĢımlarının temel odağı 
haline gelen, ekonominin statik durumdan dinamik sürece doğru akıĢında veya iktisadi büyümeye doğru hareketinde 
giriĢimcilik fonksiyonunun rolünü incelemektir. Bu amaçla, önce Marshall‘da firmaların organizasyonu ve teknolojik 
geliĢmelerinde giriĢimcinin rolünün açıklanmaya çalıĢıldığı ikinci bölümü, giriĢimcinin ekonomik büyümedeki 

                                                 
1 Cantillon (1755), ―yüklenici‖ (undertaker) terimi ile anlamlandırdığı giriĢimcinin belirsizlik karĢısında piyasa iĢlemleri konusunda kararlar veren 

ekonomik birimlerin bir sınıfı olduğunu ileri sürmüĢtür.  
2 Günümüz rekabet dünyasında yeni teknolojilerin yaratılması, araĢtırma-geliĢtirme yatırımlarının yönetilmesi, geleceğin ihtiyaçlarının tahmin 

edilmesi ve ileri teknolojilerin üretime aktarılması iĢini yapanların mühendisler, teknisyenler gibi bir grup profesyoneller olduğu bize duyu 

organlarımız tarafından söylenmektedir. Örneğin, otomobil mühendisliği bölümünü birincilikle bitirip ünlü bir marka olan otomobil fabrikasında 

dolgun bir ücretle çalıĢmaya baĢlayan ve AR-GE departmanında insanları hayrete düĢüren buluĢlara imza atan bir gencin, köyünden üniversiteye gidiĢ 

hikayesinde acaba kendisine teklif edilen üniversite öğrenim bursunun önemi ne kadardır veya bu bursun teklif edilmesi fikrinin sahibi kimdir? Veya, 

fabrika‘ya doktora öğrencisi ile birlikte gidip üç buçuk saat bir genel müdür yardımcısı ve bir insan kaynakları müdüründen bir problem odaklı sunuĢ 

aldıktan sonra beĢ dakika süren bir değerlendirme konuĢmasının ardından doktora öğrencisine burs verilmesine iliĢkin kağıdı sunuĢ yapan yetkililerle 

birlikte imzalayan profesör ve öğrencisinin sevincinin karĢılığı, fabrikada verimliliği olumsuz etkileyen bir problemin çözümüne iliĢkin yapılacak 

doktora tez araĢtırmasının ihtiyaç duyduğu gerekli ödemeyi elde etmiĢ olmaktır. Oysa, geçmiĢten günümüze bilginin önemini çok iyi bilen 

giriĢimcilerin, katma değeri yüksek bilimsel çabaların üniversitelerde desteklenmesi ve üretim merkezlerinde ar-ge departmanlarının kurulması 

fikrinin babası olduğunun kanıtlarıyla doludur bütün büyük firmaların tarihleri. 
3Geç 19.yy. ve erken 20. yy. da sanayileĢme ve ekonomik geliĢme sürecini sürdüren Ġngiltere'de ekonomik değiĢme ve geliĢmeyi gözlemleyerek, 

sürekli bir değiĢim içinde ekonomik olgulardaki değiĢmeyeni arayan (Shackle, 1982, 228), iktisadi evrimin çok yavaĢ meydana geldiğini, doğanın 

sıçrama yapmadığını (natura non facit saltum) ifade eden Alfred Marshall için ―sürekli değiĢen bir iktisadi ortamda değiĢmeyeni incelemek iktisadi 

analizin temelini oluĢturmaktadır'' (Marshall, 1969, 12). 
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öneminin vurgulandığı üçüncü bölüm izlemektedir. Son olarak, dördüncü ve beĢinci bölümde sırasıyla giriĢimcilik 
sermayesi tanımlanmakta ve giriĢimcilik sermayesinin ekonomik büyümedeki rolü anlatılmakta ve sonuç bölümüyle 
çalıĢmamız sonlandırılmaktadır. 

 
II. MARSHALL'DA FĠRMA SAHĠBĠ GĠRĠġĠMCĠ‟NĠN ORGANĠZASYON VE YENĠLĠKÇĠ KĠġĠLĠĞĠ 

Öğrencisi Pigou Marshall hakkında yazdığı ünlü eserinde Ģöyle diyor: ―O sürekli olarak, teorinin somut gerçeği 
keĢfeden ve somut problemlerin özel niteliğine vurgu yapan bir motor olduğunu söylerdi‖ (Pigou, 1925, 159). O doğa, 
emek ve sermaye‘ye organizasyonu ilave ettiği üretim fonksiyonunda dört üretim faktörünü tanımladı (Pursell, 1958, 
396-397). Marshall‘a göre organizasyon emeğin verimliliğini artırır ve iĢ bölümü tartıĢmasında açık biçimde 
organizasyonu bir üretim faktörü olarak kabul eder (Marshall, 1969, 240). 

Marshall'ın firmalarının tamamı iĢ adamları-giriĢimciler (businessman-entrepreneurs) tarafından yönetilir ve 
firmalar doğarlar ve baĢarılı oldukları sürece büyürler; firmaların bir çoğu daha sonra çöker ve yok olurlar. Firmalar 
tıpkı ormanda yaĢayan ağaçlara benzerler: '' Firmalar, ormandaki bir ağaç gibi büyür, en yüksek noktaya ulaĢır ve 
ölürler. Bu düzenli bir süreçtir. Bununla birlikte, kural dıĢı birkaç firma olabilir'' (Loasby, 1969, 114). ''Bu firmalar, 
sahibinin (giriĢimci) ustalığına, enerjisine ve Ģansına bağlı olarak diğerlerinden daha hızlı büyüyebilir, daha yükseğe 
ulaĢabilir ve batıĢları da gecikebilir'' (Frisch, 1950, 499). ''Yeni bir firma, eski firmanın yaptığı iĢi öğrenir ve bu firma da 
baĢarılı olursa, büyüyerek eski firmanın yaĢadığı süreci geçirir'' (Loasby, 1982, 235). 

Marshalla göre, firmanın sadece çevreye karĢı duyarlılığı ve çevreyle iliĢkisi değil, aynı zamanda hem bilgisi hem 
de büyüklüğü değiĢmektedir. Firma zaman içinde sadece ne yapacağını değil, ne yapması gerektiğini de öğrenir ve 
faaliyetleri ile olması gerekeni baĢarabilir. ''Üretici özel siparişleri karşılamak için değil, genel piyasa için mal üreten 
sanayici, tüccar ve organize eden olarak kendi iş alanında mükemmel bilgi sahibi olmalıdır‖ (Marshall, 1969, 297). 
GiriĢimci gerçek bir istek yaratarak veya eski malın üretimini geliĢtirerek yeni bir mal arz etmek için fırsatları 
değerlendirmede geniĢ üretim ve tüketim hareketlerini tahmin etme gücüne sahip olmalıdır. Ayrıca, giriĢimci ihtiyatlı 
kararlar verebilme ve cesurca risk altına girebilme yeteneğine de sahip olmalı ve iĢinde kullandığı malzemeleri ve 
makineleri çok iyi kullanmalıdır'' (Marshall, 1969, 297). 

Marshall‟da Firma‟nın Rekabet Yeteneği ve YaĢamı‟ında GiriĢimci 
Marshall bir firmanın rekabetçi durumunu, giriĢimcilik fonksiyonunun baĢarılabilmesi Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

''Bilgi, üretimin en güçlü motorudur'' (Levitt, 1976, 427; Marshall, 1969, 138-139) diyen Marshall‘ın
4
 firması, yeni 

ürünler, yeni üretim süreçleri veya yeni organizasyon Ģekilleri sayesinde, değiĢen piyasa koĢullarına uyum sağlayacak 
düzenlemeleri yapan dinamik bir kurumdur. Firmanın dinamizmi ise, giriĢimcinin lider, tüccar ve üretimi organize etme 
rollerini baĢarıyla yürütebilmedeki kiĢisel yeteneğine bağlıdır (Niman, 1991, 163).  

Marshall'ın yaĢam süresi yaklaĢımı, sadece piyasada var olan fırsatlara bağlı performansı değil, daha önemlisi, 
giriĢimciye bağlı performans fonksiyonunu kabul eder. Yani, firmanın rekabet yeteneği, firmanın büyüklüğü, ürünlerin 
bileĢimi ve orijinalliği, giriĢimcinin becerikliliği (versatility), giriĢim gücü (power of initiation), gayreti (perseverance), 
dirayeti (tact) ve yaratıcı giriĢimcilik Ģansına bağlıdır (Niman, 1991, 164). 

Yine Marshall'da firmanın hayatta kalabilme yeteneği (vitality of the firm), giriĢimcilik fonksiyonunun en iyi 
biçimde kullanılabilmesine bağlıdır. ''Beklediği ilerlemeyi elde eden giriĢimcinin yeteneğinin değil, fakat enerjik 
çalıĢma isteğinin yok olmasıyla firmanın geliĢmesi sona erecek ve firma piyasadaki rekabetçi yeteneğini kaybetmeye 
baĢlayacaktır'' (Niman, 1991, 164). ĠĢ adamlarının ölümlülüğünün ve kendisinden sonra gelen kuĢakların aynı niteliğe 
sahip olmamalarının, firmanın yaĢama gücünün zayıflayıp yok olmasındaki en önemli etken olduğu Marshall tarafından 
ifade edilmektedir (Pursell, 1958, 595-96). 

Marshall'da giriĢimcilik fonksiyonunun amacı, ilave kârlar elde etmek için var olan fırsatları araĢtırmak ve elde 
etmektir. Bu fırsatlar, mevcut ürünlerin üretimindeki geliĢmeler veya firma organizasyon Ģeklinin geliĢmesine bağlı 
olarak yeni ürünlerin arz edilmesiyle değerlendirilir (Niman, 1991, 163). Marshall'a göre, marjinal değiĢmelerin 
sürekliliğini sağlayan giriĢimci iĢ adamı, icat veya yenilikleri kabul eden, bunları uygulamak ve geliĢtirmek için zarar 
riskini üstlenmeye hazır olan kiĢidir (Loasby, 1982, 114). 

 
III. MARSHALL'DA GĠRĠġĠMCĠ VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ  

Marshall, firmalar arasındaki yetenek ve performans farklılıkları için birçok neden olduğunu ileri sürerek, kâr 
ümidi ve rekabet zorlamasıyla faaliyete baĢlayan her firmanın veya giriĢimcinin, atik ve uyanık iĢ adamı olarak iĢleri 
daha iyi yapma veya daha iyi iĢler yapma yollarını arayacağını ve firmanın performansındaki her ilerlemenin onu 
―yenilikçi‖ (innovative) veya ―taklitçi‖ (impersonator) olarak daha güçlü bir duruma getireceğini ve böylece 
―ekonomik geliĢmeye‖ de katkıda bulunacağını belirtmektedir. ―Değişme eğilimi, ilerlemenin temel nedenidir ve 
herhangi bir işte daha çok sorumluluk üstlenen daha yetenekli işadamları bu eğilimi göstereceklerdir ‖ (Marshall, 
1969, 295). 

Marshall'da giriĢimci kârlılığını arttırmak için yeni ürünler, yeni organizasyonlar yaratarak, yenilik veya icatları 
araştırıp uygulamada cesurca risk üstlenerek ekonominin yavaş yavaş ve sürekli gelişmesinde temel rol oynayan 
merkezi öneme sahiptir. Marshall, ekonomik geliĢmeyi '' mevcut ve yeni ürünlerin verimliliğinde ve kalitesindeki 
sayılamayacak kadar çok küçük gelişmeler'' Ģeklinde izah eder (Loasby, 1982, 114). 

Marshall iktisadi dinamiğe ―organik büyüme‖ (organic growth) yaklaĢımını getirmiĢtir. Bu yaklaĢıma göre 
ekonomi, değiĢimin içsel olarak yaratıldığı ve sürekli olarak meydana geldiği bir yerdir.

5
 Marshall için, zaman içinde 

birikimle birlikte oluĢan ―teknik gelişmenin devam ettiği‖ bir ekonomi söz konusudur. Böyle bir ekonominin 
kahramanı, yenilik yaratan ve risk üstlenmesini bilen cebbar (robust) giriĢimcidir (Robinson, 1972, 52). Yani, 
Marshall'da ekonomik geliĢme, merkezinde firma ve giriĢimcinin bulunduğu arz yanlı, marjinalist, deneyimsel ve 
evrimseldir (Loasby, 1982, 239). GiriĢimci, mevcut ve yeni teknolojinin ikisini de en iyi biçimde uygulama konusunda 
sınırsız bir çabayla araĢtırma yaptığı için optimizasyon sürecinin merkezindedir (O'Brien, 1990, 72). Marshall'a göre, 
giriĢimcinin belirlediği sadece optimal girdi bileĢimleri değildir; kâr ödülü ile motive olan giriĢimci aynı zamanda farklı 

                                                 
4 Alfred Marshall ticari bilgideki (trade-knowledge) bir artıĢın bir dıĢsal ekonomi (external economy) biçiminde yayılarak‗‘en yüksek biçiminde 

uzmanlaĢmıĢ özellikteki makineyi‘‘ kullanan diğer tüccarların büyümesine neden olduğuna vurgu yapmaktadır (Marshall, 1969, 225). 
5 Marchionatti ‗nin (1992, 566) ifade ettiği gibi, tıpkı Smith‘de olduğu gibi Alfred Marshall‘da da asla sonu gelmeyen ürün ve teknolojik yenilik 

süreci modern ekonominin derin dinamik doğasını oluĢturur (Lavezzi, 2003, 104).  
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ürünlerin optimal çıktı bileĢimlerini de araĢtırır. ĠĢte, yoğun araştırmalar sonucu yaratılan “yeni teknolojilerin 
etkisiyle” çıktıda meydana gelen gelişmeler, “ekonomik gelişmenin” motorudur (O'Brien, 1990, 72).

6
 

Marshall, giriĢimci iĢ adamının firmanın cesametini büyütmesi sonucunda ortaya çıkan ölçeğe göre artan 
getirilerin

7
 de ekonominin geliĢmesine katkıda bulunacağını söyler. ''Üretimde kullanılan emek ve sermayenin 

büyümesi, çoğunlukla gelişmiş organizasyona neden olur, bu da emek ve sermayenin kullanımında etkinliğe neden 
olur. Bahsedilen şey, yeni bir iş yönetimi tarzının icadıdır'' (Marshall, 1969, 280). ―Büyük bir firma, materyal 
kullanımında, gelişmiş makine kullanımında, yeni makine icat edilmesinde, büyük ölçekte satın almada ve satmada, 
özel yeteneklerden (özellikle yönetimsel) yararlanmada ve finansal yönlerden avantajlara sahiptir‖ (Pursell, 1958, 
594).  

Yönetim, giriĢimciliğin sadece küçük bir kısmıdır; koordine etme (coordination), hayal gücü (power of 
imagination) ve riske katlanma (risk-bearing) giriĢimcinin temel özellikleridir (O‘Brien, 1990, 73). Marshall, üretim 
teknolojisindeki geliĢmeler sonucu meydana gelen ölçek avantajlarından bahsetmekle kalmaz, ürünlerdeki kolaylaĢtırıcı 
yenilik tarzı üzerinde de önemle durur. ― Modern sanayicinin karakteristik görevi, insanların önceden bilmedikleri bir 
malı onlara göstermek suretiyle yeni istekler yaratmaktır‖ (Marshall, 1969, 280). 

 
IV. GĠRĠġĠMCĠLĠK SERMAYESĠ ÜZERĠNE 

Bir ekonominin giriĢimcilik davranıĢı yaratma kapasitesi o ekonominin temel giriĢimcilik sermayesinin 
(entrepreneurial capital) derecesi tarafından Ģekillenmektedir (Audretsch, 2007, 69).

8
 GiriĢimcilik sermayesi sosyal 

sermaye (social capital) ile karıĢtırılmamalıdır. Sosyal sermaye kavramı ekonomik büyümeyi ve refahı Ģekillendiren 
geleneksel faktörlere bir sosyal unsurun dahil edilmesidir (Coleman, 1988, 98-103; Putnam, 1993). Putnam‘a (2000, 19) 
göre, fiziki sermaye (physical capital) fiziki nesneleri ve insan sermaye (human capital) bireylerin özelliklerini ifade 
ederken, sosyal sermaye bireyler arasındaki bağlantıları – onlardan kaynaklanan sosyal ağları (social network) ve 
karĢılıklılık (reciprocity) ve güvenilirlilik (trustworthiness) normlarını ifade eder (Audretsch, 2007, 69-70).

9
 Putnam 

sosyal sermaye ve ekonomik performans arasında bir bağlantı ortaya koyarken, bu bağlantıya doğrudan giriĢimciyi 
dahil etmez. Sosyal sermayenin bileĢenlerini Putnam en çok dahil olunan dernek üyeliği ve kamu güveni olarak 
vurgulamaktadır. Bunlar sosyal ve ekonomik mutluluğun temeli olabilirken, onların kendiliğinden (per se) giriĢimciliği 
kapsadığı açık değildir. Dolayısıyla giriĢimcilik sermayesi sosyal sermayeden farklı bir kavramdır ve sosyal kabul ve 
risk ve baĢarısızlığa yönelik tutumlarla birlikte giriĢimcilik davranıĢının değeri gibi bir dizi hususu kapsar (Gartner ve 
Carter, 2010, 99-127).

10
  

Bu nedenle, ―giriĢimcilik sermayesi‖ farklı yasal, kurumsal ve sosyal faktörlerin geniĢ bir spektrumunu yansıtır. 
GiriĢimcilik faaliyeti kapasitesini Ģekillendiren ve birlikte ele alınan bu faktörler ve güçler bir ekonominin giriĢimcilik 
sermayesini oluĢturur (Audretsch, 2007, 70). 

 
V. GĠRĠġĠMCĠLĠK SERMAYESĠ VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ 

Ġktisadi büyümeyi hangi faktörlerin belirlediği veya daha çok belirlediğine yönelik teorik araĢtırmalar yanında 
uygulamalı araĢtırmalar da giderek artmaktadır. Çok sayıda araĢtırma, giriĢimci ve ekonomik büyüme bağlantısı için 
Solow büyüme modelinin dahil edildiği fiziki sermaye, emek ve bilgi sermayesi gibi daha geleneksel ölçülere 
―giriĢimcilik sermayesi‖ ölçülerini

11
 ilave etmektedirler.  

Audretsch, Keilbach ve Lehmann (2006) 1990‘larda Alman bölgelerinde bir üretim fonksiyonunu tahmin etmek 
için fiziki sermaye, bilgi sermayesi ve emek ölçülerine ilave olarak giriĢimcilik sermayesi ölçülerini ilave ettiler. 
ÇalıĢmalarının sonuçları fiziki sermaye ve çıktı ile emek ve çıktı arasında orijinal Solow modelinde önerildiği gibi 
pozitif iliĢkileri onaylıyor. AraĢtırmalar ayrıca, Romer (1986) modeli tarafından önerildiği gibi bilgi sermayesi ve çıktı 
arasında pozitif bir iliĢki buluyorlar. Ġlave olarak, giriĢimcilik sermayesinin bölgesel ekonomik büyüme üzerinde pozitif 
bir etkiye sahip olduğu da bulunmuĢtur. Fiziki sermaye miktarı, bilgi sermayesi ve emek bölgede sabit tutulurken, daha 
büyük giriĢimcilik sermayesine sahip bölgelerin daha büyük bir ekonomik geliĢme düzeyi ortaya koyduğu bulunmuĢtur. 
Bu sonuçlar en azından Almanya bağlamında bu bölgelerin daha büyük giriĢimcilik derecesinin daha yüksek ekonomik 
performans düzeyine sahip olma eğilimini ortaya koymaktadır (Audretsch, 2007, 71-72). 

Ayrıca, BirleĢik Devletler‘den ve Rusya‘dan da giriĢimcilikten ekonomik büyümeye doğru bağlantının kanıtı 
vardır. Örneğin, Holtz-Eakin ve Kao (2003), ABD‘de, Berkowitz ve Dejong (2005) Rusya‘da giriĢimcinin büyüme 
üzerindeki etkisini araĢtırmıĢlar ve giriĢimcilik ve büyüme arasında pozitif iliĢki bulmuĢlardır.

12
 

 
VI. SONUÇ 

Klasik iktisat yazınının ilk büyük eseri Adam Smith‘den günümüze, değerin yaratılmasında ve artırılmasında 
önemli rol verilen ―giriĢimci‖ kavramı ―tüccar‖ (trader), ―üretici‖ (manufacturer), ―iĢadamı‖ (businessman), ―giriĢimci‖ 

                                                 
6
 Önceki Avrupa Komisyonu BaĢkanı Romano Prodi (2002, 1) ekonomik büyüme olgusunda giriĢimcinin önemine Ģu cümlelerle dikkat çekiyor: 

―Ekonomik büyümenin anahtarı ve bir ekonominin girişimcilik kapasitesine bağlı verimlilik artışlarının devam eden kanıtının varlığı nedeniyle, 

bizim girişimcilik alanındaki açığımız ciddi biçimde ele alınmaya ihtiyaç duymaktadır‖ (Audretsch, 2007, 63-64). 
7 Ölçeğe göre artan getirileri dıĢsal ve içsel ekonomilerle de açıklayan Marshall‘da içsel ekonomiler; uzmanlaĢmıĢ yetenek ve makine kullanımındaki 

ekonomileri komĢuluktaki toplam üretim hacmine bağlarken, dıĢsal ekonomileri esas olarak bilginin büyümesi ve sanatta ilerleme, tamamiyle sivil 

dünyadaki toplam üretim hacmine bağlamaktadır (Marshall, 1969, 220). 
8
 GiriĢimcilik sermayesi, iktisadi birimlerin yeni bir firmalar kurma eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Audretsch ve Keilbach, 2004, 3). 

9 Putnam (2000, 19) sosyal sermayenin ekonomik büyümeyi yaratmada da önemli olduğunu ileri sürerek standart neoklasik büyüme modelini 

geliĢtirdi. 
10GiriĢimcilik davranıĢı kurulu teĢkilatların devam eden faaliyetlerini sürdüren veya değiĢtiren bireylerin faaliyetlerinden ziyade yeni teĢkilatlar 

(organizasyonlar) yaratan bireylerin faaliyetlerini kapsar (Gartner, Carter ve Reynolds, 2010, 99-127).  
11 TartıĢması sunulan giriĢimcilik sermayesinin bir ölçüsünü yaratan fiziki sermaye, emek ve bilgi çok sayıda varsayımları ve basitleĢtirmeleri 

çağrıĢtırır. GiriĢimcilik sermayesini oluĢturan elementlerin bir çoğu miktarlaĢtırmaya karĢı gelir. Her durumda, giriĢimcilik sermayesi diğer sermaye 

tiplerinin hepsi gibi çok yönlüdürler ve farklı yapıdadırlar. Buna karĢılık, giriĢimcilik sermayesi kendisini tek bir biçimde açıklar: yeni iĢletmelerin 

çalıĢmaya baĢlaması. Bu nedenle, Audretsch, Keilbach ve Lehmann (2006) esasen gözlemlenemeyen bir değiĢkeni yansıtan bir temsil göstergesi 

olarak ―yeni firma çalıĢmaya baĢlama oranı‖ nı kullanmayı öneriyor. Yüksek giriĢimcilik sermayesi düzeyleri yüksek çalıĢmaya baĢlama oranlarını 

yansıtır, ceteris paribus (Audretsch, 2007, 71). 
12

 GiriĢimcilik ve ekonomik büyüme iliĢkisine yönelik uygulamalı çalıĢmalara iliĢkin detaylı bilgileri içeren tablo EK-I de verilmiĢtir. 
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(entrepreneurship) gibi kavramlarla isimlendirilmiĢtir. Günümüzde kullanılan ―giriĢimcilik sermayesi‖ (entrepreneurial 
capital) kavramı, üretimin, geliĢmenin ve büyümenin en önemli aktörünün iktisadi büyümedeki rolü üzerine yapılan 
uygulamalı çalıĢmalar, Alfred Marshall‘ın bundan yaklaĢık 120 yıl önce yayınlanan magnum opus‘undaki açıklamaları 
doğrulamaktadır.  

Marshall'da iktisadi değiĢme ve geliĢmeyi zaman içine tedrici olarak meydana getiren faktör, hiç yılmadan kâr 
peĢinde koĢan atik ve uyanık iĢ adamıdır. Bu giriĢimci iĢ adamı, rekabet ortamında firmasının kârlılığını artırmak için 
ikame prensibini

13
 ve ölçek ekonomilerini uygulayarak firmanın etkinlik ve büyümesini sağlayan, böylece ekonominin 

zaman içindeki geliĢimine katkıda bulunan bir motor görevi görmektedir.
14

 
Ekonomik büyüme Alfred Marshall‘da içseldir. Kâr peĢinde koĢan giriĢimciler arasındaki rekabet onları sürekli 

olarak üretken faaliyetleri yeniden organize etmeye iter. Ġçsel olarak karĢılıklı bağımlılığa sahip ekonomik birimlerin 
aralarındaki ağın artması uzmanlaĢma nedeniyle verimlilik artıĢına ve ekonomik büyümeye neden olur. 

GiriĢimciliğin ekonomiler için önemi günümüz modern iktisat yazınında yoğun teorik ve ampirik çalıĢmalara konu 
olmakta ve iktisadi büyüme ve giriĢimcilik arasında pozitif bir iliĢki olduğu yönünde kanıtların sayısı giderek 
artmaktadır.  

Alfred Marshall giriĢimcinin özellikle organizasyon ve yenilikçilik yönü ile ―organik büyüme‖ kavramını 
kullanırken, modern içsel büyüme teorileri ekonomilerin dinamik içsel büyüme mekanizmasında giriĢimcilik 
fonksiyonuna çok büyük önem atfetmektedir. 

Özellikle son yıllarda ―giriĢimcilik sermayesi‖ kavramı üzerinde iktisatçılar uygulamalı araĢtırmalarını 
yoğunlaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmaların sonuçları, ülkeler arasında ve aynı ülkenin farklı bölgeleri arasında iktisadi büyüme 
oranlarının farklı olmasında giriĢimcilik sermayesinin önemli etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.  

 
KAYNAKÇA 
ACS, Z. J. (1996), ―Small Firms and Economic Growth‖, in Acs, Z.J.; Carlsson, B. And Thurik, R., Small Business 

in the Modern Economy, Blackwell Publishers, Oxford UK, 1-62. 
ACS, Z. J. (1999), ―The New American Evolution‖, in Acs, Z.J. (ed.), Are Small Firms Important? Their Role and 

Impact, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht NL, 1-20. 
ACS, Z.J. and AUDRETSCH, D.B. (2001), ―The Emergence of the Entrepreneurial Society‖, Swedish Foundation 

for Small Business Research, Stockholm.  
AUDRETSCH, David B. (2007), ―Entrepreneurship capital and economic growth‖, Oxford Review of Economic 

Policy, 23 (1), 63-78. 
AUDRETSCH, D. B., KEILBACH, M. (2004), ―Entrepreneurship Capital and Economic Performance‖, Regional 

Studies, 38 (8), 949-959.  
 AUDRETSCH, D. B. and THURIK, A. R. (1997), ―Sources of Growth: The Entrepreneurial versus the Managed 

Economy‖, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 97-109/3, Tinbergen Institute.  
AUDRETSCH, D. B. and THURIK, A. R. (2000), ―What‟s New about the New Economy?: Sources of Growth in 

the Managed and Entrepreneurial Economies‖, ERIM Report Series 2000:45, Erasmus University Rotterdam. 
AUDRETSCH, D. B. and THURIK, A. R. (2001), ―Capitalism and Democracy in the 21

st
 Century: from the 

Managed to the Entrepreneurial Economy‖, in MUELLER, D.C. and CANTNER, U. (ed.) Capitalism and 
Democracy in the 21

st
 Century, Physica-Verlag Heidelberg, 23-40.  

AUDRETSCH, D. B., KEILBACH, M. ve LEHMANN, E. (2006), Entrepreneurship and Economic Growth, 
Oxford, Oxford University Press.  

BERKOWITZ, D. ve DEJONG, David N. (2005), ―Entrepreneurship and Post-socialist Growth‖, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, 67 (1), 25-46. 

CANTILLON, R. (1755), ―The Circulation and Exchange of Good and Merchandise‖, in Casson, M. (ed.), 1990, 
Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing Ltd., Hants UK, 5-10. 

CARREE, M.A. ve THURIK, A.R. (2002), ―The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth‖,  
COLEMAN, J. (1988), ―Social Capital in the Creation of Human Capital‖, American Journal of Sociology, 94, 95-

121.  
EVENS, G. Heberton (1949), ―The Entrepreneur and Economic Theory: A Historical and Analytical Approach‖, 

The American Economic Review, 39 (3), 336-348. 
FRISH, R. (1950), ―The Alfred Marshall‟s Theory of Value‖, Quarterly Journal of Economics, 64 (4), 495-524. 
GARTNER, W. B., CARTER, N. M. and REYNOLDS, P. D. (2010), ―Entrepreneurial Behaviour: Firm Organizing 

Proceses‖, in Z. Acs and D. Audretsch (eds), International Handbook of Entrepreneurship, New York, Springer, 

                                                 
13 Marshall'da giriĢimciler, ürünlerinin üretimini ve satıĢını belirsiz ve değiĢen bir ortamda yapmaktadırlar. ĠĢ adamları, kârlarını artırıcı faaliyetlerini, 

belirsiz ve değiĢen bir ortamda, ancak ''ikame prensibi'' ni (Principle of substitution) uygulayarak gerçekleĢtirirler. Marshall ikame prensibinin  

uygulanmasını Ģöyle ifade eder: '' Üreticiler, bilgilerinin ve giriĢimciliklerinin ulaĢabildiği oranda, üretim amaçlarına en uygun üretim faktörlerini 

seçerler. Kural olarak, seçilip üretimde kullanılan üretim faktörlerinin arz fiyatlarının toplamı, bu üretim faktörleri yerine kullanılabilecek baĢka 

üretim faktörleri bileĢiminin arz fiyatları toplamından daha ucuzdur.‖ Schumpeter‘e göre veri bir teknoloji ufku varsayımının sonucunda mevcut 

üretim faktörleri arasında ―ikame ilkesi‖ statik bir çevrede oluĢurken (Pursell, 1958, 597), Marshall, en uygun faktörü ve faktör bileĢimini seçen iĢ 
adamı ve modern giriĢimciyi tanımlarken ―ikame ilkesini‖ dinamik analizin gereklerine daha uygun bir biçimde geniĢleterek yorumlamaktadır: " Atik 

ve uyanık bir iĢ adamı, iĢinin baĢlangıcında ve her aĢamasında veri bir maliyetle daha iyi sonuçlara veya daha düĢük bir maliyetle aynı sonuçlara 

ulaĢmak için gerekli düzenlemeleri yapmaya gayret eder. BaĢka bir deyiĢle, uyanık iĢ adamı kârını arttırmak için, ulaĢtığı organizasyon ve bilgi 

düzeyi ile ve nadiren baĢarısızlığa uğrayarak sürekli olarak ikame prensibini uygular” (Marshall, 1969, 295) ...aynı yerde ve aynı iĢte, aynı amaçlara 

ulaĢmaya çalıĢan iki kiĢi bile tamamen aynı uygulamayı benimsemeyebilirler. DeğiĢme eğilimi, ilerlemenin temel nedenidir ve herhangi bir iĢte daha 

çok sorumluluk üstlenen daha yetenekli iĢ adamları bu eğilimi göstereceklerdir ― (Marshall, 1969, 295). Evans (1949, 341), Marshall‘ın ―İkame 

Prensibini‖ ikiye ayırarak incelemiĢtir.. 
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TABLO : GiriĢimcilik ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisine Yönelik Uygulamalı ÇalıĢmalar 

Makale Dönem Ülke Bağımlı DeğiĢken Açıklayıcı DeğiĢken Hipotez Tahmin Yöntemi Temel Bulgular 

David B.Audretsch 

Max Keilbach 

(2004) 

'Entrepreneurship 

Capital and Economic 

Performance'  

1992 Batı 

Almanyanın 

(Kreise) 327 

Bölgesi 

Üretim Fiziki Sermaye 

Emek 

Bilgi Sermayesi GiriĢimclik 

Sermayesi 

Üretim dolayısıyla 

büyüme üzerindeki 

giriĢimcilik sermayesinin 

etkisinin hem fiziki 

sermaye, emek ve bilgi 

sermayesi gibi anlamlı 

olmasıdır 

  Solow'un yayınladığı makaleye bağlı olarak büyüme 

oranın arttırılması için hem fiziki sermayenin hem 

emeğinin arttırılma politikaları yürütülmesi; aynı 

Ģekilde, Ġçsel Büyüme Teorisine dayanarak yukarıdaki 

değiĢkenlerin yanı sıra bilgi sermayesinin çoğaltılması 

olan politikalara, bu makale farklı ve yeni politika 

yönünü teklif etmektedir. Temel bulgu, üretim 

fonksiyonun yeni faktörü olan giriĢimcilik 

sermayesinin de büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif 

etkiye sahip olmasıdır. Buna bağlı olarak yalnız 

geleneksel faktörlerin değil, giriĢimcilik sermayesi 

faktörünün arttırılmasına odaklanan politikaların daha 

effektif olacağı ileri sürülmektedir. 

André van Stel  

Martin Carree 

Roy Thurik  

(2004) 

 'The Effect of 

Entrepreneurship on 

national Economic 

Growth: An analysis 

using the GEM database'  

1999-

2003 

36 ülke  GSYĠH Büyümesi TEA (Toplam GiriĢimcilik 

Faaliyeti) 

 KiĢi baĢına düĢen gelir 

 GCI (Rekabetçi Büyüme 

Ġndeksi) 

Yüksek giriĢimcilik 

faaliyet oranının, 

ekonomik kalkınma 

oranlarının yüksek olan 

ülkelerde, büyüme 

üzerindeki etkisi daha 

büyük olmasıdır 

TEA'nın non-

linear etkilerinin 

test edilmesi; GCI 

causality testi; 

gecikmeli büyüme 

oranı modele 

dahil edilmiĢtir  

GiriĢimcilik ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢki 

doğrusal değildir. Dolayısıyla etki kiĢi baĢına düĢen 

gelir ile artmaktadır. 

Zoltan J.Acs  

(2004) 

'Entrepreneurship, 

Agglomeration and 

Technological Change' 

2001 16 AB 

Ülkeleri 

Patent 

Uygulamaları 

(Yeni Bilgi) 

GiriĢimcilik 

Yığın(Bölgesel istihdam) 

Bilimsel-teknolojik bilgi 

GiriĢimcilik ve ekonomik 

faaliyetlerin mekansal 

yapısında ülkeler arasında 

farklılıkların, bilgi 

taĢmaları dolayısıyla 

ekonomik büyüme için 

potansiyel etki 

yaratmaktadır 

EKK GiriĢimcilik faaliyetlerini AB ülkelerinde teknolojik 

değiĢmelerine az etki yaratmaktadır. Bunun nedeni 

verilin sadece 2001 yılına ait olması ve kriz nedeniyle 

bu verilerin daha geniĢ zaman serisinde farklı 

sonuçlara ulaĢılması mümkün olabilir, ve ayrıca AB 

ülkelinde giriĢimcilik belki de ABD'ye göre daha az 

önem taĢımaktadır. 

Hector Salgado-Banda 

 (2005)  

 'Entrepreneurship and 

Economic Growth: An 

Emprical Analysis' 

(1) 

1980-

1995 

(2) 

1975-

1998 

(3) 

1980-

1995 

22 OECD 

Ülkeleri 

GSYĠH Orta Okul Seviyesi 

Patent Verileri 

Serbest Meslek 

Ticaret 

Kamu Harcamaları 

Enflasyon 

GiriĢimcilik büyümeyi 

tetikler 

(1) Kesit veri 

analizi: EKK, 

TLS, GMM 

(2) Panel veri: 

GMM-tipi tahmin 

(3) Zellner 

yöntemi  

Üretken giriĢimcilik iki farklı değerler ile 

açıklanmaktadır. Bunlar: serbest meslek ve patent 

uygulamaları. Elde edilen sonuçlara göre, patent 

uygulamaları ile ölçülen giriĢimcilik büyüme ile 

olumlu iliĢkiye sahip iken; serbest meslek Ģeklinde 

tanımlanan giriĢimcilik büyüme üzerinde negatif etki 

yaratmaktadır. Bu değiĢkenin negatif olma nedenini 

serbest mesleğin daha çok kira avantajlarının peĢinde 

olan ve inovasyon ve yenilikçi dolayısıyla büyümeye 

katkı sağlamayan giriĢimcilik olarak açıklanmaktadır. 

Pamela Mueller  

(2005)  

'Exploiting 

Entrepreneurial 

Opportunities: The 

Ġmpact of 

Entrepreneurship on 

Economic Growth' 

1990-

2002 

Batı 

Almanyanın 

74 Bölgesi 

Üretim Fiziki Sermaye 

Emek  

Bilgi Üretimi  

GiriĢimclik Faaliyeti 

GiriĢimcilik bilgi akıĢı ve 

ekonomik büyüme için 

önemli bir araç olup 

olmadığını test eder 

  Ampirik sonuçlara göre yenilikçi baĢlangıç aktivite 

artıĢı daha fazla ekonomik büyüme için genel 

giriĢimcilik artıĢına göre daha etkili olduğunu 

göstermektedir 



 

 

Zoltan J. Acs  

David B. Audretsch  

Pontus Braunerhjelm  

Bo Carlsson  

(2005) 

'Growth and 

Entrepreneurship: An 

Emprical Assessment' 

1981-

1998 

18 DeğiĢik 

Ülke 

KiĢi BaĢına 

GSYĠH Büyüme 

Oranı, GSYĠH 

Büyümesinin 5 

Yıllık Haraketli 

Ortalaması 

Tarım dıĢı istihdam oranı, 

AR-GE, OkullaĢma yaĢ oranı, 

Kamu Harcamaları, YaĢ 

oranları, ĠĢçi baĢına sermaye, 

ĠĢsizlik, KentleĢme oranı  

GiriĢimcilik faaliyetinin 

büyüme üzerinde olumlu 

etki yaratır 

2 aĢamalı küçük 

kareler yöntemi, 

GKK 

Ampirik sonuçlara göre Ar-Ge ve insan sermayesi 

değiĢkenlerine ek olarak, giriĢimcilik faaliyetlerinin de 

ekonomik büyümeyi teĢvik ettiği bulunmuĢtur 

Poh Kam Wong 

Yuen Ping Ho 

Erkko Autio  

(2005) 

'Entrepreneurship, 

Innovation and Economic 

Growth: Evidence from 

GEM data' 

2002 37 DeğiĢik 

Ülke 

KiĢi BaĢına 

GSYĠH 

TEA (Toplam GiriĢimcilik 

Faaliyeti)  

TEA'nın büyüme 

üzerindeki etkisi  

Doğrusal küçük 

kareler yöntemi 

GEM Toplam GiriĢimci Faaliyetini 4 farklı Ģekilde 

ölçmektedir: yüksek büyemeye sahip Toplam 

GiriĢimcilik Faaliyeti, zorunlu TEA, fırsatçı TEA, 

genel TEA. Bu dört tip giriĢimcilik faaliyetlerinin, 

sadece yüksek büyüme potansiyeline sahip giriĢimcilik 

ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğu bulunmuĢtur 

Daniel Berkowitz  

David N. DeJong  

(2005) 

 'Entrepreneurship and 

Post-socialist Growth'  

1995 Rusyanın 70 

Bölgesi 

Bölgesel 

Ekonomik Büyüme 

Oranı 

GiriĢimcilik faaliyeti GiriĢimcilik faaliyeti ile 

büyüme arasında iliĢki 

olup olmadığını test 

etmek 

2 KKY Bölgesel giriĢimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyüme 

üzerinde olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir etki 

yarattığı bulunmuĢtur 

Erick P.C.Chang  

'Explorıng the Effects of 

Entrepreneurship Capital 

on the Economic Ġmpact 

of American Counties' 

2001-

2007 

2 499 ABD 

ġehri 

Özel Ekonomik 

Etki Kkazanç ve 

KuruluĢ Gelirleri) 

GiriĢimcilik Sermayesi 

Kontrol değiĢkenler 

Bölgesel özel ekonomik 

etki sanayi performansı 

ile pozitif iliĢkilidir 

EKK 

Chow testi 

Goldfeld-Quandt 

testi 

Bölgesel ekonomik büyüme giriĢimcilik sermayesinin 

bazı açıklayanları tarafınan sağlanmaktadır 

Maribel N.Mojica 

Tesfa G.Gebremedhin 

Peter V.Schaeffer 

(2009) 

'An Emprical Analysis of 

the Link Between 

Entrepreneurship and 

Economic Growth in 

West Virginia' 

1995-

2005 

55 Batı 

Virginia 

ġehirleri, 

ABD 

Ekonomik 

Büyüme: Nüfus 

Oranı; ĠĢe Alma 

Oranı; KiĢi BaĢına 

DüĢen Gelir 

GiriĢimcilik değiĢkenleri, 

Lise eğitimi, Kara Yol 

yoğunluğu, Nüfus yoğunluğu, 

KB gelir vergisi, KB 

mülkiyet vergisi, Kamu 

harcamalar, Fakirlik 

düzeyinin altında olan 

hanehalkı yüzdesi, Suç oranı  

Ġller düzeyinde 

giriĢimciliğin büyüme 

üzerindeki etkisi 

GKK 

2KKY 

Kurulan modele göre firmalar mekansal gider ve gelir 

avantajlarına, yığın (bölgesel istihdam) faydalarına ve 

emek kalitesine bağlı olarak optimal yerleĢme konumu 

seçerler. Buna bağlı olarak yüksek giriĢimcilik düzeyi 

hem nüfus hem istihdam oranlarını arttırarak 

büyümeye pozitif etki sağlamaktadır. Ancak kiĢi 

baĢına düĢen gelir üzerindeki etkinin bu çalıĢmada 

anlamsız çıkması giriĢimcilerin bu oranı anlamlı 

düzeyde etkileyecek kadar yüksek gelir elde 

etmedikleri ile açıklanmaktadır. 

Kaynak: Tablodaki ilgili çalıĢmalar 
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Özet 
GeliĢmekte olan ülkeleri en açık biçimde belirleyen makro ekonomik özellikler kiĢi baĢına düĢük gelir; dengesiz 

gelir dağılımı; tüketim yapısı içinde gıda maddelerinin ve zorunlu ihtiyaçları gideren malların payının yüksek olması; 
düĢük tasarruf oranı; düĢük yatırım oranı; iĢgücü baĢına düĢük sermaye donanımı gibi göstergelerdir. GeliĢmekte olan 
ülkelerde bu sorunların düzelebilmesi ve ekonominin geliĢebilmesinin bir yolu da giriĢimciliktir. GeliĢmekte olan bir 
ekonomide giriĢimciliğin en önemli katkıları; sermaye birikiminin hızlandırılması, istihdam yaratılması, yeniliklerin 
ülkeye getirilmesidir. Bazı araĢtırmacılar geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüĢümün giriĢimcilik yoluyla  
baĢarılabileceğini savunurlar. 

GiriĢimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleĢtirmek oldukça zordur. Ġlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin 
"entreprendere" kökünden türetildiği yani "iĢ yapan" anlamına geldiği görülmektedir. Bu tanım zaman içinde değiĢmiĢ, 
geliĢmiĢ ve özellikle 20. yüzyılda bu kavram daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm 
bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya baĢlamıĢtır. GiriĢimcilik, emek ve zaman ayırarak, riskleri 
göze alarak, parasal ödüller, kiĢisel tatmin ve bağımsızlık elde ederek yeni bir değer yaratma süreci olarak 
görülmektedir. Özel bir kiĢilik yapısı, dünyaya farklı bir bakıĢ açısı, risk almanın yaratıcı bir türü olarak da 
tanımlanmaktadır. GiriĢimcilik, mevcut organizasyonun dıĢında yeni teĢebbüsler geliĢtirmeyi içermektedir. Bir diğer 
tanıma göre, giriĢimcilik, risk alma, fırsat kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tamamını ifade eder. 

Ekonomilerin geliĢmesinde önemli bir kavram olan giriĢimcilik, iĢletme, ekonomi, yönetim, finans ve eğitim gibi 
disiplinlerin lisans ve önlisans programlarında yer almaktadır. ÇalıĢmanın amacı, geliĢmekte olan ülke üniversitelerinde 
lisans ve önlisans programlarında yer alan öğrencilerin giriĢimci bir kiĢiliğe sahip olup olmadıklarını, giriĢimciliği nasıl 
tanımladıklarını, giriĢimciliği mezuniyet sonrasında kendileri için bir fırsat olarak görüp görmediklerini belirlemeye 
çalıĢmaktır. Kız ve erkek öğrencilerin bu konulardaki görüĢ farklılığı da ayrıca incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Cinsiyet ve GiriĢimcilik, Eğitim ve GiriĢimcilik  
 
 

1. GeliĢmekte Olan Ülkelerde GiriĢimciliğin Önemi 
GiriĢimcilik, ekonomik inovasyonun hayata geçirilmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik büyüme 

ve sosyal refahın teĢvik edilmesinde, giriĢimcilik ve küçük iĢletme sahipliğindeki artıĢın uygulanması gerekli temel 
politikalar olduğu savunulmaktadır (Barth vd, 2006: 1). Avrupa ve Amerika‘daki politikacılar ekonomik büyüme ile 
inovasyonun daha yüksek düzeye ulaĢabilmesi için giriĢimciliğin gerekli olduğuna inanmaktadırlar. Gerçekten ampirik 
araĢtırmalar giriĢimcilik faaliyetleriyle ekonomik büyüme ve inovasyon gibi ekonomik çıktılar arasında pozitif iliĢki 
olduğunu desteklemektedir (Van Praag ve Versloot, 2007: 2). 

Ülkelerin ekonomik geliĢmiĢliği ve kalkınma düzeyleri ile rekabete dayalı özel giriĢimcilik arasında pozitif bir 
iliĢki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile, giriĢimciliğin geliĢtiği ülkelerin genel olarak refah düzeylerinde de artıĢ olduğu 
günümüz kalkınmıĢ ülke örneklerine bakıldığında açıklıkla anlaĢılmaktadır. Çünkü giriĢimler, ekonomik kaynakların 
düĢük üretkenlik alanlarından daha yüksek üretkenlik alanlarına aktarılmasını sağlamakta aynı zamanda yeni 
düĢüncelerin doğması ve yaygınlaĢmasına yardımcı olmaktadırlar. Ekonomik kaynakların etkin ve verimli kullanılması 
ile üretim alanında yeni düĢüncelerin birleĢmesi sanayide üretim artıĢı ve dolayısıyla refah artıĢını sağlarken aynı 
zamanda yeni endüstrilerin doğması için de ön ayak olmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman giriĢimciliğin geliĢmesi ve 
yaygınlaĢmasının ülkelerin kalkınması için hayati öneme sahip oldukları ortaya çıkmaktadır (Ünal, 2009: 1). 

KüreselleĢme faaliyetlerinde yer alan iĢletmeler sayesinde, ülkeler arasındaki politik ve ekonomik engellerin 
azalması sonucu, giriĢimcilik-yenilikçilik, ilgi çekici bir araĢtırma alanı olmuĢ ve bu doğrultuda, dünyadaki liderler ile 
politikacılar tarafından da teĢvik edilmeye baĢlanmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde, özellikle ABD'de giderek artan giriĢimcilik-
yenilikçilik faaliyetleri, durgun endüstrileri harekete geçirmiĢ ve yeni iĢ alanları temin ederek, iĢsizlik sorunlarını 
azaltma eğilimi yaratmıĢtır. Hatta giriĢimcilik-yenilikçilik, teknolojik ilerlemenin hızlandırıcısı olarak yeniden 
keĢfedilmiĢtir. Bu nedenle, geliĢmekte olan ekonomilerde giriĢimcilik yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenerek 
geliĢtirilmesi, ekonomik büyümenin özel bir koĢulu olarak önerilmektedir (Özkan vd., 2003: 149). 

GiriĢimcilik, tüm dünyada iĢ adamları, ekonomistler ve akademik alanda çalıĢan kiĢiler için çekici bir araĢtırma 
alanı haline gelmiĢtir. Ekonomik açıdan geliĢmiĢ ülkeler için giriĢimcilik, duraksama eğilimi gösteren ekonomik 
faaliyetlerin canlandırılması ve yeni iĢ fırsatları yaratılarak iĢsizlik sorunlarının çözümlenmesi anlamına gelmektedir. 
GeliĢmekte olan ülkeler için ise ekonomik geliĢmenin ve yeni iĢ yaratmanın motoru olarak görülen giriĢimcilik, daha da 
önemli bir role sahiptir(Gürol ve Bal, 2009: 3). 

GeliĢmekte olan ülkelerde kiĢi baĢına gelir düzeyinin düĢüklüğü, bölgelere ve toplum katmanlarına göre gelir 
dağılımının bozukluğu, sermaye birikiminin ve giriĢimcilik çabalarının yetersizliği, kamu gelirlerinin ve kamu 
yatırımlarının azlığı, yüksek vergi oranları, kamu çalıĢanlarına ödenen düĢük ücretler ve tüm bunların sonucunda 
rüĢvetin ve kayıt dıĢı ekonominin yaygınlığı en temel göstergeler olarak karĢımıza çıkmaktadır (Özden, 1998: 355). 
GeliĢmekte olan ülkelerde bu sorunların düzelebilmesi ve ekonominin geliĢebilmesinin bir yolu da giriĢimciliktir. 
GeliĢmekte olan bir ekonomide giriĢimciliğin en önemli katkıları; sermaye birikiminin hızlandırılması, istihdam 
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yaratılması, yeniliklerin ülkeye getirilmesidir. Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüĢümün giriĢimcilik 
yoluyla baĢarılabileceği savunulmaktadır. 

GiriĢimlerin kurulması ve yaĢama süreleri ülkeler için tesadüflere bırakılamayacak kadar önem arz etmektedir. 
YaĢanan ekonomik krizle beraber tüm dünyada ve ülkemizde iĢsiz sayısının artması, bilinçli ve sistemli bir Ģekilde 
giriĢimci yetiĢtirme ihtiyacını ve bundan sorumlu olacak kurumları gündeme getirmektedir. Özellikle geliĢmekte olan 
ülke ekonomileri için giriĢimcilik ekonomik geliĢimin motoru olarak görülmekte ve ekonomide kritik bir role sahip 
olmaktadır (Gürol ve Bal, 2009: 13). 

KüreselleĢen dünyada kendilerine yer bulmaları için geliĢmekte olan ülkelerin enflasyon, iĢsizlik, artan borçlanma, 
istikrarsız büyüme, adaletsiz gelir dağılımı, kurumsal yetersizlik...vb gibi, önemli makroekonomik sorunlara sahip 
olmaları, küresel düzene uyumlarını zorlaĢtırmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde giriĢimciler, ekonomik geliĢme 
sürecinde önemli roller üstlenmektedirler. Krizlerle kolaylıkla baĢ edebilmeleri, büyük iĢletmeler için birer uyarıcı 
olmaları nedeniyle ve Ģiddetlenen uluslararası rekabetle birlikte giriĢimciler büyük öneme sahiptirler (Özgen, 1998: 2). 

 
2. GiriĢimcilik Kavramı  

Dünya genelinde yaygın olan serbest piyasa sisteminde müĢteri beklenti ve ihtiyaçlarının karĢılanması 
öngörülmektedir. Serbest piyasa koĢullarında baĢarılı olan iĢletmeler piyasada kalmaktadır. Bu sistem özel sektör 
anlayıĢına göre çalıĢan temelinde rekabete dayanan, açık ve yeniliğe dayalı bir sistemdir. Serbest piyasa sistemi ve 
ekonomisi içinde yer alan iĢletmeler bu sistemin temelini oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin kurulması, çoğalması ve 
büyümesi de giriĢimler aracılığıyla olmaktadır. Bu nedenle giriĢimcilik kavramı ortaya çıkmıĢ ve önemli bir kavram 
haline gelmiĢtir (Tekin, 2006: 2). 

GiriĢimcilik, artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir. Bu refah, giriĢimcinin sermaye, zaman ve kariyer 
konularında riskler almasıyla ya da mal ve hizmetlere artı değer kazandırılmasıyla sağlanır (Yurtseven, 2007: 60-61).  

GiriĢimciliğin net bir tanımını vermek oldukça zordur. Hisrich vd (1998: 6)‘ne göre, ilkçağlardaki giriĢimci 
hayatını idame ettirmek için arayıĢ içinde olan kimselerdir (Ercan ve Gökdeniz, 2009: 66). Ġlk kez ortaçağda kullanılan 
bu kelimenin "entreprendere" kökünden türetildiği yani "iĢ yapan" anlamına geldiği görülmektedir. Bu tanım zaman 
içinde değiĢmiĢ, geliĢmiĢ ve özellikle 20. yüzyılda bu kavram daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları 
değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya baĢlamıĢtır.  

Cantillon giriĢimciyi, sermaye sahibinden ayrı risk üstlenen kiĢi olarak tanımlarken, Schumpeter yenilik yapan ve 
yeni teknoloji geliĢtiren kimse olarak tanımlamıĢtır. Hisrich‘in giriĢimci tanımı zaman ve çaba harcayarak farklı 
değerler üreten, çeĢitli riskleri üstlenen ve sonunda maddi ya da manevi karĢılık alan kiĢidir. Drucker‘a göre giriĢimci 
ise elindeki kaynakları düĢük verimlilik alanlarından, yüksek verimlilik alanlarına aktaran ve orada tutmayı baĢarabilen 
kiĢidir (Ercan ve Gökdeniz, 2009: 66). 

GiriĢimcilik, yeterli emek ve zaman ayırarak, riskleri göze alarak, parasal ödüller, kiĢisel tatmin ve bağımsızlık 
elde ederek yeni bir değer yaratma süreci olarak görülmektedir (Aytaç, 2006: 141). Özel bir kiĢilik yapısı, dünyaya 
farklı bir bakıĢ açısı, risk almanın yaratıcı bir türü olarak da tanımlanmaktadır (Ma ve Tan, 2006: 704). Parker (2009: 
1)‘a göre, giriĢimcilik, mevcut organizasyonun dıĢında yeni teĢebbüsler geliĢtirmeyi içermektedir. Bir diğer tanıma 
göre, giriĢimcilik, risk alma, fırsat kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tamamını ifade eder 
(Tüsiad, 2002: 34).  

 
3. KiĢileri GiriĢimciliğe Özendiren Ve GiriĢimcilikten Vazgeçiren Faktörler  

GiriĢimcilik ekonomik geliĢmede oldukça önemli bir rol üstlenmesine rağmen kiĢilerin giriĢimci olmasını olumsuz 
etkileyen çok sayıda faktörden söz etmek mümkündür. Bu faktörler arasında ilk sırada bürokratik iĢlemlerin fazlalılığı 
ve karmaĢıklığı gelmektedir. GiriĢimciliğin yaygınlaĢması için iĢyeri açma ve vergi iĢlemlerinin sadeleĢtirilmesi gere-
kir. Günümüzde oldukça karmaĢık ve çeĢitli sayıdaki vergi iĢlemlerinin azaltılması giriĢimcilik açısından son derece 
önemlidir. GiriĢimcilerin vergi mevzuat yükünün azaltılması giriĢimciliğin geliĢtirilmesi ve teĢviki açısından son derece 
önemlidir. GiriĢimcilerin bilgilendirilmesi giriĢimcilik konusunda karĢılaĢılan engellerin aĢılmasında önemli olmaktadır. 
GiriĢimcilerin giriĢimcilikle ilgili mevzuatı bilmemesi veya mevzuat hükümlerini uygulamadaki yanlıĢlıklar önemli 
sorunlara neden olmaktadır. GiriĢimciliğin önündeki engellerden birisi de sigorta ve sosyal güvenlik iĢlemlerinin 
karmaĢık ve uzun olmasıdır. Bu nedenle bu tür iĢlemlerin sadeleĢtirilmesi gerekir. Ayrıca ithalat ve ihracat iĢlerinin 
sadeleĢtirilmesi, mevzuatın uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi, mevzuatı uygulayanların bilgilendirilmesi, 
haksız rekabetin önlenmesi giriĢimcinin önündeki engelleri kaldıracağından giriĢimciliğin geliĢmesinde ve 
yaygınlaĢmasında önemli bir rol oynayacaktır (Tekin, 2006: 25-27). 

Eğitim düzeyinin düĢük olması, giriĢimciliğe yatkın kiĢilerin azlığı, baĢkaları için çalıĢmanın tercih edilmesi, 
kiĢinin giriĢimcilik için kendini genç hissetmesi, kiĢinin giriĢimcilik için kendini yaĢlı hissetmesi, kiĢinin iĢ sahibi 
olmanın gerektirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması, kiĢinin iĢ hayatının zorluklarına ve stresine dayanma 
gücüne sahip olmaması, kiĢinin yeterli sermayeye sahip bulunmaması, kiĢinin giriĢim konusunda yeterli bilgi ve bece-
riye sahip olmaması, kiĢinin yöneticilik yeteneğinin olmaması, profesyonel davranmaması giriĢimciliği engelleyen 
uygulamalar olarak karĢımıza çıkmaktadır (Tekin, 2006: 21). 

GiriĢimciliği olumsuz etkileyen faktörlerin yanında giriĢimciliği özendirici birçok faktör bulunmaktadır. Daha çok 
kazanma isteği, insan iliĢkilerini kullanma isteği, lisans eğitiminde öğrendiklerini uygulama, risk alabilme, baĢkalarına 
iĢ imkanı yaratma isteği, özerklik ihtiyacı, kontrolün kendisinde olmasını istemesi gibi faktörler giriĢimciliği özendiren 
faktörler olarak sıralanmaktadır (Vecchio, 2003: 307-309). 

Vergi indirimi ve vergi taksitlendirilmesi uygulaması, risk sermayesi sisteminin kurulması, yeni giriĢimciler için 
faizlerin sübvansiyonu, enflasyon muhasebesi uygulaması, bankaların yeni buluĢları kredilendirmesi, kamusal teĢvikler, 
toplumun giriĢim ve giriĢimcilik hakkında bilgilendirilmesi, yeni buluĢların ödüllendirilerek özendirilmesi ve giriĢim 
alanı olarak uygulanması, yeni buluĢ ve giriĢimleri destekleme birimlerinin kurulması, giriĢim eğitiminin 
yaygınlaĢtırılması ve eğitim veren kuruluĢların desteklenmesi, giriĢim klinikleri kurulması ve yeni giriĢimcilere yeni iĢ 
fikirleri verilmesi gibi uygulamalar giriĢimciliği desteklemeye yönelik uygulamalar olarak literatürde yer almaktadır.  

 
4. GiriĢimcilik Konusunda Cinsiyet ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

Son yıllarda yapılan literatür çalıĢmaları, giriĢimciliğe ekonomik büyümeyi desteklemede kilit bir rol yüklemekte 
ve dünya çapında kadın giriĢimciliği destekleyen faaliyetlerin artıĢını vurgulamaktadır (Muravyev vd., 2009: 270). 
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GiriĢimcilikte genetik farklılıklar son yıllarda daha sıklıkla çalıĢılmakta olup çok sayıda çalıĢma giriĢimcilikte 
erkeklerin yüksek hakimiyetini göstermektedir. Ancak bu cinsiyete dayalı farklılıklar kültür ve ulusal sınırlardan 
etkilenerek değiĢiklik gösterebilmektedir. Zhang vd. (2009) giriĢimciliğin genetik temeline dayalı araĢtırmalardan yola 
çıkarak insanların giriĢimci olmasını etkileyen genetik etkilerde cinsiyet farklılığını araĢtırmıĢlardır. 1285 ikiz (449 
erkek, 836 kadın) üzerinde araĢtırma yapmıĢ ve kadınların giriĢimci olabilme eğilimi konusunda güçlü genetik etkiye 
sahip olduklarını bulmuĢlardır. Erkeklerde ise sıfır genetik etki görülmüĢtür (Zhang vd., 2009: 93-94).  

Kourilsky ve Walstad (1998), ekonomik geliĢmeyi canlandıran giriĢimcilik faaliyetlerinde bayanların önemli rol 
üstlenme eğilimi gözlenmesine rağmen genç bayanların giriĢimcilik hakkında ne düĢündükleri ve anladıkları konusunda 
çok az Ģey bilindiğini düĢünmektedirler. Erkek ve bayan lise öğrencilerinin giriĢimcilik konusundaki düĢünce ve 
eğilimlerini belirlemek için bir çalıĢma yapmıĢlardır. 1000 erkek ve bayan üzerinde yapılan anket sonuçları erkek ve 
bayan lise öğrencileri arasında konuyla ilgili farklı alanlarda önemli cinsiyet farklılıkları olduğunu ortaya koymuĢlardır 
(Kourilsky ve Walstad, 1998: 77). 

Türkiye‘de özel bir üniversitede öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri ile ilgili bir çalıĢma yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 
sonucuna göre, öğrencilerin öncelikle kendi iĢini kurma, ikinci derecede öncelikli özel sektörde çalıĢma eğilimleri 
olduğu ortaya çıkmıĢtır. Sonuç olarak, öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
Cinsiyete göre giriĢimcilik ve mesleki eğilim iliĢkisi incelendiğinde, erkek öğrencilerin birinci önceliği kendi iĢini 
kurmaya verdiği, kız öğrencilerin ise özel sektörde bir iĢ bulup çalıĢmayı tercih ettiği görülmektedir. Genel olarak erkek 
öğrencilerin giriĢimcilik eğiliminin kız öğrencilere göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıĢtır (Aslan, 2002: 11). 

 
5. GeliĢmekte Olan Ülkelerdeki Potansiyel GiriĢimcilerin GiriĢimcilik Eğilimlerinin AraĢtırılması  

GeliĢmekte olan ülkelerdeki potansiyel giriĢimcilerin; giriĢimcilik eğilimlerini belirlemek, giriĢim kültürü ve bunu 
etkileyen sosyoekonomik çevreyi nasıl değerlendirdiklerini anlayabilmek ve kendilerini gelecekte bir giriĢimci olarak 
görüp görmediklerini tanımlayabilmek için eğitim gördükleri alan itibariyle giriĢimci olma potansiyelleri yüksek olan; 
Türkiye‘de Celal Bayar Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle Kırgızistan‘daki Kırgızistan 
Türkiye Manas Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine bir anket uygulanmıĢtır. Ankete her iki 
ülkeden 177 öğrenci katılmıĢtır. Anket formundaki sorular gerek konuyla ilgili literatür gerekse de bilgi ve 
deneyimlerden yararlanılarak titizlikle hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmada giriĢimcilik kavramı en geniĢ tanımıyla 
değerlendirilmekte, ekonomik faaliyette bulunsun bulunmasın, yeni fikirler üreten, bunları pratiğe dönüĢtürmeye çaba 
sarf eden herkes; konumu ne olursa olsun Ģimdi veya gelecekte birer potansiyel giriĢimci olarak düĢünülmektedir. Bu 
yönüyle çalıĢma da, hem bireysel olanaklar nedeniyle ulaĢım kolaylığı hem de aldıkları temel eğitim alanları nedeniyle 
konuya yakın, giriĢimci olma eğilimleri yüksek olan iktisat, iĢletme, maliye alanlarında eğitim gören üniversite 
öğrencileri üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Literatür taraması ve bilgi birikiminden yararlanılarak hazırlanan soruların 
amaçlanan sonuçlara ulaĢmada geçerli olduğu, ulaĢılan örnek büyüklüğünün de, istatistiksel testlerin güvenilir sonuçlar 
vermesi bakımından yeterli olduğu düĢünülmektedir. Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde 
frekans dağılımlarından yararlanılmıĢ, kalitatif değiĢkenlerden cinsiyet ve yaĢanılan ülkenin sorulara verilen cevaplar 
üzerindeki etkileri Ki-kare testiyle araĢtırılmıĢtır.  

 
6. Katılımcıların Genel Özellikleri  

Ankete katılan öğrencilerin genel özellikleri tablo 1‘de özetlenmektedir. 98 tanesi Kırgızistan‘dan, 79 tanesi 
Türkiye‘den olmak üzere toplam 177 öğrenci anketi yanıtlamıĢtır. Katılımcıların % 54, 8‘i kız öğrenciler, %45, 2 erkek 
öğrencilerden oluĢmaktadır. %46, 9 19-21 yaĢ arasında, %48 22-24 yaĢ aralığında yer almaktadır. Katılımcıların 
tamamı gençlerden oluĢmaktadır. %55, 4 Kırgızistan‘da yaĢarken, %44, 6‘sı Türkiye‘de yaĢayan Türk üniversite 
öğrencileridir. Öğrencilerin %70, 1‘i Hizmetler sektöründe giriĢimci olarak çalıĢmayı istemekte, %33, 3‘ü gelecekte 
%41-%60 arasında olasılıkla giriĢimci olacağını düĢünmektedir. %84, 2 oranında katılımcı giriĢimcilikle ilgili doğrudan 
ders almadığını konuya baĢka derslerde kısmen değinildiğini belirtmiĢtir. Ayrıca %89, 3 oranında öğrenci giriĢimcilikle 
ilgili ders okutulması gerektiğini ifade etmektedirler (Tablo 1).  
6.1. GiriĢimcilik ve GiriĢimciliği Etkileyen Unsurlara Verilen Önem 

Bireysel olarak kiĢilerin giriĢimci olmasında etkili olan unsurların belirlenebilmesi için, giriĢimci olmayı etkileyen 
unsurlardan en önemli üç tanesinin önemliden önemsize doğru sıralanarak iĢaretlenmesi istenmiĢtir. Bu unsurlar ve 
sıralama sonuçları tablo 2‘de verilmektedir. KiĢinin giriĢimci olmasını olumlu yönde etkileyen özellikler içerisinde, 
birinci sırada önemli olarak iĢaretlenen unsur %35‘lik payla ―daha çok kazanma isteği‖ olmuĢtur, bunu %27, 7 oranıyla 
―Risk alabilme‖ özelliği izlemiĢtir. Risk alabilme özelliği ikinci sırada da %20, 9 oranıyla en çok iĢaretlenen unsur 
olmuĢtur. Üçüncü derecede önemli unsur ise ―özerklik ihtiyacı‖ olarak elde edilmiĢtir. %88, 1 oranıyla ―Lisans 
eğitiminde öğrendiklerini uygulama‖, %68, 9 oranıyla ―Ġnsan iliĢkilerini kullanma isteği‖ ve %62, 1 oranıyla 
―BaĢkalarına iĢ imkanı yaratma isteği‖ en az iĢaretlenen unsurlar olmuĢtur (Tablo 2). 

Ġnsanların giriĢimci olmasını engelleyen unsurlar içerisinde de, %37, 3 ve %27, 7‘lik paylarla ―sermaye 
yetersizliği‖ ve ―riskin yüksek olması‖ unsurları iĢaretlenmiĢtir. Aynı unsurlar ikinci sırada önemli unsurlar arasında da 
%28, 8 ve %22, 6‘lık en yüksek paylarla yer almaktadırlar. Üçüncü sırada önemli gösterilen engelleyici unsur %19, 8 
ile ―vergi iĢlemlerinin zorluğu ve yüksek olması‖, %17, 5 ile ― haksız rekabet‖ olmuĢtur. En az iĢaretlenen engelleyici 
unsurlar içerisinde de, %90‘nın üzerinde paylarla, ―sigorta iĢlemlerinin zorluk ve karmaĢıklığı‖, ―ithalat ve ihracat 
iĢlerinin karmaĢıklığı‖ ve ― baĢkalarına patronluk yapamama‖ maddesi yer almıĢtır (Tablo 2). 

Katılımcılara en önemli giriĢimcilik unsurlarının neler olduğu sorulduğunda, 1. derecede önemli görülen 
giriĢimcilik unsurları %35, 6‘lık payla ―risk üstlenme‖, ve ikinci en yüksek pay %25, 4 ile ―insiyatif kullanma‖ 
olmuĢtur. Risk üstlenme unsuru ikinci derece önemsenenler içerisinde de en yüksek paya sahiptir. Üçüncü derecede 
önemsenen unsurlar ise, ―baĢarısızlıkları göze alma (%27, 7)‖ ve ―kaynakları pratiğe dönüĢtürme (23, 2)‖ olmuĢtur 
(Tablo 2).  
6.2. Katılımcıların GiriĢimcilik Tanımı ve Uygulamaları Hakkındaki GörüĢleri  

Ankette giriĢimciliği en iyi tanımlayan ifadenin hangisi olduğunun katılımcılarca belirtilmesi istenmiĢtir. Ayrıca 
giriĢimciliği özendiren, destekleyen uygulamalarla, engelleyen uygulamaların neler olduğunun da iĢaretlenmesi 
istenmiĢtir. Buradan elde edilen sonuçlar tablo 3 ve tablo 4‘de gösterilmektedir. 

Sizce giriĢimciliği tanımlayan en iyi ifade hangisidir? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, %63, 8‘lik payla 
en çok iĢaretlenen tanım ―Zaman ve çaba harcayarak farklı değerler üreten, çeĢitli riskleri üstlenen ve sonunda maddi ya 
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da manevi karĢılık alan kiĢidir.‖ ifadesi olmuĢtur. Bunu  
Tablo 1: Katılımcıların Genel Özellikleri 

DeğiĢkenler Frek. %Pay Frek. % 

Pay 

Frek. %Pay Frek. %Pay Frek. %Pay Toplam 

Cinsiyet 
Kız Erkek       177(100

) 97 54, 8 80 45, 2       

Ülke 
Kırgızistan Türkiye      177(100

) 98 55, 4 79 44, 6       

Sektör 
Tarım Sanayi Hizmetler    177(100

) 11 6, 2 42 23, 7 124 70, 1     

YaĢ 
19-21 22-24 25 ve üzeri     177(100

) 83 46, 9 85 48, 0 9 5, 1     

GiriĢimci Olma 

Olasılığı 

0-%20 arası %21-
%40arası 

%41-%60 arası %61-%80 arası %81-%100 arası 
177(100

) 
29 16, 4 26 14, 7 59 33, 3 35 19, 8 28 15, 8 

GiriĢimcilik dersi 

aldınız mı? 

Evet Hayır BaĢka derslerde kısmen değinildi 177(100

) 10 5, 6 18 10, 2 149 84, 2 

GiriĢimcilik dersi olmalı 
mı? 

Evet Hayır Kararsız     177(100
) 158 89, 3 7 4, 0 12 6, 8     

 
Tablo 2. GiriĢimcilik Unsurları ve GiriĢimci Olmayı Etkileyen Unsurlara Verilen Önem 

Ġfadeler 1. Sıra önemli 2. Sıra önemli 3. Sıra önemli ĠĢaretlenmeme Toplam 

f % Pay f % Pay f % Pay f % Pay f % Pay 

KiĢinin GiriĢimci Olmasını Olumlu Yönde Etkileyen Unsurlar 

Daha çok kazanma isteği 62 35, 0 28 15, 8 35 19, 8 52 29, 4 177 100 

Ġnsan iliĢkilerini kullanma isteği 10 5, 6 22 12, 4 23 13, 0 122 68, 9 177 100 

Lisans eğitiminde öğrendiklerini uyg. 5 2, 8 7 4, 0 9 5, 1 156 88, 1 177 100 

Risk alabilme 49 27, 7 37 20, 9 21 11, 9 70 39, 5 177 100 

BaĢkalarına iĢ imkanı yaratma isteği 11 6, 2 25 14, 1 31 17, 5 110 62, 1 177 100 

Özerklik ihtiyacı 18 10, 2 26 14, 7 36 20, 3 97 54, 8 177 100 

Kontrolün kendisinde olmasını istemesi 25 14, 1 32 18, 1 23 13, 0 97 54, 8 177 100 

KiĢinin GiriĢimci Olmasını Engelleyen Unsurlar 

Riskin yüksek olması 49 27, 7 40 22, 6 19 10, 7 69 39, 0 177 100 

Yeterli sermaye olmaması 66 37, 3 51 28, 8 25 14, 1 35 19, 8 177 100 

Bürokratik iĢlemlerin fazlalılığı ve 

karmaĢıklığı 
18 10, 2 18 10, 2 19 10, 7 122 68, 9 177 100 

Vergi iĢlemlerinin zorluğu ve verginin 

yüksekliği 
20 11, 3 25 14, 1 35 19, 8 97 54, 8 177 100 

Sigorta iĢlemlerinin karmaĢık ve uzun 

olması 

---- ----- 
2 1, 1 2 1, 1 173 97, 7 177 100 

Ġthalat ve ihracat iĢlerinin karmaĢıklığı 2 1, 1 4 2, 3 6 3, 4 165 93, 2 177 100 

Rekabet yoğunluğu 12 6, 8 14 7, 9 29 16, 4 122 68, 9 177 100 

Haksız rekabetin oluĢu 9 5, 1 20 11, 3 31 17, 5 117 66, 1 177 100 

BaĢkalarına patronluk yapamama 2 1, 1 1 , 6 7 4, 0 167 94, 4 177 100 

GiriĢimciliğin Temel Özellikleri 

Ġnisiyatif kullanma 45 25, 4 20 11, 3 17 9, 6 95 53, 7 177 100 

Kaynakları pratiğe dönüĢtürme 39 22, 0 39 22, 0 41 23, 2 58 32, 8 177 100 

Sosyal ve ekonomik mekanizmaların 

organizasyonu 
15 8, 5 29 16, 4 36 20, 3 97 54, 8 177 100 

Risk üstlenme 63 35, 6 58 32, 8 34 19, 2 22 12, 4 177 100 

BaĢarısızlığı göze alma 16 9, 0 31 17, 5 49 27, 7 81 45, 8 177 100 

 
Tablo 3. Katılımcıların GiriĢimcilikle Ġlgili Uygulamalar Hakkındaki GörüĢleri  

Ġfadeler Ġfadenin iĢaretlendiği durum 

Frekans % Pay 

GiriĢimciliği Destekleyen Uygulamalar  

Vergi indirimi ve vergi taksitlendirilmesi uygulaması 114 64, 4 

Risk sermayesi sisteminin kurulması 49 27, 7 

Yeni giriĢimciler için faizlerin sübvansiyonu 85 48, 0 

Enflasyon muhasebesi uygulaması 19 10, 7 

Bankaların yeni buluĢları kredilendirmesi 66 37, 3 

Kamusal teĢvikler 72 40, 7 

Toplumun giriĢim ve giriĢimcilik hakkında bilgilendirilmesi 54 30, 5 

Yeni buluĢların ödüllendirilerek özendirilmesi ve giriĢim alanı olarak uygulanması 60 33, 9 

Yeni buluĢ ve giriĢimleri destekleme birimlerinin kurulması 62 35, 0 

GiriĢim eğitiminin yaygınlaĢtırılması ve eğitim veren kuruluĢların desteklenmesi 66 37, 3 
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GiriĢim klinikleri kurulması ve yeni giriĢimcilere yeni iĢ fikirleri verilmesi 47 26, 6 

GiriĢimciliği Engelleyen Uygulamalar ve Özellikler 

Eğitim düzeyinin düĢük olması,  65 36, 7 

GiriĢimciliğe yatkın kiĢilerin azlığı  42 23, 7 

BaĢkaları için çalıĢmanın tercih edilmesi  32 18, 1 

KiĢinin giriĢimcilik için kendini genç hissetmesi 22 12, 4 

KiĢinin giriĢimcilik için kendini yaĢlı hissetmesi 16 9, 0 

KiĢinin iĢ sahibi olmanın gerektirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması,  83 46, 9 

KiĢinin iĢ hayatının zorluklarına ve stresine dayanma gücüne sahip olmaması,  61 34, 5 

KiĢinin yeterli sermayeye sahip bulunmaması,  128 72, 3 

KiĢinin giriĢim konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması,  99 55, 9 

KiĢinin yöneticilik yeteneğinin olmaması, profesyonel davranmaması 86 48, 6 

 
Tablo 4. Katılımcıların GiriĢimciliği Tanımlayan Ġfadelerle Ġlgili GörüĢleri  

Ġfadeler ĠĢaretlendiği durum 

Frekans % Pay 

GiriĢimciliği tanımlayan ifadelerle ilgili görüĢler 

Hayatını idame ettirmek için arayıĢ içerisinde olan hür kimselerdir. 2 1, 1 

Sermaye sahibinden ayrı risk üstlenen kiĢidir. 11 6, 2 

Yenilik yapan ve yeni teknoloji geliĢtiren kimsedir. 22 12, 4 

Fırsatları en üst düzeye çıkaran kiĢidir. 29 16, 4 

Zaman ve çaba harcayarak farklı değerler üreten, çeĢitli riskleri üstlenen ve sonunda 

maddi ya da manevi karĢılık alan kiĢidir. 
113 63, 8 

Elindeki kaynakları düĢük verimlilik alanlarından, yüksek  

Verimlilik alanlarına aktaran ve orada tutmayı baĢarabilen kiĢidir. 
33 18, 6 

Piyasa ekonomisinin vazgeçilmez unsurudur. 15 8, 5 

Ekonomik refahın oluĢmasında baĢrol oynayan kiĢidir. 9 5, 1 

Bir Ģeye ulaĢmaya ihtiyaç duyan, baĢarılı, baĢkalarının emri altına  

girmekten kaçınan kiĢidir. 
21 11, 9 

 
%18, 6‘lık payla ―Elindeki kaynakları düĢük verimlilik alanlarından, yüksek verimlilik alanlarına aktaran ve orada 
tutmayı baĢarabilen kiĢidir.‖ ifadesi izlemiĢtir. En az iĢaretlenen tanım ise, %1, 1‘lik payla ―Hayatını idame ettirmek 
için arayıĢ içerisinde olan hür kimselerdir.‖ ifadesi olmuĢtur (Tablo 4).  

GiriĢimciliği destekleyen uygulamalar içerisinde de, %64, 4‘lük payla ―Vergi indirimi ve vergi taksitlendirilmesi 
uygulaması‖, %48‘lik payla ―Yeni giriĢimciler için faizlerin sübvansiyonu‖ ve %40, 7‘lik payla ―Kamusal teĢvikler‖ en 
çok iĢaretlenen ilk üç uygulama olmuĢtur. En az iĢaretlenen üç uygulama ise %10, 7 ile ―Enflasyon muhasebesi 
uygulaması‖, %26, 6 ile ―GiriĢim klinikleri kurulması ve yeni giriĢimcilere yeni iĢ fikirleri verilmesi‖ ve %27, 7 ile 
―Risk sermayesi sisteminin kurulması‖ uygulamaları olmuĢtur. Burada özellikle az iĢaretlenen unsurların aslında teorik 
olarak güçlendirilmesi gereken unsurlar olduğu gerçeği dikkate alınmalıdır (Tablo 3). 

GiriĢimciliği engelleyen uygulamalar arasında ise en çok iĢaretlenen ilk üç unsur; %72, 3 ile ―KiĢinin yeterli 
sermayeye sahip bulunmaması‖ %48 ile ―KiĢinin giriĢim konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması‖ %40, 7 
ile ―KiĢinin yöneticilik yeteneğinin olmaması, profesyonel davranmaması‖ olmuĢtur. En az iĢaretlenen ilk üç uygulama 
ise; %9 ile ―KiĢinin giriĢimcilik için kendini yaĢlı hissetmesi‖, % 12, 4 ile ―KiĢinin giriĢimcilik için kendini genç 
hissetmesi‖ ve %18, 1 ile ―BaĢkaları için çalıĢmanın tercih edilmesi‖ gibi kiĢisel özelliklere bağlı unsurlar olmuĢtur 
(Tablo 3). 
6.3. YaĢanılan Ülkenin ve Cinsiyetin Sorulara Verilen Cevaplar Üzerindeki Etkisi  

Ülke değiĢkeninin sorulara verilen cevaplar üzerindeki etkisi ki-kare testiyle araĢtırılmıĢtır. %7, 9‘dan küçük önem 
seviyesinde anlamlı farklılık bulunan sorular ve bu sorulara verilen cevapların ülkeye göre dağılımı tablo 5‘de 
verilmektedir. Burada, ―Daha çok kazanma isteği‖, ―BaĢkalarına iĢ imkanı yaratma isteği‖, ―Bürokratik iĢlemlerin 
fazlalığı ve karmaĢıklığı‖, ―Vergi iĢlemlerinin zorluğu ve verginin yüksekliği‖, ―Ġnsiyatif kullanma‖, ―Potansiyel 
kaynakları pratiğe dönüĢtürme‖, ―Sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu‖, ―Katılımcıların gelecekte 
giriĢimci olma olasılıkları‖ sorularına verilen cevapların hazırlanan çapraz tabloları incelendiğinde, Kırgızistan‘da 
yaĢayan öğrencilerin Türkiye‘deki öğrencilere göre belirgin olarak daha fazla önemseme, değer verme anlamında cevap 
verdikleri görülmektedir. ―Kontrolün kendisinde olma isteği‖, ―Riskin yüksek olması‖, ―Yeterli sermayenin olmaması‖, 
―Risk üstlenme‖ ve ―BaĢarısızlığı göze alma sorularında da tam tersi olarak Türkiye‘deki öğrencilerin daha duyarlı, 
önemser nitelikte cevap verdikleri ortaya çıkmıĢtır (Tablo 5). Ayrıca gelecekte giriĢimci olma olasılığınız nedir? 
sorusuna verilen yanıtlarda Kırgız öğrencilerin giriĢimci olma olasılığı Türk öğrencilere göre belirgin olarak yüksek 
çıkmaktadır.  

Cinsiyetin sorulara verilen cevaplar üzerindeki etkisi de benzer Ģekilde ki-kare testiyle araĢtırılmıĢ, %5‘ten küçük 
önem seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilen sorular ve cevapların dağılımı tablo 6‘da verilmiĢtir. Bayanlarda 
―Özerklik Ġhtiyacı‖, ―Sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu‖ soruları erkeklere göre, 1. ve 2. derecede en 
çok önemsenen sorular olmuĢtur.  

 
Tablo 5. Ülkeye Göre Sorulara Verilen Cevapların Dağılımı 

Ülkeler  Türkiye Kırgızistan Toplam Önem Seviyesi 

Sosyal ve ekonomik 

mekanizmaların organizasyonu 

1.sırada önemli 4 (0, 05) 11 (0, 12) 15 

0, 028 2.sırada önemli  9 (0, 11) 20 (0, 20) 29 

3.sırada önemli 13 (0, 16) 23 (0, 24) 36 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

48 

Sıralama dıĢı 53 (0, 68) 44 (0, 44) 97 

Toplam  79 98 177 

Risk üstlenme 1.sırada önemli 42 (0, 54) 21 (0, 21) 63 

0, 000 

2.sırada önemli  26 (0, 33) 32 (0, 32) 58 

3.sırada önemli 8 (0, 10) 26 (0, 27) 34 

Sıralama dıĢı 3 (0, 03) 19 (0, 20) 22 

Toplam  79 98 177 

BaĢarısızlığı göze alma 1.sırada önemli 7 (0, 08) 9 (0, 09) 16 

0, 000 

2.sırada önemli  21 (0, 26) 10 (0, 11) 31 

3.sırada önemli 28 (0, 36) 21 (0, 21) 49 

Sıralama dıĢı 23 (0, 30) 58 (0, 59) 81 

Toplam  79 98 177 

Katılımcıların gelecekte 

giriĢimci olma olasılıkları 

%0-%20 20(0, 25) 9(0, 09) 29 

0, 063 

%21-%40 11(0, 14) 15(0, 15) 26 

%41-%60 24(0, 31) 35(0, 36) 59 

%61-%80 12(0, 15) 23(0, 24) 35 

%81-%100 12(0, 15) 16(0, 16) 28 

Toplam  79 98 177 

Daha çok kazanma isteği 1.sırada önemli 18 (0, 23) 44 (0, 45) 62 

 2.sırada önemli  9 (0, 11) 19 (0, 20) 28 

 3.sırada önemli 18 (0, 23) 17 (0, 17) 35 

 Sıralama dıĢı 34 (0, 43) 18 (0, 19) 52 

Toplam   79 (1, 00) 98 (1, 00) 177 

BaĢkalarına iĢ imkanı yaratma 
isteği 

1.sırada önemli 
2 (0, 03) 9 (0, 09) 11 

 2.sırada önemli  9 (0, 11) 16 (0, 16) 25 

 3.sırada önemli 11 (0, 14) 20 (0, 21) 31 

 Sıralama dıĢı 57 (0, 72) 53 (0, 54) 110 

Toplam  79 98 177 

Kontrolün kendisinde olma isteği 1.sırada önemli 22 (0, 28) 3 (0, 04) 25 

 2.sırada önemli  20 (0, 25) 12 (0, 12) 32 

 3.sırada önemli 13 (0, 17) 10 (0, 10) 23 

 Sıralama dıĢı 24 (0, 30) 73 (0, 74) 97 

Toplam  79 98 177 

Riskin yüksek olması 1.sırada önemli 30 (0, 38) 19 (0, 19) 49 

 2.sırada önemli  21 (0, 27) 19 (0, 19) 40 

 3.sırada önemli 10 (0, 13) 9 (0, 10) 28 

 Sıralama dıĢı 18 (0, 22) 51 (0, 52) 69 

Toplam  79 98 177 

Yeterli sermayenin olmaması 1.sırada önemli 33 (0, 41) 33 (0, 34) 66 

 2.sırada önemli  28 (0, 35) 23 (0, 24) 51 

 3.sırada önemli 9 (0, 12) 16 (0, 16) 25 

 Sıralama dıĢı 9 (0, 12) 26 (0, 26) 35 

Toplam  79 98 177 

Bürokratik iĢlemlerin fazlalığı ve 

karmaĢıklığı 

1.sırada önemli 
3 (0, 04) 15 (0, 15) 18 

 2.sırada önemli  8 (0, 10) 10 (0, 10) 18 

 3.sırada önemli 13 (0, 16) 6 (0, 07) 19 

 Sıralama dıĢı 55 (0, 70) 67 (0, 68) 122 

Toplam  79 98  177 

Vergi iĢlemlerinin zorluğu ve 

verginin yüksekliği 

1.sırada önemli 
12 (0, 16) 15 (0, 16) 27 

 2.sırada önemli  6 (0, 08) 19 (0, 20) 25 

 3.sırada önemli 5 (0, 06) 23 (0, 24) 28 

 Sıralama dıĢı 56 (0, 70) 41 (0, 40) 97 

Toplam  79 98 177 

Ġnsiyatif kullanma 1.sırada önemli 12 (0, 16) 33 (0, 33) 45 

 2.sırada önemli  10 (0, 12) 10 (0, 11) 20 

 3.sırada önemli 11 (0, 14) 6 (0, 06) 17 

 Sıralama dıĢı 46 (0, 58) 49 (0, 50) 95 

Toplam  79 98 177 

Potansiyel kaynakları pratiğe 

dönüĢtürme 

1.sırada önemli 
14 (0, 18) 25 (0, 26) 39 

 2.sırada önemli  13 (0, 17) 26 (0, 27) 39 

 3.sırada önemli 19 (0, 25) 22 (0, 22) 41 

 Sıralama dıĢı 33 (0, 42) 25 (0, 25) 58 

Toplam  79 98 177 
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Tablo 6. Cinsiyete Göre Sorulara Verilen Cevapların Dağılımı 

Cinsiyet  Bayan Bay Toplam Önem Seviyesi 

Özerklik Ġhtiyacı 1.sırada önemli 13(0, 13) 5 (0, 06) 18 

0, 043 

2.sırada önemli  18 (0, 19) 8 (0, 10) 26 

3.sırada önemli 14 (0, 14) 22 (0, 27) 36 

Sıralama dıĢı 52 (0, 54) 45 (0, 57) 97 

Toplam  97 80 177 

Ġnsiyatif kullanma 1.sırada önemli 22 (0, 23) 23 (0, 29) 45 

0, 004 

2.sırada önemli  6 (0, 07) 14 (0, 18) 20 

3.sırada önemli 6 (0, 07) 11 (0, 13) 17 

Sıralama dıĢı 63 (0, 63) 32 (0, 40) 95 

Toplam  97 80 177 

Sosyal ve ekonomik 
mekanizmaların organizasyonu 

1.sırada önemli 10 (0, 11) 5 (0, 06) 15 

0, 044 

2.sırada önemli  18 (0, 18) 11 (0, 14) 29 

3.sırada önemli 25 (0, 26) 11 (0, 14) 36 

Sıralama dıĢı 44 (0, 45) 53 (0, 26) 97 

Toplam  97 80 177 

Katılımcıların gelecekte 

giriĢimci olma olasılıkları 

%0-%20 21(0, 21) 8(0, 10) 29 

0, 001 

%21-%40 20(0, 20) 6(0, 075) 26 

%41-%60 33(0, 34) 26 (0, 325) 59 

%61-%80 14(0, 15) 21(0, 2625) 35 

%81-%100 9(0, 10) 19(0, 2375 28 

Toplam  97 80 177 

 
―Ġnsiyatif kullanma‖, ―Katılımcıların gelecekte giriĢimci olma olasılıkları‖ ile ilgili sorular ise tam tersi olarak 

baylarda, bayanlara göre daha çok önemsenen sorular olmuĢtur. Yani baylar bayanlara göre daha çok insiyatif 
kullanmaya önem veren giriĢimci olma olasılığı daha yüksek bir grubu oluĢturmaktadırlar.  

 
7. Sonuç 

GeliĢmiĢ ülkeler için giriĢimcilik, ekonomik faaliyetlerin canlandırılması ve yeni iĢ fırsatları yaratılarak iĢsizlik 
sorunlarının çözümlenmesi anlamına gelirken, geliĢmekte olan ülkeler için ekonomik geliĢmenin ve yeni iĢ yaratmanın 
motoru olarak görüldüğünden daha çok önem taĢımaktadır. Bu nedenle bu çalıĢma, geliĢmekte olan ülke 
ekonomilerinde ekonomik geliĢmenin sağlanmasında son derece önemli bir rolü olan giriĢimcilik konusunda Türkiye ve 
Kırgızistan‘daki üniversite öğrencilerinin düĢüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. GiriĢimciliği ne Ģekilde 
tanımladıkları, giriĢimciliği özendiren ve giriĢimcilikten vazgeçiren faktörlerin hangileri olduğu ve verdikleri cevabın 
ülkeye ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği araĢtırılmak istenmiĢtir. 

KiĢinin giriĢimci olmasını olumlu yönde etkileyen özellikler içerisinde, birinci sırada önemli olarak iĢaretlenen 
unsur ―daha çok kazanma isteği‖ olmuĢtur, bunu ―Risk alabilme‖ özelliği izlemiĢtir. Üçüncü derecede önemli unsur ise 
―özerklik ihtiyacı‖ olarak elde edilmiĢtir. Ġnsanların giriĢimci olmasını engelleyen unsurlar içerisinde ise, ―sermaye 
yetersizliği‖ ve ―riskin yüksek olması‖ unsurları iĢaretlenmiĢtir. Aynı unsurlar ikinci sırada önemli unsurlar arasında da 
yer almaktadırlar. Üçüncü sırada önemli gösterilen engelleyici unsur ―vergi iĢlemlerinin zorluğu ve yüksek olması‖ ve ― 
haksız rekabet‖ olmuĢtur. 

Katılımcılara en önemli giriĢimcilik unsurlarının neler olduğu sorulduğunda, birinci derecede önemli görülen 
giriĢimcilik unsurları ―risk üstlenme‖ ve ―insiyatif kullanma‖ olmuĢtur. Risk üstlenme unsuru ikinci derece 
önemsenenler içerisinde de enyüksek paya sahiptir. Üçüncü derecede önemsenen unsurlar ise, ―baĢarısızlıkları göze 
alma‖ ve ―kaynakları pratiğe dönüĢtürme‖ olmuĢtur. 

Sizce giriĢimciliği tanımlayan en iyi ifade hangisi sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, en çok iĢaretlenen 
tanım ―Zaman ve çaba harcayarak farklı değerler üreten, çeĢitli riskleri üstlenen ve sonunda maddi ya da manevi 
karĢılık alan kiĢidir.‖ ifadesi olmuĢtur. Bunu ―Elindeki kaynakları düĢük verimlilik alanlarından, yüksek verimlilik 
alanlarına aktaran ve orada tutmayı baĢarabilen kiĢidir.‖ ifadesi izlemiĢtir.  

GiriĢimciliği destekleyen uygulamalar içerisinde de, ―Vergi indirimi ve vergi taksitlendirilmesi uygulaması‖, 
―Yeni giriĢimciler için faizlerin sübvansiyonu‖ ve ―Kamusal teĢvikler‖ en çok iĢaretlenen ilk üç uygulama olmuĢtur. 
GiriĢimciliği engelleyen uygulamalar arasında ise en çok iĢaretlenen ilk üç unsur; ―KiĢinin yeterli sermayeye sahip 
bulunmaması‖, ―KiĢinin giriĢim konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması‖ ve ―KiĢinin yöneticilik 
yeteneğinin olmaması, profesyonel davranmaması‖ olmuĢtur.  

―Daha çok kazanma isteği‖, ―BaĢkalarına iĢ imkanı yaratma isteği‖, ―Bürokratik iĢlemlerin fazlalığı ve 
karmaĢıklığı‖, ―Vergi iĢlemlerinin zorluğu ve verginin yüksekliği‖, ―Ġnsiyatif kullanma‖, ―Potansiyel kaynakları pratiğe 
dönüĢtürme‖, ―Sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu‖, ―Katılımcıların gelecekte giriĢimci olma 
olasılıkları‖ sorularına verilen cevapların hazırlanan çapraz tabloları incelendiğinde, Kırgızistan‘da yaĢayan öğrencilerin 
Türkiye‘deki öğrencilere göre belirgin olarak daha fazla önemseme, değer verme anlamında cevap verdikleri 
görülmektedir. ―Kontrolün kendisinde olma isteği‖, ―Riskin yüksek olması‖, ―Yeterli sermayenin olmaması‖, ―Risk 
üstlenme‖ sorularında da tam tersi olarak Türkiye‘deki öğrencilerin daha duyarlı, önemser nitelikte cevap verdikleri 
ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca giriĢimci olma olasılığı Kırgız öğrencilerde Türk öğrencilere göre belirgin olarak yüksek 
çıkmaktadır.  

Bayanlarda ―Özerklik Ġhtiyacı‖, ―Sosyal ve ekonomik mekanizmaların organizasyonu‖ soruları erkeklere göre, 1. 
ve 2. derecede en çok önemsenen sorular olmuĢtur. ―Ġnsiyatif kullanma‖, ―Katılımcıların gelecekte giriĢimci olma 
olasılıkları‖ ile ilgili sorular ise tam tersi olarak baylarda, bayanlara göre daha çok önemsenen sorular olmuĢtur. Yani 
baylar bayanlara göre daha çok insiyatif kullanmaya önem veren giriĢimci olma olasılığı daha yüksek bir grubu 
oluĢturmaktadırlar. Burada da, cinsiyetin giriĢimcilik üzerine etkisiyle ilgili yapılan baĢka çalıĢmalar (Zang, 2009, 
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Aslan, 2002, Kourilsky ve Walstad, 1998) dakine benzer sonuçlar birkez daha elde edilmiĢtir.  
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Özet 

GiriĢimcilik kavramı özellikle geliĢmekte olan ülkeler için çok büyük önem taĢımaktadır. GiriĢimciliğin teĢvik 
edilmesi ile birlikte geliĢmekte olan ülkelerin istihdam oranları, uluslar arası pazarlardaki rekabet güçleri ve dolayısıyla 
refah ve geliĢmiĢlik düzeyleri artacaktır. KOBĠ‘lerin ve giriĢimciliğin özellikle geçiĢ sürecini yaĢayan ülke 
ekonomilerin geliĢmesinde önemli rol oynadıkları ifade edilebilir. 

Bu bildirinin amacı giriĢimciliğin ekonomiye katkıları doğrultusunda , Atatürk- Alatoo Üniversitesi dördüncü ve 
beĢinci sınıf öğrencilerinin mesleki tercihlerinin neler olduğunu saptanmasıdır. Özellikle giriĢimcilik potansiyelinin 
tespit edilmesidir. Diğer amacı ise genelde meslek seçimini, özelde ise giriĢimciliği belirleyen faktörlerin neler 
olduğunun ve etkilerinin araĢtırılmasıdır. Bu bağlamda anketin gençleri geleceğe dair düĢünmeye sevk etmesi de 
araĢtırmanın bir diğer amacını oluĢturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik , Meslek Seçimi , Kırgızistan 
 

Abstract 
Entrepreneurship plays a very key role especially in developing countries. Employment rates, competitive capacity 

in international markets, and so welfare and level of development will increase in developing countries in accordance 
with the rise of entrepreneurship. Small and medium sized businesses and entrepreneurship contribute so much to the 
transition of devloping countries. 

This paper aims at determination of job prefernces of the junior and senior students at Ataturk-Alatoo University 
with a refernce to their contributions to the economy. Especially, their entrepreneurship potential is sought. In addition, 
job preferences in general and factors leading to entrepreneurship in specific will be specified. Accordingly, another 
goal of the work is to search for the impact of questionairrees on the students and their thoughts about the future. 

Key Words: Entrepreneurship , Job prefernces , Kyrgyzstan 
 

1. GiriĢimcilik ve GiriĢimci 
En eski aktivitelerden biri olan giriĢimcilik yeni iĢ imkânlarını keĢfetmek veya tanımlamak ve bu imkanları 

ekonomik kazanç için yeni giriĢimlerde kullanmak olarak tanimlanabilir. Ekonomik hayat icinde ve dolyisyla insan 
yaĢamında daima önemli bir yere olmuĢtur. Özellikle giriĢimcilik kavramı 1980‘den sonra önem kazanmıĢtır. 
GiriĢimciliğe olan ilginin artmasının nedenleri 80‘lerden sonra yükselen piyasa ideolojisi, teorik alanlardaki geliĢmeler, 
uygulanan politikalarla devletler küçülmüĢ, ekonomik ve sosyal alanlardan çekilmiĢ, kâr amaçlı firmalar ve kâr amaçlı 
olmayan sivil toplum kuruluĢları desteklenmiĢtir. Son yıllarda dünya genelinde yaĢanan piyasa yönlü ideoloji lehindeki 
politik değiĢim ve yine toplumların yaĢamıĢ olduğu yapısal değiĢimler giriĢimciliğe farklı bir boyut kazandırarak, 
giriĢimciliği daha da önemli bir konuma getirmiĢtir (Landström, 2005). 

Ayrıca giriĢimcilik uzun yıllardan beri bilinen bir olgu olmasına rağmen, günümüzde ekonomik sistemin beyni 
olarak yeni ve özel bir keĢifmiĢ gibi sunulması popülaritesini daha da arttırmıĢtır. (Top, 2006).GiriĢimcilik 
(entrepreneurship) kavramının bugünkü anlamda kullanılması, kapitalist üretim tarzının egemen hale gelmesiyle 
iliĢkilidir. Kavramın iktisat literatürüne giriĢi de, aslında, l9. ve 20.yüzyıllarda baĢlar. Kavramı ekonomiye, Fransız 
ekonomist Cantillon kazandırmıĢtır. J.Babtiste Say ile de bu kavram bugün kullandığımız anlama kavuĢmuĢtur. Say'e 
göre giriĢimci kavramı, bütün üretim faktörlerini biraraya getirerek kıymetli olduğu sanılan bir malı üreten ve elde 
edeceği kâr için riski göze alan kiĢidir. Say'in giriĢimci tanımı, risk üstlenme ile yöneticilik kabiliyetinin her ikisine 
birden sahip olma esasına dayanmaktadır (Binks-Vale, l990: ll9). 

Ġlk defa Fransız economist Richard Cantillon tarafindan kullanılan girisimci terimi, Cantillon‘a gore, giderleri 
bilinen ve belirli, ancak oluĢacak talebin tam olarak belirlenememesi nedeniyle, gelirlerin bilinmeyen ve belirsiz olduğu 
ortamda iĢ yapan kiĢidir. (R. Cantillon 1931‘den aktaran Sakarya ve diğer 2006: 99). Literatürde cok çeĢitli 
tanımlamalar yapılan giriĢimci, kar elde etmek amacıyla mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim 
faktörlerini bir araya getiren, belli bir risk taĢıyarak iĢletmeyi kuran ve bu iĢletmeyi ya yöneten ya da yönetim 
konusunda profesyonel bir uzmandan yardım alan kiĢi olarak tanımlanabilir (Efil, 2006). Bir baska deyisle girisimci 
çevresine bakmasını ve gereksinimleri görmesini bilen, bunları bir iĢ fikrine cevirebilen, risk alabilen, yaratıcı 
düĢünebilen, iĢ yapabilmek için gerekli kaynaklara sahip olmasa da bunları bir araya getirmesini becerebilen bir 
kiĢidir.(Öktem ve diğerleri 2003:171). 

Tanımlamalarda farklılıklar olmakla birlikte bir giriĢimcinin sahip olması gereken bazı karakteristik özellikleri 
vardır. Bu özellikler; içsel kontrole yoğunlaĢması, inatçı ve dinamik bir kiĢiliğe sahip olması, kendine güvenmesi, kendi 
kendini motive etmesi, risk ve sorumluluk üstlenmesi, faaliyet merkezli olması, yeniliklere açık ve büyüme tutkusuna 
sahip olması olarak ifade edilebilir (Schermerhorn, 2004). BaĢarılı bir giriĢimcinin tipik özelliklerini Littuen Ģöyle 
sıralamaktadır: (Littunen, 2000:295). ; risk almadaki yeteneği, piyasa fonksiyonlarının nasıl iĢlediği hakkındaki bilgisi, 
yenilikçilik, know-how üretebilme, pazarlama becerileri, iĢletme yönetimi becerisi, iĢbirliği yapma (co-operate) 
yeteneğidir. Buna ilaveten, karlı fırsatları yakalayıp elde tutabilme yeteneği, iĢletme içi fırsatları tanımlayabilme 
yeteneği, risk (ekonomik, psikolojik, sosyal iliĢkiler, kariyer geliĢtirme ve sağlık) yüklenme isteği. 

Bu özelliklere sahip bir kiĢi, önemsiz olarak nitelendirilebilecek durumları bile önemli durumlar haline 
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dönüĢtürebilmekte yanı sıra, giriĢimci geçmiĢte değil, gelecekte yaĢamaktadır. GiriĢimcinin baĢarılı olabilmesi; 
giriĢimcinin azmi, enerjisi, mali gücü, bilgi ve tecrübe birikimi gibi özelliklerin yanı sıra, büyük ölçüde çevresel 
faktörlerin etkisine bağlıdır (Keskin H. 2005, ―GiriĢimcilik Üzerine‖, 
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi6/girisimcilik.htm). 

Girisimcileri etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik cok cesitli faktörler bulunmaktadır. Sosyal etkenler arasında, 
cinsiyet, yaĢ ve eğitim düzeyi de belirleyici bir öneme sahiptir. Örneğin, 29 ülkede yapılan Global 
EntrepreneurshipMonitor GEM (2001) araĢtırmasına göre, yeni kurulan Ģirketlerin sahiplerinin çoğu erkeklerden 
oluĢmaktadır. ÇalıĢma ortalaması itibariyle, erkekler kadınların 2 katı daha fazla giriĢimcidirler. Ancak, bu veri ülkelere 
göre farklılaĢmaktadır. Örneğin, Brezilya ve Ġspanya‘da erkekler kadınlardan 2 kat daha fazla giriĢimci iken bu oran 
Fransa‘da 12‘dir. Yine, giriĢimcilerin en yoğun olduğu yaĢ grubu da, 25-34 yaĢ grubu olarak ortaya çıkmıĢtır. 29 ülke 
arasındaki giriĢimcilik farkının % 40 gibi önemli bir kısmı ortaokul sonrası eğitim göstergesine sahiptir (TÜSĠAD, 
2002: 50). 

GiriĢimcileri motive eden kaynaklar ise genel olarak aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır.  
(http://www.girisim.net/iskurma.htm): 

-Kendi kendinin patronu olma isteği 
-Mevcut iĢ seçeneklerinin verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaĢma isteği,  
-Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile Ģekillendirme isteği,  
-Emekli vb. gruplarda olduğu gibi iĢ kurarak daha çok manevi tatmin sağlama isteği,  
-Bağımsız ya da esnek bir iĢ ortamına sahip olma isteği ve 
-ĠĢ fırsatlarını değerlendirme isteği. 
 

2. GiriĢimliğin Önemi ve Ekonomiye olan etkileri 
Giderek artan giriĢimci faaliyetler, durgun ekonomileri harekete geçirmede büyük rol oynamakta (örn. ABD) ve 

yeni iĢ alanlarının oluĢturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadır. Teknolojik geliĢmenin 
ivmesini arttırmasında da giriĢimci atraksiyonların büyük rolü olduğu bilinmektedir. GiriĢimcilik, aynı zamanda 
geliĢmekte olan ekonomilerin büyümeleri için de, zaruri bir araç olarak görülmektedir. 

GiriĢimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel taĢını oluĢturmaktadır. Bir ülkede giriĢimcilik ne kadar 
teĢvik edilirse o ülkede ekonomik refah düzeyinin de aynı ölçü de arttığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bunun 
yanı sıra, giriĢimcilik yenilik ve yaratıcılığın kaynağını oluĢturmaktadır. 
(http://www.canaktan.org/yonetim/kobi/giriĢimcilik-teorisi/giriĢimcilik-onemi.htm Bu sebeple giriĢimcilik faaliyetleri 
bir toplumun gelir seviyesini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. 

GiriĢimciliğin ekonomik geliĢmedeki rolünde, istihdam ve refah artıĢı yaratmak, büyümeyi hızlandırmak, 
verimliliği artırmak ve yeni iĢ olanakları sunmak yer almaktadir. GiriĢimcilerin yürütmüĢ olduğu yatırım projeleri milli 
gelirde artıĢ sağlamakta, yeni iĢ olanakları yaratarak istihdamı artırmakta, piyasalara yeni ürün ve hizmetlerin 
sunulmasını sağlamakta ve rekabeti artırma yoluyla çeĢitliliği ve kaliteyi artırmaktadır (Arıkan, 2004).  

GiriĢimcilik faaliyetleri bölgelerde yeni firmaların doğmasını sağlamaktadır. Yeni firmaların doğmasının ise yerel 
ekonomik kalkınmaya olan etkileri Ģu Ģekilde sıralanabilir (OECD, 2003):  
� İstihdamın ve Gelirin Büyümesi: Yeni firmaların kurulmasına yönelik yatırımların yapılması sahip olunan 
yöneticiler ve iĢçiler için bir iĢ ve gelir yaratmıĢ olmaktadır. Yani giriĢimciliğin artması bölgedeki istihdam düzeyini 
yükselterek, insanların gelir seviyesini yükseltmektedir. Bu gelir ise daha sonra bölgedeki toplum için gelirin çarpan 
etkisini oluĢturmakta ve diğer insanların da bu sayede gelir seviyesini arttırmaktadır. Bunun yanında bölgede açılmıĢ 
olan bu firmalar geniĢ piyasalara satıĢ yaparak, diğer bölgelerdeki gelirin bulundukları bölgelere enjekte edilmesini 
sağlamaktadır.  
� Vergi Gelirlerinin Yükselmesi: GiriĢimcilik faaliyetleri sonucunda kiĢisel gelirlerin, Ģirket karlarının, tüketimin ve 
mal varlıklarının yükselmesinden dolayı bölgedeki vergi matrahı büyümektedir.  
� Hizmet Sağlamanın Geliştirilmesi ve Bölgesel Gelirlerin Tutulması: Yeni firmaların yaratılması perakende satıĢ 
olanağı gibi yerel hizmetlerin sağlanmasını arttırmaktadır. Bunun yanında hizmetlerin yerel arzı, gelirin bölgede 
tutulmasına yardım etmektedir.  
� Canlandırma ve Motivasyon Etkisi: Verimli giriĢimcilerin yayılımı yoksul alanlarda canlandırıcı etkiler yaratarak 
insanların motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir.  
� Cazibe Merkezi Olma: GiriĢimciliğin bölgesel düzeyde yarattığı diğer bir etki, bölgeyi bir cazibe merkezi haline 
getirmesidir. Bir bölgedeki yüksek giriĢimcilik faaliyetleri, bölgenin yeni yatırımlar için gerekli alt yapıya sahip 
olduğunun bir göstergesidir. Bu da sermayenin, diğer bölgelerden bu bölgeye doğru kaymasını sağlamaktadır. Yani 
giriĢimcilik, yatırımları bölgeye çekmede büyük önem arz etmektedir.  

 
Bunlara ek olarak giriĢimcilik bölgesel kalkınmada da önemli bir rol üstlenmektedir. Bölgesel veri ve analizlere 

bakıldığında, bölgesel bir kalkınma stratejisi olarak giriĢimciliğin teĢvik edilmesi gerektiği çıkarımı yapılabilir. 
Bölgesel kalkınma stratejilerinin en önemlilerinden biri giriĢimciliğin, yatırım yapmayı cezp etme çalıĢmaları yoluyla 
canlandırılmasıdır (OECD, 2003). Hem geliĢmiĢ ülkelerin hem de geliĢmekte olan ülkelerin yaĢamıĢ olduğu temel 
sorunlarda biri bölgelerarası geliĢmiĢlik farkları sorunudur. Geri kalmıĢ bölgeleri canlandırmak için yegâne çare olarak 
ise giriĢimcilik görülmektedir. AzgeliĢmiĢ bölgeler için, sermayenin bu bölgelere kaydırılarak, yatırımların geliĢmeye 
ve büyümeye elveriĢli olması için, bu bölgelerin cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun içinde bu bölgelerde 
giriĢimcilik faaliyetlerin arttırılması için devletlerin ve uluslararası kuruluĢların gerekli altyapı yatırımlarının 
yapılmasına yönelik teĢvik etmesi ve destek vermesi gerekmektedir (Çelik, 2006). 

Gerek geliĢmiĢ ülkelerde ekonominin büyümesinin sürdürülebilmesi, gerekse az geliĢmiĢ veya gelismekte olan 
ülkelerde yeni iĢ fikirlerini geliĢtirerek iĢ alanlarının olusturulması ve bu sayede istihdama ve ekonomik büyümeye 
katkıda bulunması nedeniyle, girisimcilik ve girisimci desteklenmeli ve teĢvik edilmelidir. (Özkan ve diğerleri 
2003;149). 

 

3. 3. Arastırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
ÇalıĢmada anakütlesi olarak Atatürk Alatoo Üniversitesinde 2009-2010 öğretim yılında öğretim alan 4. ve 5. sınıf 

öğrencileri seçilmiĢtir. Bu öğrencilerin seçilme nedeni, 4-5 sınıf öğrencilerinin üniversite bitiminde ne yapacaklarına 
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iliĢkin daha realist düĢüncelere sahip olacaklarıdır. Veri toplama yöntemi olarak gözlem ve görüĢme tekniklerinin yanı 
sıra anket formundan yaralanılmıĢtır. Ankette kapalı ve açık uclu sorularla ve soruların önem derecesine göre 
sıralanması istenerek bilgi toplama yoluna gidilmiĢ ve ağırlıklı ortalamalarına göre değerlendirilmiĢtir. Toplam 151 
anket formu dağıtılmıĢ, bunlardan 119‘u değerlendirilmeye uygun özelliktedir. Elde edilen bulgular istatistiki olarak 
analiz edilmiĢtir. 

 
Bu çalıĢmanın amaçlarından birincisi, geleceğe yönelik kariyer planlarının yapıldığı bir dönemde Atatürk Alatoo 

Öğrencilerinin mesleki tercihlerinin neler olduğunu saptanmasıdır. Özellikle giriĢimcilik potansiyelinin tespit 
edilmesidir. Ġkinici amacı ise genelde meslek seçimini, özelde ise giriĢimciliği belirleyen faktörlerin neler olduğunun ve 
etkilerinin araĢtırılmasıdır. Bu bağlamda anketin gençleri geleceğe dair düĢünmeye sevk etmesi de araĢtırmanın bir 
diğer amacını oluĢturmaktadır.  

 

4. 4. AraĢtırmanın Varsayımları 
 
1. Varsayım: Öğrencilerin giriĢimci olma istekleri yüksektir.  
2. Varsayım: Özellikle Ġ.Ġ.B. fakültesi öğrencileri daha fazla giriĢimci olma arzusuna sahiptir.  
3. Varsayım: Öğrencilerin iyi bir kazanca sahip olma arzuları yüksektir ve kar elde etmeyi oldukça önemli 

görmektedirler. 
4. Varsayım: Ailesinde giriĢimci olan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimi daha yüksektir. 
5. Varsayım: Cinsiyet farklılığı giriĢimcilik tercihinde önemli derecede etkiye sahip değildir.  
6. Varsayım: DüĢük gelirli ailelerden gelen öğrenciler güvenceli meslekleri tercih etmektedirler. 
7. Varsayım: Öğrenciler kendi iĢini kurmada sermaye yetersizliğini, vergi sistemini ve devlet politikalarını en 

büyük engel olarak görmektedirler. 
 

5. 5. AraĢtırmanın Bulguları 
 

5.1. Sosyal ve Demografik Faktörler 
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin kiĢisel ve ailesel özellikleri aĢağıda sıralanmıĢtır: 
 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin 87‘si Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi 32‘si ise yeni teknolojiler fakültesi 

öğrencisidir. 
 Öğrencilerin 71‘i 4. Sınıf. 48‘I 5. Sınıf öğrencisidir. 
 YaĢ itibariyle araĢtırmaya katılanların 42‘si 21 yaĢ ve altında, 74‘ü 22 yaĢ ve üzerindedir. 4 kiĢi ise bu soruyu 

yanıtlamamıĢtır. 
 Örnek kitlenin cinsiyetlere göre dağılımı ise 53 bayan, 66 erkek Ģeklindedir. 
 Milliyetlere göre dağılım ise 72 kırgız ve 47‘si diğer millet mensuplarıdırlar. 
 Ailedeki kardeĢ sayısına bakıldığında 1-2 kardeĢli olanlar 25‘I 3-4 kardeĢli olanlar 61, 5 ve üstü ise 25‘tir. 
 Ailelerin yaĢadıkları yer açısından bakıldığında 65‘i Ģehirde, 19‘u ilçede, 6‘sı kasabada ve 21‘i köyde ikamet 

etmektedirler. 
 Ailelerin eğitimin konusunda ise babaların 10‘u master veya doktora eğitimi almıĢ, 73‘ü üniversite 19‘u lise 

9‘u ilk okul mezunudur. Annelerin ise 6‘sı master veya doktora eğitimi 77‘sinin üniversite, 26‘sı lise, 6‘sı ilk 
okul mezunudur.  

 Ailelerin geliri açısından dağılımı ise 5000 som ve altında olanlar 26 (%21.8), 5000 ile 10000 som arasında 
olanlar 31 (%26), 10-15000 som arasında olanlar 33 (%27.7), 15000 ve üstünde alanlar ise 20‘dir (%16.8). 9 
öğrenci bu soruya cevap vermemiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin 17si hali hazırda bir iĢte çalıĢmaktadırlar. 
 Örnek kitlenin anne ve babalarının meslekleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
 

Tablo 1: Ailelerin meslekleri 

Meslekler  Babanın mesleki durumu  Annenin mesleki durumu 

Çiftçi 6 0 

Devlet kurumlarında çalıĢıyor 25 33 

Özel Ģirkette çalıĢıyor 20 8 

Esnaf- Tüccar 3 6 

Kendi iĢletmesi var 22 19 

Emekli 4 7 

ÇalıĢmıyor- Anne Ev hanımı 17 43 

Cevapsız 22 3 

Toplam  119 119 

 
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının mesleklerinde ilk sırada devlet kurumları yer almakta ikinci 

sırada ise kendi iĢletmelerine sahip olmaları yer almaktadır. GiriĢimcilikle ilgili olarak aileden gelen tecrübe durumu 
söz konusudur. 

 
5.2. Meslek Seçimi ve GiriĢimciliği Etkileyen Faktörler 

Ankete katılan öğrenciler okudukları fakülteyi ve bölümü neden seçtiklerine dair yöneltilen soruya verdikleri 
yanıtlar aĢağıda tablo Ģeklinde sunulmuĢtur. 

 
Tablo 2: Bölüm Seçimlerindeki Amaçları 

Seçenekler  M. frekansı 

Ailemin iĢini sürdürebilmek için 15 
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Geleceğimi bağımsız çalıĢmada görüyorum. Bu bölümün bunu 

sağlayacağına inanıyorum 

49 

Bu bölümden sonra iĢ bulmanın kolay olacağına inanıyorum. 21 

Okudugum bölümün arzuladıgım para, söhret, prestij ve 

statüyü kazanacagıma inanıyorum. 

12 

Tesadüfen bu bölümü seçtim  7 

Cevapsız 15 

Toplam 119 

 
Tabloya göre öğrencilerin 49‘u (%41) geleceğimi daha çok bağımsız çalıĢmada görüyorum ve bu bölümün bunu 

sağlayacağına inanıyorum Ģeklinde yanıtlamıĢlar; 21 öğrenci (%17.6) ise bu bölümden sonra iĢ bulmanın kolay 
olacağını düĢünüyorum seçeneğini seçmiĢ; 15‘i (%12) ailesinin iĢlerini devam ettirmek amacıyla seçimini okuduğu 
bölümden yana kullanmıĢtır. 12‘si (%10) de okuduğu bölümün istediği para ve prestiji sağlayacağını düĢündüğü için 
seçmiĢtir. Bu seçimler dikkate alındığında ankete katılan öğrencilerin %50‘den fazlası giriĢimcinin özelliklerinden biri 
olan bağımsız çalıĢma arzusu ve ailenin giriĢimini devam ettirme amacıyla öğretimlerini sürdürdükleri bölümleri tercih 
etmiĢlerdir.  

AraĢtırmada öğrencilerin giriĢimcilik potansiyellerini ortaya koymak amacıyla gelecek 3 yıl içinde kendi iĢinizi 
kurmayı düĢünüyor musunuz sorusu yöneltilmiĢtir. Bu soruda çok düĢünüyorum ve kesinlikle düĢünüyorum seçeneğini 
seçen öğrencilerin giriĢimci olduğu kabul edilmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin 94‘ü giriĢimcidir. 
Oransal bir ifadeyle %78.9‘sı giriĢimcidir. GiriĢimci olanların 69‘u (%79) Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencisi; 
25‘i (%78) ise yeni teknolojiler fakültesi öğrencisidir. Her iki fakülte öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimleri arasında 
önemli bir farka rastlanmamaĢtır. Aldıkları eğitim açısından daha fazla giriĢimci düĢünce sahip olacakları öngörülen 
Ġktisat fakültesi öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimi, Teknoloji fakültesi öğrencilerinden %1‘lik bir farkla daha yüksektir. 
Bu sonuç 2. Varsayım olan Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin giriĢimcilik eğiliminin daha yüksek olacağı 
varsayımını küçük bir farkla da olsa desteklemektedir.  

Cinsiyet açısından ise kendilerini giriĢimci olarak nitelendirdiğimiz öğrencilerin 52‘si (%78.7si) erkek; 42‘si 
(%79‘u) bayandır. Cinsiyetin giriĢimciliğe etkisinin olmayacağı varsayımıyla örtüĢen bir sonuç ortaya çıkmıĢtır. Ancak 
bu durum daha önce yapılan çalıĢmaların varsayım ve sonuçlarıyla paralellik göstermemektedir (Arslan; 2002, 
Emsen;1996, Özden vd;). Bu durum Sovyetler birliği döneminden kalma meslek tercihinde cinsiyet ayrımının olmaması 
fikir ve düĢüncelerinin etkilerinin hala devam ettiği Ģeklinde açıklanabilir. 

GiriĢimci diye nitelendirebileceğimiz grubtan 32 (%35‘i) öğrencinin anne veya babasının kendine ait iĢletmesi var; 
esnaf veya tüccardır. 62 (%65.9) öğrenci ise diğer meslek mensubu olan ailelerin fertleridirler. Bu durum ailesinde 
giriĢimci bulunanların giriĢimcilik eğiliminin daha yüksek olacağı varsayımını doğrular nitelikte değildir. 

Örnek kitleye meslek seçimleri konusunda daha ayrıntılı bir seçenek sunan baĢka bir soruda ise tercih edecekleri 
meslekleri önem sırasına göre sıralamaları istenmiĢtir. Bu soruya verilen cevaplar tablo 3‘te yer almaktadır. 

 
Tablo 3: Mesleki Tercihler 

Önem 

düzeyi  

Devlet 

memurluğu 

Öğretmen- 

lik 

Akademis-yen Bankacılık Muhase-

becilik 

Kendi  

iĢi 

Özel  

sektör 

Yurt dıĢında 

çalıĢma 

1 28 10 5 17 1 27 8 22 

2 10 5 13 17 13 25 22 13 

3 11 10 12 21 9 16 16 25 

4 12 8 14 8 21 15 23 15 

5 11 12 10 17 19 14 17 11 

6 8 9 25 12 27 9 18 8 

7 15 23 25 14 13 6 10 8 

8 21 39 10 9 11 6 2 15 

cevapsız 3 2 5 4 5 1 3 2 

toplam 119 119 119 119 119 119 119 119 

 
ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin meslek tercihlerinde, önem seviyesi 1 olarak seçtikleri meslekler içinde, ilk 3 sırada 

devlet memurluğu 28, kendi iĢini kurma 27 ve yurt dıĢında çalıĢma 22 yer almaktadır. Ancak ilk 3 önem seviyesi içinde 
ise kendi iĢini kurma toplamda 68 öğrenci tarafından tercih edilmiĢtir. Yüzdesel olarak araĢtırmaya katılanların %57‘si 
kendi iĢini kurmayı ilk üç önem seviyesinde olduğunu belirtmiĢlerdir. Yurt dıĢında çalıĢma, öğrencilerin %50‘sinin ilk 
üç önem seviyesinde buldukları ikinci tercih olmuĢtur. Ġlk üç önem seviyesinde %46 oran ile üçüncü sırada bankacılık 
yer almaktadır. Devlet memurluğu ise ilk önem seviyesinde çok tercih edilse bile ilk üç önem seviyesi toplamında %41  
oranla dördüncü sırada tercih edilmiĢtir. Elde edilen bulgular öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin yüksek olduğunu 
göstermiĢtir. Bu sonuç 1. Varsayımla tutarlıdır. 

Fakülteler bazında mesleki tercihlerde farklılıkların söz konusu olup olmadığını incelemek üzere tablo 4‘te her iki 
fakülte öğrencilerinin mesleki tercihlerine yer verilmiĢtir. 

 
Tablo 4: Mesleki Tercihlerde Eğitim Faktörü 

 Devlet 

memurluğu 

Öğretmenl

ik 

Akademis

- yenlik 

Bankacılık Muhasebe

ci-lik 

Kendi iĢi 

 

Özel  

sektör 

Yurt 

DıĢında 

Önem 

düzeyi 

ĠĠB

F 

YTF ĠĠB

F 

YT

F 

ĠĠB

F 

YT

F 

ĠĠB

F 

YT

F 

ĠĠB

F 

YT

F 

ĠĠB

F 

YT

F 

ĠĠB

F 

YT

F 

ĠĠB

F 

YT

F 

24 24 4 1 9 4 1 15 2 - 1 21 6 6 2 17 5 

2 7 3 2 3 8 5 15 2 9 4 21 4 18 4 7 6 
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3 6 5 5 5 7 5 18 3 8 1 10 6 14 2 19 6 

4 9 3 6 2 11 3 6 2 16 5 10 5 18 5 9 6 

5 10 1 8 4 8 2 13 4 14 5 9 5 11 6 8 3 

6 7 1 9 0 20 5 4 8 20 7 5 4 10 8 8 - 

7 8 7 21 2 18 7 8 6 9 4 5 1 7 3 7 1 

8 15 6 33 6 7 3 5 4 7 4 5 1 1 1 10 5 

cevapsı

z 

1 2 2 - 4 1 3 1 4 1 1 - 2 1 2 - 

toplam 87 32 87 32 87 32 87 32 87 32 87 32 87  32 87 32 
 
Ġktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerinin ilk üç önem seviyesindeki meslek tercihlerinde kendi iĢini kurma 

%59.7 oranla ilk sıradadır, yeni teknojiler fakültesi öğrencilerinini ilk tercih sırasında da % 53 oranla öğretmenlik ve 
yurt dıĢında çalıĢma altenatifi birinciliği paylaĢmaktadırlar. Çok az bir farla kendi iĢini kurma %50 oranla ikinci sırada 
yer almıĢtır. iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerinin % 55‘nin ikinci sırada tercih ettikleri bankacılık alternatifi 
yeni teknolojiler fakültesi öğrencilerinin sadece %21 si tarafından tercih edilmiĢtir. Diğer yandan yeni teknolojiler 
fakültesi öğrencilerinin %53‘ü tarafından tercih edilen ve ilk sırada yer alan öğretmenlik seçeneği, iktisat fakültesi 
öğrencilerinin sadece %9‘unun ilk sıralarda tercih ettiği bir alternatif olmuĢtur. Ġktisat fakültesi öğrencilerinin üçüncü 
sırada tercih ettikleri yurt dıĢında çalıĢma ise öğrencilerin %49‘u tarafından seçilmiĢtir. Meslek seçimi 
detaylandırırldığında bulgular, çalıĢmanın 2. varsayımı olan ĠĠBF öğrencilerinin daha yüksek giriĢimcilik eğilimine 
sahip olacağını destekler durumdadır ve iktisat fakültesi öğrencilerinin giriĢimcilik eğiliminin daha yüksek olacağı 
varsayımı doğrulanmıĢtır. 

 
Tablo 5: Meslek Seçimine Etki Eden Faktörler  

Önem 
düzeyi  

Kar elde 
etme 

Bağımsız 
çalıĢma 

KiĢisel  
tatmin 

Toplum-
sal statü 

 Ġdealini 
gerçekleĢtir

me 

Sabit ve 
risksiz 

gelir 

Grup 
çalıĢmas

ı yapma 

Belirli 
çalıĢma 

saatleri 

Yüksek 
ücret 

1 11 17 10 4 36 6 11 8 17 

2 20 19 13 15 14 8 4 12 15 

3 10 17 20 14 11 9 9 15 17 

4 9 17 8 18 12 15 15 10 14 

5 11 9 14 14 15 18 10 10 12 

6 9 10 15 14 13 20 10 10 11 

7 11 10 17 14 3 18 22 17 10 

8 12 14 13 8 6 11 24 11 8 

9 23 3 5 13 3 14 12 22 14 

cevapsız 3 3 4 3 6  2 4 1 

toplam 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

 
Meslek seçiminde etkili olan faktörlerin neler olduğunu irdelemek amacıyla yöneltilen soruya öğrencilerin 

verdikleri cevaplar tablo 5‘te gösterilmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin 36‘sı (%30) kendi ideallerini 
gerçekleĢtirmeyi meslek seçiminde birinci derecede etkin faktör olarak görmektedirler. 17 (%14) öğrenci ise yüksek 
ücret ve bağımsız çalıĢma isteğinin meslek seçimini ilk önem seviyesinde ekili olduğunu belirtmiĢlerdir. Ġlk üç önem 
seviyesi dikkate alındığında yine idealini gerçekleĢtirme %51 oranla ilk sırada; bağımsız çalıĢma isteği %44 oranla 
ikinci sırada ve yüksek ücret alma %41 oranla ikinci sırada yer alan faktörler olmuĢtur. Gerek idealini gerçekleĢtirme 
gerekse bağımsız çalıĢma isteği ve kiĢisel tatmin faktörleri girĢimci eğilime sahip olan ya da bu yönde fikirlerin 
tamamlayıcı ve/veya bütünleyicisi olarak değerlendirilebilinir. Bu bağlamda örnek kitlenin meslek seçiminde ilk 
sıralarda yer alan kendi iĢini yapma isteği ile bu isteğe etki eden unsur olarak da yukarıda bahsedilen faktörlerin 
öncelikli olması birbirini destekler niteliktedir. Ancak giriĢimcilikle doğrudan ilintili olan kar elde etme faktörü 
öğrencilerin %34‘ü tarafından ilk üç önem seviyesinde görülmüĢtür. Bu sonuç üçüncü varsayım olan öğrencilerin kar 
elde etme isteği yüksektir varsayımıyla paralellik arz etmemektedir. Diğer yandan yüksek ücret alma faktörünün %41 
oranla üçüncü sırada yer alması da araĢtırma kapsamındaki öğrencilerin çoğunluğunda tespit edilen giriĢimci eğilimiyle 
tezatlık göstermektedir. Zira yüksek ücret bir yerde baĢkası adına çalıĢmayı gerektirdiğinden giriĢimcinin doğasına 
aykırı bir durumu ifade etmektedir. 

Yüksek gelire sahip ailelerin çocuklarının giriĢimcilik potansiyelinin daha fazla olması beklenmektedir. 
ÇalıĢmanın 6. varsayımı da ailelerin gelir dururmuna göre öğrencilerin meslek tercihinde bulunacağını öngörmekte ve 
düĢük gelire sahip ailelerin çocukları riskten uzak düzenli bir geliri olan meslekleri tercih edeceklerini varsaymaktadır. 
Genel olarak araĢtırmaya katılan öğrencilerin %44.5‘i yüksek gelire sahip ailelerden gelmekte, buna karĢılık 
öğrencilerin %78.9‘u kendini giriĢimci olarak nitelediğimiz grup içinde yer almaktadır. GiriĢimci olarak nitelediğimiz 
öğrencilerin 56‘sı (%59.5) düĢük gelirli aile ferdiyken; 38 öğrenci (%40.5) yüksek gelirli aile ferdidir. Bu veriler düĢük 
gelirli ailelerden gelen öğrencilerin de risk alma faktörü yüksek olan giriĢimciliği tercih ettiğini ortaya koymaktadır.  

 
Tablo 6: Aile Gelir Seviyesi ile Mesleki Tercih ĠliĢkisi 

 Devlet 

memurluğu 

Öğretmenli

k 

Akademis- 

yenlik 

Bankacılık Muhasebeci

-lik 

Kendi iĢi 

 

Özel  

sektör 

Yurt 

DıĢında 

Önem 

düzeyi 

100

0  

1000 

+ 

100

0  

100

0 + 

100

0  

100

0 + 

100

0  

100

0 + 

100

0  

100

0 + 

100

0  

100

0 + 

100

0  

100

0 + 

100

0  

100

0 + 

1 16 12 6 4 2 3 12 5 1 - 16 11 4 4 10 10 

2 6 4 4 2 8 5 11 6 6 7 16 9 15 7 7 8 
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3 4 6 4 6 8 4 11 10 5 4 11 5 8 8 19 6 

4 7 4 5 3 4 10 7 1 12 9 7 8 17 6 9 6 

5 6 5 4 8 7 3 9 8 13 6 9 5 8 9 7 4 

6 3 5 5 4 17 8 8 4 18 9 6 3 6 12 5 3 

7 10 5 16 7 13 12 7 7 6 7 2 4 9 1 5 3 

8 15 6 24 15 8 2 2 7 5 6 4 2 1 1 6 9 

cevapsı

z 

3  1 1 3 2 3 1 4 1 1  2 1 2  

toplam 70 47 69 50 70 49 70 49 70 49 72 47 70 49 70 49 

 
Gelir seviyesi ve meslek tercihi arasındaki iliĢkiyi daha kapsamlı analiz etmek üzere ailenin geliriyle öğrencilerin 

mesleki tercihleri gösteren tablo 6 hazırlanmıĢtır. Bu tabloya göre ilk üç önem seviyesi baz alındığında gelir seviyesi 
10000 som ve altında olan aileden gelen öğrencilerin 43‘ü (%59.7) kendi iĢini kurmayı tercih ederken; geliri 10000 som 
ve üzerinde olan aileden gelenlerin 25‘i (%53) kendi iĢini kurmayı tercih etmiĢlerdir. Her iki gelir seviyesinden gelen 
öğrencilerin ilk tercihi kendi iĢlerini kurma olmuĢtur. Nispeten düĢük gelirli olarak değerlendirdiğimiz aileden gelen 
öğrencilerin ilk tercihi olarak kendi iĢlerini kurma seçeneğini tercih etmeleri oldukça çarpıcı bir sonuç olarak karĢımıza 
çıkmıĢtır. Yine düĢük gelirli aileleden gelen öğrencilerin %51‘i yurt dıĢında çalıĢma alternatifini ikinci sırada tercih 
etmiĢler; aynı Ģekilde yüksek gelirli aileden gelen öğrencilerin %48‘i de yurt dıĢında çalıĢmayı ikinci sırada tercih 
etmiĢlerdir. Böylece her iki gelir seviyesinden gelen öğrencilerin ikinci tercih ettiği alternatif yurt dıĢında çalıĢma 
olmuĢtur. DüĢük gelirli aileden gelen öğrencilerin %47‘si üçüncü tercihi olarak bankacılığı seçmiĢlerdir. Yüksek gelirli 
ailelerden gelenlerin %46.8‘i devlet memurluğunu üçüncü sırada tercih etmiĢtir. AraĢtırma kapsamında düĢük gelire 
sahip aile ferdi olan öğrencilerin ilk tercihi olan kendi iĢini kurma alternatifinin barındığı risk ve ikinci terciholan yurt  
dıĢında çalıĢma seçeneğinin içinde barındırdığı belirsizlik çalıĢmanın 6. varsayımı olan düĢük gelerli aileden gelen 
öğrenciler güvenceli meslekleri tercih eder öngörüsünü çürütmektedir. 

 
Tablo 7 :Meslek Seçiminde Cinsiyet Faktörü 

 Devlet 
memurluğu 

Öğretmenli
k 

Akademisye
nlik 

Bankacılık Muhasebecil
ik 

Kendi iĢi 
 

Özel sektör Yurt 
DıĢında 

Önem 
düzeyi 

Bay
an 

Erke
k 

baya
n 

Erke
k 

Baya
n 

Erke
k 

Bay
an 

Erke
k 

Bay
an 

Erke
k 

Bay
an 

Erke
k 

Bay
an 

Erke
k 

Bay
an 

Erke
k 

1 10 18 6 4 3 2 10 7 - 1 8 19 1 7 13 9 

2 3 7 5 1 8 5 5 12 5 8 10 15 11 11 5 8 

3 4 7 2 8 7 5 1 11 4 5 8 8 9 7 10 15 

4 6 6 2 6 4 10 4 4 11 10 7 8 11 12 7 8 

5 5 6 2 10 5 5 9 8 6 13 9 5 6 11 8 3 

6 5 3 6 3 9 16 2 10 12 15 6 3 7 11 4 4 

7 8 7 11 12 11 14 5 9 9 4 2 4 5 5 1 7 

8 11 10 19 20 3 7 6 3 3 8 3 3 1 1 5 10 

cevaps
ız 

1 2  2 3 2 2 2 3 2  1 2 1  2 

topla
m 

53 66 53 66 53 66 53 66 53 66 53 66 53 66 53 66 

 
ÇalıĢmanın genel bulguları giriĢimci olarak nitelenen öğrencilerin cinsiyet ayrımında farklılıkların olmadığı 

sonucunu ortaya koymuĢtur. Bu sonucun daha detaylı irdelemek üzere tablo 7 hazırlanmıĢtır. Bu tabloya göre bayan 
öğrencilerin 13‘ünün (%24.5) ilk tercih ettiği meslek yurt dıĢında çalıĢma alternatifiyken, buna karĢılık erkek 
öğrencilerin 19‘u (%28.7) ilk tercih olarak kendi iĢini kurma alternatifini seçmiĢlerdir. Ġlk öncelikler açısından bayan ve 
erkek öğrencilerin tercihleri biribirinden farklılık göstermektedir. Ġlk üç önem düzeyinde ise bayan öğrencilerin ilk 
tercihinde yine 28 kiĢiyle (%52.8) yurt dıĢında çalıĢma yer alırken, erkek öğrencilerin ilk tercihinde 42 kiĢiyle (%63.6) 
kendi iĢini kurma yer almıĢtır. Bayan öğrencilerin 26‘sı (%49) kendi iĢini kurma alternatifini ikinci sırada tercih 
etmiĢlerdir. Erkek öğrencilerin ikinci terhici ise 32 kiĢinin (%48) seçimiyle yurt dıĢında çalıĢma ve devlet memuruluğu 
olmuĢtur. Üçüncü tercihlerde ise bayanların 21‘i (%39.6) özel sektörde çalıĢmayı, erkeklerin ise 30‘u (%45) bankacılığı 
tercih etmiĢlerdir. Bu verilere göre meslek seçiminde cinsiyet ayrımı söz konusu olmakta ve özellikle giriĢmciliğin 
yansıması olan kendi iĢini kurma alternatifini erkek öğrencilerin daha öncelikli tercih etmesi çalıĢmanın 5. varsayımıyla 
örtüĢmemektedir. Ayrıca mesleki tercihleri gösteren tablo 3‘teki sonuçlarla karĢılaĢtırıldığında tablo 3‘ün daha çok 
erkek öğrencilerin tercihini yansıtan bir nitelikte olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun nedeni ise 
araĢtırmaya katılan öğrencilerin %55.4‘ünün erkek olması gösterilebilir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin gelecekte kendi iĢletmelerine sahip olmalarında muhtemel engelleri önem 
düzeyine göre sıralamaları istenmiĢ ve verilen cevaplar tablo 8‘de gösterilmiĢtir.  

 
Tablo 8: GiriĢimliğe Engel Olan Faktörler 

Önem düzeyi  Sermaye 

Yetersizliği 

Devlet 

politikaları 

Vergi sistemi TeĢviğin 

Yetersizliği 

Eğitim 

Yetersizliği 

Model 

Eksikliği 

Rekabet 

ġansının 
azlığı  

1 48 25 9 7 13 8 10 

2 20 27 27 11 13 9 13 

3 12 17 26 26 14 13 9 

4 14 14 13 29 20 21 5 
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5 8 8 21 21 25 24 15 

6 9 12 11 11 21 22 18 

7 7 12 8 11 10 17 44 

cevapsız 1 4 4 3 - 5 5 

Toplam  119 119 119 119 119 119 119 

 
Öğrencilerin 48‘i (%40) bir iĢletme kurmalarının engeli olarak ilk sırada sermaye yetersizliğini; 25‘i ise (%21) 

devlet politikalarını ilk engel olarak görmektedir. Ġlk üç önem düzeyinde ise 69 öğrenci (%57.9) ilk sırada devlet 
politikalarını, 62 öğrenci (%52) ikinci sırada vergi sistemini, 60 öğrenci (%50) ise sermaye yetersizliğini üçüncü sırada 
keni iĢlerini kurmanın engeli olarak görmektedirler. Bu sonuçlar çalıĢmanın 7. Varsayımıyla paraleldir.  

 
Genel Değerlendirme ve Sonuç  

GiriĢimcilik ekonomik kalkınma ve sosyal geliĢmenin temel dinamiklerindendir. GiriĢimcilik geliĢmiĢ ülkelerin 
mevcut konumlarına ulaĢmanın itici gücünü oluĢturmuĢtur. Planlı ekonomiden serbest Pazar ekonomisine geçen 
Kırgızistanda ekonominin yeniden yapılandırılması sürecinde giriĢimciliğin önemi bir kez daha ortaya çıkmıĢtır. 
Nüfusunun çoğunluğunun gençlerden oluĢması da Kırgızistan açısından giriĢimcilik potansiyelinin varlığını ortaya 
koymak da ve üzerinde durulması gereken konulardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

BaĢarmanın yolunun iĢe baĢlamaktan geçeceği muhakkaktır. GiriĢimcilik açısından iĢe baĢlama ise risk alma, 
sorumluluk yüklenmekten geçer. Sovyetler birliği döneminde ekonomik ve sosyal hayata dair bir çok olgunun merkezi 
yönetim tarafından planlanıyor olması Kırgızistan‘ın giriĢimciliğe dair sosyo-ekonomik mirasının zengin olmadığı bir 
gerçektir. Ancak yaĢanan ekonomik ve politik geçiĢ süreci bireylerin düĢünce ve davranıĢlarında da geçiĢlere neden 
olmuĢ, toplumun yaĢamı ve gelecek planları bu doğrultuda Ģekillenmeye baĢlamıĢtır.  

ÇalıĢma sonuçları öğrencilerin yaĢadıkları toplum açısından yeni bir olgu olan giriĢimcilik fikrine uzak 
olmadıklarını göstermeketdir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı kendi iĢini kurma eğilimine sahiptir. Ġlk 
üç önem sevisinde %57 öğrenci ilk sırada kendi iĢini kurmayı seçmiĢtir. Ayrıca meslek seçimine etki eden faktörler de 
kendi iĢini kurma yani giriĢimci olma isteğini destekler niteliktedir. Zira meslek tercihinde etkili olan faktörlerin 
baĢında kendi idealini gerçekleĢtirme ve bağımsız çalıĢma yer almaktadır. Ancak giriĢimcilikle doğrudan ilintili olan 
kar elde etme faktörü öğrencilerin %34‘ü tarafından ilk üç önem seviyesinde görülürken, yüksek ücret alma faktörünün 
%41 oranla üçüncü sırada yer alması da araĢtırma kapsamındaki öğrencilerin çoğunluğunda tespit edilen giriĢimci 
eğilimiyle tezatlık göstermektedir. Zira yüksek ücret bir yerde baĢkası adına çalıĢmayı gerektirdiğinden giriĢimcinin 
doğasına aykırı bir durumu ifade etmektedir. Bu tezatlık devlet memurluğunun öğrencilerin %40‘ı tarafından ilk üç 
önem seviyesinde seçilerek hala gözde bir tercih olduğu gerçeğini açıklanabilir.  

Anket sonuçları genel olarak giriĢimcilik eğiliminde cinsiyet ayrımının etkin olmadığını ancak meslek tercihi 
detaylandırıldığında erkek öğrencilerin giriĢimcilik eğiliminin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Fakat bayan öğrencilerin de ikinci tercihinde kendi iĢini kurma yer almaktadır. Ailelerin geliri 
bakımından keni iĢini kurma fikri yüksek gelire sahip ailelerde daha yüksek olması beklenirken anket sonuçları böyle 
bir ayrımın olmadığını ortaya koymuĢtur. Hatta beklenilenin aksine nispeten düĢük gelirli olarak değerlendirdiğimiz 
aileden gelen öğrencilerin ilk tercihi olarak kendi iĢlerini kurma seçeneğini tercih etmeleri oldukça çarpıcı bir sonuç 
olarak karĢımıza çıkmıĢtır.  

Diğer yandan meslek seçenekleri arasında yurt dıĢında çalıĢma fikri de önemli seviyede tercih edilmektedir. 
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %50‘si yurt dıĢında çalıĢmayı ilk üç tercih olarak seçmiĢtir. Bu sonuç Kırgızistan‘ın 
yaĢadığı göç olgusunun bir götergesi olması açısından manidardır.  

Sonuç olarak ankete katılan öğrencilerin kendi iĢini kurma seçeneğinin yüksek oranda ve yüksek önem 
seviyesinde seçmeleri öğrencilerin gelecekte giriĢimcilik potansiyelinin yüksek olduğunu ancak bu potansiyeli 
uygulama dökme konusunda devlet politikalarını, vergi sistemini ve sermaye yetersizliğini giriĢimciliğin önündeki 
engel olarak gördüklerini ortaya koymuĢtur.  
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Özet  

Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti bölgelerinde önemli rollere sahip devletlerdir. Her iki devlet de hızla geliĢmek 
ve ―çağdaĢ medeniyetler‖ seviyesine ulaĢmak gibi bir hedef taĢımaktadır. Her iki ülke de ―az zamanda büyük iĢler 
baĢarmak‖ azmindedir. Ġnsani GeliĢmiĢlik Endeksi (2009) verilerine göre Türkiye 79, Kırgızistan 120. sıradadır. ĠĢsizlik 
oranı Kırgızistan‘da % 12, 8; Türkiye‘nin 19, 8‘dir (TUIK verilerine Türkiye‘de 2009 yılı iĢsizlik oranı % 14). 2007 
yılında Toplam milli gelir Türkiye‘de 655, 9 milyon USD; Kırgızistan da 3, 7 milyon USD; kiĢi baĢına düĢen milli gelir 
Türkiye‘de 8877 USD, Kırgızistan 715 USD‘dir (UNDP, 2009). Schumpeterci yaklaĢımla giriĢimci, yeni bir buluĢ veya 
mal üreterek yenileĢimci (innovative) teknolojiler kullanarak üretim sürecinde reform yapmaktadır. Kırgızistan 
açısından kısa sürede giriĢimci bir neslin yetiĢtirilmesi hayati önem taĢımaktadır. Bu yolda büyük görevlerden birisi de 
eğitim sistemine düĢmektedir. Eğitim sistemi içinde özellikle de üniversitelerin giriĢimci niteliklere sahip bireyler 
yetiĢtirmesi, istihdamın artırılması ve ulusal kalkınmanın sağlanması açısından oldukça önemlidir. Pek çok çalıĢmada 
giriĢimci kiĢiliğin özyeterlilik, baĢarı güdüsü, çalıĢkanlık, vizyon oluĢturma, yenilikçilik, yaratıcılık, proaktiflik, hızlı 
öğrenme ve kavrama, risk göze alma, fırsatları yakalama, kar arzusu taĢıma, değer yaratma motivasyonu gibi treytleri 
içerdiği belirtilmektedir. Bu çalıĢma giriĢimci bireylerin yetiĢtirilebileceği en önemli sistemlerden birisi olan 
üniversitelerin bu rollerini ne kadar yerine getirebildiğini anlamayı hedeflemektedir. Bu çalıĢmada Kırgızistan‘daki 
Manas Üniversitesinde ve Türkiye‘deki Pamukkale Üniversitesinde okuyan Ġktisat, ĠĢletme ve Maliye bölümü 
öğrencileriyle çalıĢılmıĢtır. Her iki grupta da üniversite eğitimine baĢlayan ve eğitiminin sonuna gelen öğrenci 
gruplarının giriĢimcilik profilleri incelenmiĢtir. GiriĢimcilik potansiyelinin ölçülmesi için Hisrich ve Peters (2002) 
tarafından oluĢturulan, Türkçe formu Alpkan ve Elçi (2006) tarafından geliĢtirilen bir ölçek kullanılmıĢtır. Sonuçlara 
göre, tüm gruplardan sadece Pamukkale Üniversitesi Maliye 4 sınıflarının giriĢimcilik puanları birinci sınıflarına göre 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Üniversite Eğitimi, GiriĢimci Profili  
 

Abstract 
Kyrgyzstan and The Republic of Turkey are the countries which have important roles in their own region. Both 

governments have a goal like to develop fast and reach the ―modern civilization‖ level. Both countries are determined to 
―succeed in great actions in a short time‖. According to Human Development Index (2009) data, Turkey is in 79th and 
Kyrgyzstan is 120th row. Unemployment rate is % 12, 8 in Kyrgyzstan, %19, 8 in Turkey (According to TUIK* data 
unemployment rate is % 14 in 2009 in Turkey). GDP is 655, 9 million USD in Turkey; 3, 7 million USD in Kyrgyzstan; 
GDP per capita is 8877 USD in Turkey, 715 USD in Kyrgyzstan in 2007(UNDP, 2009). Entrepreneur has reformed in 
manufacturing process with producing a new goods and using innovative technologies with Schumpeterist approach. 
Raising an entrepreneur generation in a short time has carried crucial importance for Kyrgyzstan. Education system has 
undertaken great duty in this way. Raising individuals who have entrepreneur qualification by the universities in 
educational system is quite important for increasing employment and providing national development. In plenty of 
studies it has defined that entrepreneur personality includes traits like self efficacy, achievement motivation, diligence, 
forming vision, being innovative, creative and proactive, fast learning and comprehension, taking risk, catching 
opportunities, desiring profit, creating value motivation. This study aimed to understand whether the universities which 
are one of the most important systems to raise entrepreneur individuals accomplish this role. Students from Department 
of Economics, Business Administration and Public Finance in Manas University in Kyrgyzstan and Pamukkale 
University in Turkey participated in this study. In both groups entrepreneurship profiles of students who started 
university education and came to the end of the university education were examined. To evaluate entrepreneurship 
potential, a scale which was developed by Hisrich and Peters (2002) and adapted to Turkish by Alpkan and Elçi (2006) 
was used. Results revealed statistically significant difference between only Pamukkale University Public Finance 
Department senior students‘ and first grade students‘ entrepreneurship scores in all groups. 

Key Words: Entrepreneurship, University Education, Entrepreneur Profile  
 
 

GĠRĠġ  
Genel kabul gören tanımına göre giriĢimci, fırsatları takip ederek, risk alıp yenileĢim (innovation) yapan kiĢidir. 

Bu risk alma ve yenileĢimin getirisi sıra dıĢı bir kar ve/veya yepyeni bir sektörün doğması, sektörün ele geçirilmesi vb. 
gibi stratejik kazanımlardır. Kazanımlar çeĢitli düzeylerde aĢama aĢama ele alındığında bireye, örgütüne, toplumuna 
önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu sebeple günümüzde konuya olan kamusal ilgi artmaktadır.  

Sosyal bilimlerin değiĢik disiplinlerinden gelen çalıĢmacılar, giriĢimcilik kavramını tanımlamasında ve 
yorumlamasında farklı yollar izlemiĢtir. Bilindiği gibi, günümüzde de bütün ekonomistlerin kabul ettiği, her ekonomiye 
uygun bir giriĢimcilik tanımı üretilememiĢtir. Bununla birlikte kavramın ekonomi biliminin kendisi kadar eski olduğu 
düĢünülmektedir. Ġlk olarak 18.yy. baĢlarında Cantillon tarafından kullanılmıĢtır. Daha sonra J. B. Say giriĢimcilerin 
lider olması gerektiğini eklemiĢtir. Smith, Ricardo, Mill konuya küçük temaslarda bulunmuĢtur. Üretim için giriĢimcilik 
gereksinimini ilk olarak Marshall vurgulamıĢtır (Burnett, 2000). Marshall‘ın tanımladığı dört üretim (toprak, iĢgücü, 
sermaye, organizasyon) faktöründen organizasyonun arkasındaki itici gücün giriĢimcilik olduğunu düĢündüğü 
anlaĢılmaktadır. Marshall ve Mill giriĢimci özelliklerin toplumda çık sık rastlanmayan özellikler olduğuna 
inanmaktadır. Bununla birlikte giriĢimcilik için gerekli becerilerin öğrenilebileceği ifade edilmektedir. Marshall‘a göre 
baĢarılı giriĢimcilerin sahip olduğu özellikler; belirli bir endüstride geniĢ ölçüde kavrayıĢa sahip olma; mümkün olan 
her durumda tarafsızlığını sürdürme; arz – talepteki değiĢimleri ustaca öngörme; eksik bilgi olsa bile eylem için hevesli 
olmadır.  
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KAVRAMSAL ARKAPLAN 
GiriĢimcilik kavramının yatırımcı, sermaye sahibi kavramları ile anlamsal yakınlığı, sık sık birbiri yerine 

kullanılmasına yol açmaktadır. Bunu eleĢtiren çalıĢmacılar, giriĢimcilik kavramının yenileĢimci (innovative) bir yönü 
olduğunu vurgulamaktadır. Her yatırım sahipliğinin giriĢimcilik olarak nitelendirilemeyeceği belirtilmektedir. TUSĠAD 
(2002:17) için hazırladığı raporda Çetindamar ―hem Ģirket açma süreci, hem de yenilikler yapma süreci giriĢimcilik 
kapsamındadır‖ diyerek giriĢimciliğin iki yönünü de kapsayacak biçimde tanımı çerçevelemiĢtir. 

Bir iktisadi kavram olarak doğan giriĢimcilik, yirminci yüzyılın son iki çeyreğinde sosyoloji, psikoloji, yönetim 
bilimleri gibi alanlardan gördüğü yoğun ilgiyle disiplinler arası bir hal almıĢtır. GiriĢimcilik, iĢsizlik için bir çözüm 
olarak görülmesi; son on yıllarda gitgide güçlenen yeni ekonominin temel taĢlarından birisi olarak kabul edilmesi; 
iktisat ve iĢletme alanlarından konu üzerindeki çalıĢmaların artması sebepleriyle hızla popülerleĢmektedir.  
GiriĢimciliğin ekonomiye katkısı kaynakların daha etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını sağlamasının yanı sıra 
yenileĢim sayesinde endüstriler ortaya çıkarmakta, sektörel ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır (TUSĠAD, 2002: 
43). Birçok modern iktisatçı da ekonomik geliĢmenin sağlanabilmesinde giriĢimciliğin büyük rolü olduğunu 
düĢünmektedir. Schumpeter, bir ulusun teknolojik değiĢimi ve yenileĢim için giriĢimcinin önemli olduğunu 
savunmaktadır. Daha sonraki dönemlerde, yenileĢim ve ekonominin geliĢmesiyle araĢtırma-geliĢtirmeye büyük 
kaynaklar ayırabilen dev firmaların bu rolü üsteleneceğini belirtilmiĢtir. Bugün her iki argümanın da doğru 
görünmektedir (Kızılkaya, 2005).  

Schumpeter icat (yeni bir teknolojik bilginin bulunması) ve yenilik (yeni bir teknolojinin üretim alanına 
uygulanması) arasında ayrım yapmaktadır. Önceki dönemlerde giriĢimci, hazır icatları bulup yatırımlarıyla yeniliklere 
dönüĢtürmüĢtür. Ancak daha sonraki zamanlarda dev firmaların, büyük Ar-Ge bütçeleri bu ayrımı gereksiz kılmıĢtır. Bu 
tür firmalar, yenilikler ve icatları kendi örgütsel Ģemaları dahilinde gerçekleĢtirmektedir. Bu durumda da ―giriĢim 
olgusu ile yatırım olgusu örtüĢmeye baĢlayacak ve çakıĢtıkları zaman boyutunda da giriĢimcinin kapitalistten hiçbir 
farkı kalmayacaktır‖ (Kızılkaya, 2005).  

Kavramla ilgili önemli bir geliĢme de kamu ve örgüt içindeki farklı giriĢimci nitelikteki eylemleri tanımlamak için 
Intrapreneurship, Corporate Entrepreneurship, Social Entrepreneurship kavramsallaĢtırmalarının yapılmasıdır. 
Çoğunlukla yenileĢim ve giriĢimciliğin paralel olduğu düĢünülmektedir. Buna karĢılık Peter Drucker ―yaratıcı taklit‖ 
kavramını sunmaktadır. Yaratıcı taklit, taklitçilerin bir yenileĢimin nasıl uygulanabileceğini, kullanılabileceğini, kendi 
özgün piyasalarında satılabileceğini aslında yenileĢimi gerçekleĢtirenlerden daha iyi anladığı zaman mümkündür. Bu 
sebeple geliĢmekte olan ülkelerde geleneksel anlamdaki ürün ve süreç geliĢtirme yerine, daha çok taklit etme ve 
uyarlama yapmaktadır (Burnett, 2000).  

 
GĠRĠġĠMCĠ KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ 

GiriĢimcilik konusunda en çok tartıĢma yaratan paradigmalardan birisi de giriĢimci kiĢilerin belirleyici 
özelliklerinden söz edilip edilemeyeceğidir. Bir yandan psikoloji kökenli ―büyük adam‖ yaklaĢımını takip edenlerin, 
kalıtsal biçimde sahip olunan giriĢimci kiĢilik özellikleri iddiası bulunmaktadır. Diğer tarafta ise, giriĢimciliğin 
tamamıyla çevresel koĢullar tarafından belirlendiği davranıĢçı yaklaĢım temelli bakıĢ açısı bulunmaktadır. Gartner‘a 
(1985: 702) göre, yeni yatırımlar çevre, birey, örgütler ve süreç arasındaki etkileĢimle ortaya çıkmaktadır. Jackson ve 
arkadaĢlarının (2003) bildirdiğine göre Fry baĢarı ihtiyacını da kapsayan bir grup giriĢimci kiĢilik özelliği tespit 
ederken; Scarborough giriĢimci kiĢilerde yaygın olarak görülen özelliklerden bir dizi sıralamaktadır.  

TartıĢmasız kanıtlar bulunmasa da, sıklıkla literatürde anılan kiĢilik özellikleri bulunmaktadır. En sıklıkla üzerinde 
çalıĢma yapılmıĢ ve destekleyici kanıtlara ulaĢılmıĢ olanlardan birisi de McClelland‘in BaĢarı Ġhtiyacı kavramıdır. 
Frank ve ark.na (2007) göre, iĢ baĢlatma giriĢimcileri baĢarı ihtiyacına diğer profesyonellere oranla daha güçlü bir 
eğilim göstermektedir. Ayrıca zayıfta olsa iĢ baĢarısı ile bireyin baĢarı ihtiyacının Ģiddeti arasında bir iliĢki 
bulunmaktadır.  

GiriĢimci kiĢilik özelliği olarak ele alınan bir baĢka önemli kavram da denetim odağıdır. AraĢtırmalar, içsel 
denetim odaklı kiĢilerin iĢ ortamında yoğun baskılarla daha iyi baĢa çıkabildiklerini, kendi eylemlerinden daha fazla 
mutlu olduklarını göstermektedir. Yeni bir iĢ baĢlatmak için risk almak da önemlidir (Cromie ve Johns, 1983). Risk 
alabilen kiĢilerin aynı zamanda yüksek baĢarı motivasyonuna sahip olacağı düĢünülmektedir. Üçüncü bir giriĢimci 
özelliği ise, risk eğilimidir. Collins ve Moore, 150 giriĢimci ile yaptıkları çalıĢma sonucunda giriĢimcilerin, nadiren 
otoriteye boyun eğen, bağımsızlık ve baĢarı ihtiyacının yüksek olduğu güçlü insanlar olduklarını belirmektedir. Birçok 
çalıĢmada iĢ baĢlatma aĢamasında kiĢilik özelliklerinin büyük katkısı olduğu tartıĢılmakla birlikte çevrenin ve ilgili 
paydaĢlarla etkileĢimin önemi yadsınmamaktadır (Frank ve ark.; 2007). Pek çok giriĢimci bazı ortak özelliklere sahiptir. 
Buna karĢın tüm giriĢimciler farklıdır ve baĢarıları fırsatlarını kullandıkları ekonomik ortamlara bağlıdır (Burnett, 
2000). Bu açıdan bakıldığında toplumların giriĢimci profiline sundukları sosyo-ekonomik ortamlar giriĢimciyi teĢvik 
edip, geliĢtirmektedir. Bununla birlikte giriĢimci özelliklere sahip bireylerden oluĢan gruplar da içinde yer aldıkları 
toplumları geliĢtirmekte ve dönüĢtürmektedirler.  

KiĢiliğin çevresel özellikler ya da kalıtımsal özelliklerle mi belirlendiği kiĢiliğin durağan mı yoksa olgunlaĢmacı 
mı ele alınacağını da belirlemektedir. Günümüzde kiĢilik özelliklerinin çevresel ve kalıtımsal özelliklerin karĢılıklı 
etkileĢimi ile belirlendiği kabul edilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da giriĢimci kiĢiliğin yansımacı biçimde ele 
alınması daha uygun görünmektedir.  

Günümüzde ―giriĢimci‖ çok geniĢ bir sahaya yayılmıĢtır. Bu anlamda genel (jenerik) bir tanım yeterince ayrıntıyı 
içeremeyecektir. Örneğin; yenileĢimci bir çıktı ortaya koyan bilgi teknolojileri giriĢimcisi ile var olan piyasada 
dönüĢüm sağlayan bir giriĢimci aynı teorik kapsam altında ele alınması zorunluluğu doğacaktır. Ayrıntılara inilmeye 
çalıĢılmıĢ bir spesifik tanım ise, genel bir açıklama ve kuram oluĢturma Ģansı bırakmayacaktır. Bu durumda tüm 
giriĢimci gruplarının ayrılması ayrı ayrı tanımlanması gerekecektir. 

 
KÜLTÜR VE GĠRĠġĠMCĠLĠK  

Günümüzde giriĢimcilik potansiyelinin gerçekleĢtirilebilmesinde kültürün, çevresinin rolü olduğu görüĢü giderek 
daha fazla taraftar kazanmaktadır. 1980‘lerde Hofstede‘nin çalıĢmalarından sonra kültür bir ―dinamik‖ olarak dikkat 
çekmiĢ, giriĢimcilik çalıĢmalarında da sıkça kullanılan bir değiĢken halini almıĢtır.  

Asya‘daki kültürlerle konuya iliĢkin çalıĢmalar genellikle Uzak Doğu Asya ülkelerini kapsamaktadır. Örneğin, 
Asya kültüründe giriĢimciliğe iliĢkin yaklaĢımları özetledikleri tablosunda Hindistan, Japonya, Kore, Singapur ve 
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Tayvan‘ı değerlendirmiĢlerdir. 
 

Tablo 1.Hindistan, Japonya, Kore, Singapur ve Tayvandaki GiriĢimcilik Kültürü 

Ülke Açıklama 

Hindistan Risk alabilen güçlü liderler giriĢimci örgütleri yönetmektedir ve yaratıcılığa önem vermektedirler. Sosyal ve 

kültürel normlar istikrarı ve güvenliği destekler. Risk alma desteklenmez.  

Japonya Japonlar ülkelerini giriĢimci olarak görmezler. Japoncada giriĢimcilik sözcüğünün karĢılığı bulunmamaktadır. 

Japon kültürü giriĢimciliği desteklememektedir. 

Kore GiriĢimciliği önemli bulmakla beraber, riskten kaçınma eğilimleri bulunmaktadır. Kendilerini giriĢimcilik 

faaliyetlerinin çok gerisinde görmektedirler. 

Singapur Singapurlu yöneticilerin sadece yarısı kendilerini yetkin birer giriĢimci olarak görmektedirler. 

Tayvan Riskten kaçma eğilimi diğerlerine göre daha azdır. GiriĢimciliğe karĢı tavırları oldukça destekleyicidir. 

(Kaynak: Swierczek ve Quang (2004).  

 
KIRGIZĠSTAN VE TÜRKĠYE 

Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti kültürel yapı olarak benzer motiflere sahip iki devlettir. Toplumsal ve kültürel 
yapılarında benzer özelliklerin bulunduğu konu ile ilgili çalıĢmacılar tarafından da sık sık vurgulanmaktadır. Her iki 
ülke arasında oldukça sıkı kültürel, ekonomik, tarihsel, siyasi bağlar bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 85 yıllık 
Cumhuriyet deneyimine son 30 senede liberalleĢme politikaları deneyimini de eklemiĢtir. Bu deneyim toplumsal 
dönüĢümü de beraberinde getirmiĢtir. Kırgızistan Cumhuriyeti‘nin de son yıllarda liberalleĢen politikalar izlediği 
görülmektedir. Birçok ekonomist için serbest piyasa ekonomisinin ―olmazsa olmaz‖ı bu piyasa tipinin dinamosu olan 
giriĢimcilerdir. Her sene düzenli olarak yayınlanan Küresel Rekabet Endeksi bir ülkedeki giriĢimciliğe iliĢkin önemli bir 
veri sayılmaktadır. Bu raporun 2008 verilerine göre, Kırgızistan 131 ülke arasında rekabetçilik açısından 119, Türkiye 
ise 53.dür.  

 
Tablo 2. Türkiye ve Kırgızistan‘ın Dünya Rekabet Endeksi kriter eeğerleri 

 Kırgızistan Türkiye 

 Sıra Puan Sıra Puan 

Küresel Rekabet Endeksi 2008 119 3.34 53 4.25 

     

Alt indeks A: Temel gereklilikler 122 3.45 63 4.44 

Kurumlar 127 2.86 55 4.13 

Altyapı 110 2.38 59 3.68 

Makro ekonomik istikrar 128 3.52 83 4.66 

Sağlık ve temel eğitim 96 5.05 77 5.31 

Alt indeks B: Etkinlik geliĢtiriciler 112 3.21 51 4.16 

Yüksek eğitim ve öğretim 87 3.57 60 4.05 

Mal piyasaları etkinliği 118 3.49 43 4.54 

ĠĢ gücü piyasası etkinliği 67 4.29 126 3.60 

Finansal piyasalar sofistikasyonu 112 3.53 61 4.40 

Teknolojik hazırlık 129 2.14 53 3.39 

Piyasa hacmi 117 2.25 18  

Alt indeks C: YenileĢim ve sofistifikasyon faktörleri 121 2.88 53 4.25 

ĠĢ sofistifikasyonu 117 3.22   

YenileĢim 120 2.53 63 4.44 

(Kaynak: WEF, 2008)  

 
GiriĢimcilik eğitimi 

Charney ve Libecap‘a göre (2004) giriĢimcilik eğitimi alan kiĢiler kendi yıllık gelirlerini % 27; mal varlıklarını ise 
% 62 arttırmaktadırlar. Aynı zamanda kendi iĢlerini baĢlatma olasılıkları üç kat daha fazladır. Sürdürülebilir kalkınma 
için yatırım desteği sunulan bir giriĢimcilik geliĢtirme modelinin hayati öneme sahip olduğu ifade edilmektedir 
(Rashedd, 2004). 

GiriĢimci özelliklere sahip bireyler kuĢkusuz uygun ortamlarda etkin sonuçlar ortaya koymaktadır. Toplumdaki 
giriĢimcilik potansiyelinin arttırılmasına iliĢkin kamusal düzenlemelerden en önemlilerinden birisi eğitim planlarının 
oluĢturulmasıdır. Eğitimle bireylerin giriĢimcilik potansiyelinin güçlendirmesi beklenmektedir.  

Frank ve arkadaĢlarının (2007) yaptığı çalıĢmada üniversite öğrencilerinden, gelecekte kendi iĢlerinin sahibi olma 
olasılığını değerlendirmeleri istenmiĢtir. Sonuçlara göre bu oran teknik kökenli bir bölümde okuyanlar için % 30 -35; 
iktisat, yönetim (iĢletme) gibi alanlarda % 45-60 ve sosyal bilimlerde manidar biçimde daha düĢüktür. Sürdürülebilir, 
sağlıklı bir kalkınma için, giriĢimci yetiĢtirmek gittikçe artan oranda dikkat toplamaktadır. Bu durum, geliĢmiĢ, 
geliĢmekte olan geçiĢ ekonomisindeki tüm ülkeler için de geçerlidir. Bu özel sektör veya kamu sektöründen eğitim 
kurumlarının yeni planlarında giriĢimcilik eğitimi yer almaktadır. Yeni dönemde giriĢimcilik eğitimi önemli bir konu 
haline gelmektedir (Matlay, 2006). 

 
AMAÇ, YÖNTEM VE ARAÇLAR 

Bu bağlamda çalıĢmanın amacı tespit edilen üniversitelerde, eğitimin giriĢimci kiĢilik özelliklerini geliĢtirip 
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geliĢtiremediğinin belirlenmesidir. Uygulama Kırgızistan Manas Üniversitesi‘nde (MANAS) ve Türkiye‘de Pamukkale 
Üniversitesinde (PAÜ) 415 iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (ĠĠBF) öğrencisiyle yapılmıĢtır. Bu grubun 
seçilmesindeki temel neden, ĠĠBF öğrencilerinin geleceğin yatırımcı ve giriĢimcisi olacağına dair beklentilerdir.  

AraĢtırmamızda giriĢimcilik potansiyelinin ölçülmesi için Hisrich ve Peters (2002) tarafından oluĢturulan, Alpkan 
ve Elçi (2006) tarafından çevrilmiĢ bir ölçek kullanılmıĢtır. Ölçek vasıtasıyla öğrencilerin giriĢimcilikle ilgili literatürde 
sıklıkla söz edilen temel özelliklerden 11 tanesi (denetim odağı, baĢarı ihtiyacı, güç ihtiyacı, iliĢki ihtiyacı, bağımsızlık 
ihtiyacı, yenileĢim, yoğun çalıĢma, risk alma isteği, karmaĢıklığı tolerans, giriĢimcilik eğilimi, dindarlık) ölçülmüĢtür. 
Ayrıca, demografik değiĢkenlerin toplandığı kısa bir bilgi formu da eklenmiĢtir.  

 
BULGULAR 

Örnekleme ait genel demografik özellikler Tablo 3‘te sunulmuĢtur. Tablo da hem PAÜ hem MANAS hem de 
örneklem toplamına ait bilgilere yer verilmiĢtir. Özetle, örneklemde her iki üniversitede de büyükĢehir dıĢından gelenler 
az bir farkla daha fazladır. PAÜ‘de kadın ve erkek oranları birbirine yakınken; MANAS‘ta kadınlar (% 55, 4), erkeklere 
(% 39, 2) oranla daha fazladır. Toplam örneklemde iktisat öğrencilerinin oranı % 26, 7 (PAÜ % 28, 1; MANAS % 24, 
7); iĢletme öğrencilerinin oranı % 37, 6 (PAÜ % 33, 1; MANAS % 40, 6); maliye öğrencilerinin oranı % 35, 7 (PAÜ % 
31, 3; MANAS % 42, 2) olmuĢtur. Örneklemin üniversite öğrencilerinden oluĢmasının doğal bir sonucu olarak 20-23 
yaĢ grubu ağırlıktadır.  

Öğrencilerin giriĢimcilik ölçeğinin altboyutlarından elde ettiği puanların ortalamaları ise Tablo 4‘te verilmiĢtir. 
Tabloya göre, her üç grup için de en yüksek ortalama elde edilen özellik baĢarı ihtiyacı özelliğidir.  

 
Tablo 3. Örnekleme ait genel özellikler 

 TOPLAM MANAS ÜN. PAÜ 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

DOĞUM YERĠ       

BüyükĢehir 158 38, 1 71 42, 8 87 34, 9 

ġehir 252 60, 7 90 54, 2 162 65, 1 

Toplam 410 98, 8 161 97, 0   
BoĢ bırakanlar 5 1, 2 5 3, 0   

TOPLAM 415 100 166 100, 0 249 100, 0 

CĠNSĠYET       

Erkek 185 44, 6 65 39, 2 120 48, 2 

Kadın 215 51, 8 92 55, 4 123 49, 4 

Toplam 400 96, 4 157 94, 6 243 97, 6 

BoĢ bırakanlar 15 3, 6 9 5, 4 6 2, 4 

TOPLAM 415 100 166 100, 0 249 100, 0 

BÖLÜM       

Ġktisat 111 26, 7 41 24, 7 70 28, 1 

ĠĢletme 156 37, 6 55 33, 1 101 40, 6 

Maliye 148 35, 7 70 42, 2 78 31, 3 

TOPLAM 415 100 166 100, 0 249 100, 0 

SINIF       

Birinci sınıf 148 35, 7 63 38, 0 85 34, 1 

Ġkinci sınıf 38 9, 2 19 11, 4 19 7, 6 

Üçüncü sınıf 33 8 26 15, 7 7 2, 8 

Dördüncü sınıf 189 45, 5 53 31, 9 136 54, 6 

Toplam 408 98, 3 161 97, 0 247 99, 2 

BoĢ bırakanlar 7 1, 7 5 3, 0 2 , 8 

TOPLAM 415 100 166 100, 0 249 100, 0 

YAġ GRUPLARI       

19 yaĢ ve altı 65 15, 7 22 13, 3 43 17, 3 

20-21 yaĢ 129 31, 1 66 39, 8 63 25, 3 

22-23 yaĢ 151 36, 4 59 35, 5 92 36, 9 

24-25 yaĢ 51 12, 3 10 6, 0 41 16, 5 

26-27 yaĢ 8 1, 9 3 1, 8 5 2, 0 

Toplam 404 97, 3 160 96, 4 244 98, 0 

BoĢ bırakanlar 11 2, 7 6 3, 6 5 2, 0 

TOPLAM 415 100 166 100, 0 249 100, 0 

 
Tablo 4. Örneklemden elde edilen ortalama puanlar 

  GENEL MANAS PAÜ 

  
Sayı Ort. s.s. Sayı Ort. s.s. Sayı Ort. s.s. 

Denetim odağı  415 3, 48 0, 47 166 3, 40 0, 49 249 3, 53 0, 45 
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Yoğun çalıĢma eğilimi  415 3, 79 0, 62 166 3, 88 0, 64 249 3, 72 0, 60 

Basarı ihtiyacı  415 4, 01 0, 62 166 3, 91 0, 64 249 4, 08 0, 60 

ĠliĢki Ġhtiyacı 415 3, 70 0, 63 166 3, 66 0, 67 249 3, 73 0, 60 

Bağımsızlık ihtiyacı  415 3, 60 0, 59 166 3, 59 0, 62 249 3, 62 0, 56 

YenileĢim arama  415 3, 72 0, 61 166 3, 68 0, 65 249 3, 75 0, 59 

Güç ihtiyacı  415 3, 65 0, 68 166 3, 54 0, 67 249 3, 72 0, 68 

Dinsel eğilim  415 3, 19 0, 96 166 3, 13 1, 02 249 3, 23 0, 92 

Belirsizliğe tolerans  415 2, 94 0, 55 166 3, 07 0, 59 249 2, 84 0, 51 

Risk alma  415 3, 18 0, 59 166 3, 10 0, 61 249 3, 24 0, 58 

GiriĢimcilik eğilimi  415 2, 90 0, 32 166 2, 94 0, 31 249 2, 87 0, 32 

 
GiriĢimcilik eğilimi puanı açısından kendi içinde bir norm grubu oluĢturulduğunda, alt, orta ve üst grupta yer alan 

öğrenci sayıları Tablo 5‘te verilmiĢtir. Her iki grupta da yüksek giriĢimcilik eğilimi olan öğrenci sayısı görece düĢüktür. 
 

Tablo 5. Örneklemin giriĢimcilik eğilimine göre dağılımı 

 GENEL MANAS PAÜ 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

DüĢük giriĢimci grubu 110 26, 5 38 22, 9 72 28, 9 

Orta GiriĢimcilik Grubu 279 67, 2 115 69, 3 164 65, 9 

Yüksek GiriĢimcilik Grubu 26 6, 3 13 7, 8 13 5, 2 

TOPLAM 415 100, 0 166 100, 0 249 100, 0 

 
Yoğun çalıĢma isteği, belirsizliğe tolerans dıĢındaki tüm boyutlarda PAÜ öğrencilerinin ortalama puanları, 

MANAS öğrencilerinden yüksektir. Buna karĢılık giriĢimcilik eğilimi açısından elde edilen ortalama puan da MANAS 
grubunda daha yüksek çıkmıĢtır.  

Analizde kullanılacak değiĢkenlerin homojenitesi analiz edilmiĢtir. Sonuçlara göre tüm değiĢkenler açısından 
homojenite sağlanmaktadır. Tek Yönlü varyans analizi ile tüm demografik değiĢkenlerin (öğrencinin okuduğu ülke, 
bölümü, sınıfı, cinsiyeti, yaĢı, öğrencinin doğduğu Ģehir) giriĢimcilik ölçeğinin altboyutları açısından farklılık yaratıp 
yaratmadığı kontrol edilmiĢtir. Sonuçlar aĢağıda tablolar haline verilmiĢtir.  

 

Tablo 6. Kırgızistan ve Türkiye örnekleminde altboyutlardaki farklılaĢmasının tek yönlü varyans analizi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F  P 

  G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A.    

Denetim od. 1, 757 88, 482 90, 239 1 413 414 1, 757 214  8, 200 , 004** 

Yoğun çalıĢ. 2, 470 158, 152 160, 622 1 413 414 2, 470 , 383  6, 451 , 011* 

Basarı ihtiyacı  2, 848 157, 726 160, 574 1 413 414 2, 848 , 382  7, 456 , 007** 

ĠliĢki ihtiyacı , 605 161, 407 162, 012 1 413 414 , 605 , 391  1, 548 , 214 
Bağımsızlık ih. , 074 142, 059 142, 133 1 413 414 , 074 , 344  , 217 , 642 

YenileĢim ar. , 447 156, 063 156, 510 1 413 414 , 447 , 378  1, 182 , 278 

Güç ihtiyacı  3, 169 189, 599 192, 768 1 413 414 3, 169 , 459  6, 902 , 009** 

Dinsel eğilim  1, 061 381, 942 383, 002 1 413 414 1, 061 , 925  1, 147 , 285 

Belirsizliğe to.  5, 073 120, 338 125, 411 1 413 414 5, 073 , 291  17, 409 , 000*** 

Risk alma  2, 087 143, 853 145, 941 1 413 414 2, 087 , 455  5, 993 , 015* 

GiriĢimcilik eğ.  , 455 40, 855 41, 309 1 413 414 , 348 , 099  4, 598 , 033* 
*p< , 05 **p< , 01 ***p< , 001  

Tablodan da görüldüğü gibi, denetim odağı, yoğun çalıĢma eğilimi, baĢarı ihtiyacı, güç ihtiyacı, belirsizliğe 
tolerans, risk alma ve giriĢimcilik eğilimi altboyutları açısından Türkiye ve Kırgızistan‘daki örneklem arasında 
farklılaĢmalar anlamlı bulunmuĢtur.  

Denetim odağı (MANAS  3, 40; PAU  3, 53), baĢarı ihtiyacı (MANAS  3, 91; PAU  4, 08), risk alma 
(MANAS  3, 10; PAU  3, 24) ve güç ihtiyacı (MANAS  3, 54; PAU  3, 72) boyutları açısından Pamukkale 
öğrencilerinin; yoğun çalıĢma eğilimi (MANAS  3, 88; PAU  3, 72), belirsizliğe tolerans (MANAS  3, 07; PAU 
 2, 84) ve giriĢimcilik eğilimi (MANAS  2, 94; PAU  2, 87) alt boyutları açısından Kırgızistan grubundaki 
öğrencilerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

 
Tablo 7. Cinsiyete göre altboyutlardaki farklılaĢmanın tek yönlü varyans analizi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F  P 

  G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A.    

Denetim od. 0, 126 87, 961 88, 086 1 398 399 0, 126 0, 221  0, 569 0, 451 

Yoğun çalıĢ. 1, 122 154, 
848 

155, 97 1 398 399 1, 122 0, 389  2, 885 0, 090 

Basarı ihtiyacı  0, 379 154, 

538 

154, 917 1 398 399 0, 379 0, 388  0, 975 0, 324 

ĠliĢki ihtiyacı 0, 001 158, 
503 

158, 504 1 398 399 0, 001 0, 398  0, 003 0, 957 

Bağımsızlık ih. 0, 013 137, 

857 

137, 869 1 398 399 0, 013 0, 346  0, 036 0, 849 
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YenileĢim ar. 0, 098 152, 

969 

153, 067 1 398 399 0, 098 0, 384  0, 255 0, 614 

Güç ihtiyacı  0, 876 183, 

848 

184, 724 1 398 399 0, 876 0, 462  1, 897 0, 169 

Dinsel eğilim  0, 444 376, 

255 

376, 698 1 398 399 0, 444 0, 945  0, 469 0, 494 

Belirsizliğe to.  2, 244 121, 

054 

123, 298 1 398 399 2, 244 0, 304  7, 378 0, 007** 

Risk alma  7, 315 134, 

993 

142, 308 1 398 399 7, 315 0, 339  21, 566 0, 

000*** 

GiriĢimcilik eğ.  1, 834 38, 34 40, 174 1 398 399 1, 834 0, 096   19, 039 0, 

000*** 
*p< , 05 **p< , 01 ***p< , 001  

Cinsiyet belirsizliğe tolerans, risk alma, giriĢimcilik eğilimi açısından fark yaratmaktadır. Erkekler, belirsizliğe 
tolerans ( 3, 01), risk alma ( 3, 32) ve giriĢimci eğilimler ( 2, 96) boyutlarından kadınlara (aynı sırayla  2, 86; 
 3, 05;  2, 83) oranla daha yüksek puanlar almıĢtır. 

 
Tablo 8. YaĢa göre altboyutlardaki farklılaĢmanın tek yönlü varyans analizi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması 
F  P 

  
G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A.  

  

Denetim od. 0, 488 4 0, 122 4 399 403 0, 122 0, 207  0, 589 0, 671 

Yoğun çalıĢ. 0, 306 4 0, 077 4 399 403 0, 077 0, 383  0, 200 0, 938 

Basarı ihtiyacı  4, 648 4 1, 162 4 399 403 1, 162 0, 373  3, 115 0, 015* 

ĠliĢki ihtiyacı 3, 46 4 0, 865 4 399 403 0, 865 0, 381  2, 269 0, 061 

Bağımsızlık ih. 0, 634 4 0, 158 4 399 403 0, 158 0, 345  0, 459 0, 766 

YenileĢim ar. 9, 532 4 2, 383 4 399 403 2, 383 0, 361  6, 597 0, 

000*** 

Güç ihtiyacı  6, 928 4 1, 732 4 399 403 1, 732 0, 449  3, 858 0, 004** 

Dinsel eğilim  3, 334 4 0, 833 4 399 403 0, 833 0, 927  0, 899 0, 464 

Belirsizliğe to.  1, 398 4 0, 349 4 399 403 0, 349 0, 295  1, 184 0, 317 

Risk alma  2, 932 4 0, 733 4 399 403 0, 733 0, 357  2, 054 0, 086 

GiriĢimcilik eğ.  0, 141 4 0, 035 4 399 403 0, 035 0, 101   0, 349 0, 845 

*p< , 05 **p< , 01 ***p< , 001  

BaĢarı ihtiyacı, yenileĢim arayıĢında olmak, güç ihtiyacı altboyutlarında yaĢla ilgili olarak anlamlı farklılaĢmalar 
tespit edilmiĢtir. YenileĢim arayıĢı içinde olmak açısından 24-25 yaĢ ( 4, 17) grubu, 19 yaĢ altı grupla ( 3, 89), 20-
21 yaĢ grubuyla ( 3, 93), ve 22-23 yaĢ grubuyla ( 4, 09) farklılaĢmaktadır. Güç açısından ise 20-21 yaĢ grubu 
( 3, 48) ile 22-23 yaĢ grubu ( 3, 78) farklılaĢmaktadır. 

 
Tablo 9. Büyük bir Ģehir veya diğer ölçekteki Ģehirlerden gelme açısından altboyutlardaki farklılaĢmasının tek yönlü varyans analizi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması 
F  P 

  
G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A.  

  

Denetim od. 0, 02 87, 761 87, 782 1 408 409 0, 020 0, 215  0, 095 0, 759 

Yoğun çalıĢ. 0, 693 155, 

463 

156, 155 1 408 409 0, 693 0, 381  1, 818 0, 178 

Basarı ihtiyacı  0, 05 158, 
784 

158, 835 1 408 409 0, 050 0, 389  0, 129 0, 719 

ĠliĢki ihtiyacı 0, 118 158, 

497 

158, 614 1 408 409 0, 118 0, 388  0, 303 0, 583 

Bağımsızlık ih. 0, 032 141, 
376 

141, 408 1 408 409 0, 032 0, 347  0, 091 0, 763 

YenileĢim ar. 0, 11 154, 

541 

154, 65 1 408 409 0, 110 0, 379  0, 290 0, 591 

Güç ihtiyacı  0, 002 189, 
512 

189, 514 1 408 409 0, 002 0, 464  0, 004 0, 948 

Dinsel eğilim  0, 165 378, 

695 

378, 86 1 408 409 0, 165 0, 928  0, 178 0, 674 

Belirsizliğe to.  0, 168 120, 
887 

121, 055 1 408 409 0, 168 0, 296  0, 568 0, 451 

Risk alma  0, 344 143, 

386 

143, 731 1 408 409 0, 344 0, 351  0, 979 0, 323 

GiriĢimcilik eğ.  0, 684 40, 144 40, 828 1 408 409 0, 684 0, 098  6, 953 0, 009* 

*p< , 05 **p< , 01 ***p< , 001  

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklemin büyük bir Ģehirden veya küçük bir Ģehirden gelmiĢ olması giriĢimcilik 
eğiliminde bir fark yaratmaktadır. BüyükĢehirden gelen öğrencilerin giriĢimcilik eğiliminin ( 2, 94) diğer Ģehirlerden 
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( 2, 86) gelenlere göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaya yol açtığı görülmüĢtür.  
 

Tablo 10. Öğrencilerin okudukları bölüm açısından altboyutlardaki farklılaĢmasının tek yönlü varyans analizi 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması 
F  P 

  
G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A. . 

  

Denetim od. 0, 249 89, 99 90, 239 2 412 414 0, 124 0, 218  0, 570 0, 566 

Yoğun çalıĢ. 1, 608 159, 014 160, 622 2 412 414 0, 804 0, 386  2, 083 0, 126 

Basarı ihtiyacı  0, 684 159, 889 160, 574 2 412 414 0, 342 0, 388  0, 882 0, 415 

ĠliĢki ihtiyacı 0, 052 161, 96 162, 012 2 412 414 0, 026 0, 393  0, 066 0, 936 

Bağımsızlık ih. 2, 641 139, 492 142, 133 2 412 414 1, 321 0, 339  3, 900 0, 021* 

YenileĢim ar. 0, 443 156, 066 156, 51 2 412 414 0, 222 0, 379  0, 585 0, 557 

Güç ihtiyacı  0, 842 191, 926 192, 768 2 412 414 0, 421 0, 466  0, 904 0, 406 

Dinsel eğilim  1, 634 381, 368 383, 002 2 412 414 0, 817 0, 926  0, 883 0, 414 

Belirsizliğe to.  1, 305 124, 106 125, 411 2 412 414 0, 653 0, 301  2, 166 0, 116 

Risk alma  0, 248 145, 693 145, 941 2 412 414 0, 124 0, 354  0, 351 0, 705 

GiriĢimcilik eğ.  0, 051 41, 259 41, 309 2 412 414 0, 025 0, 100  0, 254 0, 776 

*p< , 05 **p< , 01 ***p< , 001  

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklemin okuduğu bölüm bakımından bağımsızlık ihtiyacı açısından 

anlamlı bir farklılaĢma bulunmuĢtur. Bu farklılığın hangi bölümler arasında ortaya çıktığı Post Hoc 

testlerle kontrol edildiğinde, Ġktisat ( 3, 73) ile ĠĢletme ( 3, 55) ve Maliye ( 3, 55) arasında; 
ĠĢletme ile Ġktisat arasında olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Tablo 11. Öğrencilerin sınıfları açısından altboyutlardaki farklılaĢmasının tek yönlü varyans 

analizi 
 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F  P 

  G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A. Top. G.Ġ. G.A.    

Denetim od. 0, 817 87, 975 88, 792 3 404 407 0, 272 0, 218  1, 251 0, 291 

Yoğun çalıĢ. 2, 639 153, 
811 

156, 45 3 404 407 0, 880 0, 381  2, 310 0, 076 

Basarı ihtiyacı  2, 183 152, 55 154, 732 3 404 407 0, 728 0, 378  1, 927 0, 125 

ĠliĢki ihtiyacı 5, 098 153, 

344 

158, 442 3 404 407 1, 699 0, 380  4, 477 0, 004** 

Bağımsızlık ih. 4, 825 135, 

575 

140, 401 3 404 407 1, 608 0, 336  4, 793 0, 003** 

YenileĢim ar. 3, 738 148, 

993 

152, 731 3 404 407 1, 246 0, 369  3, 379 0, 018* 

Güç ihtiyacı  5, 063 181, 

321 

186, 384 3 404 407 1, 688 0, 449  3, 760 0, 011* 

Dinsel eğilim  1, 918 374, 

423 

376, 341 3 404 407 0, 639 0, 927  0, 690 0, 559 

Belirsizliğe to.  4, 443 118, 11 122, 554 3 404 407 1, 481 0, 292  5, 066 0, 002** 

Risk alma  2, 415 141, 

255 

143, 671 3 404 407 0, 805 0, 350  2, 303 0, 077 

GiriĢimcilik eğ.  0, 229 40, 611 40, 84 3 404 407 0, 076 0, 101  0, 759 0, 518 
*p< , 05 **p< , 01 ***p< , 001  

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklemin bulunduğu sınıfa göre iliĢki ihtiyacı, bağımsızlık ihtiyacı, yenileĢim 
ihtiyacı, güç ihtiyacı ve belirsizliğe tolerans altboyutları açısından anlamlı bir farklılaĢma bulunmuĢtur.  

ĠliĢki ihtiyacı açısından 2. Sınıflar ( 3, 46) ile 3. ( 3, 77) ve 4. ( 3, 88) sınıflar; 3. sınıflar ile 2. sınıflar; 4. 
sınıflar ile 2. sınıflar farklılaĢmaktadır. Bağımsızlık ihtiyacı açısından 2. sınıflar ( 3, 37) ile 3. Sınıflar ( 3, 89); 3. 
sınıflar ile 2. sınıflar; 4. sınıflar ( 3, 59) ile 3. sınıflar farklılaĢmaktadır. Belirsizliğe tolerans açısından 1. sınıflar 
( 2, 89) ile 3. Sınıflar ( 3, 21); 2. sınıflar ile 3. sınıflar; 3. sınıflar ile 1 ve 2. sınıflar ( 2, 73) farklılaĢmaktadır. 
Güç ihtiyacı açısından 1. sınıflar ( 3, 54) ile 4. sınıflar ( 3, 73) farklılaĢmaktadır. 

 
Tablo 12. MANAS ve PAÜ'de sınıflara göre altboyut ortalamalarının dağılımı 

 MANAS ÜNĠV.  PAMUKKALE ÜNĠV. 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

Denetim od. 3, 37 3, 49 3, 57 3, 30  3, 53 3, 59 3, 77 3, 52 
Yoğun çalıĢ. 3, 86 3, 84 4, 11 3, 82  3, 71 3, 76 3, 87 3, 74 

Basarı ihtiyacı  3, 86 3, 89 4, 14 3, 84  4, 00 4, 02 4, 34 4, 14 

ĠliĢki ihtiyacı 3, 53 3, 36 4, 03 3, 71  3, 71 3, 57 3, 34 3, 80 

Bağımsızlık ih. 3, 62 3, 23 3, 93 3, 51  3, 61 3, 52 3, 77 3, 63 
YenileĢim ar. 3, 60 3, 44 3, 77 3, 75  3, 66 3, 63 3, 94 3, 82 

Güç ihtiyacı  3, 37 3, 41 3, 76 3, 63  3, 68 3, 51 3, 94 3, 78 

Dinsel eğilim  3, 24 3, 00 3, 32 3, 00  3, 29 3, 06 2, 70 3, 25 
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Belirsizliğe to.  3, 07 2, 78 3, 27 3, 08  2, 76 2, 69 3, 00 2, 91 

Risk alma  2, 99 2, 93 3, 18 3, 22  3, 20 3, 25 2, 97 3, 28 

GiriĢimcilik eğ.  2, 89 2, 89 2, 97 2, 99  2, 87 2, 82 2, 87 2, 87 

 
Tablo 12‘de her Manas ve Pamukkale Üniversitesi örneklemlerinin sınıflara göre ortalama puan dağılımı 

verilmiĢtir. Bu tablodan hareketle elde edilen Grafik 1‘de Pamukkale Üniversitesi, Grafik 2‘de ise Manas Üniversitesi 
örnekleminin okudukları sınıflara göre ortalama puan dağılımları verilmiĢtir. 

 
ġekil 1. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin altboyut ortalamalarının sınıflarına göre dağılım grafiği 

 

 
ġekil 2. Manas Üniversitesi öğrencilerinin altboyut ortalamalarının sınıflarına göre dağılım grafiği 
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ġekil 3. Toplam giriĢimcilik puanının dört sınıf açısından dağılımı 

 

Grafiklerde dikkat çekici olan nokta her iki grup içinde geçerli olmak üzere 3. sınıf öğrencilerinin puanlarında 
yaĢanan yükselmedir. AraĢtırmanın temel hedefi iktisadi idari bilimler fakültesi eğitimlerinin bireyin giĢirmci 
özelliklerinde herhangi bir artıĢa yol açıp aĢmadığını anlamaktır. Bu sebeple, tek bir genel giriĢimcilik puanı 
oluĢturularak tüm örneklemdeki sınıflar dağılımı grafiklendirilmiĢtir (ġekil 3). Genel bir değerlendirme olarak, üçüncü 
sınıf öğrencilerinde puanının yükseldiği, dördüncü sınıf öğrencilerinde düĢtüğü görülmüĢtür. Bu bulgu tüm boyutların 
iki ayrı üniversite için verildiği ġekil 1 ve 2 ile tutarlıdır.  

 
Tablo 13. Bölümlerin 1. ve 4. sınıfındaki öğrencilerin genel giriĢimcilik puanlarındaki farkın anlamlılığına iliĢkin varyans analizi 

sonuçları 

  Karelerin 

Toplamı 

sd Ortalamaların 

Karesi 

F P 

MANAS        

Ġktisat Gruplar arası  , 045 1 , 045 , 576 , 457 

 Grup içi 1, 647 21 , 078   

 Toplam 1, 692 22    

ĠĢletme  Gruplar arası  , 056 1 , 056 , 683 , 415 

 Grup içi 2, 451 30 , 082   
 Toplam 2, 506 31    

Maliye Gruplar arası  , 004 1 , 004 , 056 , 815 
 Grup içi 1, 898 28 , 068   

 Toplam 1, 901 29    

PAMUKKALE       

Ġktisat Gruplar arası  , 007 1 , 007 , 233 , 632 
 Grup içi 1, 231 43 , 029   

 Toplam 1, 238 44    

ĠĢletme  Gruplar arası  , 086 1 , 086 , 974 , 327 

 Grup içi 6, 966 79 , 088   

 Toplam 7, 052 80    

Maliye Gruplar arası  , 307 1 , 307 6, 123 , 016** 

 Grup içi 3, 310 66 , 050   

 Toplam 3, 617 67    

 
Her iki üniversitenin anılan bölümlerinde verilen eğitimlerin bireyin giriĢimcilik puanında bir değiĢime yol açıp 

açmadığını kontrol maksadıyla birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin elde ettiği giriĢimiclik puanları arasında bir fark 
olup olmadığı kontrol edilmiĢtir. Sonuçlara göre sadece Pamukkale üniversitesi Maliye Bölümünde 1. sınıflar ( 3, 38) 
ile 4. sınıflar ( 3, 54) arasında anlamlı bir farklılaĢma ortaya çıkmıĢtır.  

 
Tablo 14. Demografik değiĢkenler ve altboyutlar arası iliĢki özet tablosu 

  
Ülke ġehir YaĢ Cinsiyet Bölüm Sınıf 

Denetim od. , 004** 0, 759 0, 671 0, 451 0, 566 0, 291 

Yoğun çalıĢ. , 011* 0, 178 0, 938 0, 090 0, 126 0, 076 

Basarı ihtiyacı  , 007** 0, 719 0, 015* 0, 324 0, 415 0, 125 

ĠliĢki ihtiyacı , 214 0, 583 0, 061 0, 957 0, 936 0, 004** 

Bağımsızlık ih. , 642 0, 763 0, 766 0, 849 0, 021* 0, 003** 

YenileĢim ar. , 278 0, 591 0, 000*** 0, 614 0, 557 0, 018* 

Güç ihtiyacı  , 009** 0, 948 0, 004** 0, 169 0, 406 0, 011* 
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Dinsel eğilim  , 285 0, 674 0, 464 0, 494 0, 414 0, 559 

Belirsizliğe to.  , 000*** 0, 451 0, 317 0, 007** 0, 116 0, 002** 

Risk alma  , 015* 0, 323 0, 086 0, 000*** 0, 705 0, 077 

GiriĢimcilik eğ.  , 033* 0, 009* 0, 845 0, 000*** 0, 776 0, 518 

*p< , 05 **p< , 01 ***p< , 001  

Yapılan analizlerde elde edilen anlamlılık puanları Tablo 14‘te özetlenmiĢtir. 
 

SONUÇ  
TÜSĠAD‘ın raporuna (2002) göre Türkiye ekonomik altyapı, teknolojik altyapı, insan kaynakları yapısı, finans 

altyapısı, yasal düzenlemeler, sosyal- kültürel ve politik altyapı açısından değerlendirildiğinde pek çok kriterde 
baĢarısızdır. Raporda bu analizlere istinaden ilk 10 tanesi doğrudan giriĢimciliğin geliĢtirilmesine; 5 tanesi ise ülke 
genelinde yapılması gerekenlere yer veren 15 madde sıralanmıĢtır:  

1.GiriĢimcilikle ilgili açık bir vizyon ve bu vizyona bağlı stratejiler oluĢturulmalıdır. 
2.ġirketlerle ilgili bürokratik engeller azaltılmalıdır.  
3.Fikri mülkiyet haklarına yönelik düzenlenen yasalar iĢletilmelidir.  
4.Vergi iĢlemleri kolaylaĢtırılmalıdır.  
5.BaĢarılı teknoloji transferleri için örgütler oluĢturulmalıdır.  
6.KOBĠ‘lere verilen krediler arttırılmalıdır.  
7.Finansman seçenekleri arttırılmalı ve risk sermayesi sektörü kurulmalıdır.  
8.GiriĢimci ağları kurulmalı ve giriĢimciliği destekleyen örgütler aracılığıyla koordinasyon sağlanmalıdır.  
9.GiriĢimciliğin desteklendiği kültürel bir ortam yaratılmalıdır.  
10.BaĢta teknolojik giriĢimcilik olmak üzere her tür giriĢimcilik performansı ölçülerek uluslar arası verilerle 

kıyaslanmalıdır.  
11.Eğitime yapılan yatırım arttırılmalıdır.  
12.Güçlü bir bilimsel altyapı oluĢturulmalıdır.  
13.Kayıt dıĢı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.  
14.GiriĢimcileri teĢvik edecek bir ortam yaratılmalıdır.  
15.Siyasi istikrar sağlanmalıdır.  
GiriĢimci nesiller yetiĢtirmek konusunda atılabilecek önemli adımlardan birisi de ilköğretim basamağından 

itibaren eğitim vasıtasıyla otonom davranıĢlar, öz saygı, öz yeterlilik gibi ―öz‖ kavramsallaĢtırmalarının 
geliĢtirilmesidir. Bu yolla gelecekte etkin olabilecek inisiyatifler alan ve uygulayan; iĢ baĢlatacak kararları alabilen bir 
nesil yaratılacaktır. Bu çerçevede üniversite öncesi basamakta giriĢimcilik potansiyelinin ölçülmesi ve eğitimlerle 
davranıĢ biçimi olarak kazandırılması konusunda daha fazla çaba harcanmalıdır. Ayrıca üniversitelerdeki derslerde 
giriĢimcilik konusunda faydalı olabilecek dersler eklenmelidir. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ve kamu 
kurumları aracılığıyla mezunlar, eğitim sürecini geliĢtirmeye fırsat bulamamıĢlar gibi eğitim kurumları dıĢında bulunan 
grupların katılımına açık eğitim organizasyonları düzenlenmelidir. 

Bununla birlikte hızla konunun kurumsal düzenleme tarafı ele alınmalı, toplum içinde iĢ baĢlatmıĢ kiĢilere 
sunulacak finansal, kurumsal ve sosyal destekler artırılmalıdır. ĠĢ kuranların uygun çevresel koĢullarda, uygun ortamda 
iĢlerini geliĢtirmeleri veya sürdürmeleri sağlanmalıdır.  

Bu çalıĢma daha geniĢ ve iki ülke grubunu daha çok temsil eden bir grupla (örneğin, farklı alanlarda okuyan 
öğrenciler, farklı bölgeler de iĢin içine katılarak, daha geniĢ çerçeveli sormaçlarla) tekrar edilmesi elde edilen bulguların 
yenilenmesi halinde iki ülke arasındaki karĢılaĢtırmalar kamu uygulamalarına ıĢık tutacaktır.  
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Abstract 
People have been aware of not living without socialization since prehistoric times. Therefore, they have 

constituted various groups in order to meet their needs peculiar to current era‘s conditions and when they reached 
period of civilization they have incorporated these groups in different corporations and enterprises. Businesses have 
been in these enterprises and their main aim is making gain by means of producing goods and services. The businesses 
become to focus on the concepts of innovation and creativity in order to keep pace with developments happened in 
external environment. Thus, working with manpower who possess creativity capacity related to carrying out 
innovations is considerable. In this context, it is required entrepreneurs and efficient entrepreneurship approach. 
Foundation and development of businesses depend on entrepreneurs. Additionally, power of economy depends on the 
number of entrepreneurs and businesses appearing in economic system. National borders are transcended and 
entrepreneurs become both producer and seller in the international markets of globalizing world. Turks who went to 
Germany as laborer and works for others in 1950s have become innovator and entrepreneur since the middle of 1980s. 
Turkish entrepreneurs living in Germany are considerable in terms of their investment amounts and job creation. The 
aim of the study is discussing the contributions of the innovation and entrepreneurship which is significant for both 
Germany and Turkey on productivity and efficiency theoretically. 

Keywords: Entrepreneurship, innovative management, Turkish entrepreneurship in Germany 
 

Özet 
Tarih öncesi devirlerden bu yana, sosyalleĢmeden hayatını sürdüremeyeceğini fark eden insanoğlu; yaĢadığı çağın 

koĢulları doğrultusunda gereksinimlerini karĢılayabilmek için çeĢitli gruplar oluĢturmuĢ; uygarlık seviyesine ulaĢtığında 
ise, bu grupları farklı kurum ve kuruluĢlar altında bir araya getirmiĢtir. Bu kuruluĢlardan temel amacı mal ve hizmet 
üreterek kar elde etmek olan iĢletmeler, dıĢ çevrede meydana gelen geliĢmelere ayak uydurabilmek için yenilik ve 
yaratıcılık kavramlarına odaklanır hale gelmiĢtir. Dolayısıyla yenilikleri hayata geçirebilecek bir yaratıcılık kapasitesine 
sahip iĢgücü ile çalıĢmak büyük önem taĢımaktadır. Bu noktada ise; giriĢimcilere ve etkin bir giriĢimcilik anlayıĢına 
ihtiyaç doğmaktadır. ĠĢletmelerin kurulması, çoğalması ve büyümesi giriĢimciler aracılığı ile olmaktadır. Bunun yanı 
sıra bir ekonominin gücü, ekonomik sistem içerisinde yer alan giriĢimci ve iĢletme sayısına bağlıdır. KüreselleĢmeyi 
yaĢadığımız bu dönemde artık ulusal sınırlar aĢılmıĢ, giriĢimciler uluslar arası pazarlarda da hem üretip hem satar 
konuma gelmiĢlerdir. ―Acı vatan Almanya‖ ya 1950‘li yıllarda iĢçi olarak giden, orada sadece baĢkaları adına çalıĢan 
Türkler; 1980‘li yılların ortalarından itibaren yenilikçi ve giriĢimci kimlikleri ile ortaya çıkmaktadırlar. Hem 
gerçekleĢtirdikleri yatırım tutarları hem de yarattıkları istihdam açısından, Almanya‘da yaĢayan Türk giriĢimcileri 
oldukça büyük öneme sahiptir. Bu çalıĢmanın amacı, hem Türkiye hem de Almanya açısından kritik rol oynayan 
yenilikçilik ve giriĢimcilik olgularının verimlilik ve etkinlik konusundaki katkılarını konuyla ilgili literatürden 
yararlanarak kuramsal bir çerçevede açıklamaktır.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, yenilikçi yönetim, Almanya‘daki Türk giriĢimciliği  
 
 

1. GĠRĠġ 
 
Yenilik, baĢtan sona bir meydan okumadır.  
Bu meydan okumayı göğüslemeye değer kılan,  
pazar liderliğini ve rekabet avantajını yaratan Ģey, YENĠLĠKTĠR 
(Pearson, 2003: 38).  

 
Günümüz hızlı bir değiĢim çağını yaĢamaktadır. Ġnsan ihtiyaçlarında yaĢanan bu hızlı değiĢim, bir yandan 

iĢletmeleri yeni ürünler üretmeye zorlamakta; diğer yandan da iĢletmeler tarafından üretilen yeni ürünler tüketiciler için 
yeni ihtiyaçlar oluĢturmaktadır. Ġnsanlar değiĢtikçe çevrelerini değiĢtirmekte, çevrede meydana gelen değiĢim ise; 
toplumdaki tüm örgütleri olduğu gibi iĢletmeleri de etkilemektedir (Budak, 1998: 3).  

Sürekli değiĢen bu çevrede pazar liderliğinin anahtarı ise, tutarlı yeniliktir. Böylece gerçekçi bir stratejik vizyon, 
yenilikçi çabaları, pazarda karĢılığını bulacak fikirlere yönlendirmektedir. Söz konusu yeniliklerin ve yeni fikirlerin ise, 
fikir üretecek yaratıcı tiplere ya da iĢin pratikliğini sağlayacak operatörlere ihtiyacı bulunmaktadır (Pearson, 2003: 37, 
38). Diğer bir deyiĢle yenilikçi fikirlere sahip olup bunları uygulamaya geçirebilecek olanlar, giriĢimcilerdir.  

Bu çalıĢmada, öncelikle yenilik, giriĢimci ve giriĢimcilik kavramlarına değinilmekte; ardından giriĢimcilerin 
taĢıması gereken özelliklerden ve kültürün giriĢimcilik üzerindeki etkisinden söz edilmekte ve son olarak Almanya‘da 
yaĢayan Türk vatandaĢların giriĢimcilik eğilimi ve uygulamaları belirli verilerle desteklenerek açıklanmaya 
çalıĢılmaktadır. 

 
2. YENĠLĠK VE GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMLARI 

Temel anlamıyla yenilik; bilimsel araĢtırmadan icada, geliĢtirmeye ve ticarileĢtirmeye kadar yeni bir ürün veya 
üretim süreci yaratmadaki tüm faaliyetleri ifade etmektedir (Korkmaz, 2004: 7) ĠĢletmeler, yenilik kavramından uzak 
kalamamaktadırlar. Çünkü yeniliklere odaklanma ile ilgili olarak artan rekabet; iĢletmeleri; hem teknolojik yönden hem 
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de insan kaynakları yönünden ayakta kalabilmek için zorlamaktadır. 
Diğer bir deyiĢle yenilikler, geçmiĢten günümüze rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biri olduğundan; 

yenilikleri gerçekleĢtirenler ve uygulayanlar da pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmada önemli fırsatlar elde 
etmiĢlerdir. Günümüzde lider konumunda olan iĢletmelerin, müĢteri ihtiyaç ve isteklerinin değiĢmesini beklemeden 
yenilikçi özelliklerini kullanarak yeni ürünler ortaya koydukları ya da süreç yeniliklerini gerçekleĢtirdikleri 
görülmektedir. Önde gelen iĢletmelerin yöneticileri ile strateji danıĢmanlarının önerilerinde ve iĢ dergilerinde yer alan 
yazılarda; yeniliğin rekabet üstünlüğünün elde edilmesinde kilit unsur olduğu belirtilmektedir (GüleĢ ve Bülbül, 2004: 
117). Bu noktada ise; yenilikleri uygulayabilecek, risk ve kazancı üstlenebilecek giriĢimcilere ve etkin bir giriĢimcilik 
anlayıĢına ihtiyaç vardır.  

GiriĢimci; mal ve hizmet üretimini gerçekleĢtirebilmek için riski üstlenerek doğal kaynak, sermaye, emek gibi 
üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kiĢi olarak tanımlanabilmektedir. BaĢka bir ifade ile giriĢimci 
olmak için risk alarak mal ve hizmet üretip pazarlamak üzere bir iĢletmeyi kurmak ve bu iĢletmede faaliyetleri 
gerçekleĢtirmek gerekmektedir (Tekin, 2004: 3). Budak ve Budak‘a göre ise (2004: 15) giriĢimci, riski üstüne alarak 
baĢkalarının gereksinimlerini karĢılamak amacıyla üretim öğelerinin alımını yapmakta ve bunların bir araya getirilmesi 
olanağını sağlamaktadır. Faaliyetler sonucu ortaya çıkan kar ve zarar ise, giriĢimciye aittir. Gerek yarattıkları istihdam 
açısından gerekse tüketici istek ve beklentilerini karĢılamaları açısından giriĢimcilerin yeri oldukça büyüktür.  

GiriĢimcilerin sahip olması gereken özellikler de, onların gerçekleĢtireceği faaliyetler açısından son derece 
önemlidir. Bu bağlamda giriĢimcilerin; yaratıcılık, yenilik, risk alma, karar verme, farklı düĢünme, mevcut durumdan 
rahatsız olma, ileri görüĢlülük, enerjiklik, bağımsızlık isteği, baĢarı isteği, esneklik, iç denetim odaklılık gibi özellikler 
taĢıması gerektiği ileri sürülmektedir (Demirel ve Tikici, 2004: 52, 53). GiriĢimcilerin özellikleri arasında yenilik 
kavramının sayılması da, yenilik ve giriĢimcilik kavramlarının örtüĢtüğü farklı bir noktayı temsil etmektedir.  

GiriĢimciliği rekabetten bağımsız düĢünmek mümkün değildir. Zira rekabet kavramı günümüzde, çok daha farklı 
bir boyut içermektedir. Eskiden bir iĢletmenin pazara uygun bir hizmet ya da ürünü en iyi fiyattan sunduğu zaman 
satıĢını gerçekleĢtirmesi söz konusu iken; bu durum günümüzde çok değiĢmiĢtir. BaĢka bir ifade ile önceleri üretici 
iĢletme sayısı, talep eden kitleyi karĢılayamaz ve pazarda üreticinin az olması sonucu üretilen mamul ya da hizmet alıcı 
bulabilir iken; artık pazarda birçok üretici bulunmakta, bu durum ise rekabeti arttırmaktadır (Ardıç, 2007). 

GiriĢimciliğe karar veren bir kiĢinin yapması gerekenler ise aĢağıda sıralanmaktadır (Tekin, 2004: 58): 
 Pazar ve sektör araĢtırması 
 ĠĢ kurmak için gerekli olan sermaye tutarı ve kaynakların kullanımı 
 ĠĢ yeri seçimi  
 ĠĢte çalıĢacak personel ve ekip seçimi 
 ĠĢle ilgili üretim bilgilerinin saptanması 
 Hukuki iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 
 ĠĢ kurma sürecinin tamamlanması  
 
Toplumlar arasında giriĢimcilikte gösterilen performans bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Söz 

konusu farklılığın oluĢmasında ise, kültürel değerler önemli ölçüde etkili olmaktadır. Diğer bir deyiĢle bireyin, yeni bir 
iĢletme kurarak baĢarılı olmasına değer veren bir kültür; önem vermeyen kültürlere göre daha fazla iĢletme kurulmasına 
olanak tanımaktadır (Demirel ve Tikici, 2004: 49, 54).  

 
3. ALMANYA‟DAKĠ TÜRK GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ 

Günümüzde pazarlar, ulusal boyuttan uluslararası boyuta ulaĢmıĢ; mal ve hizmetler, dünyanın pek çok ülkesinde 
üretir ve satılır hale gelmiĢtir. Bu geliĢmenin gerçekleĢmesinde uluslar arası antlaĢmaların da önemli katkısı olmuĢtur. 
II. Dünya SavaĢı‘ndan çıkmıĢ ülkeler, ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için hem üretmek hem de satın almak yolunu 
seçmiĢlerdir. Almanya da bu yolu seçen ülkelerden birisidir.  

Kuzey Avrupa düzlüğünde ve Baltık Denizi‘ne giriĢ boyunca stratejik bir konumda olan Almanya, nüfus 
yoğunluğu açısından Orta Avrupa‘nın ikinci büyük ülkesidir. Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Ġsviçre, 
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Danimarka‘ya sınırı bulunmaktadır. Yönetim biçimi Federal Cumhuriyet olan 
ülkenin baĢkenti, kuzeydoğusunda bulunan Berlin Ģehridir. Almanya‘nın bayrağı, birbirine paralel siyah, kırmızı ve sarı 
Ģeritlerden oluĢmaktadır. Ülkenin resmi dili Almancadır. 

Almanya‘daki etnik gruplar; %91, 5‘i Alman, %2, 4‘ü Türk ve %6, 1‘i diğer (Yunan, Ġtalyan, Polonyalı, Rus, Sırp, 
Hırvat, Ġspanyol) Ģeklinde gruplanmaktadır. Almanya‘da halkın %34‘ü Protestan, %34‘ü Katolik, %3, 7‘si Müslüman 
olup; %28, 3‘ü ise diğer dinlere mensuptur (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/). Bu yapı içerisinde 
Türkiye‘nin yerinin ayrıcalıklı olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda ucuz iĢ gücü oldukları için 1950‘li yıllarda Almanya‘ya giden ve orada sadece ―iĢgücü‖ kimlikleri ile 
tanınan Türkler günümüzde, giriĢimci kimlikleri ile de ön planda olmaya baĢlamıĢlardır. Türklerin giriĢimciliğe 
yönelmesinde etkili olan faktörler ise Tablo 1‘de görülmektedir. 

  
Tablo 1: Türk GiriĢimcilerin Serbest ÇalıĢmayı Seçmelerinin Nedenleri 

Nedenler Oran 

Yüksek kazanç 68, 3 

Bağımsız olmak 52, 7  

Toplum içindeki sosyal statünün yükselmesi 41, 5  

ĠĢsizlik tehlikesi 34, 2  

Çocukların geleceği 23, 7  

ĠĢsizlik 21, 4  

ĠĢ yerinde terfi edememe 17, 8  

Tasarrufları değerlendirme 8, 7  

Diğer 2, 5 

Kaynak: Türkiye AraĢtırmalar Merkezi Vakfı-Essen, 2002: 4 
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Günümüzde giriĢimcilerin deneme-yanılma yöntemi uygulama Ģansları bulunmamaktadır. Almanya‘daki Türk 
giriĢimcilerin de risk azaltmak amacıyla kendilerine sormaları gereken sorular Ģu Ģekildedir: 

 GiriĢimci olarak daha fazla çalıĢmaya, risk üstlenmeye, kendime ve aileme daha az zaman ayırmaya hazır 
mıyım?  

 Gerekli olan ekonomik, teknik, finansal fizibilite çalıĢmalarını gerçekleĢtirdim mi?  
 Farklı bir ülkede yatırım yapıp burada uzun süreli yaĢamaya hazır mıyım?  
 
Bu soruları tarafsızca cevapladıklarına inanmaları da oldukça önem taĢımaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu 

soruları irdeleyerek yanıtlayan ve baĢarıyı yakalamıĢ olan Türk giriĢimcilerin sayısı hiç de küçümsenmeyecek 
rakamlara ulaĢmıĢtır.  

Almanya‘daki Türk göçmenler arasında giriĢimcilik eğilimi, düzenli bir Ģekilde artıĢ göstermektedir. GiriĢimci 
olan Türk vatandaĢların sayısı Kasım-Aralık 2006‘da 68.300‘e ulaĢmıĢtır. Bir önceki yıl 64.600 olan sayıdaki büyüme 
% 5, 7‘lik bir oranı teĢkil etmektedir. Türkiye AraĢtırmalar Merkezi Vakfı‘nın gerçekleĢtirdiği anketin sonuçları, her on 
Türk ailesinden birinin geçimini serbest çalıĢma yoluyla sağladığını ortaya koymaktadır. Türk giriĢimcilerin 1986 
yılında 23.000 olan sayısı, 2006‘da 68.300‘e ulaĢmıĢtır. Bu dönemler arasında Türk nüfus ise; 1.4 milyondan 2.7 
milyona yükselmiĢtir. Nüfusta görülen yaklaĢık iki kat artıĢa karĢın, giriĢimci sayısı aynı dönemde üçe katlanmıĢtır 
(Aktaran: ġen vd., 2008: 406-407). 

Almanya‘daki Türk iĢletmelerinin sektörel dağılımına göre; önceleri gıda, perakendecilik, turizm gibi alanlarda 
yoğunlaĢmıĢ olan yatırımların günümüzde, ekonomik hayatın neredeyse tüm alanlarına yayıldığı görülmektedir. Bu 
sektörler arasında; perakendecilik, otel hizmetleri ve lokantacılık, inĢaat, el sanatları ve imalat gibi alanlar yer 
almaktadır (Mollaveisoğlu, 2005, 35). 

 
Tablo 2: Türk GiriĢimcilerin Sektörel Dağılımı (2006) 

Ticari Sektör Sayı Oran 

Zanaat, Ġmalat ve ĠnĢaat Sektörü 11.700 17, 2 

Ticaret 22.800 33, 4 

Lokantacılık 18.100 26, 5 

Hizmet Sektörü 15.700 22, 9 

Toplam 68.300 100 

Kaynak: Türkiye AraĢtırmalar Merkezi Vakfı-Essen, 2007-Aktaran: ġen vd., 2008: 412 

 
Bu yatırımlar aynı zamanda sağlanan iĢ gücü açısından da oldukça önemlidir. 2008 verilerine göre Türk 

giriĢimcilerin sunduğu 72.000 yatırım, 331.200 kiĢiye iĢ imkânı sağlarken; bu rakamın 264.960 kiĢisini Türkler 
oluĢturmaktadır (Demirkale, 2009). Türkiye AraĢtırmalar Merkezi Vakfınca düzenlenen anketin sonuçları da; Türk 
göçmen iĢletmelerinde çalıĢanların %80´inin Türk kökenlilerden, % 13´ünün Alman kökenlilerden ve % 7´sinin de 
Türkiye dıĢından gelen göçmenlerden oluĢtuğunu göstermektedir(ġen .v.d., 2008: 410).  

Bu veriler bize Türk giriĢimcilerin hem kendi ülke vatandaĢları, hem de diğer ülke çalıĢanları açısından önemli bir 
rol oynadığını göstermektedir. Bugün Almanya‘nın pek çok yerleĢim merkezinde Türk giriĢimcilerinin açmıĢ olduğu 
iĢletmelerden, farklı ülkelerden gelen müĢteriler ihtiyaç duydukları ve özledikleri mal ve hizmetleri satın almakta; diğer 
yandan da buralarda çalıĢarak para kazanmaktadırlar. 

Almanya‘da Türkler tarafından yapılan yatırımlar önceleri, genellikle aile iĢletmeleri Ģeklinde faaliyetlerine devam 
etmiĢ; bununla birlikte büyüyüp geliĢerek önemli bir pazar payına sahip olmaya baĢlamıĢlardır. Türk yatırımlarına 
bakıldığında en dikkat çekenler arasında ―Santex Moden‖ yer almaktadır. 1982 yılında kurulan bu Ģirketin bu gün 1 
Milyar 400 Milyon Dolara ulaĢan cirosu bulunmaktadır. Türkiye‘de ―ġahinler Holding‖ çatısı altında yatırımları olan bu 
giriĢim, ―Textil Wirtschaft Dergisi‖nin 2007 yılında yaptığı ―Avrupa‘nın En Büyük Tekstil ve Sanayi Firmaları 
Listesi‖nde 3.sırada yer almıĢtır. Diğer büyük Türk giriĢimciliği örnekleri arasında Öger Tours, BTC, Baktat, 
Medianess Electronics sayılabilmektedir. Diğer yandan bazı Türk markalarının da Almanya‘da büyüdüğü 
görülmektedir. EczacıbaĢı‘nın Vitra markası Ģu anda Almanya‘da seramik pazarının %10‘unundan fazlasını eline 
geçirmiĢ durumdadır. Golda ve Mavi Jeans de Almanya‘da adını duyuran markalar arasında yer almaktadır. Alman 
markaların bazıları ise melezleĢmiĢtir. Türkiye‘nin beyaz eĢya üreticilerinden Vestel, 2007 yılında Graetz‘i bünyesine 
katmıĢ; Arçelik 2002 yılında Blomberg Ģirketini, 2004‘te ise Grunding‘i satın almıĢtır (Demirkale, 2009). 

 
4. SONUÇ 

GiriĢimcilik, çağımız ekonomik ve sosyal yaĢamının en önemli güçlerinden biridir. Bununla birlikte giriĢimciliği, 
gözü kapalı her iĢe girilmesi olarak değil; gerek giriĢimcinin kendisi ve gerekse toplum için tatmin sağlayacak iĢin 
bulunması ve uygulanması Ģeklinde tanımlamak gerekmektedir (Demirel ve Tikici, 2004: 49, 50).  

ÇalıĢmamızda ise, giriĢimcilik konusu; Almanya‘da yaĢayan Türklerin bu bağlamdaki faaliyetleri çerçevesinde 
anlatılmakta ve söz konusu giriĢimcilik etkinliklerinin yarattığı katkılar vurgulanmaktadır.  

Almanya‘ya göç etmiĢ olan Türklerin kendilerine özgü tüketim alıĢkanlıklarının Alman üreticileri tarafından 
karĢılanamaması, Türklerin söz konusu alanlarda iĢyerleri kurmalarının önemli bir nedeni olarak görülmektedir. 
Almanya‘daki giriĢimci Türklerin her geçen yıl devam eden sayısal büyüme hızı, bu kesimin ülke ekonomisi içindeki 
yeri hakkında yargıya varabilmek açısından ilk göstergedir. Bu sayısal artıĢ, gerek entegrasyon açısından gerekse 
istihdam ve ekonomik katkı açısından son derece büyük önem taĢımaktadır. Bunun yanı sıra Türkler, giriĢimcilik 
faaliyetleri ile vergi ödemekte, mevcut mal ve hizmetlerin çeĢitliliğine katkıda bulunmakta, yerel ve bölgesel piyasada 
rekabeti güçlendirmektedir (http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/AnadolununSesi/164/T20.HTM). 
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Özet 

GiriĢimcilik günümüzde ekonomik bir kavram olmanın yanı sıra toplumsal ve kültürel olarak da değer 
kazanmıĢtır. GiriĢimciliğin toplumsal yapının değiĢerek yenilenmesinde ve geliĢmesinde büyük katkısı olduğu, bu 
nedenle her ülkenin giriĢimciliği teĢvik etmesi gerektiği düĢünülmektedir. Oysa ki giriĢimcilik konusundaki 
çalıĢmalarda ülkelerin ve toplumların yapısına göre farklılıklar gözlenmektedir. Bazı toplumlarda giriĢimciliği teĢvikle 
bu alanda iyi bir performans sağlanırken, bazı toplumlarda aksaklıklara rağmen giriĢimci yapının söz konusu olduğu 
gözlenmekte, bazılarındaysa giriĢimciliğin izlerinin dahi olmadığı görülmektedir. Bunun önemli nedenlerinden biri 
sosyo-kültürel yapının toplumdan topluma farklılık göstermesidir. Bir toplumu oluĢturan fertlerin tutum ve 
davranıĢlarını o toplumun kültürel değerleri Ģekillendirir. Bu nedenle toplumun sosyo-kültürel yapısı, giriĢimcilik 
ortamının oluĢup oluĢmamasında belirleyici bir etmendir. Örneğin güçlü bir rekabetin olduğu ve bu rekabette dıĢa 
dönük bireylerin galip geldiği görülen geliĢmiĢ ülkeler için giriĢimcilik, toplumun kalkınmasında ve refahın 
sağlanmasında temel araçlardandır. KuĢkusuz giriĢimcilik, geliĢmekte olan Kırgızistan gibi ülkelerde de çeĢitli 
alanlardaki devinimin hızlandırılmasında itici güç olacaktır. 

Bu araĢtırmada, çeĢitli ülkelerdeki giriĢimciler üzerinde yapılan çalıĢmalarda rehber olarak kabul edilen 
Hofstede‘in ‗Kültür Teorisi‘ çalıĢması temelinde, Kırgız toplumunun sosyo-kültürel yapısının giriĢimcilik ortamının 
sağlanmasına ne denli uygun olduğu Kırgız giriĢimcilerle yapılan bir amprik çalıĢmayla anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimci, GiriĢimcilik, Sosyo-Kültürel Yapı  
 

Abstract 
Nowadays the entrepreneurship has gained both economic and socio-cultural value. It is considered that there is a 

significant contribution of entrepreneurship in renewal changing and development of social structure. Therefore every 
country should encourage the entrepreneurship. But studies on entrepreneurship show that there has been observed 
differences on structure of the countries and societies. In some societies it was shown a good performance in promoting 
entrepreneurship in definite areas, but in other societies there was observed an entrepreneur structure despite of some 
social disturbances, and at the same time in other societies there are no even any traces of entrepreneurship. One of the 
important causes of this is the differing of socio-cultural structure from society to society. In society the cultural values 
shape individuals‘ attitudes and behaviors. Therefore, the socio-cultural structure of any society determines an 
entrepreneurial environment. For example, in the developed countries the entrepreneurship is considered as main 
vehicle for development and prosperity of society. Of course, in developing countries like Kyrgyzstan the 
entrepreneurship are to be the accelerating force in the various areas. 

In this study, by using the Hofstede‘s Cultural Theory that is successfully used on the studies on entrepreneurs 
from different countries author tried to show in what extent Kyrgyz socio-cultural structure is appropriate in ensuring 
the entrepreneurial environment and to explain it by an empirical study on Kyrgyz entrepreneurs.  

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Socio-cultural structure  
 
 

GĠRĠġ 
 

GiriĢimcilik kavramı hakkında genel kabul görmüĢ bir tanım yapmak oldukça zordur. GiriĢimcilikle ilgili olarak 
yapılan bir çalıĢmada, 1982-1992 yılları arası giriĢimcilik konusu ile ilgili yapılmıĢ çeĢitli akedemik yayınlarda 
giriĢimci ve giriĢimcilikle ilgili bulunan 77 tanımda en az 5 kere görünen 15 anahtar sözcük grubu tespit edilmiĢtir  
(BaĢar, 2004:3). 1. BaĢlatma (bulma/yaratma), 2. Yeni iĢletme, 3. Yenilik, 4. Fırsatların peĢinde koĢma, 5. Risk 
alma/risk yönetimi/risk belirsizliği, 6. Kar arzusu/kiĢisel fayda, 7. Üretim yolları ve kaynaklar, 8. Yönetim, 9. Değer 
yaratma, 10. Büyüme arzusu, 11. GiriĢim, 12. DeğiĢim yaratma, 13. Sahiplik, 14. Sorumluluk/yetki, 15. Strateji 
oluĢturma. 

Bu kavramlar bağlamında genel olarak giriĢimcilik ile ilgili belli baĢlı tanımlar ise Ģu Ģekildedir:  
Richard Cantillon‘a göre giriĢimci, gelirlerin belirsiz, harcamaların ise belirli olduğu koĢullar içerisinde faaliyet 

gösteren kiĢidir.(Akt.:Arıkan, 2004:4) 
Jean – Baptiste Say‘a göre ise giriĢimci, firma içerisinde hem koordinatör hem de lider ve yönetici rollerini 

üstlenir. Say, bu bağlamda, giriĢimcinin yönetsel rolünü ilk vurgulayan iktisatçı olarak tarihe geçmiĢtir.(Akt.:Arıkan, 
2004:5) 

Schumpeter ve Kirzner‘e göre giriĢimciler çıkarları gereği yenilikleri yapan ve yine çıkarları gereği fırsatları 
tetikte bekleyen özel kiĢilerdir. Schumpeter daha genel boyutlu bir yaklaĢımla ‗değiĢimin dinamiğinin giriĢimci‘ 
olduğunu vurgular.(Top, 2006:53) 

Mıchael E. Gerber‘ e göre ise, giriĢimci kiĢiliğe sahip bir kiĢi, çok önemsiz durumları bile çok önemli fırsatlara 
çeviren, vizyon sahibi olan, hayalci ve değiĢimin katalizörü olarak tanımlar. (Gerber, 1995:24)  

Mahmut Tekin de girĢimciliği ‗baĢkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları birer iĢ fikrine 
dönüĢtürebilme‘ ve bir de ‗risk almaya yatkınlık‘ olarak tanımlamıĢtır. (Tekin, 1999:1) 

Tanımlara bakıldığında giriĢimciler, ülke ekonomik sistemi içerisinde buluĢ yaparak, yeni iĢler kurarak 
ekonominin büyümesinde ve ülkenin geliĢmesinde büyük rol oynarlar. Ülkelerin milli ekonomisi açısından bakıldığında 
gerek gelirlerin artıĢında gerek ise refah ortamı sağlamada giriĢimcinin çok önemli etkisi olduğunu görmekteyiz. 
Ülkelerin sadece milli ekonomisi açısından değil toplumun genel yapısı içinde değiĢimci ve yenilikci bir katkı sağladığı 
yapılan çalıĢmalarda görülmektedir. Dolayısıyla giriĢimcilik bir ülkenin sosyo-kültürel yapısıyla da yakından ilgilidir.  

Yapılan araĢtırmalara göre batı ülkelerinin geliĢmiĢ ekonomisi ile giriĢimcilik arasında güçlü bir iliĢki olduğu 
görülmektedir.(Arıkan, 2004:61) Bu nedenle giriĢimcilik ne kadar batı ülkelerinin geliĢmesi için önemli ise aynı Ģekilde 
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doğu toplumları için de bir o kadar önemlidir. 
ÇalıĢmamız gereği bir doğu toplumu olan Kırgızistan için de ekonomik açıdan gerek istihdam sağlamada gerek 

gelirlerin artmasında gerek ise refah ortamı oluĢmasında ve genel toplumun yapısında yenilik ve değiĢiklik için 
giriĢimcilik olgusu bir o kadar değerlidir. GiriĢimciliğin bütün toplumlar için hayati öneme sahip olduğu ortadadır. 
Yalnız giriĢimcilik ortamının oluĢmasında ülkelere büyük iĢler düĢmektedir. Ayrıca, giriĢimcilik serbest rekabet 
ekonomisinin veya serbest pazar ekonomisinin en önemli unsurlarından biridir.(Tekin, 2004:5) Kırgızistan için 
bakıldığında giriĢimcilik ortamı, Sovyetler Birliği‘nin yıkılması ve ülkenin serbest pazar ekonomisini benimsemesiyle 
baĢlamıĢtır. Dolayısıyla, Kırgızistan‘ın serbest piyasa ekonomisini benimsemesiyle birlikte giriĢimcilik ortamı 
beklenmedik bir hızla oluĢmaya baĢlamıĢ ve günümüze kadar bir çok firma açılıp kapanmıĢtır(2005-2009 yılları arası 
Kırgızistan‘ın sektörlere göre firma durumları ek‘te verilmiĢtir). 

Bütün ülkelerde olduğu gibi Kırgızistan içerisinde de giriĢimcilik ortamının oluĢmasında bir çok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörler, ülkenin ekonomik yapısı, politik yapısı ve sosyo-kültürel yapısı olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. Bu faktörler içerisinde, ülkenin sosyo-kültürel yapısı, bazı toplumların giriĢimcilik ortamını baskılarken 
bazı toplumların giriĢimcilik ortamını ise teĢvik etmektedir. 

Bu çalıĢmada, bir doğu ülkesi olan Kırgızistan‘ın sosyo-kültürel yapısının giriĢimcilik ortamının oluĢması 
üzerindeki etkileri, Hollandalı sosyolog Geert Hofstede‘in ‗Kültür Teorisi‘ adlı çalıĢmasından yararlanılarak 
araĢtırılmıĢtır. Hollandalı sosyolog G.Hofstede‘in 1967 yılında IBM çalıĢanları üzerinde yaptığı amprik çalıĢmaları 
sonucunda, ulusal kültürel farklılıkları ve farklı kültürlerden insanların nasıl davrandıklarını açıklamada yardımcı olan 4 
kültürel boyut (1-Güç mesafesi 2-Bireycilik-Toplumculuk 3-Belirsizlikten kaçınma 4- Erillik-DiĢillik) ortaya 
çıkarmıĢtır.(Arıkan, 2004:250) 

Hofstede, daha sonra 1991 yılında IBM için Asya‘da yapmıĢ olduğu diğer bir araĢtırmayla, önceki araĢtırmada 
ortaya koyduğu 4 kültürel boyuta, kısa ve uzun vadeye dönüklük olarak bir boyut daha eklemiĢtir.(Akt.: Erbatu, 
2008:39) G. Hofstede‘in yapmıĢ olduğu bu araĢtırmalar sonucunda ortaya koyduğu kültürel boyutlar, bu çalıĢmanın 
temelini oluĢturmak üzere Kırgızistan‘ın BiĢkek Ģehrindeki Kırgız vatandaĢı olan giriĢimcilerle yapılan bir amprik 
çalıĢmayla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 
1. ARAġTIRMANIN AMACI 
 

GiriĢimcilik sadece ekonomik terim olarak değil de aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olgudur. Ekonomik 
sürecindeki rolüne parelel olarak toplumsal yapıdaki değiĢimde de aktif bir rol oynayan giriĢimcilik, sosyal ve kültürel 
yapının imkanlarıyla yakından ilgilidir. Buna istaneden bu çalıĢmanın amacı, G. Hofstede‘in ‗Kültür Teorisi‘ çalıĢması 
temelinde, Kırgız toplumunun sosyo-kültürel yapısının giriĢimcilik ortamının sağlanmasına ne denli uygun olduğunu, 
bu yapının BiĢkek Ģehrinde bulunan giriĢimciler üzerindeki etkisini yapılacak olan bir amprik çalıĢmayla ortaya 
koymaktır. 

 
2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 
 

AraĢtırmanın bu bölümünde örnekleme yöntemi, verileri toplama aracı ve verilerinin analizi belirtilmiĢtir. 
 

2.1 Örnekleme Yöntemi 
AraĢtırmanın ana kitlesini, Kırgızistan‘ın BiĢkek Ģehrinde bulunan Kırgız vatandaĢı giriĢimciler oluĢturmaktadır. 

GeniĢ kapsamlı bir yaklaĢımla giriĢimci kavramı düĢünüldüğünde herkesin birer potansiyel giriĢimci olabileceği 
gözönüne alınabilinir. Bu durumda ana kitleyi, özelliği itibariyle sınırsız ana kitle olarak değerlendirmek çok da yanlıĢ 
olmayacaktır. Buna göre örnekleme yöntemi olarak, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle ulaĢılabilinen giriĢimciler 
örnek kitleyi oluĢturmaktadır. Tekayaklı (2004) BiĢkek ilinde yaptığı ‗Kırgızistan‘ın Potansiyel GiriĢimci Profilindeki 
Kültürel Farklılığın GiriĢimcilik Eğilimine Etkisi‘ adlı çalıĢmasını 91 büyüklüğündeki bir örnek kitle üzerinden 
gerçekleĢtirmiĢtir. Burada da bunun gibi önceki yapılan çalıĢmalar göz önünde bulundurularak, sağlıklı bir karĢılaĢtırma 
yapılması açısından ve eldeki olanaklar çerçevesinde, farklı sektörlerde iĢ yapan küçük, orta ve büyük iĢletmelere sahip 
olan giriĢimcilere çok sayıda anket formu dağıtılmakla birlikte ancak 85 giriĢimciden geri bildirim alınabilmiĢtir. Bu 
örnek hacminin güvenilir istatistiksel sonuçların elde edilmesi bakımından yeterli olduğu düĢünülmektedir. 
Verileri Toplama Aracı 

Veriler, literatür araĢtırması ve birinci dereceden veri toplama yöntemlerinden olan anket yöntemi ile toplanmıĢtır. 
ÇalıĢmanın amacına uygun olarak bir anket formu hazırlanmıĢ ve Kırgızistan‘ın BiĢkek Ģehrinde bulunan Kırgızistan 
kökenli giriĢimcilere elden dağıtılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan anket iki kısımdan oluĢmaktadır: 

 Birinci kısımda, giriĢimcilerin demografik özelliklerini açıklamaya iliĢkin sorular,  
 Ġkinci kısımda ise, sosyo-kültürel boyutlara iliĢkin sorular yer almaktadır. 
Anket formundaki ilk kısımdaki sorular çoktan seçmeli olarak, ikinci kısımda ise, (Kesinlikle katılıyorum/1‘den 

Hiç katılmıyorum 5‘e kadar) 5‘li likert ölçek ile giriĢimcilere yöneltilmiĢtir. 
 

2.3 Verilerin Analizi 
Anketlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, frekans dağılımları incelenmiĢ, ayrıca anlamlı farklılıklar tek 

örneklem ‗‗ T ‘‘ testi ve varyans analizi (anova) ile araĢtırılmıĢtır. Bunun yanısıra, genel olarak anketin içsel 
tutarlılığının ölçülebilmesi için güvenilirlik analizi yapılarak Cronbach‘s Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplanmıĢtır. 

 
3. ARAġTIRMANIN BULGULARI VE BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

ÇalıĢma kapsamında farklı sektörlerde iĢ yapan Küçük, Orta ve Büyük iĢletmelere sahip olan giriĢimcilere çok 
sayıda dağıtılan anket formundan, geriye dönen 85 adet anket değerlendirme kapsamına alınmıĢtır.  

 
3.1 Demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin Analizler ve Bulgular  

AraĢtırmanın bu kısmnında, giriĢimcilerin demografik özellikleri incelenmiĢtir.  
Tablo 1‘de ankete katılanların yüzde(%) 54.1‘ini kadın giriĢimciler, yüzde(%) 45.9‘unu ise erkek giriĢimciler 
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oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmadaki örneklemin çoğunluğunu kadın giriĢimcilerin oluĢturması, diğer araĢtırma 
çalıĢmalarında da benzer sonucun çıkması dikkate alınarak Kırgız toplumunda kadınların giriĢimcilikte daha aktif 
olduğunun bir göstergesi olarak düĢünülebilinir.  

 
Tablo 1. GiriĢimcilerin Cinsiyet Durumu 

  Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli 

Erkek 39 45.9 45.9 

Bayan 46 54.1 100.0 

Toplam 85 100.0  

 
Tablo 2‘de katılımcıların genel yaĢ durumları verilmiĢtir. Ankete katılanların yaĢ dağılımlarına bakıldığında 25-45 

yaĢ aralığında bir yoğunluk görülmektedir. 
 

Tablo 2. GiriĢimcilerin YaĢ Durumu  

  Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli 

BoĢ 6 7.1 7.1 

25-35 30 35.3 42.4 

36-45 24 28.2 70.6 

46-60 22 25.9 96.5 

60 üzeri 3 3.5 
3.5 

100.0 

Toplam 85 100.0  

 
Tablo 3‘de katılımcıların doğum bölgeleri ile ilgili veriler yer almaktadır. Ankete katılanların doğum yerleri 

ülkenin bölgelerine göre analiz edilmiĢtir. 
Katılımcıların doğum durumlarına bakıldığında, gerek anketin Çüy Bölgesinde yapılması, gerek yatırımların 

yüzde (%) 90‘ının burada gerçekleĢmesi ve gerekse ülkenin nüfus yoğunluğunun bu bölgede olması nedeniyle doğal 
olarak katılımcılar % 38 oransal ağırlık ile Çüy bölgesinden çıkmıĢtır. Ġkinci bölge olarak ise % 16 ile Osh bölgesinin 
olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 3. GiriĢimcilerin Doğum Bölgelerinin Durumu 

  Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli 

BoĢ 5 5.9 5.9 

Çüy bölg. 38 44.7 50.6 

Djalal-Abad 5 5.9 56.5 

Osh 16 18.8 75.3 

Batken 1 1.2 76.5 

Talas 4 4.7 81.2 

Narin 5 5.9 87.1 

Ġssik Göl 11 12.9 100.0 

Toplam 85 100.0  

 
Tablo 4‘deki veriler katılımcıların eğitim durumlarını göstermektedir. Katılımcıların çoğunluğu üniversite ve lise 

mezunu olarak görülmektedir bu sonuç beklentiler doğrultusunda gerçekleĢmiĢtir. Bu durum Sovyetler Birliği‘ndeki 
örgün ve üniversite eğitimin yaygın olmasından kaynaklanmaktadır ve Bağımsız Devletler Topluluğu olan Kırgızistan 
için de aynı durum söz konusudur.  

 
Tablo 4. GiriĢimcilerin Eğitim Durumu  

  Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli 

BoĢ 5 5.9 5.9 

Ġlkokul 9 10.6 16.5 

Lise 21 24.7 41.2 

Lisans 48 56.5 97.6 

Lisans Üstü 1 1.2 98.8 

Diger 1 1.2 100.0 

Toplam 85 100.0  

 
Tablo 5‘de yer alan veriler Ankete katılan giriĢimcilerin bu sektörde kaç yıldır faaliyette olduğunu göstermektedir. 

Verilere göre katılımcıların çalıĢma durumunun 6 ile 15 yıl arasında yoğunlaĢtığı görülmektedir. 
 

Tablo 5. GiriĢimcilerin Kıdemlerine Göre Durumu  

  Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli 

BoĢ 7 8.2 8.2 

1-5 19 22.4 30.6 

6-10 26 30.6 61.2 

11-15 24 28.2 89.4 

Diger 9 10.6 100.0 

Toplam 85 100.0  
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3.2 Sosyo-Kültürel Boyutlara ĠliĢkin Analizler ve Bulgular 

AraĢtırmanın ikinci kısmında yer alan sosyo-kültürel boyutlara iliĢkin ifadeler G. Hofstede‘in 5 kültür boyutu 
olan: 

1. Güç Mesafesi (düĢük-yüksek)  2. Bireycilik – Toplumculuk   
3. Erillik – DiĢillik   4. Belirsizlikten Kaçınma (düĢük-yüksek) 
5. Kısa ve Uzun Vadeye Dönüklük  

göz önünde bulundurularak tarafımızca yapılandırılmıĢtır. Bu amaçla toplam 27 adet soru oluĢturulmuĢtur. Bu sorular 
Sosyo-Kültürel boyutlara göre anket formunda Ģu Ģekilde yer almaktadır: 

 12. ve 16. sorular DüĢük Güç Mesafesini,  
3., 7. ve 21. sorular ise Yüksek Güç Mesafesini,  

 2., 6. ve 22. sorular Bireysellik,  
11., 17. ve 25. sorular ise Toplumculuk,  

 1., 8. ve 23. sorular Eril özelliği,  
14., 18. ve 26. sorular ise DiĢil özelliği,  

 13., 19. ve 24. sorular Belirsizlikten Kaçınma (DüĢük),  
4., 9. ve 27. sorular ise Belirsizlikten Kaçınma (Yüksek),  

 ve 10. sorular Kısa Vadeye Dönüklük 
  15. ve 20. sorular ise Uzun Vadeye Dönüklük,  

özelliklerini göstermektedirler. 
Analizin genel olarak içsel tutarlığını ve güvenilirliğini ölçebilmek için Cronbach‘s Alpha değeri hesaplanmıĢ ve 

söz konusu katsayı değeri ‗ , 793 ‘ olarak bulunmuĢtur. Bu oran araĢtırmanın örneklem büyüklüğü için yeterli olduğu 
gibi, soruların araĢtırma için tutarlı olduğunu da göstermektedir. 

 
Tablo 6. Sosyo-Kültürel Yapının GiriĢimcilik Üzerine Olan Etkisine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler ve Kararsız Seçeneğine (3)‘e Göre 

Farklılıklar 

SORULAR N Ort. Std. Sapma 
Önem 

Seviyesi 

1. BaĢarılı, zengin ve bağımsız olma kiĢiliğine sahibim. 85 1.58824 .677779 .000 

2. ÇalıĢmalarda ön planda olmak için çaba gösteriyorum. 85 1.8118 .85209 .000 

3. Güce bilgi ve beceri yerine, mevki ve statü ile ulaĢmayı tercih ederim. 85 2.5059 1.22108 .000 

4. Piyasada oluĢan belirsizlikler bende stres yaratır. 85 2.5765 1.00447 .000 

5. Yaptığım bütün iĢlerde kendime güvenim sonsuzdur. 85 2.3412 .73279 .000 

6. BoĢ vakitlerimi alıĢ-veriĢ, spor ve kiĢisel bakım yaparak geçiririm. 85 2.5059 .71753 .000 

7. ĠĢ hayatımda benim için ailenin yeri çok önemlidir. 85 1.9529 .87159 .000 

8. ĠĢ hayatımdaki baĢarı yaĢama olan bağlılığı artırıyor. 85 1.9176 .75926 .000 

9. DeğiĢime, farklılıklara ve yeniliklere karĢı açık değilim. 85 3.3176 1.08245 .008 

10. Sermayenin az kısmını yatırıma ayırmayı tercih ederim. 85 2.8471 .77928 .074 

11. BoĢ vakitlerimi dinlenerek ve ev iĢleri yaparak geçiriyorum. 85 2.3765 .85880 .000 

12. EĢitsizliklere çözüm sağlamada kanunlar çok önemlidir. 85 2.2118 1.07009 .000 

13. Günlük yaĢamda oluĢan sorunlara karĢı soğuk kanlıyımdır. 85 2.7294 .96841 .012 

14. Sevgi ve Ģevkat dolu kiĢiliğe sahibim. 85 2.1765 .92809 .000 

15. Benim için düzgün yaĢamak tutumlu olmayı gerektirir. 85 2.3765 .93829 .000 

16. Güce bilgi ve baĢarı ile sahip olurum. 85 2.3294 .93080 .000 

17. DeğiĢim ve yeniliklere karĢı tutumda kültürel normları dikkate alıyorum. 85 2.3529 .90903 .000 

18. Ġnsanlarla olan iliĢkilere önem veriyorum. 85 2.0588 .71302 .000 

19. Yeni oluĢumlarda risk almada rahat bir tavır sergiliyorum. 85 2.4353 .76294 .000 

20. Gelirin büyük kısmını gayrimenkule yatırırım. 85 2.6471 .90903 .001 

21. Sahip olduğum statü ve mevki iyiyi ve kötüyü belirlemede büyük etkiye 

sahiptir. 
85 2.8000 1.08891 .094 

22. ÇalıĢmalardaki baĢarısızlıklardan ders çıkarıyorum. 85 2.2235 .86433 .000 

23. Rekabetci ve yükselme tutkusu olan kiĢiliğe sahibim. 85 2.1059 .87319 .000 

24. DeğiĢim karĢısında rahat ve kaygısız bir kiĢiliğe sahibim. 85 2.7412 .92778 .012 

25. ÇalıĢmalardaki baĢarısızlıklar bana büyük rahatsızlıklar veriyor. 85 2.4588 .83883 .000 

26. AnlayıĢlı ve duyarlı bir yapıya sahibim. 85 2.3294 .73010 .000 

27. ĠĢ hayatımda gelenek ve göreneklere önem veriyorum. 85 2.8588 1.04827 .218 

 
Likert ölçekte cevap alınan soruların genel değerlendirmesi ortalamalara göre yapılmıĢtır. Burada kararsız 

seçeneği olan ‗3‘ ortalamasına göre anlamlı farklılıklar tek örneklem ‗ t ‘ testiyle araĢtırılmıĢtır.Sonuçlar tablo 6‘da 
gösterilmiĢtir. Ayrıca boyutlar açısından yapılan değerlendirmelerde de önem seviyeleri yeralmaktadır. 0.05‘ten küçük 
önem seviyelerinde farkın anlamlı olduğu düĢünülmüĢtür. Tüm yorumlar buna göre yapılmıĢtır.  
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3.2.1 Güç Mesafesine(yüksek-düĢük) ĠliĢkin Bulgular 
Güç mesafesi ile ilgili tanımlamalarda, her toplumun kendine göre sosyal eĢitlik anlayıĢı olmakta ve her toplumda 

az ya da çok mutlaka bir eĢitsizlik durumu görülmektedir. Güç mesafesi, bir toplumun bireyleri ve örgütlerinde gücün 
eĢit olmayan bir biçimde dağılımı ile ilgilidir. Güç mesafesi yüksek olan toplumlarda, iyi ve kötüden önce güç geldiği 
için her iki durumda da güç yönlendirmektedir. Güç kanunun bile üzerindedir. Güç mesafesinin düĢük olduğu 
toplumlarda ise, kanunlar herĢeyin ve herkesin üstündedir. Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumların farklı bir 
özelliği ise otoritenin güçlü olması, aile bağlarının önemli ve toplum değerlerinden çok etkilendiğidir. 

ÇalıĢmada elde edilen verilere bakıldığında (alınan ortalama değeri 3‘dür.) ortalaması en düĢük ‗Sahip olduğum 
statü ve mevki iyiyi ve kötüyü belirlemede büyük etkiye sahiptir‘ sorusudur. Katılımcıların en çok katıldığı soru ise ‗ĠĢ 
hayatımda benim için ailenin yeri çok önemlidir‘ olmuĢtur. Doğu toplumlarında aile kavramının batı toplumlarına göre 
daha önemli bir kavram olduğu, Kırgız toplumunun da doğu toplumu olması açısından anketteki bu soruya olan 
katılımın beklenildiği gibi yüksek çıktığı görülmektedir. Güç mesafesine iliĢkin sorulara genel olarak bakıldığında 
ortalamalar giriĢimcilerin katılımı yönlü olmuĢtur. Ancak Güç mesafesi düĢük özelliğini sorular içerisinde açıklayıcı 
özellikteki ‗EĢitsizliklere çözüm sağlamada kanunlar çok önemlidir‘ sorusu, Güç mesafesi yüksek özelliğini gösteren 
ise ‗Sahip olduğum statü ve mevki iyiyi ve kötüyü belirlemede büyük etkiye sahiptir‘ sorusudur. Ġki sorunun 
ortalamasını baz aldığımızda ‗EĢitsizliklere çözüm sağlamada kanunlar çok önemlidir‘ düĢük güç mesafesi özellikli 
olan bu soruya katılımın daha çok olduğu görülmektedir. Verilere bakıldığında genel olarak bir yargı çok zor olmakla 
birlikte ankete katılan giriĢimcilere göre düĢük güç mesafesi özelliğinin ağır bastığı söylenebilir.(Tablo 7) 

 
Not: Tablo 7‘de koyu renkte gösterilen sorular DüĢük Güç Mesafesi Özelliğini diğerleri ise Yüksek Güç Mesafesi 
özelliğini göstermektedir.  
 
Tablo 7. Güç Mesafesi (DüĢük-Yüksek)  

SORULAR N Ort. Std. Sapma 
Önemlilik 

Seviyesi 

Güce bilgi ve beceri yerine, mevki ve statü ile ulaĢmayı tercih ederim. 85 2.5059 1.22108 .000 

ĠĢ hayatımda benim için ailenin yeri çok önemlidir 85 1.9529 .87159 .000 

EĢitsizliklere çözüm sağlamada kanunlar çok önemlidir 85 2.2118 1.07009 .000 

Güce bilgi ve baĢarı ile sahip olurum. 85 2.3294 .93080 .000 

Sahip olduğum statü ve mevki iyiyi ve kötüyü belirlemede büyük etkiye 

sahiptir. 
85 2.8000 1.08891 .094 

 
3.2.2 Bireysellik ve Toplumculuk(kolektivist) Özelliğine ĠliĢkin Bulgular 

Bireyselllik ve Toplumculuk kavramlarına bakıldığında, bireyciliğin önde olduğu toplumlarda, iliĢkilerin zayıf 
olduğu ve bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği, bireyin kendini devamlı ön planda tutma isteği ve boĢ 
zamanlarında sosyal faaliyetler ile zamanını geçirdiği görülmektedir. Kolektivist yapıya sahip olan toplumlara 
bakıldığında ise, sadakat için birbirlerini koruma eğiliminde olma, gelenek ve göreneklere çok değer verme ve boĢ 
zamanlarını dinlenerek ve ev iĢleri ile geçirme durumları karĢımıza çıkmaktadır. Genel olarak verilere bakıldığında 
katılımcıların sorulara katılımı söz konusudur. Yalnız bu kısımda da önemli olan iki ölçeğe bakıldığında ‗çalıĢmalardaki 
baĢarısızlıklardan ders çıkarıyorum‘ ve ‗çalıĢmalarda ön planda olmak için çaba gösteriyorum‘ sorularına iliĢkin katılım 
yoğunluğu ortalamalara bakıldığında katılımın daha fazla olduğu görülmektedir. G. Hofstede‘in çalıĢmalarına 
bakıldığında genel olarak doğu toplumlarında batıya nazaran bireyselliğin düĢük, aksine toplumculuk daha çok kendini 
göstermektedir. Kırgızistan‘ın bir doğu toplumu olarak düĢünüldüğünde ve yapılan bu çalıĢmadaki verilere bakıldığında 
Kırgız giriĢimcilerinin bireycilik ile ilgili sorulara karĢı katılımının daha çok olduğu görülmektedir.(Tablo 8) 

 
Not: Tablo 8‘de koyu renkte gösterilen sorular Bireysellik Özelliğini diğerleri ise Toplumculuk özelliğini 
göstermektedir.  

 
Tablo 8. Bireysellik-Toplumculuk  

SORULAR N Ort. Std. Sapma Önem Seviyesi 

ÇalıĢmalarda ön planda olmak için çaba gösteriyorum. 85 1.8118 .85209 .000 

BoĢ vakitlerimi alıĢ-veriĢ, spor ve kiĢisel bakım yaparak geçiririm. 85 2.5059 .71753 .000 

BoĢ vakitlerimi dinlenerek ve ev iĢleri yaparak geçiriyorum. 85 2.3765 .85880 .000 

DeğiĢim ve yeniliklere karĢı tutumda kültürel normları dikkate alıyorum. 85 2.3529 .90903 .000 

ÇalıĢmalardaki baĢarısızlıklardan ders çıkarıyorum. 85 2.2235 .86433 .000 

ÇalıĢmalardaki baĢarısızlıklar bana büyük rahatsızlıklar veriyor. 85 2.4588 .83883 .000 

 
3.2.3 Eril ve DiĢil Toplumlara ĠliĢkin Bulgular 

Eril ve DiĢil yapıya sahip toplumlara bakıldığında ise, eril toplumlarda bağımsız olma, baĢarı, hırs, rekabet, 
meydan okuma, güçlü olma gibi kavramlarla karĢılĢırken; DiĢil toplumlarda ise, daha sakin olma, soğuk kanlılık, 
insanlar ile sıcak iliĢkiler kurma, insanlara karĢı hoĢ görülü olma gibi kavramlar karĢımıza çıkmaktadır. 

Bu kavramlar göz önüne alınarak hazırlanan anket sorularına genel bir katılım söz konusudur. Yalnız Eril yapı 
özelliği ile iligili olan ‗BaĢarılı, zengin ve bağımsız olma kiĢiliğine sahibim‘, ‗ĠĢ hayatımdaki baĢarı yaĢama olan 
bağlılığı arttırıyor‘, ‗Rekabetci ve yükselme tutkusu olan kiĢiliğe sahibim‘ sorularına karĢı katılımın oldukça fazla 
olduğu Tablo 10‘daki ortalamalara bakıldığında açıkça görülmektedir. DiĢil özellik ile ilgili olan sorulara katılım söz 
konusu olmakla birlikte, giriĢimcilerin eril yapıya sahip toplum özelliği ile ilgili olan sorulara katılımı daha yüksek 
olduğundan toplumun eril yapıya sahip olduğu söylenebilir.(Tablo 9) 
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Not: Tablo 9‘da koyu renkte gösterilen sorular Eril yapıya sahip olan toplum özelliğini, diğerleri ise DiĢil yapıya sahip 
olan toplum özelliğini göstermektedir.  

 
Tablo 9. Eril ve DiĢil Yapıya Sahip Toplum  

SORULAR N Ort. Std. Sapma Önem Seviyesi 

BaĢarılı, zengin ve bağımsız olma kiĢiliğine sahibim. 85 1.58824 .677779 .000 

ĠĢ hayatımdaki baĢarı yaĢama olan bağlılığı artırıyor. 85 1.9176 .75926 .000 

Sevgi ve Ģevkat dolu kiĢiliğe sahibim. 85 2.1765 .92809 .000 

Ġnsanlarla olan iliĢkilere önem veriyorum. 85 2.0588 .71302 .000 

Rekabetci ve yükselme tutkusu olan kiĢiliğe sahibim. 85 2.1059 .87319 .000 

AnlayıĢlı ve duyarlı bir yapıya sahibim. 85 2.3294 .73010 .000 

 
3.2.4 Belirsizlikten Kaçınma (yüksek-düĢük) Durumuna ĠliĢkin YaklaĢımlar: 

Belirsizlikten kaçınma boyutuna iliĢkin yaklaĢımda ise, toplumda hiçbirĢeyin kesinlik belirtmediği durumlarda 
insanların kendilerini rahatsız hissedip hissetmeme durumudur. Diğer bir ifadeyle toplumda bilginin açık olmadığı 
karmaĢıklığın var olduğu durumlardaki tedirginliktir. Belirsizlikten Kaçınmanın yüksek olduğu durumlarda stres 
ortamının çok olduğu, değiĢiklik ve yenilikliğe karĢı tedbirli olunduğu ve bu yapıdaki toplumlarda kültürel normlara 
önem verildiği görülmektedir. Belirsizlikten Kaçınmanın düĢük olduğu toplumlarda ise, stres ortamının az olduğu 
farklılıklara karĢı soğuk kanlı ve rahat olunduğu, kaygının fazla olmadığı bir durum söz konusudur. 

Ġdeal giriĢimci profilinde, toplumun belirsizlikten kaçınma durumunun düĢük olması gerekmektedir. Verilere 
bakıldığında belirsizlikten kaçınmanın yüksek ve düĢük olduğu durumlarla ilgili olan sorulara karĢı katılımın olduğu; 
yalnız ‗DeğiĢime, farklılıklara ve yeniliklere karĢı açık değilim‘ sorusuna verilen cevaplar ortalamasının 3‘den fazla 
çıkması, bu soruya katılımın olmadığı ve belirsizlikten kaçınmanın düĢük olduğu tezini destekler bir sonuç ortaya 
koymaktadır.Diğer sorulara bakıldığında her iki duruma da bir katılımın olduğu görülmektedir. Kırgız toplumu 
giriĢimcilerinin verdiği cevaplara göre belirsizlikten kaçınmanın ne düĢük ne de yüksek olduğunu söylemek çok zordur. 
Yalnız belirsizlikten kaçınmanın düĢük ve belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu durumla ilgili soruların ortalamaları 
karĢılaĢtırıldığında belirsizlikten kaçınma durumu düĢük yönlü görülmektedir.(Tablo 10)  

 
Not: Tablo 10‘da koyu renkte gösterilen sorular Belirsizlikten Kaçınma DüĢük yapıya sahip olan toplum özelliğini 
diğerleri ise Belirsizlikten Kaçınma Yüksek yapıya sahip olan toplum özelliğini göstermektedir. 

 
Tablo 10. Belirsizlikten Kaçınma (DüĢük-Yüksek) 

SORULAR N Ort. Std. Sapma Önem Seviyesi 

Piyasada oluĢan belirsizlikler bende stres yaratır. 85 2.5765 1.00447 .000 

DeğiĢime, farklılıklara ve yeniliklere karĢı açık değilim. 85 3.3176 1.08245 .008 

Günlük yaĢamda oluĢan sorunlara karĢı soğuk kanlıyımdır. 85 2.7294 .96841 .012 

Yeni oluĢumlarda risk almada rahat bir tavır sergiliyorum. 85 2.4353 .76294 .000 

ĠĢ hayatımda gelenek ve göreneklere önem veriyorum. 85 2.7412 .92778 .012 

DeğiĢim karĢısında rahat ve kaygısız bir kiĢiliğe sahibim. 85 2.8588 1.04827 .218 

 
3.2.5 Kısa ve Uzun Vadeye Dönüklük ile Ġlgili YaklaĢımlar 

Bir toplumun kısa ve uzun vadeye dönüklük ile ilgili kavramlara bakıldığında: Toplumun kısa dönemli yapıya 
sahip olması durumunda, kiĢisel güvenirlilik ve istikrarın olduğu, utanmanın sık rastlanan bir durum olmadığı, insanlar 
arası statünün önemli bir yere sahip olduğu, gelirleri yatırıma dönüĢtürme olayının fazla olmaması bir kısmının yatırıma 
dönüĢtürme düĢüncesinin olması gibi kavramlar görülmektedir. Toplumun uzun dönemli yapıya sahip olması 
durumunda ise, bu toplumda iyi insana tutumlu olarak bakılması, yatırımların büyük kısmının gayrimenkule yapılması, 
kiĢisel özelliklerde ısrarcılığın önemli olduğu gibi kavramlar görülmektedir. 

Sorular içerisinde Kısa ve Uzun döneme yönelik durumu ortaya çıkarmada önemli olan ölçek ‗Benim için düzgün 
yaĢamak tutumlu olmayı gerektirir‘ ölçeğidir. Tablo 12‘ye bakıldığında bu ölçeğe katılımın olduğu görülmektedir. Buna 
göre giriĢimcilerin düĢüncelerinin uzun döneme yönelik olduğu söylenebilinir.(Tablo 11) 
Not: Tablo 11‘de koyu renkte gösterilen sorular kısa vadeye dönüklük durumunu, diğerleri ise uzun vadeye dönüklük 

durumuna sahip olan toplum özelliğini göstermektedir.  
 

Tablo 11. Kısa ve Uzun Vadeye Dönüklük  

SORULAR N Ort. Std. Sapma Önem Seviyesi 

Yaptığım bütün iĢlerde kendime güvenim sonsuzdur 85 2.3412 .73279 .000 

Sermayenin az kısmını yatırıma ayırmayı tercih ederim. 85 2.8471 .77928 .074 

Benim için düzgün yaĢamak tutumlu olmayı gerektirir. 85 2.3765 .93829 .000 

Gelirin büyük kısmnı gayrimenkule yatırırım. 85 2.6471 .90903 .001 

 
Tablo 12‘de Kadın ve Erkek giriĢimcilerin sorulara verdikleri cevapların dağılımı gösterilmektedir.  
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 Tablo 12. Cinsiyete Göre Varyans analizi (Anova)   

Sorular 
Ortalamalar Std.Sapma Önem 

Seviyesi Bayan Erkek Bayan Erkek 

ÇalıĢmalarda ön planda olmak için çaba gösteriyorum 1.6304 2.0256 .79885 .87320 .032 

Güce bilgi ve beceri yerine, mevki ve statü ile 

ulaĢmayı tercih ederim. 
2.1957 2.8718 1.12782 1.23926 .010 

DeğiĢime, farklılıklara ve yeniliklere karĢı açık 

değilim. 
3.0435 3.6410 1.24644 .74294 .010 

BoĢ vakitlerimi dinlenerek ve ev iĢleri yaparak 

geçiriyorum. 
2.1957 2.5897 .83319 .84970 .034 

Günlük yaĢamda oluĢan sorunlara karĢı soğuk 

kanlıyımdır. 
2.4565 3.0513 .86169 .99865 .004 

Sevgi ve Ģevkat dolu kiĢiliğe sahibim. 1.8478 2.5641 .91815 .78790 .000 

Gelirin büyük kısmını gayrimenkule yatırırım. 2.4348 2.8974 .88574 .88243 .018 

Sahip olduğum statü ve mevki iyiyi ve kötüyü 

belirlemede büyük etkiye sahiptir. 
2.4783 3.1795 1.04858 1.02268 .003 

 
Tablo 12‘de anlamlılık farkının incelenmesi açısından 2., 3., 9., 11., 13., 14., 20. ve 21‘inci sorular 

değerlendirmeye alınmıĢtır. Diğer sorular, cinsiyete 0, 05‘ten küçük önem seviyesinde anlamlı farklılık göstermediği 
için değerlendirmeye alınmamıĢtır.  

- ‗ÇalıĢmalarda ön planda olmak için çaba gösteriyorum‘ sorusu için yapılan varyans analizi sonucunda çıkan 
veriler, kadın giriĢimcilerin erkek giriĢimcilere göre daha ön planda olduğunu göstermektedir. 

- ‗Güce bilgi ve beceri yerine, mevki ve statü ile ulaĢmayı tercih ederim‘ sorusu için yapılan varyans analizi 
sonucunda çıkan verilerden, kadın giriĢimcilerin, erkek giriĢimcilere göre daha fazla katılım gösterdiği anlaĢılmaktadır. 

- ‗DeğiĢime, farklılıklara ve yeniliklere karĢı açık değilim‘ yanıtı ile ilgili verilerden, erkek giriĢimcilerin kadın 
giriĢimcilere göre, değiĢime ve yeniliklere daha az karĢı olduğu sonucu görülmektedir. 

- ‗BoĢ vakitlerimi dinlenerek ve ev iĢleri yaparak geçiriyorum‘ yanıtı ile ilgili verilerden, kadın giriĢimcilerin boĢ 
vakitlerini erkek giriĢimcilere göre daha çok dinlenerek ve ev iĢleri yaparak geçirdiği anlaĢılmaktadır. 

- ‗Günlük yaĢamda oluĢan sorunlara karĢı soğuk kanlıyımdır‘ için veriler, gün içeresinde olan olaylara kadın 
giriĢimcilerin daha soğuk kanlı davrandıklarını göstermektedir. 

- ‗Sevgi ve Ģevkat dolu kiĢiliğe sahibim‘ yanıtı ile ilgili verilerden, kadın giriĢimcilerin erkek giriĢimcilere göre 
daha çok sevgi ve Ģevkat dolu olduğu görülmektedir. 

- ‗Gelirin büyük kısmını gayrimenkule yatırırım‘ yanıtı ile ilgili verilerden, kadın giriĢimcilerin gelirlerini erkek 
girĢimcilere göre daha çok gayrimenkule yatırdıkları anlaĢılmaktadır. 

- ‗Sahip olduğum statü ve mevki iyiyi ve kötüyü belirlemede büyük etkiye sahiptir‘ yanıtı ile ilgili verilerden, 
Kadın giriĢimciler, sahip olunan statü ve mevkinin iyiyi ve kötüyü belirlemede kanunlardan daha etkili olduğu 
konusunda erkek giriĢimcilere göre daha çok katılım göstermiĢlerdir.  

 
DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 
 

GiriĢimcilikte, kiĢinin doğuĢtan kazandığı özellikler etkili olmakla birlikte, içinde bulunduğu toplumun değerleri, 
normları, sosyal ortamı, ekonomik ve politik yapısı da fazlasıyla etkili faktörlerdir. Bu bağlamda giriĢimcilik ile bir 
toplumun sosyo-kültürel yapısı arasında ayrılmaz bir iliĢki olduğu söz konusudur. Bu nedenle her toplumda giriĢimcilik 
ortamının oluĢması farklı destekler görmektedir. Bazı toplumlar giriĢimciliğin çok iyi teĢviğini sağlarken bazıları ise 
sağlayamamaktadır. Genel olarak çalıĢmalara bakıldığında bu farkın toplumun sosyo-kültürel yapısıyla yakında iliĢkili 
olduğu görülmektedir. 

Toplumun kültürel yapısı giriĢimci kiĢiliği önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla, kültür, kiĢilerin 
davranıĢlarını oluĢturur ve yeniliklere, değiĢime karĢı tutumda, risk almada, belirsizlik durumundan kaçınmada büyük 
rol oynar. Bu nedenle giriĢimcilik toplumdan topluma farklılık gösterir. 

ÇalıĢmamızın temelini oluĢturan G. Hofstede‘in çalıĢmalarında Doğu kültürü ile Batı kültürlerinin farklılık 
gösterdiğini görmekteyiz. Doğu kültürünün, güç mesafesinin yüksek, belirsizlikten kaçınmanın yüksek, diĢil ve 
kolektivist bir yapıya sahip olduğunu; Batı kültürünün ise, güç mesafesinin düĢük, belirsizlikten kaçınmanın düĢük, eril 
ve bireysel bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Yapılan bu çalıĢmanın analiz sonuçlarına baktığımızda ise tam bir 
Doğu veya Batı giriĢimcilik kültürü özellikleri olmadığı ve farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Yalnız bu farklılık 
tam olarak zıt olan iki Ģey olarak görülmemelidir. Doğu toplumu ve batı toplumunda giriĢimcilik ortamı farklı ve batıda 
giriĢimcilik ortamı doğu‘ya göre çok da geliĢmiĢ olabilir. Yalnız, bir doğu ülkesi olan Kırgızistan için giriĢimcilik 
ortamının hiç geliĢmediğini söylemek çok zordur. Çünkü, G.Hofstede‘in çalıĢmalarında görüldüğü gibi batı toplumunda 
kiĢilerin, baĢarısızlıklardan ve hatalardan ders çıkardığını görmekteyiz. Bu ülkenin bireysellik özelliği ile ilgili bir 
durumdur. Bu çalıĢma sonucunda da, bireysellik özelliği ile ilgili olan sorulara katılımın olduğu görülmektedir. Farklı 
bir durum yine eril ve diĢil yapıdaki toplum için geçerlidir. GiriĢimcilik ortamının geliĢmiĢ olduğu yani eril yapıya 
sahip ülkelere bakıldığında, giriĢimci kiĢilik özelliklerinin; baĢarılı olma, bağımsız olma, zengin olma, yükselme 
tutkusu ve rekabetçi olduğu görülmektedir. Aynı Ģekilde bu çalıĢmanın sonuçları, bu durumla ilgili sorulara karĢı büyük 
katılımın olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda diğer kültürel boyutlar olan güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma 
boyutuyla ilgili sorulardaki katılıma bakıldığında ne güç mesafesinin, ne de belirsizlikten kaçınmanın düĢük veya 
yüksek olduğunu söyleyemeyiz. 

Genel çalıĢmalar doğrultusunda bir doğu toplumu olan Kırgızistan‘ın, ne kolektivist bir yapıya sahip olduğunu, ne 
güç mesafesinin yüksek olduğunu, ne de belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğunu söylemek çok zordur. Aynı 
zamanda tam tersi olarak da algılamak çok yanlıĢ olacaktır. ÇalıĢmanın sonuçlarına bakıldığında Kırgızistan‘ın 
giriĢimcilik ortamının yapısı, ne doğu toplum yapısı ne de batı toplum yapısını yansıtmaktadır. Kırgızistan‘ın serbest 
piyasa ekonomisi geçmiĢi geliĢmiĢ ülkeler kadar uzun değildir. Yalnız bu durum giriĢimcilik ortamının olmadığını veya 
olmayacağını göstermez. Kırgizistan‘ın, gerek analizlerin, gerekse firma sayılarının durumlarına bakıldığında 
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giriĢimcilik adına kendine has olan bir durum sergilediği görülmektedir. 
 Sonuç olarak bakıldığında Sovyetler Birliği sisteminde yıllarca yaĢamıĢ, bu sistemin yıkılmasıyla serbest piyasa 

ekonomisine geçmiĢ bir toplumun giriĢimcilik ortamının, gözlemler ve analizler sonucundaki gibi ne bir batı tipi 
giriĢimci ne de bir doğu tipi giriĢimci ortamı sergilediği söylenebilir. Bu ise Kırgızistan kültür yapısının kapalı 
olmadığını göstermektedir. Aksine Kırgızistan‘ın kendine özgü bir yapıya ve giriĢimcilik ortamına sahip olduğunu 
söyleyebiliriz.  
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EKLER 
EK 1: Kırgızistan‟ın 2005-2009 yılları arası sektörlere göre firma sayıları ile bilgiler yer almaktadır. 

 
KIRGIZĠSTAN‘DA BULUNAN SEKTÖRLERE GÖRE ĠġLETME SAYILARI  

ĠĢletme 2005  2006  2007  2008  2009 

Küçük 60.437  61.939  67.390  18.019  17.427 

Orta 6.296   5.285   5.313   3.420  3.366 

Büyük 2.859   2.357   2.298   1.680  1.625 

Tarım Sekt 296.299   300.147  305.007  287.250  277.794 

Diğer 172.463  194.105  208.094  105.426  135.821 

Toplam 538.354  563.833  588.102  415.795  436.033 

Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti ve Vilayetleri Ġstatistik Bülteni 

 
EK 2 : Güvenirlik Analizi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.793 27 
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Özet 

Çağımızın yükselen değeri olan giriĢimcilik, ürün ve hizmet üretmek için üretim faktörlerine sahip olmak ve bu 
faaliyetleri örgütleyebilmek olarak tanımlanabilir. Schumpeter‘e göre giriĢimciler, yeni ürünler, yeni üretim yöntemleri 
ya da kaynaklar bulmak suretiyle mevcut ekonomik düzenin lokomotifi olan ve böylelikle ekonomik kalkınmaya katkı 
sağlayan sermayedarlar ya da yöneticilerdir.  

Bireyleri giriĢimciliğe sevk eden temel güdüler, bireysel çıkarların maksimize edilmesi gibi ekonomik temelli 
olma yanında baĢarma duygusunu tatma gibi psikolojik temelli de olabilir. Bireyin giriĢimci kiĢiliği de, çoğunlukla risk 
alma isteği ile kendini belli etmektedir.  

Öte yandan, yapılan birçok araĢtırma, giriĢimciliğin, büyük ölçüde sosyo-kültürel koĢulların etkisi altında 
oluĢtuğunu ortaya koymaktadır. BaĢta, bireyin aile yapısı ve aynı zamanda yetiĢtiği, yaĢadığı çevre Ģartları giriĢimcilik 
kültürünü önemli ölçüde etkilemektedir.  

Ayrıca, ülkedeki siyasal ve ekonomik yapı, yasal düzenlemeler, iĢ olanakları gibi etmenler de giriĢimcilik ruhunu 
ve kültürünü beslemekte veya köreltmekte önemli rol oynamaktadırlar. 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘deki sosyo-kültürel yapının paralelinde bireyin yetiĢtiği aile ortamının giriĢimcilik 
kültürüne ne derece elveriĢli bir ortam yaratabileceği sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Bu amaçla, üniversite öğrencilerinin giriĢimci bir ruha ve kültüre sahip olup olmadıkları ve sahip oldukları 
giriĢimci kültürde ailelerinin rolü ve etkisi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GiriĢimcilik Kültürü, Sosyo-kültürel yapı  
 

Abstract  
Entrepreneurship, uptrend of this age, may be defined as the organizing and reorganizing of social and economic 

mechanisms to change resources and sitiuations to produce new products and services. According to Schumpeter, 
entrepreneurs are managers and owners who are engine of economic system and contribute the economic growth 
through finding new products, production techniques and resources.  

Chief impulse that drive individuals to entrepreneurship may be based on economic factors as maximizing 
individual benefits or may be based on psicological factors as experiencing success feelings. Entrepreneurial personality 
especially emerged with demand of taking risks. 

On the other hand, many studies indicate that entrepreneurship is quite often affected from socio-cultural 
conditions. First, individual is affected from his or her familial and environmental conditions.  

Furthermore, political and economical systems, legal arrengement, business opportunities in the country play an 
important role for enhancing or weakening entrepreneurial spirit and culture.  

In this study, it will be focused on the problem if home environment increase a prosper ambiance for 
entrepreneurial culture with current socio-cultural system in Turkey. For this purpose, it will be examined wheather the 
university students in Turkey have an entrepreneurial spirit and culture. Also the role and effect of their families on the 
entrepreneurial culture will be studied.  

Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Culture, Socio-cultural Structure. 
 
 

GĠRĠġĠMCĠLĠK VE GĠRĠġĠMCĠ KĠġĠLĠĞĠ 
GiriĢimciliğin son yıllarda önem kazanmasında yeni ekonominin etkisi unutulmamalıdır. Yeni ekonominin motoru 

olan biliĢim ve iletiĢim sektörlerinde görülen hızlı teknolojik geliĢmeler, genç giriĢimcilerin küçük firmalar kurarak 
ekonomiye katılmalarına vesile olmuĢtur. (ErdoğmuĢ, 2004: 13-14) Günümüzde yeni ürünlerin ve fikirlerin sürekli 
akıĢını sağlayan küçük, dinamik ve etkili firmalar, büyük ve eski firmalardan çok daha fazla ekonomik değer 
yaratmakta ve büyümeyi sağlamaktadır.  

GiriĢimcilik, öncelikle zihinsel algılama ve sezgi yoluyla baĢlayan bir yolculuk, model, güven, imaj ve kuluçka 
rollerle sosyalleĢen bir baĢarı, psikolojik açıdan giriĢimcinin özellikleri ile birleĢen bilinçli duygusallık, baĢarıya 
odaklanan davranıĢlarını ve diğer davranıĢları iĢe uygun Ģekilde biçimlendiren özel bir teknolojidir. (Top, 2006: 7)  

GiriĢimciler, iĢletmeden elde edecekleri gelirin tamamının kendisine ait olacağını bildiği için iĢ kurmayı iyi bir 
gelecek ve yaĢam standardı sağlama aracı olarak görmektedir. Ayrıca, yeni ürünleri ve fikirleri hayata geçirme olanağı 
bulmak, kendine güvenin yanında sosyal statü ve saygınlık kazanmak da bireyi giriĢimci olmaya motive eden baĢlıca 
faktörler olarak göze çarpmaktadır. (ErdoğmuĢ, 2004: 27-29) Gerber, (2003:19), kendi iĢini kurmaya kalkıĢan bireyin 
içinde üç kiĢiliğin barınması gerektiğine dikkat çekmektedir. Öyle ki, iĢini iyi bilen ve usta olan teknisyen, organizasyon 
ve denetim fonksiyonlarını yerine getiren yönetici ve büyük resmi gören, yaratıcığı ve yenilikçiliğiyle iĢine yön veren 
giriĢimci kiĢilikler bir giriĢim için bireyin içinde taĢıması gereken kiĢilikler olarak görülmektedir.  

GiriĢimcilik davranıĢı ve bu davranıĢı gerçekleyen tutumlar incelendiğinde, giriĢimcilere özgü birçok karakter 
özelliği göze çarpmaktadır. BaĢarılı bir giriĢimcinin; çalıĢkan, organizasyon kurma ve denetleme yeteneğine sahip, 
bilgili, çevresi ile barıĢık, azimli, basiretli, akılcı, risk üstlenen, kararlı, kendine güvenen ve sürekli kendini yenileyen 
bir kiĢiliğe sahip olması gerekmektedir. (Küçük, 2005: 35) Ayrıca, giriĢimcinin zorluklarla mücadeleden yılmayan 
pozitif bir tavır geliĢtirmesi giriĢimciliği sürdürebilmek ve baĢarıya ulaĢabilmek için bir zorunluluktur. GiriĢimci, 
fırsatları değerlendirebilen, hayal kurabilen, proaktif düĢünebilen ve davranabilen ve tüm bu özellikleri değiĢim unsuru 
olarak algılayan kiĢidir. (Beugelsdijk, 2007: 189) GiriĢimciler, onları diğerlerinden ayıran birtakım demografik 
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özelliklere sahiptir. Genelde ailelerinin ilk çocuklarıdır ve olasılıkla aileleri de giriĢimcidir. Çoğu giriĢimci, iĢ yaĢamına 
25-40 yaĢları arasında atılmaktadır. (Yurtseven, 2007: 70) 

 
GĠRĠġĠMCĠLĠK VE KÜLTÜR 

GiriĢimciliği teĢvik etmek için devlet, iyi iĢleyen bir sermaye piyasası ve esnek iĢgücü piyasaları yaratmalı, 
iĢletmelerin maruz kaldığı ağır idari düzenlemeleri ve prosedürleri kolay uygulanabilir hale getirmeye çalıĢmalıdır. 
(Tanrısever, 2004:10) Öte yandan, bir ülkenin kültürel alt yapısı da o ülkenin giriĢimcilik seviyesini önemli ölçüde 
etkilemektedir. ĠĢbirliğine açık kültürlerde, giriĢimcilik daha rahat geliĢmekte ve eğitim sayesinde giriĢimciliğe yönelik 
olumlu tutumlar geliĢtirmek mümkün olmaktadır. (Tanrısever, 2004:10)  

GiriĢimcilikle toplumsal kültür arasında yakın bir iliĢki olduğunu ileri süren Morrison‘a göre, kültür, giriĢimciliği 
baĢlatan, harekete geçiren güdüleri önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin, batı toplumlarında kiĢisel baĢarısızlıklara ve 
hatalara tolerans gösterilmesi, bu toplumlarda, bireyleri yeni ve değiĢik iĢler yapmaya ve giriĢimcilikte bulunmaya 
teĢvik etmektedir. (Begley ve Tan, 2001: 547)  

―Busenitz ve Lao, (1997: 31) bazı kültürlerin neden diğerlerine göre daha fazla giriĢimci tiplere açıklık gösterdiği 
sorusuna cevap ararken, bu farklılığı o toplumların kültürel biricikliğinde aramak gerektiğinin altını çizerler. Onlara 
göre, bu kültürlerde bazı değerler (bireycilik, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve zaman yönelimi), uygun sosyal 
bağlam (sosyal hareketlilik, ekolojik niĢ ve Pazar koĢulları) ve kimi bireysel değiĢkenler (risk alma, baĢarma isteği ve 
kontrol odağı), hep birlikte yeni bir mantalite oluĢturmakta, yeni teĢebbüslere ve iĢletme kurma çabalarına destek 
vermektedir.‖ (Aytaç ve Ġlhan, 2007: 109) 

 
GĠRĠġĠMCĠLĠK KÜLTÜRÜNÜ GELĠġTĠREN FAKTÖRLER 

GiriĢimcilik kültürü, kendine iĢ imkanı yaratan ve bunun için gerekli riskleri almaktan kaçınmayan bireylerin 
geliĢtirdiği kültürdür. (Çelik ve Akgemci, 1998: 31) GiriĢimci kültür, içinde kiĢisel iĢletmeye karĢı olumlu sosyal bir 
yaklaĢımın olduğu giriĢimci faaliyeti var kılan ve destekleyen kültürdür. (Güney vd. 2006: 57)  

GiriĢimcilik kültürünü geliĢtirmek için, kamu ve özel sektörün yanı sıra sivil toplum örgütleri de çalıĢmalar 
yapmalı tüm bu çalıĢmaların iĢbirliği içinde koordine edilerek sinerji yaratması sağlanmalıdır.  

Genç kuĢağın giriĢimciliğe özendirilmesi ve giriĢimcilik ile ilgili pozitif duygular beslemesi için, özel birtakım 
stratejilerin geliĢtirilmesi zorunluluktur. Örneğin, 18-25 yaĢ arası gençlerin devam edeceği ve giriĢimcilik için gereken 
özel becerileri kazanacakları bir giriĢim koleji kurmak, giriĢimci staj programları düzenleyip, öğrencileri baĢarılı yerel 
giriĢimcilerle bir araya getirmek, küçük iĢ yaz okulları kurup küçük iĢ yönetimi eğitimleri düzenlemek, okulları küçük 
iĢ kuluçkaları olarak kullanıp okul merkezli iĢletmeler kurulmasını ve öğrencilerin potansiyel iĢlerini kurmalarını 
sağlamak gibi stratejiler uzun vadede giriĢimcilik kültürünü geliĢtirmede ve yerleĢtirmede etkili olacaktır. (Tanrısever, 
2004:10) Gençler arasında giriĢimcilik ve iĢ adamlığı bir meslek olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak toplumda gi-
riĢimciliğe olumlu bakıĢ açısının pekiĢtirilmesi için giriĢimciliğin sadece ve ne pahasına olursa olsun para kazanmak de-
ğil, ekonomik değerler yaratarak para kazanmak olduğunun vurgulanması gerekmektedir. (Çelik ve Akgemci, 1998: 27) 

Hükümetler de bu amaçla baĢarılı giriĢimcileri kitlelere tanıtmak, genç giriĢimciler, kadınlar ve iĢsizler gibi belirli 
hedef grupları belirlemek ve öncelikle bu gruplara yönelmek, giriĢimcilik eğitimini yaygınlaĢtırmak, idari ve hukuki 
alanlarda pazara giriĢ engellerini kaldırmak ve iĢ kurma sürecini basitleĢtirmek, yeni iĢe baĢlayacaklara kuruluĢ 
aĢamasında danıĢmanlık hizmeti vermek, giriĢim sermayesi ve iĢ melekleri gibi farklı sermaye finansmanı kaynaklarına 
eriĢimlerini sağlamak gibi faaliyetlerde bulunmalıdır. (Tanrısever, 2004: 10-11)  

AB üyesi ülkelerin izledikleri giriĢimcilik politikalarına iliĢkin olarak edinilen bilgiler göstermektedir ki, bu 
ülkelerin izledikleri giriĢimciliği teĢvik politikaları, geleneksel KOBĠ politikasından daha geniĢ bir perspektife sahiptir. 
Bu çerçevede, giriĢimciliği teĢvik politikaları, mevcut iĢletmelerin finansman sorunlarına çözüm bulmanın yanı sıra 
bilgi sahibi giriĢimci bireylerin sayısını artırmaya ve giriĢimciliğin yaygınlaĢması için toplumsal kültürün de 
geliĢmesine odaklanmaktadır Tanrısever, 2004: 68). 

 
GĠRĠġĠMCĠ KÜLTÜR EDĠNMEDE AĠLE ORTAMININ ROLÜ 

ġüphesiz ki, giriĢimcilik kültürünün edinilmesinde ve giriĢimcilik eğiliminin artırılmasında bireyin içinde yetiĢtiği 
aile ortamının çok önemli etki ve katkıları bulunmaktadır. Bird‘ün giriĢimciliğe demografik açıdan yaklaĢımını gözler 
önüne seren ‗Hayat Tarihi Modeli‘nde; kalıtımsal değerlerle yaĢama baĢlayan bireyin, aile artyetiĢimi (background) ve 
kendi deneyimleri çerçevesinde yaĢamını biçimlendirdiğini ve bu Ģekilde ortaya çıkan hayat tarihinin, bir tarafta güdüler 
ve kiĢilik gibi değiĢmesi zor yapılar oluĢtururken diğer tarafta yetenekleri ve iliĢkileri geliĢtiren değiĢebilir ve 
yenilenebilir nitelikleri oluĢturduğunu ve sonuçta da bireyin giriĢimciliği davranıĢı potansiyelini ortaya çıkardığı 
görülmektedir. (Bird, 1995: 14) 

Ailenin, dıĢa dönük, baĢarı yönelimli, atak, üretken, tutumlu yaĢantısı, çocuk üzerinde erken giriĢimci eğilimlerin 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Küçük yaĢlarda, çalıĢmaya, satıĢ yapmaya, para biriktirmeye ve küçük 
yatırımlar yapmaya teĢvik edilmiĢ aile ortamlarında piyasa, rekabet, kazanç elde etme, mücadeleci olma gibi değerler 
daha etkili bir biçimde pekiĢmektedir. (Aytaç ve Ġlhan, 2007: 107) Ailenin bireyin giriĢimcilik eğilimine etkisi üzerine 
yapılan araĢtırmalar, genelikle doğum sırası, tek çocuk olma, ailede giriĢimci olup olmaması ve anne-baba ile iliĢkiler 
konularına odaklanmaktadır. Ġlk çocuk olma ve tek çocuk olarak kalmanın ailenin özel ilgisini elde etme ile birlikte 
çocuğun özgüvenini artırdığına dair bulgular vardır. Ayrıca, annenin babanın giriĢimci olması da giriĢimcilik eğilimini 
artırıcı bir rol oynamaktadır. (Hisrich ve Peters, 2002: 68-69)  

Günümüzde Ģirketlerin, tedarikçiler, ortaklar, çalıĢanlar ve müĢterileriyle birlikte bir aile gibi örgütlenmesi, satıĢlar 
yanında verimliliği de artırmaktadır. Çünkü aile, toplumun olduğu gibi ekonominin de temel taĢıdır. Aile arasında 
yardımlaĢma ve dayanıĢma doruk noktasındadır. Aileyi örnek alarak örgütlenen iĢletmelerde iki kere iki daima dörtten 
fazladır. (Gürdoğan, 2008: 100) Ailesi üretken olan toplumları yoksullaĢtırmanın mümkün olamayacağı gibi aile 
değerlerinin korunamadığı toplumları kalkındırmak da mümkün değildir. 

Bireyin, öğrenilmiĢ çaresizliğini ortadan kaldırarak giriĢimde bulunmasını sağlamak için öncelikle ataerkil bir aile 
yapısı yerine yaratıcı düĢünmelerine imkan sağlayan bir aile ortamında yetiĢtirilmeleri gerekmektedir. (Hava ve 
Erturgut, 2009: 14) Ailenin giriĢimcilik eğilimine etkisi üzerine geliĢtirilen modellerden biri olan aile destek modeli, 
ailenin finansal yönden bireyi desteklemesi ile iliĢkilidir. Ailenin yüksek bir gelire sahip olması, bireyin baĢlatacağı 
giriĢime finansal destek vermesine olanak sağlayacağından yüksek gelirli ailede yetiĢen bireyin giriĢimci olma eğilimi 
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de yüksek olmaktadır (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009: 92). 
 

TÜRKĠYE‟DE GĠRĠġĠMCĠLĠK KÜLTÜRÜ  
GiriĢimciliğin bir tür düĢünme ve davranıĢ biçimi olarak geliĢebilmek için elveriĢli bir sosyal iklime ve geliĢtiği 

ülkede ‗sosyal kabul‘e ihtiyacı vardır (TÜSĠAD 2002: 52).  
Türkiye‘de hala devletin herhangi bir kurumunda bir iĢ bulanlar, toplumun çoğunluğu tarafından kendi iĢlerini 

kurmaya çalıĢanlardan daha çok saygı görmektedir. Toplumun büyük bir kesimi, devletin topluma hizmet etmesi değil, 
toplumun devlete hizmet etmesi anlayıĢından hareket etmektedir. Bunun için de Anadolu insanının giriĢimcilik ve risk 
alma kültürünün, globalleĢen dünyanın gerektirdiği hız ve yoğunlukta geliĢmesi mümkün olamamaktadır. (Gürdoğan, 
2008: 12) Türkiye‘de bireylerde gerek giriĢimci ve gerekse özel sektörde yönetici konumunda çalıĢmanın, sermayelerini 
veya kendilerini riske atmak olduğu düĢüncesi hakimdir. (Küçük, 2005: 29) Türkiye‘de devletçilik oldukça yerleĢmiĢ 
bir değerdir, öyle ki, iĢyerlerinin mülkiyetinin kamuda olmasını isteyenlerin özelde olmasını isteyenlere oranı hemen 
hemen aynıdır. Benzer anlayıĢ, bireyin geçiminin sorumluluğu söz konusu olduğunda da görülmektedir. Ayrıca 
Türkiye‘de insanlar, tedbirli davranmayı gözü pek davranmaya tercih etmektedirler. (TÜSĠAD, 2002: 188) Yapılan 
çalıĢmalar, eğitim seviyesi yükseldikçe devletçi zihniyetin azaldığını göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye‘de eğitim 
seviyesini artırmanın bir etkisi de devletçi zihniyetin azalmasına ve giriĢimci değerlerin artmasına katkıda bulunacaktır. 
(TÜSĠAD, 2002: 188) 

Top‘a göre, (2006:32) Türkiye‘de giriĢimcilik ruhundan çok bir ağalık-beylik ruhu etkindir. GiriĢimciliğin 
geliĢmesinin önündeki kültürel engellerden biri olan ağalık-beylik kültürü, toplumdaki bireyleri giriĢimci olmak için 
değil, ‗ağa-bey‘ olmak için motive etmektedir. Ġnsanlar ‗ağa-bey‘ oluncaya kadar çalıĢıp ağa-bey olduktan sonra elde 
ettikleri kazanımlarla (maddi manevi imtiyazlar, statüler, güç vb.) psikolojik olarak toplumun üstünde ve bazı 
yaptırımlardan uzak tutulma, istisna olma peĢindedir.  

GiriĢimcilik ruhu, gelecekte var olmak için varoluĢ güdüsünü esas alır ve tecrübelerden elde edilen bilgi ve 
değerleri gelecek nesillere aktararak hem bireysel varoluĢu hem de toplumsal varoluĢu güvence altına almaktır. Ağalık-
beylik ruhu ise sadece bugün var olmayı esas alır, kazanımlar diğer kiĢilerle paylaĢılmaz ve bu nedenle ortaklık ve 
iĢbirliği kültürü de geliĢemez. (Top, 2006: 34-35)  

GiriĢimcilikte önemli yer tutan, ‗yüksek baĢarı güdüsü‘ne sahip olmak da, kültürlerarası farklılığa göre değiĢik bir 
görünüm almaktadır. Örneğin, Amerikan ve Japon toplum yapıları, baĢarı yönelimli eğitim ve sosyalleĢme kültürüne 
sahiptirler. Ancak, Amerika, bireysel baĢarı güdüsüne sahipken, Japonya‘da toplumcu baĢarı güdüsü ön plandadır. Türk 
toplumu, bu bağlamda, ‗ortaklaĢa davranmayı‘ benimseyen, dayanıĢmacı ve kolektivist eğilimleri baskın bir kültür 
modeline sahiptir (Aytaç ve Ġlhan, 2007: 111-2). Top‘a göre, Türkiye‘de iĢi sabit alıp kültürü değiĢtirmek gibi bir 
yanılgıya düĢülmektedir. Asıl olan kültürü esas alıp iĢi ona adapte etmektir. (2006: 115) Türk ailelerinde birlikte olma 
kültürü ve ailenin bütünlüğünün korunması iĢe bir türlü yansımamaktadır. Tam aksine bu bağlamda aile içinde dahi aĢırı 
bireyci davranıĢlar geliĢmekte, aile içi çıkar kavgaları aile bireylerini ihtiyaç duydukları destekten mahrum 
bırakmaktadır.(Top, 2006:116) Ayrıca, giderek artan toplumsal güven boĢluğu sonucu, aileler çocuklarını koruma altına 
alarak giriĢimcilik eğilimini törpülemektedir (Top, 2006:117).  

TÜSĠAD‘ĠN giriĢimcilik raporunda belirtildiği üzere, giriĢimciliği etkileyen faktörleri iki ana baĢlık altında 
toplamak mümkündür. Genel ülke alt yapısı baĢlığında ekonomik ve teknolojik alt yapı yer alırken, giriĢimci altyapısı 
baĢlığı altında insan kaynakları, finans, yasal düzenlemeler, sosyal, kültürel ve politik altyapı, giriĢimci teĢvikleri ve 
destek mekanizmaları yer almaktadır. (2002: 48) Hayton ve diğerlerine göre (2002), giriĢimciliğin cesaretlendirilmesi 
için gerekli optimum koĢullar; yüksek bireycilik, yüksek erillik, belirsizlikten kaçınma düzeyinin düĢüklüğü ile güç 
mesafesinin düĢüklüğüdür. (Güney vd. 2006: 66) Arıkan‘a göre, (2004) bireycilik-kolektivizm ekseninde bakıldığında 
Türkiye diğer Asya toplumları gibi kolektivist özellikleri yüksek bir toplumdur. Erillik-diĢillik boyutu ele alındığında, 
eril kültürler, diĢil kültürlere göre daha fazla giriĢimci özelliklerine sahiptir. Hofstede‘in yaptığı araĢtırmanın 
sonuçlarına göre, Türkiye yakın ve samimi iliĢkilerin hakim olduğu diĢil bir kültüre sahiptir. Yine aynı araĢtırmanın 
sonuçlarına göre, Türkiye‘nin belirsizlikten kaçınma özelliği yüksek olup risk alma konusunda isteksiz davranmaktadır. 
Ayrıca, kendilerinden daha üstte olanlarla aralarındaki mesafeyi kabul etmiĢlerdir. Bu kabulden ötürü giriĢimcilik 
özelliği göstermeleri zordur. (Güney vd. 2006: 67)  

 
TÜRKĠYE‟DE ÖĞRENCĠLERĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK KÜLTÜRÜ EDĠNMESĠNDE AĠLE ORTAMININ ETKĠSĠ  

Günümüzde bireyler, kariyer olarak giriĢimciliğe daha fazla önem vermekte, iĢverenler de çalıĢanlarından daha 
fazla giriĢimsel tutum ve davranıĢ beklemektedirler. Bu nedenle, üniversite öğrencileri özellikle daha fazla giriĢimsel 
tutum içinde olmalı ve buna yönelik davranıĢlar geliĢtirmeye çalıĢmalıdırlar. (Naktiyok ve Timuroğlu, 2009: 91)  

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak son yıllarda yapılan birçok araĢtırma, bireylerdeki giriĢimcilik eğiliminin, 
giriĢimci bir aileye sahip olma durumu, ailelerin gelir seviyesi ve ailedeki çocuk sayısı gibi değiĢkenlerle yakından ilgili 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Krueger‘e göre, kendi iĢletmelerini yöneten ailelerin çocukları kendi giriĢimlerini baĢlatmaya daha yatkındır. 
(Kumara ve Sahasranam, 2009:9) Bu bireyler, eylem odaklı ve yüksek motivasyon düzeyine sahip, hedeflerine ulaĢmak 
için risk alabilen kiĢilerdir. Sosyolojik çalıĢmalar neden bazı üniversite mezunu kimselerin giriĢimci olduğunu 
açıklamaya çalıĢmıĢlar ve temel olarak cinsiyet, etnik köken ve eğitim gibi arka plandaki özelliklere odaklanmıĢlar ve 
hangi giriĢimcilerin bu özellikleri taĢıdığını tespit etmeye çalıĢmıĢlardır. (Kumara ve Sahasranam, 2009:12) Kumara ve 
Sahasranam da araĢtırmalarının sonucunda, öğrencilerin, iyi hazırlanmıĢ, yaratıcılık ve innovasyonu vurgulayan eğitim 
programlarıyla giriĢimcilik yetenek ve davranıĢlarının Ģekillendirilebileceği kanısına varmıĢlardır. (Kumara ve 
Sahasranam, 2009:24)  

Türkiye‘de üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisini inceleyen bir araĢtırmada; 
öğrencilerin çoğunluğunun aileleri tarafından kontrollü ve güvene dayalı bir tarzda yetiĢtirildikleri bulgusuna 
ulaĢılmıĢtır. Söz konusu araĢtırma, gelir düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının diğerlerine göre daha çok giriĢimci olma 
eğiliminde oldukları görülmektedir. (Örücü vd. 2007: 44)  

Kaplan‘ın (2002: 11) üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve giriĢimcilik eğilimleri üzerine yaptığı araĢtırma 
da; öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi ve ailedeki çocuk sayısının az oluĢu ile giriĢimcilik arasındaki iliĢkinin 
beklenen pozitif iliĢkiyi onaylar nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır. 

Börü‘nün iĢletme fakültesi öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimi üzerine yaptığı araĢtırmada; ailesinde kendi iĢini 
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kuran 1.derece yakınları olan öğrencilerin kariyer tercihleri incelendiğinde genel eğilimden çok büyük farklılık arz 
etmediği ortaya çıkmıĢtır. Bununla birlikte kendi iĢini kurmak isteyen öğrencilerin (tüm öğrencilerin %29, 8‘i) 
%87‘sinin ailesinde kendi iĢini kuran 1.derece yakınının olduğu görülmüĢtür. (Börü, 2006: 35) Aynı araĢtırmada, 
öğrencilerin ailede ilk çocuk olup olmama durumuna göre yapılan incelemelerde de anlamlı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Ġlk 
çocuk olmayanlar, erdemli insan olmaya ilk çocuk olanlara oranla daha fazla anlam yüklemektedirler. (Börü, 2006: 44) 
Ayrıca, giriĢimcilik eğilimine iliĢkin ifadeler incelendiğinde, kendi iĢini yapmak isteyenler açısından en yüksek 
ortalamaya sahip dört ifade içerisinde aile desteğinin ve aileden gelen cesaretlendirmenin ağırlık kazandığı 
görülmektedir. (Börü, 2006: 48) Öte yandan, ailesinde 1.dereceden kendi iĢini yapan bir yakını olanların, olmayanlara 
göre iĢ kurmaya iliĢkin zorlukları daha çok algıladıkları görülmüĢtür. Babası kendi iĢini yapanların da paralel bir 
biçimde kendi iĢini yapma konusunda negatif düĢüncelere sahip oldukları göze çarpmaktadır. (Börü, 2006: 54, 60) 
Börü‘ye göre, ailesinde kendi iĢini yapan 1.dereceden bir yakını bulunanlar, yakın çevrelerindeki bu kiĢilerin görüĢ ve 
düĢünceleri ile tecrübelerinden etkilenerek iĢ kurmada süreçlerin karmaĢık ve zor, finansman desteğinin yetersiz, 
ekonomik ortamın elveriĢsiz, iĢin nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiye ulaĢmanın zor olduğunu düĢünmektedirler (2006:60) 

 
SONUÇ  

GiriĢimcilik, büyük ölçüde içinde bulunulan sosyo-kültürel ortamın etkisi altında geliĢmekte ve giriĢimci bireyler, 
ailelerinden etkilenerek giriĢmcilik kültürünü biçimlendirmektedirler.  

Ailede, bireysel olarak kendini ifade edebilme ve duygu ve düĢüncelerini savunabilme yetisini kazanmıĢ bireyler, 
giriĢimci kiĢiliğin gerektirdiği ‗yenilikleri deneme‘, ‗risk alabilme‘ ve ‗kendine güvenme‘ gibi özellikleri küçük 
yaĢlardan itibaren kazanabilmektedir. Ancak, Türkiye‘de, ailelerin, çocuğun geliĢmesindeki müdahaleci ve korumacı 
tutumu bu özelliklerin geliĢmesine engel olmaktadır. Bireyin kararlarına saygı duymayan, kiminle evleneceğine ve 
hangi mesleği seçeceğine müdahale eden aileler, giriĢimcilik ruhunu onulmaz bir biçimde köreltmektedir. Yaptığı bir 
keĢfin sonunda babasından ―Oğlum, icat çıkarma!‖ tepkisi alan bir çocuğun yenilikleri deneme konusunda istekli ve 
cesur davranması beklenemeyecektir. Türkiye‘deki belirsiz iĢ ortamında yaĢanan güven bunalımı da ailelerin, 
çocuklarını giriĢimcilikten uzak tutmaları için ikna edici bir sebeptir.  

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar da yeni neslin meslek seçiminde ve 
yaĢamına dair kararlarda büyük ölçüde ailesinin etkisinde kaldığını ve ailesindeki bireyleri rol model olarak aldığını 
göstermektedir.  

Ailesinde tek çocuk olan ya da az kardeĢi olanların, geliri yüksek aileye sahip olanların giriĢimcilik eğiliminin 
daha yüksek olmasına karĢın, ailede giriĢimcilerin bulunması giriĢimcilik eğilimini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Öğrenciler, her ne kadar ailedeki iĢin devamı için giriĢimciliği devam ettirme konusunda istekli davransa da ailesindeki 
giriĢimcilerden etkilenerek giriĢimciliğin zorlukları üzerinde daha fazla yoğunlaĢmaktadırlar. Bu olgudan ülkedeki 
giriĢimci ortamın ve giriĢimci kültürün bireylerin giriĢimcilik faaliyetlerini destekler nitelikte olmadığı yargısına 
varmak mümkündür. GiriĢimcilikte aradığını bulamayan bireylerin buluunduğu aile ortamının giriĢimcilik kültürünü de 
negatif etkilemesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Aile desteği konusunda yapılan araĢtırmalarda maddi destek ve 
cesaretlendirmenin öne çıkması da kolektivist bir toplum yapısına sahip olmakla birlikte ekip çalıĢmasının ve 
iĢbirliğinin öneminin yeterince anlaĢılamadığının göstergesi olarak kabul edilmelidir. 
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Özet 
ÇağdaĢ dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda oluĢan geliĢmeler, hızla ilerleyen teknoloji, müĢteri istek 

ve gereksinimlerinin artması ve çeĢitlenmesi, pazarların küreselleĢmesıne ve uluslararası rekabetin artmasına yol açmıĢ; 
bu da önemli risklerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. ĠĢletmeler çevre faktörlerindeki değiĢimlerim etkisiyle giderek 
daha belirsiz ve daha riskli ortamlarda faaliyetlerini sürdürmek durumunda kalmaktadırlar. Krizlerin olumsuz etkilerini 
azaltmak veya olumlu sonuçlara yol açabilecek Ģekilde yönetmek önemli bir avantaj olarak görülmektedir.  

Dünyada tüm ekonomileri derinden etkileyen 2008 küresel finansal krizi hala olumsuzluklara yol açmaya devam 
etmektedir. Özellikle küçük ve orta boy iĢletmeleri olan giriĢimciler bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiĢ 
bulunmaktadır. Krizin farklı ülkelerde farklı düzeylerde etkisi olduğu, dolayısıyla, o ülkelerdeki giriĢimciler açısından 
da farklı Ģekilde yorumlanabileceği düĢünülebilir. Bu doğrultuda çalıĢamanın amacı, Kırgızistan‘ın baĢkenti BiĢkek ve 
Türkiye‘nin baĢkenti Ankara Ģehirleri ve çevrelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta boy iĢletmelerin küresel krizden 
etkilenme düzeyleri, karĢılaĢtıkları sorunların belirlenmesi ve sorunları çözmeye yönelik önlemlerin alınması 
konusunda öneriler sunmaktır. Bu amaçla bir anket formu geliĢtirilmiĢ ve sözkonusu Ģehirler ve çevrelerinde faaliyet 
gösteren KOBĠ‘lerin yöneticileri ile görüĢme yapılmıĢtır.  

2008 yılında baĢlayan küresel kriz ortamında faaliyet gösteren iĢletmelerin karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili mevcut 
durumun belirlendiği bu çalıĢmanın sonuçlarının hem iĢletme yöneticileri, hem de söz konusu iĢletmelerin faaliyetlerine 
etki eden devlet kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları, ticaret ve sanayi odaları açısından yararlı olacağı düĢünülmektedir 

Anahtar Kelimeler: Küresel Kriz, KOBĠ, GiriĢimcilik  
 

GLOBAL CRISES EFFECT ON ENTERPRENEURSHIP:  
COMPARATIVE ANALYZE BETWEEN SME IN ANKARA AND BISHKEK  

Abstract 
New trends of economic, social and cultural fields in the modern world, technological progresses, growing 

customer wants and needs give way to globalization of markets and increasing international competition; thus bring 
forth important risks. Enterprises have operations in the ambiguous and risky environment. In this case, to reduce 
negative effects of crises and to benefit from opportunities become as an important advantage. 

The Global crises which influenced all the economies is still keeping its negative effects. Especially small and 
medium size enterprises were influenced negatively. The Global crises influence different economies in different levels; 
accordingly, comments of enterprises in these economies would be differently. In this context, this paper aims to make 
comparative analyze of enterprises in Ankara and Bishkek, to clear out the level of crises effect, the main problems and 
suggestions. The survey was conducted between owners and managers of the enterprises.  

Result of this paper will be useful for owners and managers, governmental institutions, non-governmental 
organizations, chamber of commerce and industry.  

Key words: Global crises, SME, Entrepreneurship  
 
 

1.  GiriĢ 
 

Küçük ve Orta Boy Ġsletmeler (KOBĠ‘ler), ekonominin değiĢik alanlarına yayılmıĢ, sayıca çok önemli yer tutan; 
üretim, ticaret, hizmet kesimlerinde etkinlik gösteren iĢletmeler olup, ekonomik dinamizmin, canlılığın ve giriĢimciliğin 
kaynağı durumundadırlar. Ġstihdam ve refah düzeyinin artıĢı ile gelir dağılımının düzelmesi doğrultusundaki katkıları 
nedeniyle ekonomik sistem içinde çok önemli bir yere sahip olup, hükümetlerin destek programlarının en önemli 
ekonomik ve toplumsal aktörleri konumundadırlar.  

GiriĢimcilik, gerçekte fırsatları görme ile baĢlayıp bu fırsatlardan faydalanılması ile doruğa çıkan bir genel 
yönetim yaklaĢımıdır; daha önce mevcut olmayan yeni kaynak bileĢimleri yaratmada kullanılan faaliyetlerin toplamıdır 
(Burgelman vd., 1988). GiriĢimcilik, kiĢilerin, hâlihazırda kontrol ettikleri kaynaklara bağlı kalmadan fırsatları 
kovaladıkları ve ihtiyaç ve istekleri yenilikler yoluyla karĢıladıkları bir süreçtir (Robbins ve Coulter, 1999). Dolayısıyla, 
değiĢik gereksinmeleri karĢılamak üzere mahalle aralarında kurulan marketlerden ihtiyaç ve istekleri yenilikler veya 
yeni kaynak birleĢimleri yoluyla karĢılamak üzere kurulan fabrikalara kadar tüm KOBĠ‘ler temel giriĢimcilik 
örnekleridir. 

Toplumun yaratıcı potansiyelinin ve giriĢimci yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol üstlenen 
KOBĠ‘ler, genellikle sermaye yetersizlikleri nedeniyle içsel ya da çevresel kökenli krizlerden büyük iĢletmelere göre 
çok daha kolay etkilenebilmekte; ancak küçük veya orta boy olmanın sağladığı hızlı karar alabilme ve değiĢen koĢullara 
hızla uyabilme yetenekleriyle krizden daha çabuk çıkabilmektedirler. 

Bir ekonomideki giriĢimcilik gücünün en önemli kaynaklarından biri olan KOBĠ‘lerimiz de, tüm dünyada etkili 
olan küresel kriz karĢısında doğrudan veya dolaylı olarak derinden etkilenmiĢ durumdadırlar. Ancak, sözkonusu 
iĢletmelerin küresel krizle ilgili algılamalarının, krizin iĢletme faaliyetlerini etkileme derecelerinin, iĢletmelerin bu 
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konuda aldıkları önlemlerin ve devletten beklentilerin farklı ülkelerde farklı Ģekillerde olması doğaldır. Bu doğrultuda 
Türkiye ve Kırgızistan‘ın baĢkentleri olan Ankara ve BiĢkek kentlerindeki küçük ve orta boy iĢletmelerin küresel 
krizden etkilenme düzeyleri, karĢılaĢtıkları sorunların belirlenmesi, aldıkları önlemler ve devletten beklentilerine 
yönelik durum tespiti ve saptanan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliĢtirilmesi büyük önem taĢımakta olup 
araĢtırmanın asıl amacını oluĢturmaktadır.  

 
2.  Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeler ve Ekonomideki Yeri 
 

KOBĠ‘ler, ekonominin değiĢik alanlarına yayılmıĢ, sayıca çok önemli yer tutan; üretim, ticaret, hizmet 
kesimlerinde etkinlik gösteren iĢletmelerdir. Ġstihdam ve refah düzeyinin artıĢı ile gelir dağılımının düzelmesi 
doğrultusundaki katkıları nedeniyle, ekonomik sistemin önemli bir bölümünü oluĢturmaktadırlar. Ekonomik 
dinamizmin, canlılığın ve giriĢimciliğin kaynağı durumunda olmaları, üzerlerine önemle eğilmeyi gerekli kılmakta ve 
Hükümetlerin, ekonomiye destek programları arasında öteden beri ve giderek daha yoğun bir biçimde yer almaktadırlar. 

Çağımızın değiĢen koĢullarına ve yeniliklerine hızla uyma yeteneğine sahip olan KOBĠ‘ler, toplumun yaratıcı 
potansiyelinin ve giriĢimci yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Küçük isletmelerin 
ekonomik yaĢamda taĢıdıkları önem, onların ulusal gelire, istihdama, verimliliğe, giriĢimciliğe olan katkılarından ve 
kolay hareket edebilme özelliklerinden ileri gelmektedir. Küçük ve orta boy isletmelerin geliĢme ve kalkınma 
hareketinde önemli roller üstlenmeleri, kriz ortamından kolaylıkla kurtulabilmeleri, büyük isletmeler için de bir uyarıcı 
olmaktadır (Toprak, 2007:9). ġiddetlenen uluslararası rekabetle birlikte büyük Ģirketlerin zarar eden yapıları, 
küçülmenin ve büyümeyi yavaĢlatmanın daha iyi olacağı ve değiĢimin temel dinamiğinin bu yoldan geçtiği 
konusundaki düĢünceler yaygınlaĢmaktadır.  

Dünyada genel anlamda kabul görmüĢ bir KOBĠ tanımlaması bulunmamaktadır. Bu konuda her ülkenin ekonomik 
özellikleri doğrultusunda belirlenmiĢ değiĢik ölçütler kullanılmaktadır. Ekonomik ve sosyal sistemi, esnek, dinamik ve 
değiĢebilen yapılarıyla olumlu yönde etkileyen KOBĠ‘ler için farklı tanımlar yapılabilmektedir. AB, KOBĠ tanımları 
konusunda gerek ulusal gerekse Birlik bazında karıĢıklığa neden olmamak için yeni bir ortak tanım geliĢtirmiĢtir. Yeni 
tanıma göre; 250‘den az iĢçi çalıĢtıran iĢletmeler KOBĠ olarak değerlendirilmektedir (Güney ve Akbal, 2008:152). Buna 
göre, 10‘dan az iĢçi çalıĢtıran iĢletmeler, çok küçük iĢletme; 50‘den az iĢçi çalıĢtıran, yıllık cirosu 7 Milyon EURO‘yu 
aĢmayan veya aktifler toplamı 5 Milyon EURO‘nun altında olan iĢletmeler küçük ölçekli iĢletme olup, orta ölçekli 
iĢletme ise, 50-250 iĢçi çalıĢtıran ve yıllık cirosu 40 Milyon EURO‘nun altında olan veya aktifler toplamı 27 Milyon 
EURO‘yu aĢmayan iĢletme olarak tanımlanmaktadır (Uslu ve Yalçın, 2002: 32). Türkiye‘de ise bu tanıma bağlı olarak, 
KOSGEB, 1-50 iĢçi çalıĢtıran imalat sanayi iĢletmelerini, küçük ölçekli iĢletme; 51-150 iĢçi çalıĢtıran imalat sanayi 
iĢletmelerini ise orta ölçekli iĢletme olarak tanımlamıĢtır (www.kosgeb.gov.tr). Hazine MüsteĢarlığı ise Ġmalat Sanayi, 
Turizm, Tarımsal Sanayi, Eğitim, Sağlık sektöründe 1-9 iĢçi çalıĢtıranları mikro ölçekli iĢletme, 10-49 iĢçi çalıĢtıranları 
küçük ölçekli iĢletme, 50-250 iĢçi çalıĢtıranları ise orta ölçekli iĢletmeler olarak tanımlamaktadır (www.hazine.gov.tr). 
Kırgızistan‘da ise mikro ölçekli iĢletmeler 15‘den az iĢçi çalıĢtıran, küçük iĢletmeler 50‘den az iĢçi çalıĢtıran, orta boy 
iĢletmeler 51- 200 arasında iĢçi çalıĢtıran iĢletmeler olarak tanımlanmaktadır (http://www.stat.kg, 12.04.2010).  

Günümüz ekonomik yaĢamında büyük iĢletmelerin egemenliği büyük oranda sürse de, KOBĠ‘lerin kentler, 
bölgeler ve ülkeler için halen oldukça önemli olduğunu söylemek olanaklıdır (Runyan, 2006: 14). 2009 yılı verilerine 
göre ABD‘de KOBĠ‘lerin istihdam oranı %50, Almanya‘da %64, Japonya‘da %81 civarında olduğu görülmektedir. 
Aynı gösterge Türkiye‘de %46 ve Kırgızistanda %15 civarında olduğu bilinmektedir. KOBĠ‘lerin üretimdeki payı 
ABD‘de %36, Almanya‘da %49, Japonya‘da %52, Türkiye‘de %38 ve Kırgızistan‘da %14 oranında gerçekleĢmiĢtir 
(YakıĢık, Akça, 2010:329, http://www.stat.kg, 12.04.2010).  

KOBĠ‘lerin, değiĢen pazar koĢullarına hızla uyum sağlama esneklikleri, büyük iĢletmeleri tamamlama yetenekleri, 
bölgeler arası dengeli büyümeye katkıları, çevre korumasına olumlu etkileri ve gelirin daha adil dağılımı açısından 
oldukça önemli roller üstlendikleri bilinen bir gerçektir (Soysal ve diğerleri, 2003: 215). Diğer yandan KOBĠ‘ler, 
çevresel değiĢikliklere ve yeniliklere karĢı gösterdikleri esneklik sayesinde teknolojik geliĢmelerin ana kaynağı 
durumunda olup, kriz dönemlerini de büyük iĢletmelere oranla daha kolay atlatabilmektedirler.  

 
3.  Küresel Kriz ve Nedenleri  
 

2007 Ortalarında ABD konut piyasasında baĢlayan sorunlar giderek büyümüĢ ve geliĢmiĢ ekonomilerden 
geliĢmekte olan ülkelere de yayılarak küresel bir boyut kazanmıĢtır. Krizin nedenleri, likidite bolluğu ve bunun 
sonucunda verilen özensiz krediler, aĢırı menkul kıymetleĢtirme, saydamlık eksikliği, derecelendirme kuruluĢlarının 
etkinliğindeki yetersizlik ile düzenleyici ve denetleyici kuruluĢların müdahalede gecikmesi olarak sıralanabilir. Küresel 
finansal kriz banka iflasları mali sistemdeki konsolidasyonlar ve devletleĢtirmelerden sonra reel sektöre de yansıyarak 
küresel büyüme oranlarını düĢürmüĢ, enflasyonist etkiye yol açmıĢ, ve regülasyon taleplerinin daha yüksek sesle 
dillendirilmesine neden olmuĢtur. 

Küresel krizin baĢlıca nedeni, 2000 yılından 2006 yılının sonlarına kadar finansal piyasadaki likiditenin sürekli 
olarak yükselmesi ve böylece kriz öncesinde bollaĢan bu likiditenin karlı operasyonlara dönüĢtürülmesi gereği banka 
sisteminin karĢılaĢtığı en önemli sorunlardan birisi olmuĢtur. Bu operasyonların baĢında konut kredileri gelmektedir. 
Bankalar, herhangi bir iĢi geliri veya varlığı olmayan kiĢilere bile kredi vermeye baĢlamıĢlardır. Kamuoyunda NINJA 
(no income, no job, no asset) kredileri olarak bilenen bu uygulamalar, varlık fiyatlarının özellikle de konut fiyatlarının 
çok hızlı bir biçimde artmasına yol açmıĢtır. Konut kredilerinin bir bölümünde baĢlayan geri ödeme sorunları 
sonucunda banka portföylerindeki hacizli konut sayısı artmaya baĢlamıĢtır. Bankaların bu konutlara el koyarak piyasaya 
arz etmesi, konut fiyatlarında düĢüĢe yol açmıĢtır. Bu durum da, halen kredisini ödemekte olan bazı konut kredisi 
kullanıcılarının ellerindeki evlerin değerinin kalan kredi ödemelerinin net bugünkü değerinin altında kalmasına yol 
açmıĢtır. Dolayısıyla bu kiĢiler de, evlerinin anahtarlarını zarflara koyup (jungle mail), bankalara göndererek kredi geri 
ödemelerinden vazgeçmiĢlerdir. Burada dramatik olan Ģey kredi geri ödemelerinin bankalar tarafından diğer mali 
kuruluĢlara satılması ve bu evleri teminat olarak alan sermaye piyasası araçlarının yaygınlığıdır (Alantar, 2008:2-3). Bu 
nedenle zararlar domino taĢları gibi bir mali kuruluĢtan diğerine bulaĢarak büyümüĢ ve mali sistemin temel taĢları 
niteliğindeki kuruluĢların iflasına yol açmıĢtır. 

Küresel krizi tetikleyen diğer bir neden, menkul kıymetleĢtirme kapsamında bireylerin normal dıĢı kabul edilen 
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kredi kullanımıdır. Menkul kıymetleĢtirmeyi kısaca, nakit akıĢlarının bir havuzda toplanması ve yatırımcılara satılmak 
üzere mali bir varlık olarak menkul kıymetler üretilmesi olarak tanımlayabiliriz. ABD‘de likiditenin bol olduğu 
dönemde (2000-2006) menkul kıymetleĢtirme sayesinde bireyler normalden fazla kredi kullanmıĢlardır. Risk paylaĢımı, 
yüksek getiri iĢtahı, bankaların yasal sermaye yükümlülüklerini yerine getirmelerinde kolaylık sağlaması, risk 
taĢımadan ya da daha fazla mevduata ihtiyaç duymadan bankaların yeni kredileri finanse etmelerinin sağlanması 
menkul kıymetleĢtirmeyi özendiren hususlardır (Enderwick, 2009:359). Menkul kıymetleĢtirmenin krizin nedenlerinden 
birisi olarak değerlendirilmesinin ana sebebi, bu sayede riskin bir kurumdan diğerine aktarılmasının kolaylaĢmasıdır. 
Örneğin, mortgage kredisi veren bir banka kredilerin geri ödemelerini menkul kıymetleĢtirerek kısmen veya tamamen 
bir yatırım bankasına veya bir mortgage kuruluĢuna satmaktadır. Bu mekanizma, kriz durumunda mali sistemi kırılgan 
bir duruma getirmektedir. ġöyle ki banka tarafından yapılan menkul kıymetleĢtirme sayesinde kredi ödemelerindeki 
aksama hem krediyi veren banka hem de menkul kıymeti satın alan diğer finansal kuruluĢlar için zarar anlamına 
gelmektedir. Nitekim FED Eski BaĢkanı Greenspan, krizin yalnızca kredilerden kaynaklanmadığını asıl nedenin bu 
kredilerin paketlenerek tekrar satıĢı olduğunu belirtmiĢtir. Küresel krizi tetikleyen diğer bir neden ise derecelendirme 
kuruluĢları ile ilgili çıkar çatıĢmasıdır (conflict of interests). Bankalarla ve diğer mali kuruluĢlarla ilgili notlar veren 
rating kuruluĢları bu firmalar tarafından finanse edilmektedir. Böylece derecelendirme kuruluĢlarının objektif 
değerlendirme yapma kabiliyetleri azalmaktadır. Öte yandan derecelendirme kuruluĢları, firmaların finansal sorunlarını 
her zaman saptayamamaktadırlar. Bazen de sorunu kısmen ya da çok gecikmeli olarak görebilmektedirler. Bir diğer 
sorun derecelendirme kuruluĢlarının sadece temerrüt (borç ödeyememe) riskini derecelendiriyor olmasıdır (MÜSĠAD, 
Türkiye Ekonomisi, 2009). Oysaki likidite riski ve rating değiĢtirme riskinin de ölçülmesi gerekmektedir. 
Derecelendirme kuruluĢlarından hizmet alanlar, derecelendirme hizmetlerinin bu dar kapsamından haberdar değildirler. 
Son finansal kriz öncesinde de derecelendirme kuruluĢları çok etkin çalıĢamamıĢtır (Mohan, 2009:21). Ancak finansal 
kriz baĢladıktan sonra kredi notları düĢürülmüĢtür. 2007‘nin üçüncü çeyreğinden 2008 in ikinci çeyreğine dek geçen bir 
yıllık dönemde iki büyük derecelendirme kuruluĢu tarafından 1, 9 trilyon Dolarlık mortgage destekli menkul kıymetin 
notu düĢürülmüĢtür.  

 
4.  Krizin KOBĠ‟ler Üzerine Etkileri  
 

GeliĢmiĢ ülkelerde, Türkiye ve Kırgızistan benzeri ülkelerde krize neden olan değil, krizin neden olacağı hasarları 
kontrol etmek ön planda olmaktadır. Reel kesim ile finans sistemi arasındaki bağların düzeyi ve karmaĢıklığı ile orantılı 
biçimde mevcut risklerin tüm sisteme büyüyerek yayılması olasılıklar arasındadır. Bu nedenle, krizin neden olacağı 
hasarın boyutu aslında reel kesim ve finans sistemi arasındaki kredi iliĢkilerinin seyrine bağlı olarak belirlenmektedir. 
Türkiye‘de banka bilançolarında krize neden olacak bir sorun görünmemektedir. 2001 krizi sonrasındaki yasal 
düzenlemeler nedeniyle, Türk Bankacılık Sistemi o günkü durumuna kıyasla daha sağlam bir yapı göstermektedir. Buna 
karĢın, ekonominin genelinde bir dizi bilanço hasarının olması da kaçınılmaz görünmektedir. Kriz, ülkeleri dört 
kanaldan etkilemiĢtir.  

Bunlardan ilki ve en önemlisi kredi kanalıdır. Mevcut durumda bankalarda herhangi bir yapısal bozukluk 
gözlenmiyor olması, yaĢanan krizi 2001 krizinden ayıran önemli bir unsurdur. Ancak bu durum, bankaların dıĢarıdan 
temin edeceği fonlardaki azalmanın önüne geçemeyeceği için, sendikasyon kredilerinde ve döviz cinsinden 
borçlanmada zorluklar olması kaçınılmazdır. Hem bankalar hem de Ģirketler, bugün bilançosu hasarlı hale gelen dıĢ 
bankalardan kredi kullanmıĢlardır. Bu kanalın kapanması sonucunda, daralan kredi hacmi, Ģirketleri ve bankaları 
bilanço küçültmeye zorlamaktadır. Büyük Ģirketlerin aldıkları kredilerin azalması ise bu Ģirketlerin tedarik zincirlerini 
etkilemektedir. Bu durum da, tedarik zincirlerindeki KOBĠ‘ler üzerinde, domino etkisi biçiminde kendini göstermiĢtir. 
Ticari kredilerdeki daralma, KOBĠ‘ler, esnaf ve çalıĢanlar tarafından ağır biçimde hissedilmektedir ve hissedilecektir 
(www.tepav.org.tr). Böyle bir ortamda Ģirketlerin zor duruma düĢmesi, banka bilançolarında yapısal bir hasarla karĢı 
karĢıya kalınması sonucuna yol açacaktır. Bu durumun önlenmesi, tasarlanacak önlem paketinin baĢlıca öncelikleri 
arasında yer almalıdır. 

Ġkinci kanal, portföy yatırımı kanalıdır. Hedge fonları ve özel yatırım fonları (private equity) ülkelere finansman 
akımında önem taĢımaktadır. Küresel likiditenin geniĢlediği dönemde, her iki kanalın da yüksek kredi miktarlarından 
sağlanan kaldıraç etkisiyle iĢlediklerine dikkat edilmelidir.  

Üçüncü kanal dıĢ-ticaret kanalıdır. Mali piyasalardaki krizin reel sektöre de yansıması sonucu, tüm dünyada 
büyüme hızı öngörüleri aĢağı doğru güncellenmiĢtir (www.musiad.org.tr). Özellikle geliĢmiĢ ekonomilerin önemli bir 
bölümü resesyona girmiĢtir. Nitekim küresel ticaret hacminin hızla daralmakta olduğuna iliĢkin göstergeler de ortadadır.  

Dördüncü ve son kanal ise, artan risk algılamasının ve azalan güvenin tüketici ve yatırımcı davranıĢlarını olumsuz 
etkilemesidir. Bu belirsizlik ortamından en hızlı olumsuz etkilenen kalem, özel yatırım harcamalarıdır. Aynı ortamın 
hane halkı psikolojisinde ve dolayısıyla bekleyiĢlerinde neden olacağı bozulma ile özellikle dayanıklı tüketim mallarına 
olan talebin hızla daralması kaçınılmaz olacaktır ve olmuĢtur.  

Bu durum karĢısında KOBĠ‘lerimiz doğrudan veya dolaylı olarak derinden etkilenmiĢ durumdadırlar. Ancak, 
sözkonusu iĢletmelerin küresel krizle ilgili algılamalarının, krizin iĢletme faaliyetlerini etkileme derecelerinin, 
iĢletmelerin bu konuda aldıkları önlemlerin ve devletten beklentilerin farklı ülkelerde farklı Ģekillerde olması doğaldır. 
Bu doğrultuda Türkiye ve Kırgızistan‘ın baĢkentleri olan Ankara ve BiĢkek kentlerindeki iĢletmelerin krizden etkilenme 
derecelerinin karĢılaĢtırmalı olarak ele alınması, birinci el verilerden yararlanarak ortaya konulması önem taĢımaktadır.  

 
5.  AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 
 

ÇalıĢamanın amacı, Kırgızistan‘ın baĢkenti BiĢkek ve Türkiye‘nin baĢkenti Ankara kentleri ile çevrelerinde 
faaliyet gösteren küçük ve orta boy iĢletmelerin küresel krizden etkilenme düzeyleri, karĢılaĢtıkları sorunların 
belirlenmesi ve sorunlar, aldıkları önlemler ve devletten beklentilerine yönelik durum tespiti ve saptanan sorunların 
çözümüne yönelik öneriler geliĢtirilmesidir.  

AraĢtırmada birinci el verilerden yararlanılmıĢ ve veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıĢtır. 2009 verilerine 
göre Ankara‘da faaliyet gösteren iĢletmelerin sayısının 39.591, BiĢkek‘teki iĢletmelerin sayısının ise 7.434 olduğu 
bilinmektedir. AraĢtırmanın örneklemi 0, 1 önem derecesine göre Ankara için 96, BiĢkek için 95 iĢletme olarak 
belirlenmiĢtir. Basit tesadüfî örnekleme yöntemine göre iĢletmeler örnekleme alınmıĢtır. Uygulama sonucunda 
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Ankara‘da 176 iĢletme, BiĢkek‘te 100 iĢletme ile görüĢme yapılmıĢtır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiklerin yanı 
sıra, çok değiĢkenli istatistiksel teknikler yardımıyla analiz edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.  

 
6.  Bulgular ve Yorumlar 
 

ÇalıĢmanın güvenirliliği Cronbach Alpha yöntemi ile 39 değiĢken üzerinde sınanmıĢtır ve Alpha değeri 0.88 
olarak hesaplanmıĢtır (Tablo-1). ÇalıĢmalarda 0.65‘in üzerine çıkan değer yüksek olarak kabul edildiği dikkate alınırsa, 
araĢtırmadaki 0.88‘lik Alpha değeri verilerin rassal dağıldığı ve güvenilir olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo -1. Güvenirlilik Analizi 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases = 276.0 N of Items = 39 

 
Alpha = .8786 

 
6.1.  ĠĢletme Özellikleriyle Ġlgili Tanımsal Bulgular  

AraĢtırma konusu iĢletmelerin (KOBĠ‘lerin) faaliyet süreleri, faaliyet düzeyleri, sektörleri ve çalıĢan sayılarına 
iliĢkin tanımlayıcı istatistikler aĢağıda verilmiĢtir (Tablo-2): 

1. Örneklemi oluĢturan iĢletmelerin faaliyet sürelerine bakıldığında her iki kentte de aĢağı yukarı aynı sonuçlar 
elde edilmiĢtir. ĠĢletmelerin Ankara için %36 (toplam 176 iĢletme içinde) ve BiĢkek için %36 (toplam 100 iĢletme 
içinde) 6-10 yıl arasında faaliyet göstermekte oldukları görülmüĢtür.  

2. ĠĢletmelerin faaliyet düzeyleri değerlendirildiğinde, Ankara‘daki iĢletmelerin %40‘ı bölgesel düzeyde faaliyet 
gösterirken, BiĢkek‘teki iĢletmelerin sadece %15‘lik bölümü bölgesel düzeyde etkinlikte bulunmaktadırlar. BiĢkek‘teki 
iĢletmelerin büyük bir bölümü (%46), kentsel düzeyde faaliyet gösteren iĢletmelerdir.  

3. Örneklemi oluĢturan iĢletmelerin sektörel dağılımı, Ankara ve BiĢkek açısından yakın oranlarda çıkmıĢtır. 
Ankara‘daki iĢletmelerin %33‘ü üretim, % 32‘si hizmet ve %34‘ü ticaret sektörlerinde faaliyet gösterirken, BiĢkek‘teki 
iĢletmelerin %32‘si üretim, %39‘u hizmet ve %29‘u ticaret sektörlerinde etkinlikte bulunmaktadır.  

4. ÇalıĢan sayılarına baktığımızda, örneklemi oluĢturan iĢletmelerin %50 civarındaki kısmı 1- 15 kiĢi arasında 
iĢçi çalıĢtırmaktadır ve mikro ölçekli iĢletmelerdir. Her iki kentte %30 dolayında küçük iĢletme, %20 dolayında da orta 
büyüklükte iĢletme ankete yanıt vermiĢlerdir.  

Genel olarak bakıldığında Ankara ve BiĢkek kentlerinde faaliyet gösteren ve örneklemi oluĢturan iĢletmelerin 
oransal dağılımları itibariyle faaliyet süreleri, sektörleri ve çalıĢan sayısı özellikleri bakımından büyük bir benzerlik 
olduğu; dolayısıyla buradan küresel krizle ilgili alınacak yanıtların sağlıklı olarak karĢılaĢtırılabileceği sonucu 
çıkmaktadır.  

 
Tablo-2. ĠĢletmelerle Ġlgili Tanımlayıcı Ġstatistikler 

ĠĢletmelerin Faaliyet Süreleri 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

0-5 yıl 34 19.3 24 24.0 

6-10 yıl 63 35.8 36 36.0 

11-15 yıl 46 26.1 28 28.0 

16 ve daha fazla 33 18.8 12 12.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 

ĠĢletmelerin Faaliyet Düzeyleri 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Kentsel 51 29.0 46 46.0 

Bölgesel 70 39.8 15 15.0 

Ulusal 46 26.1 23 23.0 

Uluslararası 9 5.1 16 16.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 

Sektör 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Üretim 59 33.5 32 32.0 

Hizmet 57 32.4 39 39.0 

Ticaret 60 34.1 29 29.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 

ÇalıĢan Sayısı 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

1-15 arası 98 55.7 44 44.0 

16-50 arası 50 28.4 27 27.0 

51 ve daha fazla 28 15.9 29 29.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 



3. Uluslararasi GiriĢimcilik Kongresi 

 

91 

 

6.2.  Anketi Yanıtlayan ĠĢletme Yöneticileriyle Ġlgili Tanımsal Bulgular 
Öte yandan örneklemi oluĢturan iĢletmelerin ankete yanıt veren yöneticileri ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

aĢağıda verilmiĢtir (Tablo-3): 
1. Ankara‘daki iĢletmeler genellikle anketi daha çok önemsemiĢler ve %53‘lük bir oranla sahipleri kanalıyla 

anketi yanıtlandırmıĢlardır. BiĢkek‘teki iĢletmelerde bu oran %28 olarak gerçekleĢmiĢtir. Yanıtlayan Genel Müdür, 
Pazarlama Müdürü ve Finans Müdürü oranları bakımından iki kent arasında önemli bir fark görülmemektedir.  

2. Anketi yanıtlayan yöneticilerin eğitim düzeyleri bakımından iki kent arasındaki önemli farklar görülmektedir. 
Kırgızistan‘da okuryazar oranının %100‘e yakın olduğu ve üniversite mezunlarının da nüfusun çoğunu oluĢturduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, BiĢkek‘te deneklerin %82‘sinin, Ankara‘da ise %51.1‘nin Lisans ve Lisansüstü öğrenimli 
olarak çıkması doğal karĢılanabilir.  

Genel olarak, araĢtırmaya iĢletmelerin üst yönetici ve sahiplerinin katılması istenmiĢ ve anketi yanıtlayanların 
yarıdan çoğunun üst yöneticiler ve %75‘den fazlasının yüksek öğrenimli olması bu hedefe ulaĢıldığını göstermektedir.  

 
Tablo-3. ĠĢletme Yöneticileriyle Ġlgili Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Yöneticilerin ĠĢletmedeki Konumu 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

IĢletme Sahibi 93 52.8 28 28.0 

Genel Müdür 22 12.5 16 16.0 

Pazarlama Müdürü 27 15.3 13 13.0 

Finans Müdürü 11 6.3 11 11.0 

Diğer 23 13.1 32 32.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 

Yöneticilerin Eğitim Düzeyi 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Lise 45 25.6 9 9.0 

Önlisans 41 23.3 9 9.0 

Lisans 60 34.1 58 58.0 

Lisansüstü 30 17.0 24 24.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 

 
6.3.  GeçmiĢte Krizle KarĢılaĢma Durumlarına ĠliĢkin Bulgular 

2008 Küresel Krizi öncesinde Ankara ve BiĢkek‘teki iĢletmelerin herhangi bir krizle karĢılaĢıp karĢılaĢmadıklarını, 
küresel kriz öncesinde krizlere karĢı hazırlanmıĢ bir yönetim planlarının olup olmadığını, varsa bunun bir kriz 
sonrasında mı hazırlandığını ve son kriz öncesinde iĢletmelerde krizi öngörmeye ve hazırlanmaya yönelik çalıĢmalar 
yapılıp yapılmadığını ölçmek üzere sorulan sorulara alınan yanıtlarla ilgili istatiksel bulgular aĢağıda verilmiĢtir (Tablo-
4): 

1. Örneklemi oluĢturan iĢletmelerin, Ankara‘da %80, 7‘sinin, BiĢkek‘te ise %33‘ünün Küresel Kriz öncesinde 
herhangi bir krizle karĢılaĢtıkları; buna göre Ankara‘nın ve dolayısıyla Türkiye‘nin BiĢkek ve Kırgızistan‘a göre 
krizlere çok daha açık içsel ve çevresel etkenlere sahip, kriz doğurgan bir yapı gösterdiği anlaĢılmaktadır. 

2. Bu yaĢanmıĢlık oranlarına koĢut olarak iĢletmelerin, Ankara‘da %30, 7‘sinin, BiĢkek‘te ise %8‘inin küresel 
krizden önce krize karĢı yönetim planının olduğu; bu yüzdeler krizle karĢılaĢma yüzdelerine oranlandığında, kriz 
yaĢayan iĢletmelerin bu yaĢanmıĢlık deneyimine karĢın hem Ankara hem de BiĢkek‘te ancak üçte birinin kriz yönetim 
planı hazırladıklarını; bunun da, iĢletmelerde planlı yönetim anlayıĢının yerleĢmemiĢ olduğunu gösterdiği 
anlaĢılmaktadır. Bu sonuç, bir sonraki ―bu plan daha önce iĢletmeniz herhangi bir kriz yaĢadıktan sonra mı 
hazırlanmıĢtır?‖ sorusuna verilen olumlu yanıt oranlarıyla da (cevap vermeyenleri de dikkate alarak) doğrulanmaktadır.  

3. Daha önce kriz yaĢayan ve yaĢamayan tüm örneklem iĢletmelerinin, Ankara‘da %27, 8‘inin, BiĢkek‘te 
%19‘unun Küresel Krizden önce ‗iĢletmede krizleri öngörmeye ve hazırlanmaya yönelik çalıĢma ve değerlendirmeler 
yaptığı‘ anlaĢılmaktadır. Bu sonucun 2nci maddedeki bulguların da testi ve doğrulanması anlamına geldiği söylenebilir. 

 
Tablo-4. ĠĢletmelerin Krize KarĢı ÇalıĢmaları 

ĠĢletmeniz geçmiĢte krizle hiç karĢılaĢtı mı?  
Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Evet 142 80.7 33 33.0 

Hayır 34 19.3 67 67.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 

2008 küresel krizi öncesinde, iĢletmenizde krizlere 

karĢı hazırlanmıĢ bir kriz yönetim planı var mıydı? 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Evet 54 30.7 8 8.0 

Hayır 121 68.8 90 90.0 

Toplam 175 99.4 98 98.0 

Cevapsız 1 .6 2 2.0 

Genel Toplam 176 100.0 100 100.0 

Önceki soruya yanıtınız evet ise bu plan daha önce 

iĢletmeniz herhangi bir kriz yaĢadıktan sonra mı 

hazırlanmıĢtır?   

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Evet 31 17.6 5 5.0 

Hayır 39 22.2 9 9.0 

Toplam 70 39.8 14 14.0 
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Cevapsız 106 60.2 86 86.0 

Genel Toplam 176 100.0 100 100.0 

Kriz öncesinde iĢletmenizde olası krizleri öngörmeye, 

krize hazırlanmaya yönelik çalıĢma ve 

değerlendirmeler yapılıyor muydu? 

Ankara BiĢkek 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Evet 49 27.8 19 19.0 

Hayır 127 72.2 81 81.0 

Toplam 176 100.0 100 100.0 

 
Genel olarak bu bulgular ıĢığında, Ankara‘daki iĢletmelerin krizleri öngörme, krizlere karĢı hazırlıklı olma ve kriz 

yönetim planı bulunma konusunda oransal olarak 2-3 kat daha hazırlıklı ve duyarlı oldukları söylenebilir. Türkiye‘nin 
ülke olarak krizler ile iç içe yaĢama deneyimi de bunu zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, sonuçların beklentilere uygun 
olduğu görülmektedir.  

 
6.4. Krizle KarĢılaĢma Nedenleriyle Ġlgili Bulgular 

ĠĢletmelerin genel olarak krizle karĢılaĢmasına neden olan etmenlerle ilgili yönetici düĢüncelerine iliĢkin 
istatistiksel bulgular aĢağıda verilmiĢtir (Tablo-5 ve Tablo-6):  

1. Ankara‟daki iĢletmelerin %40‘ı ülkenin ekonomik durumunu, %29‘u küresel krizin etkisini, %15‘i siyasi 
belirsizliği, %8‘i sermaye yetersizliğini, %5‘i teknolojik geliĢmeleri krize yol açan en önemli (birinci sırada) etmen 
olarak göstermektedir. Bu etkenlerin “ikinci önemli etmen” olarak sıralaması da benzer çıkmaktadır. Bu etmenleri 
herhangi bir sırada göstermeyen yönetici oranları da görece küçük çıkmıĢtır.  

Bununla birlikte, sosyal olayları %11 ve %13 gibi oranlarla 3ncü ve 4ncü sırada; sermaye yetersizliğini %7 ve 
%19 gibi oranlarla 3ncü ve 4ncü sırada önemli etmen olarak gösterenler de dikkat çekmekte ve bu etkenleri de önemli 
etmen olarak saymak gerekmektedir.  

Öte yandan doğal afetler, uluslararası konjonktürdeki dalgalanmalar, iĢletme-ortaklık yapısı ve ortaklar arası 
anlaĢmazlıklar ve yönetimsel sorunlar, iĢletmelerin krizlerle karĢılaĢmasında en az etkili ve etmen sıralamasında 
gerilerde olan nedenler olarak gösterilmektedir. 

 
Tablo-5. ĠĢletmelerin Krizle KarĢılaĢmasına Neden Olan Etmenler (Ankara) 

N 
ĠĢletmeniz hangi nedenlerden dolayı 

krizle karĢılaĢmıĢtır? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

1 Küresel krizin etkisi 15 29 23 21 8 4 - - - - - 100 

2 Ülkenin ekonomik durumu 9 40 25 16 7 1 1 - 1   100 

3 Siyasi belirsizlik 34 15 20 17 9 2 1 1 - 1  100 

4 Teknolojik geliĢmeler 63 5 7 5 5 9 2 3 1 - - 100 

5 Sosyal Olaylar 64 - 5 11 13 2 3 - 1 1 - 100 

6 Doğal Afetler 85 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 100 

7 Uluslararası konjonktürdeki dalgalanmalar 70 1 4 9 5 4 2 3 - 2 - 100 

8 ĠĢletme yapısı, ortaklık yapısı veya ortaklar 

arası anlaĢmazlıklar 

77 1 1 4 8 2 1 1 1 1 3 100 

9 Yönetimsel sorunlar 72 1 4 2 7 5 1 2 3 1 2 100 

10 Sermaye yetersizliği 45 8 8 7 19 3 2 1 3 2 2 100 

 
2. BiĢkek‟teki iĢletmelerin ise %55‘i küresel krizin etkisini, %28‘i ülkenin ekonomik durumunu, %9‘u sermaye 

yetersizliğini %6‘sı siyasi belirsizliği krize yol açan en önemli (birinci sırada) etmen olarak göstermektedir. Bu dört 
neden, Ankara‘da da en önemli dört etmen olarak görülmekle birlikte Ankara‘da ülkenin ekonomik durumu, BiĢkek‘te 
ise küresel krizin etkisi ilk sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, BiĢkek‘te 2nci önemli neden olarak bu dört etmen 
ağırlığını korurken ülkenin ekonomik durumunu ikinci önemli etmen olarak gösterenlerin oranı %36 ile en büyük oran 
olarak dikkat çekmektedir. Bu etmenleri herhangi bir sırada göstermeyen yönetici oranları BiĢkek‘te de görece küçük 
çıkmıĢtır.  

Öte yandan siyasi belirsizlik ilk dört sırada gösterilme oranı %64 ile sermaye yetersizliği ilk altı sırada gösterilme 
oranı %65 ile ve sosyal olaylar ilk altı sırada gösterilme oranı %38 ile dikkate değer kriz etmenleri olarak 
görülmektedir. ĠĢletme-ortaklık yapısı veya ortaklar arası anlaĢmazlıklar, doğal afetler, uluslararası konjonktürdeki 
dalgalanmalar ve yönetimsel sorunlar iĢletmelerin krizle karĢılaĢmasında en az etkili olan etmenler olarak 
değerlendirilmektedir.  

Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, krize yol açan önemli ve az önemli etmen grupları Ankara ve 
BiĢkek‘te benzer bir yapı göstermekte, en önemli ilk etmen sıralamasında Ankara‘da ülkenin ekonomik durumu, 
BiĢkek‘te ise küresel krizin etkisi baĢı çekmektedir.  

 
Tablo-6. ĠĢletmelerin Krizle KarĢılaĢmasına Neden Olan Etmenler (BiĢkek) 

N 
ĠĢletmeniz hangi nedenlerden dolayı 

krizle karĢılaĢmıĢtır? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

1 Küresel krizin etkisi 10 55 24 7 1 2 1 - - - - 100 

2 Ülkenin ekonomik durumu 10 28 36 18 4 - 2 2 - - - 100 

3 Siyasi belirsizlik 33 6 18 31 9 1 1 - - - 1 100 

4 Teknolojik geliĢmeler 67 1 1 2 7 10 4 2 3 2 1 100 

5 Sosyal Olaylar 53 - 3 13 10 6 6 3 1 5 - 100 

6 Doğal Afetler 83 - - 1 3 2 2 2 2 2 3 100 

7 Uluslararası konjonktürdeki dalgalanmalar 73 1 - 4 3 5 3 3 4 1 3 100 
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8 ĠĢletme yapısı, ortaklık yapısı veya ortaklar 

arası anlaĢmazlıklar 

84 - - - 2 7 - - 2 1 4 100 

9 Yönetimsel sorunlar 68 2 1 3 8 7 4 5 1 - 1 100 

10 Sermaye yetersizliği 33 9 8 7 21 10 10 1 - 1 - 100 

 
6.5.  Küresel Krizin ĠĢletmeler Üzerindeki Etkileriyle Ġlgili Bulgular 

Küresel krizin her iki kentteki iĢletmeler üzerindeki etkilerinin istatistiksel analizi yapılmıĢ ve verilen yanıtların 
ortalamasının 3‘ten (‗kararsızım‘ seçeneğinden) farklılığı t testiyle test edilmiĢtir. Yöneticilerin, krizin iĢletmeler 
üzerindeki etkileri konusundaki ifadelere katılım ortalamalarına ve t testlerine bağlı olarak elde edilen bulgular aĢağıda 
verilmiĢtir (Tablo-7): 

1. Her iki kentteki iĢletme yöneticileri, ‗üretim ve/veya satıĢ miktar ve tutarlarının azaldığ‘ı, ‗satın alınan mal ve 
hizmet miktar ve tutarlarının azaldığı‘, ‗kapasite kullanım oranlarının düĢtüğü‘, ‗bütçe ve giderlerinde kısıtlamaya 
gidildiği‘ ifadelerine katıldıklarını belirtirken ‗bazı bölümlerin kapatıldığı‘, ‗küresel krizin iĢletmeye bir fırsat ortamı 
yarattığı‘ ifadelerine ise katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla, krizin bu etkileri açısından her iki kentin 
iĢletmeleri örtüĢen özellikler göstermektedir.  

2. Ankara‘daki iĢletmelerin yöneticileri, ‗istihdam edilen çalıĢan sayısının azaltıldığı‘, ‗finansal kaynaklardan 
finansman sağlanmasının zorlaĢtığı‘, ‗iĢgören ödemelerinin zamanında yapılamadığı‘, ‗çalıĢanların ücretlerinde ve 
sosyal harcamalarında indirime gidildiği‘ ifadelerine katıldıklarını belirtirken, BiĢkek‘teki iĢletmeler için bu konuda net 
bir bulguya ulaĢılamamıĢtır.  

Öte yandan, Ankara‘daki iĢletme yöneticileri, ‗fiyatları düĢtüğü‘, ‗ödemelerde zorluk çekildiği ya da ödemelerin 
geciktirildiği‘, ‗borçların ve borçlanma oranlarının arttığı‘, ‗bankaların kredi verme koĢullarını zorlaĢtırdığı‘, 
‗bankaların vadesi gelmemiĢ kredilerin kapatılmasını istediği‘ ifadelerine katılırken, BiĢkek‘teki iĢletme yöneticileri bu 
ifadelere katılmadıklarını (2. ve 3. ifadelere kararsıza yakın) belirtmiĢlerdir. Bu bulgular, BiĢkek‘teki iĢletmelerin 
peĢin çalıĢma alıĢkanlıkları ve bankacılık sisteminin yeterince geliĢmemiĢ olması özelliğiyle de örtüĢmektedir. 

3. Her iki kentte de daha önce yapılan satınalma sözleĢmelerinin iptal edilmesiyle ilgili net bir bulguya 
ulaĢılamamıĢtır. BiĢkek‘teki iĢletmeler bazı ürünleri portföylerinden çıkardıklarını belirtirken, Ankara‘daki iĢletmeler 
için bu konuda net bir bulguya ulaĢılamamıĢtır. Öte yandan, BiĢkek‘teki iĢletmeler çalıĢanların süreli olarak izne 
çıkartıldığı ifadesine katılmazken, Ankara‘daki iĢletmeler için bu konuda net bir bulguya ulaĢılamamıĢtır. 

 
Tablo-7. Küresel Krizin ĠĢletmelere Etkilerine ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler ve T-testi Sonuçları 

Ankara 

ĠĢletmenizde küresel krizin etkileri 

BiĢkek 

N Ort. Std. Sap. Sig. N Ort. Std. Sap. Sig. 

176 1.53 .86097 .000 Üretim miktar ve tutarları azalmıĢtır 100 2.06 .97255 .000 

176 1.52 .81366 .000 SatıĢ miktar ve tutarları azalmıĢtır 100 2.11 .88643 .000 

176 1.72 .98954 .000 Satınalınan mal ve hizmet miktar ve tutarları azalmıĢtır 100 2.09 .92217 .000 

176 2.07 1.12133 .000 Ġstihdam edilen çalıĢan sayısı azaltılmıĢtır 100 2.92 1.17791 .499 

176 2.46 1.06830 .000 Kapasite kullanım oranı düĢmüĢtür 100 2.70 .94815 .002 

176 2.90 1.04569 .222 
Daha önce yapılan satınalma sözleĢmeleri iptal 

edilmiĢtir 
100 2.85 1.04809 .156 

176 1.95 1.00182 .000 
Finansal kaynaklardan finansman sağlanması 
zorlaĢmıĢtır 

100 2.97 1.14111 .793 

176 1.86 1.04743 .000 Ödemelerde zorluk çekilmiĢ ödemeler geciktirilmiĢtir 100 3.21 1.08521 .056 

176 2.00 1.13641 .000 ĠĢletme borçları ve borçlanma oranları artmıĢtır 100 3.28 1.09249 .012 

176 2.52 1.20442 .000 ĠĢgören ödemeleri zamanında yapılamamıĢtır 100 3.18 1.26635 .158 

176 3.29 1.39517 .006 Bazı bölümler kapatılmıĢtır 100 3.70 1.09637 .000 

176 3.09 1.42500 .370 Bazı ürünler portföyden çıkarılmıĢtır 100 2.60 1.23909 .002 

176 1.89 1.16851 .000 Bankalar kredi verme koĢullarını zorlaĢtırmıĢtır 100 3.47 1.20985 .000 

176 2.52 1.30462 .000 
Bankalar vadesi gelmemiĢ kredilerin kapatılmasını 

istemiĢtir 
100 3.68 .98350 .000 

176 3.01 1.25345 .857 ÇalıĢanlar süreli olarak izne çıkartılmıĢtır 100 3.97 1.05844 .000 

176 2.40 1.29294 .000 
ÇalıĢanların ücretlerinde ve sosyal harcamalarında 

indirime gidilmiĢtir 
100 3.17 1.39302 .225 

176 1.79 .94002 .000 ĠĢletme bütçe ve giderlerinde kısıtlamaya gidilmiĢtir 100 2.07 1.08484 .000 

176 2.32 1.18776 .000 Fiyatlar düĢmüĢtür 100 3.74 1.16879 .000 

176 4.05 1.34916 .000 Küresel kriz iĢletmeniz için bir fırsat ortamı yaratmıĢtır 100 4.05 1.21751 .000 

1-Tamamen katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılmıyorum, 5-Hiç katılmıyorum 
 
Bu bulgulara göre, genel olarak her iki kentteki iĢletmelerin, küresel krizden benzer bir biçimde, yeni fırsatlara 

bakamayacak derinlikte etkilendiği; ancak ülkelerin ekonomik ve sosyal yapı farklılığı nedeniyle bazı etkilerinin değiĢik 
özellik gösterdiği söylenebilir. 

 
6.6.  Küresel Kriz KarĢısında Devletten Beklentilerle Ġlgili Bulgular 

AraĢtırmadan, Küresel Krizin etkilerinin giderilmesi konusunda işletmelerin devletten beklentilerinin çok yüksek 
olduğu sonucu çıkmıĢtır. Tablo-8‘de de görüldüğü gibi her iki kentteki iĢletme yöneticileri, ankette önlem olarak yer 
alan tüm ifadelere katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu sonuç t testiyle de sınanmıĢtır. Sırasıyla „KDV ve diğer vergi 
oranları düĢürülmeli‟, „iĢletmelere düĢük faizli ve uzun vadeli kredi sağlanmalı‟, „yerli mal kullanımı teĢvik edilmeli‟, 
„istihdamı özendirici politikalar uygulanmalı‟, „doğrudan ve dolaylı yatırım teĢvikleri arttırılmalı‟ Ģeklinde ifade edilen 
beklentiler, Ankara‘daki iĢletmelerce “Kesinlikle Katılıyorum” ağırlıklı olarak belirtilmiĢtir. „Faiz oranlarını 
düĢürülmesi‟, „bankalardaki mevduat hesaplarına sınırsız güvence verilmesi‟, „ithalat ve ihracatı destekleyici 
düzenlemelerin yapılması‟, „memur ve emeklilere geçici ek ödemeler yapılarak talebin artırılması‟ “Katılıyorum” 
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ağırlıklı olarak belirtilen beklentilerdir. BiĢkek‘te ise iĢletmelerin devletten beklentileri „katılıyorum‟ ağırlıklı olarak 
çıkmıĢtır. 

 
Tablo-8. Küresel Krizin ĠĢletmelere Etkilerinin Giderilmesinde Devletten Beklentiler ve T-testi Sonuçları 

Ankara Küresel krizin etkisini azaltmak ve ortadan 

kaldırmak için devletten beklentiler 

BiĢkek 

N Ort. Std. Sap. Sig. N Ort. Std. Sap. Sig. 

176 1.27 .69840 .000 
KDV ve diğer vergi oranları düĢürülmelidir 

100 
1.510

0 
.65897 .000 

176 1.35 .74894 .000 
Yerli mal kullanımı teĢvik edilmelidir 

100 
1.730

0 
.83913 .000 

176 1.28 .61317 .000 
ĠĢletmelere düĢük faizli ve uzun vadeli kredi 

sağlanmalıdır 
100 1.67 .81718 .000 

176 1.43 .75333 .000 Doğrudan ve dolaylı yatırım teĢvikleri artırılmalıdır 100 2.19 .78746 .000 

176 1.56 1.12423 .000 
Faiz oranları düĢürülmelidir 

100 
1.990

0 
.79766 .000 

176 1.57 .93469 .000 
Bankalardaki mevduat hesaplarına sınırsız güvence 

verilmelidir  
100 2.23 .87450 .000 

176 1.48 .88794 .000 
Ġthalatı ve ihracatı destekleyici düzenlemeler 
yapılmalıdır 

100 2.18 .86899 .000 

176 1.63 1.13321 .000 
Memur ve emeklilere geçici ek ödemeler yaparak talep 

artırılmalıdır 
100 1.48 .75852 .000 

176 1.35 .85577 .000 
Ġstihdamı özendirici politikalar uygulanmalıdır 

100 
2.230

0 
.93046 .000 

1-Tamamen katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılmıyorum, 5-Hiç katılmıyorum 
 

6.7.  Küresel Kriz KarĢısında ĠĢletmelerin Aldığı Önlemlerle Ġlgili Bulgular 
Küresel krizin etkilerinin giderilmesiyle ilgili olarak her iki kentteki iĢletmelerin aldığı önlemlerin istatistiksel 

analizi ve t testleri yapılmıĢ olup, elde edilen bulgular aĢağıda verilmiĢtir (Tablo-9): 
1. Her iki kentteki iĢletmelerin,  
 Verimliliğin artırılması,  
 Giderlerin kısılması,  
 Yeni ürün, konu ve pazarların araĢtırılması,  

önlemlerini aldıkları, buna karĢılık 
• Geçici süre ile üretime ara verilmesi,  
• Küçülmeye gidilmesi,  

önlemlerine baĢvurmadıkları belirlenmiĢtir. 
2. ÇalıĢanların ücretlerinin düĢürülmesi ve yatırımların geçici olarak durdurulması önlemleri konusunda 

Ankara‟daki iĢletmeler için net bir sonuca ulaĢılamamakla birlikte bir bölüm iĢletmelerin bu önlemleri de aldığı 
söylenebilir. Aynı önlemlerle ilgili olarak, BiĢkek için çalıĢanların ücretlerinin düĢürülmediği, ancak yatırımların geçici 
olarak durdurulduğu yönünde bir sonuç elde edilmiĢtir.  

3. Bunun dıĢında, Ankara‘daki iĢletmeler üretim maliyetlerini düĢürücü önlemlerin alınması, çalıĢanlara ek 
ödemelerin kaldırılması ya da azaltılması, çalıĢanlara izin kullandırılması ve benzer iĢletmelerle birleĢme 
uygulamalarına gitmiĢken BiĢkek‘teki iĢletmelerin bu önlemlere baĢvurmadıkları anlaĢılmıĢtır. Kırgızistan‘da daha 
gelenekçi bir yapının olması ve sosyalist yapıdan gelmeleri nedeniyle bu maddede belirtilen önlemlerin örtüĢmediği 
söylenebilir. 

 
Tablo-9. Küresel Krizin ĠĢletmelere Etkilerinin Giderilmesinde ĠĢletmelerin Aldığı Önlemler ve T-testi Sonuçları 

Ankara Küresel krizin etkisini azaltmak için iĢletmenizin 

aldığı önlemler 

BiĢkek 

N Ort. Std. Sap. Sig. N Ort. Std. Sap. Sig. 

176 1.27 .65426 .000 Verimliliği artırıcı önlemlerin alınması 100 1.8000 1.03475 .000 

176 3.01 1.46185 .918 ÇalıĢanların ücretlerinin düĢürülmesi 100 3.6700 1.26375 .000 

176 2.59 1.38264 .000 
ÇalıĢanlara ek ödemelerin kaldırılması ya da 

azaltılması 
100 3.55 1.32097 .000 

176 3.40 1.31919 .000 Geçici süre ile üretime ara verilmesi 100 3.8600 1.30283 .000 

176 1.60 .88207 .000 Giderlerin kısılması 100 1.9000 .92660 .000 

176 1.61 .86760 .000 Üretim maliyetlerini düĢürücü önlemlerin alınması 100 3.28 1.19832 .021 

176 2.17 1.16015 .000 Aynı sektörde faaliyet gösteren iĢletmelerle birleĢmeler 100 3.81 1.21185 .000 

176 3.31 1.30453 .002 Küçülmeye gidilmesi 100 3.82 1.26635 .000 

176 2.80 1.11466 .023 ÇalıĢanlara izin kullandırılması 100 3.7700 1.34731 .000 

176 1.97 1.05264 .000 Yeni ürün, konu ve pazarların araĢtırılması 100 1.5700 .83188 .000 

176 2.86 1.43027 .227 Yatırımların geçici olarak durdurulması 100 2.7500 1.14040 .031 

1-Tamamen katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılmıyorum, 5-Hiç katılmıyorum 
 

7.  Sonuç ve Öneriler  
Ankara ve BiĢkek kentlerinde faaliyet gösteren ve örneklemi oluĢturan iĢletmelerin oransal dağılımları itibariyle 

faaliyet süreleri, sektörleri ve çalıĢan sayısı özellikleri bakımından büyük bir benzerlik bulunması; anketi 
yanıtlayanların yarıdan çoğunun üst yöneticiler ve %75‘den fazlasının yüksek öğrenimli olması gibi yöntem ve Ģans 
faktörleri araĢtırma bulgularının güvenilirliğini artırmaktadır.  

Bulgulara göre Ankara‘daki iĢletmelerin %81‘inin, BiĢkek‘teki iĢletmelerin ise %33‘ünün daha önce krizle 
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karĢılaĢmıĢ olmaları nedeniyle Ankara‘daki iĢletmelerin krizleri öngörme, krizlere karĢı hazırlıklı olma ve kriz yönetim 
planı bulunma konusunda BiĢkek‘teki iĢletmelere göre oransal olarak 2-3 kat daha hazırlıklı ve duyarlı oldukları 
sonucuna varılmıĢtır. Türkiye‘nin ülke olarak krizler ile iç içe yaĢama ve Pazar ekonomisi deneyimi de bu durumu 
beklenen bir sonuç durumuna getirmektedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, iĢletmelerde krize yol açan önemli ve az önemli etmen grupları Ankara ve 
BiĢkek‘te benzer bir yapı göstermektedir. En önemli ilk etmen sıralamasında Ankara‘da ülkenin ekonomik durumu, 
BiĢkek‘te ise küresel krizin etkisi baĢı çekmekle birlikte, her iki kentte de ülkenin ekonomik durumu, küresel krizin 
etkisi, siyasi belirsizlik ve sermaye yetersizliği, kriz yaratan en önemli ilk dört etmen olarak değerlendirilmektedir. 

Küresel krizin etkileri bakımından her iki kentteki iĢletmelerin üretim ve/veya satıĢ miktar ve tutarlarının azaldığı, 
satın alınan mal ve hizmet miktar ve tutarlarının azaldığı, kapasite kullanım oranlarının düĢtüğü, bütçe ve giderlerinde 
kısıtlamaya gidildiği, küresel krizin bir fırsat ortamı yaratmadığı sonucuna varılmıĢtır. Öte yandan, Ankara‘daki 
iĢletmelerce çalıĢan sayısının azaltıldığı, finansman sağlanmasının zorlaĢtığı, iĢgören ödemelerinin zamanında 
yapılamadığı, çalıĢanların ücretlerinde ve sosyal harcamalarında indirime gidildiği, fiyatları düĢtüğü, ödemelerde 
zorluk çekildiği ya da ödemelerin geciktirildiği, borçların ve borçlanma oranlarının arttığı, bankaların kredi verme 
koĢullarını zorlaĢtırdığı, bankaların vadesi gelmemiĢ kredilerin kapatılmasını istediği de krizin genel kabul gören 
etkileri olarak belirtilmiĢtir. BiĢkek‘teki iĢletmelerce bu etkilerin bir bölümü kabul edilmemiĢ bir bölümü konusunda da 
çekimser kalınmıĢtır. 

AraĢtırmadan, Küresel Krizin etkilerinin giderilmesi konusunda iĢletmelerin devletten beklentilerinin çok yüksek 
olduğu sonucu çıkmıĢtır. Her iki kentteki iĢletme yöneticileri, ankette önlem olarak yer alan tüm ifadelere (tablo-8) 
katıldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Küresel krizin etkilerinin giderilmesiyle ilgili olarak her iki kentteki iĢletmelerin, verimliliğin artırılması, 
giderlerin kısılması, yeni ürün konu ve pazarların araĢtırılması, önlemlerini aldıkları, buna karĢılık geçici süre ile 
üretime ara verilmesi, küçülmeye gidilmesi önlemlerine baĢvurmadıkları sonucuna varılmıĢtır. Ankara‘daki iĢletmeler 
üretim maliyetlerini düĢürülmesi, çalıĢanlara ek ödemelerin kaldırılması ya da azaltılması, çalıĢanlara izin 
kullandırılması ve benzer iĢletmelerle birleĢme uygulamalarına gitmiĢken BiĢkek‘teki iĢletmelerin bu önlemlere 
baĢvurmadıkları ve insan unsuruna daha çok önem verdikleri anlaĢılmıĢtır. 

Sonuç olarak ticaretin, üretimin ve siyasetin küreselleĢtiği; çevresel dinamiklerin sürekli değiĢtiği günümüzde 
krizler iĢletme yaĢamının ayrılmaz bir olgusu durumunu almıĢtır. Zaman zaman krizlerle iç içe yaĢamak kaçınılmaz 
olduğuna göre, iĢletmelerce kısa süreli periyotlarla kriz öngörü değerlendirmelerinin yapılması, her an krize hazırlıklı 
olunması, bunun için de değiĢik kriz senaryolarına karĢı kriz yönetim planlarının hazırlanması bir zorunluluk olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. 

Öte yandan iĢletmelerde karar alma ve uygulamaya sokma hızı artırılmalı; finansal sıkıntıya girebilecek firmalar 
kriz dönemi atlatılıncaya kadar yeni yatırımları ertelemeli ve en uygun finansman modelini belirleyerek hızla 
uygulamaya koymalıdır. Finansal durumu iyi olan iĢletmelerce de, boĢluklar değerlendirilerek kriz fırsata 
dönüĢtürülmelidir. ĠĢletmeler daima tasarrufu ön planda tutarak normal zamanlarda kriz riski fonu oluĢturmalı, kriz 
dönemini öne sürerek yetiĢmiĢ iĢgücünü iĢten çıkarmamalı, verimliliği yükselterek maliyetleri düĢürme yoluna gitmeli, 
yeni ürün ve pazar çalıĢmalarına yoğunlaĢmalıdır. 
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Özet 

Bu çalıĢma, uluslararası giriĢimcilik ve durumsallık yaklaĢımlarında ileri sürülen teorik perspektif çerçevesinde, 
uluslararası giriĢimciliği etkileyen örgütsel unsurlar ve çevresel koĢulları araĢtırmaktadır. Uluslararası giriĢimciliği 
etkileyen örgütsel unsurlar olarak giriĢimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri, iĢletme kaynakları ve iĢletme 
büyüklüğü incelenmiĢtir. Çevresel koĢullara iliĢkin olarak, ev sahibi ülkenin çevre koĢulları çevrenin düĢmanlığı ve 
çevrenin dinamizmi açısından ele alınmıĢtır. Bu çalıĢma KITĠAD‘a (Kırgız-Türk ĠĢadamları Derneği) üye 56 Türk 
iĢletmesinden elde edilen verilere dayanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: uluslararası giriĢimcilik, örgütsel unsurlar, çevresel dinamizm, çevresel düĢmanlık 
 
 

GĠRĠġ 
 

KüreselleĢme, teknolojik geliĢmeler ve ülkelerearası ticaret engellerinin kaldırılması gibi geliĢmeler sonucunda, 
ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösteren iĢletmelerin sayısı hızla artmıĢtır. UluslararasılaĢan bu iĢletmelerin yaĢ ve 
büyüklük açısından farklı özelliklere sahip olması günümüzde uluslararası giriĢimciliğin önemli konulardan biri 
olmasına yol açmaktadır. Zira, iĢletmeleri uluslararası giriĢimciliğe yönelten nedenler kadar, faaliyet gösterdikleri 
ülkelerde yaĢamlarını sürdürebilmeleri ve baĢarılı olmalarını sağlayan örgütsel ve çevresel unsurların belirlenmesi 
gerekmektedir. Uluslararası giriĢimcilik yaklaĢımı, iĢletmeleri ulusal sınırların ötesine yönelten nedenlerin, uluslararası 
giriĢimciliği etkileyen unsurların, ve iĢletmelerin uluslararasılaĢtıktan sonraki durumlarının belirlenmesi gerektiğinin 
önemini vurgulamaktadır. Diğer taraftan, durumsallık yaklaĢımları, iĢletmelerin yaĢamlarını devam ettirmelerinde 
çevrenin özelliklerinin yanında örgütsel unsurların da etkili olduğunu öne sürmektedir. Buna göre, stratejik yönetim ve 
giriĢimcilik çalıĢmalarında ele alınan örgütsel unsurların baĢında giriĢimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri, 
iĢletme kaynakları ve iĢletme büyüklüğü gibi unsurlar gelmektedir. Ancak, bu unsurlar çok çeĢitli özellikleri 
kapsamaktadır. Bu çalıĢmada söz konusu unsurlar seçilirken özellikle uluslararası alana hitap eden unsurlar olmasına 
dikkat edilmiĢtir.  

 
Uluslararası giriĢimcilik 
 

―Uluslararası giriĢimcilik‖ oldukça yeni sayılabilecek bir kavram ve araĢtırma alanıdır. Bu nedenle, uluslararası 
giriĢimciliğin tanımı çeĢitli yazarlar tarafından farklı Ģekillerde yapılmaktadır. Örneğin, uluslararası giriĢimciliğin yeni 
geliĢen araĢtırma alanı olduğunu vurgulayan Wright ve Ricks‘e göre (1994:693) uluslararası giriĢimcilik, ―ulusal 
sınırların ötesinde iĢletme düzeyinde yapılan ticari bir faaliyet olup, iĢletmeler ile bu iĢletmelerin faaliyet gösterdikleri 
uluslararası çevre arasındaki iliĢkilere odaklanma‖ olarak tanımlanmıĢtır. McDougall ve Oviatt‘ın (2000:903; 2003:7) 
çalıĢmalarında ise uluslararası giriĢimciliğe iliĢkin olarak, ―ulusal sınırları aĢan ve organizasyonlarda değer yaratmayı 
öngören yenilikçi, pro-aktif ve risk alma davranıĢlarının kombinasyonu‖ ve ―olası mal ve hizmetlerin yaratılması için – 
ulusal sınırların ötesinde – fırsatların keĢfedilmesi, yasalaĢtırılması (enactment), değerlendirilmesi ve kullanılması‖ 
gibi yeni tanımlara yer verilmektedir. Tayauova‘nın (2009:344) uluslararası giriĢimciliğe iliĢkin farklı tanımların 
sentezini yaptığı çalıĢmasında uluslararası giriĢimcilik, ―iĢletmenin değer yaratma, kar elde etme veya büyüme gibi 
amaçları doğrultusunda ulusal sınırların ötesinde oluĢan fırsatları keĢfederken ve kullanırken yenilikçi, pro-aktif ve risk 
alma davranıĢları sergileyerek örgüt kapsamında gerçekleĢtirdiği bir süreç‖ olarak tanımlanmıĢtır.  

 
Uluslararası giriĢimciliği etkileyen örgütsel unsurlar 

1. GiriĢimcinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Özellikleri 
Uluslararası giriĢimcilik çerçevesinde ele alınan giriĢimci, inisiyatif göstererek ve risk alarak yabancı pazarlarda 

giriĢimi gerçekleĢtiren kiĢidir. Üst düzey yöneticiler ise, uluslararası giriĢimcilik faaliyetlerinde bulunan bir iĢletmede 
etkili ve yönlendirici konumda olan yöneticileri kapsamaktadır. GiriĢimcinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası iĢ 
deneyimi ve yabancı dil bilgisinin uluslararası giriĢimciliği en çok etkileyen özellikler olduğu düĢünülmektedir.  

1.1. Uluslararası ĠĢ Deneyimi 
Uluslararası iĢ deneyimi, yurt dıĢında çalıĢılan süreyi veya eğitim görmeyi ifade etmektedir. Jayawardena‘nın 

(2000) uluslararası otel yöneticiliği üzerine yaptığı çalıĢmada, uluslararası iĢ deneyimi olan giriĢimcilerin ve 
yöneticilerin dünyaya tek bir ―küresel köy‖ olarak baktığı ve dünyanın değiĢik yerlerinde rahatlıkla görev alabildikleri 
belirtilmiĢtir. Ayrıca, bu kiĢilerin bir birlerine zıt kültürlerden gelen farklı kiĢilerle çalıĢmaya, farklı ülkelerde farklı 
deneyimler elde etmeye ve meydan okumalara açık oldukları belirtilmiĢtir. Yazara göre, bu tür yöneticilerde 
uluslararası deneyim çoğunlukla ulusal hislerin son bulmasına neden olmaktadır. McDougall, Oviatt ve Shrader‘in 
(2003) ulusal ve uluslararası yeni giriĢimlere iliĢkin karĢılaĢtırmasında, uluslararası yeni giriĢimlerin, yerel pazarda 
faaliyet gösteren iĢletmelere kıyasla daha fazla uluslararası iĢ deneyimine sahip üst düzey yöneticiler tarafından 
yönetildiği belirtilmiĢtir. Bloodgood, Sapienza ve Almeida (1996), uluslararası deneyimi olan giriĢimcilerin dıĢ pazar 
unsurlarını ve olası kâr fırsatlarını daha iyi tanıdıklarını ileri sürmektedir. Üstelik, uluslararası pazarlarda daha önceden 
deneyimi olan giriĢimcilerin veya yöneticilerin dıĢ pazara ―giriĢ sonrası Ģok‖1 karĢı daha dayanıklı olmaları 
beklenmektedir. 

1.2. Yabancı Dil Bilgisi 

                                                 
1 GiriĢ sonrası Ģok, giriĢimci ve yöneticilerin yabancı pazarlar ile ilgili beklentilerinin yerel çevre koĢullarından oldukça farklı olması durumunda 

yaĢanmaktadır. Detaylı bilgi için bkz.: T. Pedersen, B. Petersen , ―Learning about Foreign Markets – Are Entrant Firms Exposed to a ‗Shock 

Effect‘?‖, Journal of International Marketing, 12, 1, 2004, pp. 103-124.  
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Bilindiği üzere, dil insanlar arası iletiĢimi sağlayan en temel araçtır. Girilen her yabancı pazarda giriĢimcilerin ve 
iĢletme yöneticilerinin karĢılaĢtığı müĢteriler, tedarikçiler, iĢçiler ve hükümet yetkilileri farklı dillere sahip olmaktadır. 
Bu nedenle, giriĢimcinin faaliyet gösterdiği ülkenin dilini bilmesi, iĢletmenin ev sahibi ülkedeki baĢarısını 
kolaylaĢtırdığı düĢünülmektedir. Swift (1991), yöneticilerin yabancı dil bilme yeteneğinin yabancı müĢterilerle iletiĢim 
engelinin ortadan kaldırılmasına ve dıĢ pazarların daha güvenli Ģekilde yönetilmesine neden olduğunu belirtmiĢtir. 
Lautanen (2000) yabancı dil bilgisi olan yöneticilere sahip iĢletmelerin çok kısa sürede ihracat faaliyetlerine 
yöneldiklerini tespit etmiĢtir. Williams ve Chaston (2004) ise, yabancı dil bilgisini iĢletmelerin uluslararasılaĢmasını 
artıran bir unsur olarak görmektedir. 

2. ĠĢletme Kaynakları  
Kaynaklar, bir iĢletmenin güçlü ve zayıf tarafı olarak düĢünülebilecek her Ģeydir veya iĢletmeye kısmen bağlı olan 

somut ve soyut varlıklardır (Wernerfelt, 1984:172). ĠĢletme kaynaklarının uluslararası giriĢimcilik açısından etkisi 
birçok araĢtırmacı tarafınan ele alınmıĢtır. Örneğin, Zahra ve George (2002) iĢletmelerin araĢtırma-geliĢtirme, 
yenilikçilik ve toplumsal imaj gibi özelliklerini uluslararasılaĢma hızı ve uluslararasılaĢma derecelerini etkileyen önemli 
kaynaklar olarak görmektedir. Özellikle, iĢletmenin stratejik açıdan değerli, nadir ve rakipler tarafından taklit edilmesi 
zor olan kaynaklara ve yeteneklere sahip olması rekabet üstünlüğü elde etmesine neden olmaktadır. Uluslararası 
faaliyetler söz konusu olduğunda üzerinde en çok durulan ve iĢletmelerin yabancı çevresel koĢullar karĢısında baĢarılı 
olmalarını sağlayan örgütsel kaynaklardan biri iĢletmenin dıĢ pazar bilgisi ve diğeri ise, iĢ bağlantılarıdır.  

2.1. DıĢ Pazar Bilgisi  
DıĢ pazar bilgisi, uluslararası giriĢimciliğin çevreleri ile ilgili olarak giriĢimcinin sahip olduğu tüm bilgileri 

kapsamaktadır. Ulusal sınırların dıĢında faaliyet gösteren iĢletmelerin ev sahibi ülke kültürünü, sosyal yapısını, pazar 
ihtiyaçlarını, rekabet koĢullarını, yerel Ģartları vs. bilme ve anlamaları son derece önemlidir. GiriĢimcilerin ve 
yöneticilerin dıĢ pazar bilgisi, bu pazarlarda oluĢan fırsat ve tehditleri görebilmelerini ve bunlar karĢısında izleyecekleri 
stratejileri belirlemelerini sağlayan önemli bir iĢletme kaynağıdır. Örneğin, Morris, Altman ve Pitt (2008), bir 
iĢletmenin baĢarısının çevresel unsurları öğrenme becerisine bağlı olduğunu saptamıĢtır. Üstelik, iĢletmenin bir bilgiyi 
öğrenme hızının da, baĢarıyı etkileyebileceği varsayılmaktadır (March, 1991). Morgan v.d. (2003) dıĢ pazar bilgisine 
sahip iĢletmelerin faaliyetlerini daha iyi planladıkları ve böylece yeni ürünlerini daha kısa sürede ihraç ettiklerini ve 
getiri sağladıklarını tespit etmiĢlerdir.  

2.2. ĠĢ Bağlantıları  
ĠĢletmenin iĢ bağlantıları müĢteriler, dağıtıcılar, tedarikçiler, rakipler ve hükümet gibi pazarda etkin birim veya 

kiĢilerden oluĢmaktadır. Söz konusu birim veya kiĢiler iĢletmenin kaynaklara eriĢmesini ve pazarlara ulaĢmasını 
destekleyecek iliĢkileri kurmasını sağlamaktadır (Chetty ve Holm, 2000). Uluslararası faaliyetlerde iĢ bağlantılarının 
önemini savunanlara göre, iĢletmeler dıĢ pazarda ağlar sayesinde çevresel engellerin üstesinden gelmektedir (Zahra v.d., 
2001). ĠĢ bağlantıları, iĢletmelerin uluslararasılaĢma süreçlerini hızlandıran ve ev sahibi ülkelerdeki ekonomik, politik, 
yasal ve kültürel engellerin üstesinden gelebilmelerini mümkün kılan unsurlardır. Ayrıca, iĢ bağlantılarından sağlanan 
bilgi sayesinde uluslararası faaliyetlerde çevresel risk ve belirsizlikler azaltılabilmektedir (Liesch v.d., 2002). Burt 
(1992), çok sayıda bağlantıya sahip olan giriĢimcilerin uluslararası iĢ fırsatları ve pazar trendleri ile ilgili değerli 
bilgilere daha kolay ulaĢtıkları görüĢünü bildirmektedir. Coviello ve Munro (1997) iĢ bağlantılarının KOBĠ‘lerin 
yabancı pazarlarda oluĢan fırsatlar hakkında bilgi kaynağını oluĢturduğunu ve aynı zamanda da, bu iĢletmelerin dıĢ 
pazar seçiminde ve pazara giriĢ stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığını saptamıĢtır. Özellikle, merkezi 
planlamaya dayalı veya geçiĢ dönemindeki çevrelerde faaliyet gösteren iĢletmeler için iĢ bağlantıları büyük önem 
kazanmaktadır. Genelde bu tür çevrelerde kiĢisel ve gayri resmi bağlantılar ön plana çıkmaktadır.  

2.3. ĠĢletme Büyüklüğü  
Acedo ve Florin (2006) örgütsel büyüklüğü iĢletmenin üstün kaynaklara ve teknik bilgiye (know-how) eriĢebilme 

özelliği olarak ifade etmektedir. Örgütsel büyüklük, aynı zamanda, iĢletmenin çalıĢan sayısı veya toplam satıĢları ile 
ölçülmektedir. Bloodgood vd. (1996), iĢletme büyüklüğü ile uluslararası baĢarı arasında olumlu iliĢki elde etmiĢlerdir. 
Wolff ve Pett‘e (2000) göre, küçük iĢletmeler dar kapsamlı niĢ pazarlara odaklanarak kaynak ihtiyaçlarının üstesinden 
gelebilmekte iken, büyük iĢletmeler daha geniĢ kapsamlı stratejiler izleyerek baĢarılı olabilmektedir.  

 
Uluslararası giriĢimciliği etkileyen çevresel koĢullar  

1. Çevrenin DüĢmanlığı 
Çevrenin düĢmanlığı

*
 kavramının ilk defa Khandwalla (1977) tarafından ortaya atıldığı ileri sürülmektedir. 

Khandwalla çevrenin düĢmanlığını ―riskli, stresli ve hükmedici bir ortam‖ olarak tanımlamıĢtır. Diğer taraftan, düĢman 
olmayan veya olumlu geliĢme gösteren çevreler ise, iĢletme faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi için güvenli bir iĢ ortamı 
sağlayan, rekabetçi baskıların düĢük olduğu ortamı ifade etmektedir. Bazı araĢtırmacılar çevrenin düĢmanlığını rekabet 
anlamında bir düĢmanlık olarak ele almıĢlardır. Örneğin, Zahra ve Covin (1995:48) tarafından geliĢtirilen bir tanımda, 
çevrenin düĢmanlığı ―yüksek düzeyli rekabet yoğunluğunun, kullanılabilir pazar fırsatlarının kıtlığının, rekabet, pazar 
ve/veya ürüne iliĢkin yüksek belirsizliğin ve iĢletmenin çevresi dıĢında yer alan birtakım güçlere ve etmenlere karĢı 
genel savunmasızlığın yaĢandığı ortam‖ olarak ifade edilmiĢtir. Luthans ve Ġbrayeva (2006:99) ise çevrenin 
düĢmanlığını ―çevrenin iĢletmeye doğrudan tehdit olarak görüldüğü çevresel koĢul‖ olarak tanımlamıĢlardır. Örneğin, 
mülkiyet haklarının korunmasına iliĢkin yasal altyapı yetersizliği, yabancı sermayeye karĢı düĢmanlık, politik 
kargaĢadan kaynaklanan yağmacılık vs. olarak sıralanabilir. DüĢmanca çevre koĢullarında faaliyet gösteren iĢletmelerin 
baĢarılarının en azından bir bölümü giriĢimcinin doğrudan etkileyemediği dıĢsal faktörlere bağlıdır. Örneğin, parasal ve 
mali istikrarsızlık, her türlü kaynak kıtlığı, enflasyon, yetersiz bankacılık uygulamaları, özellikle mülkiyet hakları 
konusunda yasal altyapı yetersizliği gibi.  

2. Çevrenin Dinamizmi 
Miller ve Friesen‘e (1983:223) göre, dinamizm çevresel değiĢimin derecesini ifade etmektedir. Bir diğer tanıma 

göre, çevrenin dinamizmi pazar ve sektör koĢullarında ve genel olarak teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik 
çevrelerde görülen istikrarsızlık veya karmaĢıklık (turbulence) derecesi olarak da tanımlanmaktadır. UluslararasılaĢan 

                                                 
* Bu kavram Ġngilizce ―environmental hostility‖ kavramının Türkçe karĢılığı olarak tercüme edilmiĢtir. Bu kavramla ilgili olarak, Türkçe kaynaklarda 

―çevrenin olumsuzluğu‖, ―çevrenin rekabet anlamında olumsuzluğu‖ veya ―rekabetin Ģiddeti‖ gibi farklı ifadeler kullanılmaktadır. Ancak, bazı 

araĢtırmacıların bu kavramı yalnızca rekabet anlamında değil, daha geniĢ bir anlamda ele aldığı görülmüĢtür (Bkz.: Luthans ve Ibrayeva, 2006).  
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giriĢimci iĢletmelerin gittikleri ülke pazarlarında yaĢamlarını devam ettirebilmeleri ve baĢarılı olmaları için teknolojik 
çevrede yaĢanan geliĢmeleri sürekli izlemeleri, yenilik ve yaratıcılığa önem vermeleri ve araĢtırma-geliĢtirme 
faaliyetlerini geliĢtirmeleri gerekmektedir.  

Ekolojik yaklaĢıma göre, hangi iĢletmelerin hayatta kalacağını ve baĢarı sağlayacağını çevrenin özellikleri 
belirlemektedir. Bu doğrultuda Hannan ve Freeman (1977), hızlı büyüyen yeni pazarlara giren iĢletmelerin baĢarılı olma 
ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir. Birçok araĢtırmacı çevrenin dinamizmi ve çevrenin düĢmanlığının 
giriĢimcilik faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği görüĢünü savunmaktadır (Dess, Lumpkin ve Covin, 1997). Örneğin, 
Zahra ve Garvis (yıl), uluslararası kurumsal giriĢimciliği yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları ile ölçtükleri 
çalıĢmada, düĢmanlık derecesi yüksek uluslararası çevrelerde uluslararası kurumsal giriĢimciliği uygulayan iĢletmelerin 
daha iyi performans gösterdiklerini öne sürmüĢtür.  

 
ARAġTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI  

 
AraĢtırmanın amacı uluslararası giriĢimciliği etkileyen örgütsel unsurlar ile çevresel koĢulları analiz etmektir. Bu 

doğrultuda Kırgızistan‘da Kırgız-Türk ĠĢadamları Derneği‘ne (KĠTĠAD) üye 113 firmadan rastgele seçilen 56 firma 
araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. Bu durumda ankete katılma oranı %49, 5 tir.  

 
ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ  

 
AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması yapılmıĢtır. Firma bilgisi ve araĢtırmada kullanılacak 

değiĢkenleri ölçmek üzere bir anket formu hazırlanmıĢ ve seçilen örneklem grubuna uygulanmıĢtır. Uygulama karĢılıklı 
mülakat Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢmanın amacına uygun olarak, anketlerin giriĢimci, firma ortağı, genel müdür ve 
genel müdür yardımcısı gibi üst düzey yöneticiler tarafından cevaplanmasına özen gösterilmiĢtir.  

Anket formunun birinci bölümünde, Türk iĢletmelerinin bulundukları ülkede faaliyete baĢlamadan önceki 
uluslararası iĢ deneyimi, bulunduğu ülkenin dilini bilme derecesi (yabancı dil bilgisi), bulundukları ülkede faaliyete 
baĢlamadan önce ve sonra bu ülkede karĢılaĢabilieceği fırsatlar ve tehditler konusunda sahip olduğu bilgi (dıĢ pazar 
bilgisi), bulundukları ülkede iĢ yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi iĢ bağlantıların sayısını belirtmesi istenmiĢtir. 
Bu ifadelerin değerlendirilmesinde ise, ―Hiç (1), Az (2), Orta (3), Oldukça iyi (4), Çok (5)‖ Ģeklinde 5‘li Likert tipi 
ölçek kullanılmıĢtır. Daha sonra, iĢletmenin sahip olduğu uluslararası iĢ deneyiminin, bulunduğu ülkenin dilini 
bilmesinin, dıĢ pazar bilgisinin, iĢ bağlantılarının bu ülkedeki baĢarısı açısından ne derece etkili olduğunu belirtmesi 
istenmiĢtir. Bu ifadelerin değerlendirilmesinde, ―Etkili değildir (1), Az etkilidir (2), Etkilidir (3), Oldukça etkilidir (4), 
Çok etkilidir (5)‖ Ģeklinde 5‘li Likert tipi ölçek kullanılmıĢtır.  

Anket formunun ikinci bölümünde, ev sahibi ülkenin çevre koĢulları ile ilgili görüĢlerini belirlemeye yönelik 
ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadelerin değerlendirilmesinde de 5‘li Likert tipi ölçek kullanılmıĢtır. Likert tipi ölçek 2 
boyutu temsil eden ifadeler için ―Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), 
Kesinlikle Katılıyorum (5)‖ Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

Firma baĢarısının ölçülmesi için, 1) firma sahiplerinin veya üst yöneticilerin faaliyet gösterdikleri ülkedeki genel 
baĢarı durumlarını nasıl değerlendirdikleri ve 2) bulundukları ülkedeki faaliyet süreleri sorulmuĢ ve böylece hem 
subjektif hem de objektif baĢarı ölçme yöntemleri benimsenmiĢtir. Genel baĢarı durumunun değerlendirilmesinde ise, 
―Yetersiz (1), Ortalamanın altı (2), Ortalama (3), Ortalamanın üstü (4), Yüksek (5)‖ Ģeklinde 5‘li ölçek kullanılmıĢtır. 
Faaliyet süresine iliĢkin olarak ise, ―1-5 yıl (1), 6-10 yıl (2), 11-15 yıl (3), 15 yıldan fazla (4)‖ Ģeklinde belirtilen dörder 
Ģıktan birini seçmesi istenmiĢtir.  

Buna ek olarak, iĢletmelerin uluslararası giriĢimcilik faaliyetine iliĢkin olarak ―Ġhracat (1), Uluslararası stratejik 
ortaklık (2), Uluslararası ortak giriĢim (3), Doğrudan yatırım (4)‖ ve iĢletmede çalıĢan sayısına iliĢkin olarak ―1-50 kiĢi 
(1), 51-250 kiĢi (2), 251-500 kiĢi (3), 500 kiĢiden fazla (4)‖ Ģeklinde belirtilen dörder Ģıktan birini seçmesi istenmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16.0 programinda düzenlenmiĢ ve analiz edilmiĢtir.  
 

ARAġTIRMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER VE FAKTÖR ANALĠZĠ 
Çevrenin dinamizmi boyutunun ölçülmesinde Miller ve Friesen (1982) tarafından geliĢtirilen ifadeler ve çevrenin 

düĢmanlığının ölçülmesinde ise Khandwalla (1977) tarafından geliĢtirilen ifadeler kullanılmıĢtır. Buna göre, çevresel 
dinamizm boyutu 5 ifadeden ve çevrenin düĢmanlığı boyutu 3 ifadeden oluĢmaktadır. Çevrenin dinamizmi ve 
düĢmanlıgı ölçeğinde yer alan ifadeleri kullanan araĢtırmacıların genellikle güvenilir değerlere ulaĢtıkları gözlenmiĢtir. 
Örneğin, Luthans ve Ġbrayeva‘nın (2006) Kazak ve Kırgız giriĢimcileri üzerinde yaptıkları ve çevresel dinamizm ve 
düĢmanlığı geçiĢ ekonomilerine özgü bir özellik olarak gösterdikleri araĢtırmada bu ölçeğin her birinin Cronbach α 
değerleri 0, 70‘tir.  

Çevrenin düĢmanlığı ve çevrenin dinamizmi ölçeklerine iliĢkin yapılan faktör analizi sonucunda çevre koĢulları 
ölçeğinin son hali 6 ifadeden oluĢan 2 faktörlü bir yapı oluĢturmuĢtur (Tablo 1). Çevrenin düĢmanlığı faktörüne ait 
özdeğer 1, 986 olarak bulunmuĢtur. Bu faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde , 702 ile , 874 arasında 
olduğu görülmektedir. Tek baĢına bu alt faktörün açıkladığı varyans ise, %66, 189‘dur. Çevrenin dinamizmi faktörüne 
ait özdeğer ise, 1, 969 olarak bulunmuĢtur. Bu faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde , 721 ile , 869 
arasında olduğu görülmektedir. Tek baĢına bu alt faktörün açıkladığı varyans ise, %65, 649‘dur.  
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Tablo 1. Çevre KoĢullarını Ölçmeye Yönelik OluĢturulmuĢ Ġfadelerin Fakör Analizi Sonuçları 

Ġfadeler

Çevrenin 

DüĢmanlığı

Çevrenin 

Dinamizmi

DİNA2
, 7 6 2

D İ N A 3 , 7 2 1

D İ N A 4 , 8 6 9

D U S M 1 , 8 0 3

D U S M 2 , 8 7 4

D U S M 3 , 7 0 2

Ö z d e ğ e r l e r 1 , 9 8 6 1 , 9 6 9

A ç ı k l a n a n  V a r y a n s  ( % ) 6 6 , 1 8 9 6 5 , 6 4 9

T o p l a m  A ç ı k l a n a n  V a r y a n s  ( % )

Faktörler

67,387  
 

GÜVENĠLĠRLĠK ANALĠZĠ 
 
Ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için Alfa analizi (cronbach alfa katsayısı) yapılmıĢtır. Çevre koĢulları ölçeğine 

iliĢkin güvenilirlik analizlerinin sonuçları Tablo 2‘de bulunmaktadır. Tablodan görüldüğü üzere, faktör analizi 
yapılmadan önce dinamizm faktörünün Cronbach α =, 675 olmuĢtur. Faktör analizi ile bu faktöre iliĢkin iki ifadenin 
(DĠNA1, DĠNA5) çıkartılması sonucunda dinamizm faktörünün Cronbach α =, 760‘a çıkmıĢtır.  

 
Ölçeğin tümüne iliĢkin güvenilirlik analizi uygulandığında, uluslararası çevre unsurları ölçeğinin Cronbach α 

güvenilirlik katsayısı , 760 olarak belirlenmiĢtir. Ölçeğin faktör analizi uygulanmadan önceki güvenilirlik katsayısı ise , 
744‘tür. Bu durumda, yapılan analizler sonucunda ölçeğin güvenilirliğinin arttığı ve ölçeğin oldukça güvenilir olduğu 
söylenebilir.  

 
Tablo 2. Çevre KoĢulları Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

FAKTÖR

Cronbach Alfa 

Değeri

Toplam Ölçek 

Ġçin Cronbach 
A l f a  D e ğ e r i

Cronbach 

Alfa Değeri

Toplam Ölçek 

Ġçin Cronbach 
A l f a  D e ğ e r i

Çevrenin DüĢmanlığı ,737 ,737

Çevrenin Dinamizmi ,675 ,738
,760

Faktör Analizinden Önce Faktör Analizinden Sonra

,744

 
 

ARAġTIRMANIN BULGULARI 
 
AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin genel özelliklerine iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3‘te görülmektedir. 

Tablodan görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan iĢletmelerin Kırgızistan‘daki faaliyet süreleri, giriĢimcilik faaliyetleri ve 
genel baĢarı durumları ile ilgili veriler elde edilmiĢtir. Bunlardan faaliyet sürelerine iliĢkin olarak, iĢletmelerin 20‘si 
(%35, 7) 1-5 yıl, 20‘si (%35, 7) 6-10 yıl, 12‘si (%21, 4) 11-15 yıl ve kalan 4‘ü (%7, 1) ise 15 yıldan fazla süre ile 
Kırgızistan‘da faaliyet göstermektedir.  

ĠĢletmelerin Kırgızistan‘a yönelik giriĢimcilik faaliyetleri ile ilgili olarak, iĢletmelerin 8‘i (%14, 3) ihracat, 10‘u 
(%17, 9) stratejik ortaklık, 5‘i (%8, 9) ortak giriĢim ve 33‘ü (%58, 9) doğrudan yatırım faaliyetinde bulunmaktadır.  

ĠĢletmelerin Kırgızistan‘daki genel baĢarı durumuna iliĢkin veriler incelendiğinde, bu iĢletmelerin 15‘i (%26, 8) 
genel baĢarı durumunu ortalama, 24‘ü (%42, 9) ortalamanın üstü ve 17‘si (%30, 4) yüksek olarak belirtmiĢtir. 
AraĢtırmaya katılan iĢletmelerden Kırgızistan‘ki genel baĢarı durumunu yetersiz ve ortalamanın altı olarak belirten 
olmamıĢtır.  

 
Tablo 3. AraĢtırmaya Katılan ĠĢletmelerin Genel Özellikleri 

20 %35,7 20 %35,7 12 %21,4 4 %7,1

8 %14,3 10 %17,9 5 %8,9 33 %58,9

0 %0,0 0 %0,0 15 %26,8 24 %42,9 17 %30,4

Faaliyet Süresi

YüksekYetersiz Ort.Altı Ortalama Ort.Üstü

Girişimcilik Faaliyeti

Genel BaĢarı Durumu

Ġhracat Str. Ortaklık Ort. Girişim D. Yatırım

1-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 15 yıl. fazla

 
 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

100 

Örgütsel unsurlar giriĢimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri, iĢletme kaynakları ve iĢletme büyüklüğü 
açısından ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Tablo 4‘te Kırgızistan‘da faaliyet gösteren Türk giriĢimcilerinin ve üst düzey 
yöneticilerin uluslararası iĢ deneyimleri ve yabancı dil bilgisi ile ilgili ifadeleri, ortalama ve standart sapma değerleri 
görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere, Kırgızistan‘da faaliyet gösteren Türk giriĢimcilerinin ve üst düzey 
yöneticilerin Kırgızistan‘da faaliyete baĢlamadan önceki uluslararası iĢ deneyimlerinin (3, 17) ve Kırgızca‘yı bilme 
derecesinin (3, 30) orta olduğu görülmektedir. Bu iki unsurun bulundukları ülke koĢullarına uyumu ve baĢarıları 
açısından etkisine yönelik olarak, ortalamalar uluslararası iĢ deneyiminin etkisi için 3, 92 ve yabancı dil bilgisinin etkisi 
için 3, 98 Ģeklindedir.  

 
Tablo 4. GiriĢimcilerin ve Üst Düzey Yöneticilerin Uluslararası ĠĢ Deneyimleri ve Yabancı Dil Bilgisine ĠliĢkin Temel Göstergeler  

N Ortalama Standart 

Sapma

DENE1 Bulunduğu ülkede faaliyete başlamadan önceki uluslararası iş 
d e n e y i m i 56 3.1786 1.1136

DENE2 Uluslararası iş deneyiminin işletmenin ülke koşullarına uyumu 
v e  b a ş a r ı s ı  a ç ı s ı n d a n  e t k i s i  56 3.9286 0.8497

DİLBİL1 Bulunduğu ülkenin dilini bilme derecesi
56 3.3036 1.1106

DİLBİL2 Bulunduğu ülkenin dilini bilmenin işletmenin ülke koşullarına 
u y u m u  v e  b a ş a r ı s ı  a ç ı s ı n d a n  e t k i s i 56 3.9821 0.9627

 
 
Kırgızistan‘da faaliyet gösteren Türk iĢletmelerinin sahip oldukları kaynaklara iliĢkin analiz sonucunda elde edilen 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5‘te görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan 
giriĢimcilerin ve üst düzey yöneticilerin Kırgızistan‘da karĢılaĢabileceği fırsatlar ve tehditler konusunda bu ülkede 
faaliyete baĢlamadan önceki bilgisi (3, 12) ile bu ülkede iĢ yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi bağlantıların 
sayısının (3, 73) fazla olduğu ve bu ülkede faaliyete baĢladıktan sonra ise (4, 30), pazar hakkında oldukça bilgili olduğu 
görülmektedir. Bu iki unsurun bulundukları ülke koĢullarına uyumu ve baĢarıları açısından etkisine yönelik olarak, 
ortalamalar pazar bilgisinin etkisi için 4, 05 ve iĢ bağlantılarının etkisi için 3, 82 Ģeklindedir.  

 
Tablo 5. ĠĢletme Kaynaklarına ĠliĢkin Temel Göstergeler  

N Ortalama Standart 

Sapma

PAZBIL1 Bulunduğu ülkede faaliyete başlamadan önce bu ülkede 
k a r ş ı l a ş a b i l e c e ğ i n i z  f ı r s a t l a r  v e  t e h d i t l e r  k o n u s u n d a  s a h i p  

o l d u ğ u  b i l g i

56 3.1250 0.7876

PAZBIL2 Bulunduğu ülkedeki çevresel fırsatlar ve tehditler konusunda 
ş u  a n  s a h i p  o l d u ğ u  b i l g i 56 4.3036 0.7365

PAZBIL3 Dış pazar bilgisine sahip olmanın işletmenin ülke koşullarına 
u y u m u  v e  b a ş a r ı s ı  a ç ı s ı n d a n  e t k i s i 56 4.0536 0.8184

BAG1 Bulunduğu ülkede iş yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi 
b a ğ l a n t ı l a r ı n  s a y ı s ı 56 3.7321 0.8200

BAG2 Sahip olduğu bu bağlantıların işletmenin ülke koşullarına 
u y u m u  v e  b a ş a r ı s ı  a ç ı s ı n d a n  e t k i s i 56 3.8214 0.8335

56 3.3071 0.4957GENEL ORTALAMA  
 
Örgütsel unsurlar kapsamında ele alınan öğelerden bir diğeri iĢletme büyüklüğüdür. Bununla ilgili yapılan analiz 

sonucunda, araĢtırmaya katılan Türk iĢletmelerinin %57‘si (32) küçük, %30, 4‘ü (17)orta, %8, 9‘u (5) büyük ve kalan 
%3, 6‘sı (2) ise çok büyük iĢletmeler olduğu tespit edilmiĢtir.  

Çevre koĢullarına iliĢkin yapılan analiz sonuçları Tablo 6‘da görülmektedir. Tablodan görüldüğü gibi, ev sahibi 
ülkenin çevre koĢullarına iliĢkin verilen cevapların ortalamasının olumsuz yönde olduğu görülmektedir. Genel olarak 
bakıldığında ise, ortalamalar 2, 41 ile 2, 91 arasında değiĢmektedir. Bu sonuçlar ev sahibi ülkenin çevre koĢullarının 
tam olarak dinamik ve düĢmanca özellik taĢımadığına iĢaret etmektedir. ―Çevrenin dinamizmi‖ baĢlığı altındaki 
ifadelere iliĢkin cevaplar değerlendirildiğinde, iĢletmelerin rakiplerin hamlelerini (2, 41), tüketicilerin taleplerini tahmin 
etmekte zorlanmadıkları (2, 41) ve pazarda ürün ve hizmetlerin çok çabuk demode olmadığı (2, 82) sonucu çıkmaktadır. 
―Çevrenin düĢmanlığı‖ baĢlığı altındaki ―Çok stresli, yorucu ve düĢmanca özellik taĢıyan bir ortamdır‖ (2, 42) ve 
―Büyük rekabetçi güçlerin, politik ve teknolojik güçler karĢısında firmamızın fazla önemsenmediği hükmeden çevre söz 
konusudur‖ (2, 51) ifadelerine verilen cevaplar genel ortalamanın altındadır. Ancak, iĢletmelerin ―Firmamın yaĢamını 
sürdürmesi ve faaliyetlerini sağlıklı biçimde yürütmesi için çok stresli bir ortamdır‖ (2, 91) ifadesine verdikleri 
yanıtların kararsızlığa yakın olduğu görülmektedir.  
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Tablo 6. Ev Sahibi Ülkenin Çevre KoĢullarına ĠliĢkin Temel Göstergeler 

N Ortalama Standart 

Sapma

DİNA2 Pazarda ürün ve hizmetler çok çabuk demode olmaktadır 
( e s k i m e k t e d i r ) . 56 2.8214 0.9555

DİNA3 Rakiplerin hamlelerini tahmin etmek zordur.
56 2.6429 1.0344

DİNA4 Tüketici taleplerini/zevklerini tahmin etmek zordur.
56 2.4107 1.0229

56 2.6250 0.8142

ÇEVRENĠN DĠNAMĠZMĠ

ORTALAMA  
 

DUSM1 Firmamın yaşamını sürdürmesi ve faaliyetlerini sağlıklı biçimde 
y ü r ü t m e s i  i ç i n  ç o k  r i s k l i  b i r  o r t a m d ı r .  

56 2.9107 1.1164

DUSM2 Çok stresli, yorucu ve düşmanca özellik taşıyan bir ortamdır. 
56 2.4286 0.9882

DUSM3 Büyük rekabetçi, politik veya teknolojik güçler karşısında 
f i r m a m ı z ı n  f a z l a  ö n e m s e n m e d i ğ i  h ü k m e d e n  ç e v r e  s ö z  

k o n u s u d u r .   

56 2.5179 0.8736

56 2.6190 0.8076

56 2.6220 0.6753GENEL ORTALAMA

ÇEVRENĠN DÜġMANLIĞI

ORTALAMA

 
 
SONUÇ 

 
Uluslararası giriĢimcilik ve durumsallık yaklaĢımları çerçevesinde ele alınan bu çalıĢmada, ulusal sınırların dıĢında 

faaliyet gösteren iĢletmeleri etkileyebilecek örgütsel ve çevresel unsurlar ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda, 
giriĢimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri açısından uluslararası iĢ deneyimi ve yabancı dil bilgisi, örgütsel 
kaynaklar açısından iĢletmenin dıĢ pazar bilgisi ve ev sahibi ülkedeki iĢ bağlantıları ve örgütsel büyüklük gibi örgütsel 
unsurlar analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçları, giriĢimcilerin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası iĢ deneyiminin ve 
yabancı dil bilgisinin iĢletmenin bulunduğu ülke koĢullarına uyumu ve baĢarısı açısından oldukça etkili olduğunu ortaya 
koymuĢtur. ĠĢletme kaynakları açısından, iĢletmelerin faaliyet gösterdiği ülkeye yönelik pazar bilgisi ile bu ülkede iĢ 
yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi bağlantılarının iĢletme baĢarısı açısından da oldukça etkili olduğu ve iĢletme 
büyüklüğü açısından da, uluslararası giriĢimciliğin genelde KOBĠ‘leri kapsadığı görülmüĢtür. Çevresel koĢullar 
açısından ise, araĢtırma sonuçlarına göre ev sahibi ülke çevresinin stresli, yorucu ve düĢmanca özellik taĢımadığı, 
iĢletmelerin büyük rekabetçi, politik ve teknolojik güçler karĢısında benimsendikleri, iĢletmelerin yaĢamlarını ve 
faaliyetlerini sağlıklı bir Ģekilde devam ettirebilmeleri için çok riskli bir ortamın söz konusu olmadığı tespit edilmiĢtir. 
Bu durum, yenilikçi, pro-aktif ve risk alma davranıĢları sergileyerek ulusal sınırların dıĢında faaliyet gösteren 
iĢletmelerin gittikleri ülkelerin çevre koĢullarını düĢmanca ve dinamik olarak görmedikleri, en azından bu iĢletmelerin 
faaliyetlerini önemli derecede etkilemediği sonucunu ortaya koymaktadır.  

 
KAYNAKÇA  

 
C. Jayawardena, ―International Hotel Manager‖, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 

12, 1, 2000  
Gregory R. Guy, Karen V. Beaman, ―Global Orientation and Sociolinguistic Accommodation as Factors in Cultural 

Assimilation‖, Interantional Journal of the Humanities, 1, 2003, pp. 993-1009  
Anil K. Gupta, Vijay Govindarajan, ―Cultivating a Global Mindset‖, Academy of Management Executive‖, 16, 1, 

2002, pp. 116-126 
Howard V. Perlmutter, ―The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation‖, Columbia Journal of World 

Business, 4, 1969, pp. 9-18.  
Daniel Sullivan, ―Managers, Mindsets, and Globalization‖, Ed.by Karen V. Beaman, Boundaryless HR: Human 

Capital Management in the Global Economy, Austin, TX:IHRIM Press, 2002, pp. 145-158, s. 150-155.  
Shaker A. Zahra, Juha Santeri Korri, JiFeng Yu, ―Cognition and International Entreprenurship: Implications for 

Research on International Opportunity Recognition and Exploitation‖, International Business Review, 14, 2005, 
pp. 129-146  

Patricia McDougall, Benjamin M. Oviatt, Rodney C. Shrader, ―A Comparison of International and Domestic New 
Ventures‖, Journal of International Entrepreneurship, 1, 2003, pp. 59-82 

Kevin I.N. Ibeh, ―Furthering Export Participation in Less Performing Developing Countries: The Effects of 
Entrepreneurial Orientation and Managerial Capacity Factors‖, International Journal of Social Economics, 3, 
2004  

A. Rebecca Reuber, Eileen Fisher, ―The Influence of the Management Teams International Experienceon the 
Internationalization Behaviors of SMEs‖, Journal of International Business Studies, 28, 4, 1997, pp. 807-825 

James M. Bloogood, Harry J. Sapienza, James G. Almeida, ―The Internationalization of New High-Potential U.S. 
Ventures: Antecedents and Outcomes‖, Entrepreneurship Theory and Practice, 20, 4, 1996, pp. 61-76 

Jonathan S. Swift, ―Foreign Language Ability and International Marketing‖, European Journal of Marketing, 25, 
1991, pp. 36-49 

T. Lautanen, ―Modeling Small Firms‘ Decisions to Export—Evidence from Manufacturing Firms in Finland‖, Small 
Business Economics, 14, 2000, 107-124. 

Jasmine E. M. Williams, Ian Chaston, ―Links Between the Linguistic Ability and International Experience of Export 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

102 

Managers and Their Export Marketing Intelligence Behavior‖, International Small Business Journal, 22, 2004, 
pp. 463-486 

Stephen J. Kobrin, ―Is there a Relationship between a Geocentric Mind-Set and Multinational Strategy?‖, Journal of 
International Business Studies, 25, 3, 1994, pp. 493-520 

Jacques G. Maisonrouge, ―The Education of a Modern International Manager‖, Journal of International Business 
Studies, 14, 1, 1983, pp. 141-146 

Niina Nummela, Sami Saarenketo, Kaisu Puumalainen, ―Global Mindset – A Prerequisite for Successful 
Internationalization?‖, Canadian Journal of Administrative Sciences, 21, 1, 2004, pp. 51-64. 

B. M. Oviatt, P.P. McDougall, ―Global Start-Ups: Entrepreneurs on a Worldwide Stage‖, Academy of Management 
Executive, 9, 1995, pp. 30 - 44. 

Gary A. Knight, ―Entrepreneurship and Strategy in the International SME‖, Journal of International Management, 7, 
2001, pp.155-171 

Birger Wernerfelt, ―A Resouce-Based View of the Firm‖, Strategic Management Journal, 5, 2, 1984, pp. 171-180 
Jay Barney, ―Firm Resources and Sustained Competitive Advantage‖, Journal of Management, 17, 1, 1991, pp. 99-

120 
Michael A. Hitt, Duane Ireland, Michael Camp, Donald I. Sexton, ―Guest Editors‘ Introduction to the Special Issue 

Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation‖, Strategic Management Journal, 22, 
2002, pp. 479-491 

Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı GeçiĢ Ġçin Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması, Ġnkılap 
Kitabevi, Ġstanbul, 1997 

Gary A. Knight, Peter W. Liesch, ―Information Internationalisation in Internationalising the Firm‖, Journal of Business 
Research, 55, 2002, pp. 981-995 

Stephen B. Preece, Grant Miles, Mark C. Baetz, ―Explaining the International Intensity and Global Diversity of Early-
Stage Technology-Based Firms‖, Journal of Business Venturing, 14, 1998, pp 259-281 

Zahra, v.d., ―Fostering Entrepreneurship During International Expansion: Managing Key Challenges‖, European 
Management Journal, 19, 4, 2001, pp. 359-369 

Sylvie Chetty, Desiree Blankenburg Holm, ―Internationalisation of Small to Medium-Sized Manufacturing Firms: A 
Network Approach‖, International Business Review, 9, 2000 

Peter W. Liesch, v.d., ―Evolving Strands of Research on Firm Internationalization: An Australian-Nordic Perspective‖, 
International Studies of Management and Organization, 32, 1, 2002, pp. 16-35 

Ronald S. Burt, Structural Holes, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1992. 
H. Yli-Renko, E. Autio, V. Tontti, ―Social Capital, Knowledge and the International Growth of Technology-Based New 

Firms‖, International Business Review, 11, 2002, pp. 279–304. 
Michael H. Morris, John W. Altman, Leyland F. Pitt, ―The Need for Adaptation in Successful Business Concepts: 

Strategies for Entrepreneurs‖, United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), 
Researh Paper, 1999, s. 4, (Çevrimiçi) www.sbaer.uca.edu/Research/usasbe/1999/35.pdf , 5 Mayıs 2008.  

James G. March, ―Exploration and Exploitation in Organizational Learning‖, Organization Science, 2, 1, 1991, pp. 71-
87.  

C. Camelo-Ordaz, F. Martin-Alcazar, R. Valle-Cabrera, ―Intangible Resources and Strategic Orientation of Companies: 
an Analysis in the Spanish Context‖, Journal of Business Research, 56, 2003, pp. 95-103. 

Neil A. Morgan, Shaoming Zou, Douglas W. Vorhies, Constantine S. Katsikeas, ―Experiencial and Informational 
Knowledge, Architectural Marketing Capabilities, and the Adaptive Performance of Export Ventures: A Cross 
National Study‖, Decision Sciences, 34, 2, 2003, pp. 287-321.  

N. E. Coviello, H. J. Munro, ―Network Relationships and the Internationalisation Process of the Small Software Firm‖, 
International Business Review, 6, 4, 1997, pp. 361-386.  

Mike W. Peng, Yadong Luo, ―Managerial Ties and Firm Performance in a Transition Economy: The Nature of a Micro-
Macro Link‖, Academy of Management Journal, 43, 3, 2000, pp. 486-501. 

Francisco Jose Acedo, Juan Florin, ―An Entrepreurial Cognition Perspective on the Internationalization of SMEs‖, 
Journal of International Entrepreneurship, 4, 2006, pp. 49-67,  

S. Preece, G. Miles, M. Baetz, "Explaining the Ġnternational Ġntensity and Global Diversity of Early-Stage Technology-
Based Firms", Journal of Business Venturing, 14, 1998, pp. 259 - 281.  

J. M. Bloodgood, H. J. Sapienza, J. G. Almeida, ―The Internationalization of New High Potential U.S. Ventures: 
Antecedents and Outcomes‖, Entrepreneurship Theory and Practice, 1996, pp. 61-76.  

Ian Fillis, ―Small Firm Internationalization: An Investigative Survey and Future Research Directions‖, Management 
Decision, 39, 9, 2001, pp. 767-783 

J. Wolff, T.L. Pett, ―Internationalization of Small Firms: An Examination of Export-Strategy Approach, Firm Size, and 
Export Performance‖, Journal of Small Business Management, 38, 2, 2000, pp. 34-47. 

Rosabeth Moss Kanter, The Change Masters: Innovation for Productivity in the American Corporation", Simon & 
Schuster, New York, 1983, Aktaran Ken G. Smith, Jame P. Guthrie, Ming-Jer Chen, ―Strategy, Size and 
Performance‖, Organization Studies, 10, 1, 1989, pp. 63-81 

Jeffrey G. Covin, Dennis P. Slevin, ―Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments‖, 
Strategic Management Journal (1986-1998), 10, 1, 1989, pp. 75-87 

Pradip N. Khandwalla, The Design of Organizastions, Harcourt Brace Jovanovich, 1977. 
Shaker S. Zahra, J. G. Covin, ―Contextual Influences on the Corporate Entrepreneurship-Performance Relationship: A 

Longitudinal Analysis‖, Journal of Business Venturing, 10, 1, 1995, pp. 43-58 
Fred Luthans, Elina S. Ibrayeva, ―Entrepreneurial Self-Efficacy in Central Asian Transition Economies: Quantitative 

and Qualitative Analyses‖, Journal of International Business Studies, 37, 2006, pp. 92-110 
Shaker S. Zahra, Dennis M. Garvis, ―International Corporate Entrepreneurship and Firm Performance: The Moderating 

Effect of International Environmental Hostility‖, Journal of Business Venturing, 15, 5-6, 2000, pp. 469-492 
Danny Miller, Peter H. Friesen, ―Strategy Making and Environment‖, Strategic Management Journal, 4, 1983, pp. 

221-235 
Gregory G. Dess, D. W. Beard, ―Dimentions of Organizational Task Environments‖, Administrative Science 



3. Uluslararasi GiriĢimcilik Kongresi 

 

103 

 

Quarterly, 29, 1, 1983, pp. 52-73 
Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin, J. G. Covin, ―Entrepreneurial Strategy Making and Firm Performance: Tests of 

Contingency and Configurational Models‖, Strategic Management Journal, 18, 9, 1997, pp. 677-695 
C .P. Zeitnaml, V. A. Zeitnaml, ―Environmental Management: Revising the Marketing Perspective‖, Journal of 

Marketing, 48, 2, 1984, pp. 46-53.  
Danny Miller, Peter H. Friesen ―Strategy-Making and Environment: The Third Link‖, Strategic Management Journal, 

4, 3, 1983, pp. 221-235. 
Daryl O. McKee, P. Rajan Vadarajan, William M. Pride, ―Strategic Adaptability and Firm Performance: A Market – 

Contingent Perspective‖, Journal of Marketing, 53, 3, 1989, pp. 21-35.  
Yadong Lou, Seung Ho Park, ―Strategic Alignment and Performance of Market-Seeking MNC‘s in China‖, Strategic 

Management Journal, 22, 2001, pp. 141-155 



 

KÜRESELLEġEN DÜNYADA GĠRĠġĠMCĠLĠK: TURĠZM EĞĠTĠMĠ ALAN ÜNĠVERSĠTE 
ÖĞRENCĠLERĠNĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Çanakkale - Türkiye 

m.b.istanbul@gmail.com 
 

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDĠL 
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi  

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi BiĢkek-Kırgızistan  
tozdil12@hotmail.com 

 
Yrd. Doç. Dr. ġule AYDIN TÜKELTÜRK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Çanakkale - Türkiye 

suleaydin2002@hotmail.com 
 

Özet 
GiriĢimcilik genel olarak “risk ve belirsizlik koĢulları altında, kazanç elde etme ve büyüme amacı ile yenilikçi bir 

ekonomik organizasyonun oluĢturulması, daha önceden, kiĢi ve kuruluĢlar tarafından fark edilmemiĢ fırsatların 
yakalanması ve bu fırsatları değerlendirmek için kaynakların bir araya getirilmesiyle oluĢan bir değer yaratma 
sürecidir‖ Ģeklinde tanımlanabilir. Ġçinde bulunduğumuz küresel ekonomik yapı, ülkelerin liberalleĢmesi, bilgi 
teknolojileri, ulaĢım ve iletiĢim olanakları, hizmet sektörünün geliĢmesi giriĢimciliği teĢvik eder niteliktedir. Devletin 
ekonomik faaliyetlerden elini çektiği ve giriĢimcilerin bu boĢluğu doldurmalarının beklendiği günümüzde, yenilik 
yaratacak, hızlı değiĢime ayak uydurabilecek giriĢimcilere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle üniversiteler 
de, toplumun ihtiyaç duyduğu giriĢimcilik ruhu ve bilgisine sahip bireyler yetiĢtirmeye çalıĢarak, giriĢimciliği 
yaygınlaĢtırmada önemli kaynaklar durumuna gelmiĢlerdir 

ÇalıĢmamızda, turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin eğitimini gördükleri sektöre olan ilgileri ve 
giriĢimcilik eğilimleri belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan anket formuyla turizm öğrencilerinin 
giriĢimcilik eğilimleri ve sektörle ilgili beklenti ve düĢünceleri açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Söz konusu alan araĢtırması 
Türkiye‘deki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri üzerinde 
yapılmıĢtır. Anketin genel olarak güvenilirlik analizi yapılmıĢtır. Anket sonuçlarının istatistiksel olarak 
değerlendirilmesinde, frekans dağılımlarından yararlanmanın yanısıra likert ölçekli sorularda ortalamalar arası anlamlı 
farklılıklar ―tek örneklem t‖ testiyle de ayrıca araĢtırılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Turizm Eğitimi, GiriĢimcilik Eğilimleri, Türkiye. 
 

Abstract 
In general entrepreneurship can be defined as ―under risk and uncertain conditions, establishing an economic 

organization for the purposes of having profit and growing, catching and evaluation of some opportunities which have 
not been noticed by other individuals or establishments, collection of production resources to create new values and 
jobs‖ Global economical structure, liberalization of countries, improvements in information technologies, transport and 
communication, development of services sectors are incentives of entrepreneurship. Private sector development and 
entrepreneurship development are essential ingredients for achieving the Millennium Development Goal of reducing 
poverty. While sound macroeconomic policies and providing market access are crucial, emerging markets need to 
nurture and develop entrepreneurs able to take advantage of opportunities created by globalization. 

In this paper, it is tried to determine the interest of university students who studies tourism towards tourism sector 
and entrepreneurship. For this reason, it is tried to explain entrepreneurial tendencies and expectations and opinions of 
tourism students about the tourism sector by having survey. This survey has been realised among school of tourism and 
hotel management students in Turkey. By this way, entrepreneurial tendencies of students were explained.  

Key words: Entrepreneurship, Tourism Education, Entrepreneurial Tendencies, Turkey. 
 
 

1. GiriĢ 
 

Toplumsal kalkınma ve ülke ekonomilerindeki geliĢim için giriĢimcilik büyük öneme sahiptir. Özellikle 
geliĢmekte olan ülkelerde giriĢimcilik üzerinde özellikle durulup, özendirilmeye çalıĢılmaktadır. Buna paralel olarak da 
üniversite öğrenim programlarında giriĢimcilik ile ilgili dersler ders programlarına konulmakta ve özellikle üniversite 
öğrencileri hem eğitilerek hem de giriĢimci bir ruh geliĢtirmeleri için çeĢitli aktivitelere yöneltilerek bu yönleri 
geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.  

Toplumun gereksinim duyduğu veya talep yaratabilecek mal ve hizmetleri tespit edip, bunları üretme 
teĢebbüsünde bulunabilecek ve bunu yaratıcılıklarıyla destekleyebilecek bireyler yetiĢtirmeye çalıĢan üniversite 
kurumları, giriĢimciliği yaygınlaĢtırmada önemli kaynaklar durumuna gelmiĢlerdir.  

Bu çalıĢmanın amacı ise, her biri potansiyel birer giriĢimci adayı olan turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin 
giriĢimcilik eğilimlerini tespit etmek ve bu eğilimi etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu amaçla Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerine bir anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada ilk 
önce giriĢimci ve giriĢimcilik kavramları ve giriĢimciliğin önemi üzerinde durulmuĢtur. Daha sonra ise giriĢimcilik 
eğitimi ve öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerini ölçen çalıĢmaların sonuçlarının sunulduğu bir literatür incelemesi 
verilmiĢtir. Son olarak ise, adı geçen üniversitenin Turizm ĠĢletmeciliği öğrenimi gören öğrencilerinin giriĢimcilik 
eğilimlerini ve giriĢimcilik özelliklerini ortaya koyan bir alan araĢtırmasının sonuçlarına yer verilmiĢtir. 
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2. GiriĢimcilik ve GiriĢimci  
 

GiriĢimcilik kavramı, kelime anlamı olarak, Fransızca ―entreprende‖ ve Almanca‘da ―unternehmen‖ 
sözcüklerinden türetilen ve Türkçe‘de üstlenmek anlamına gelen bir fiildir (Dilsiz ve Kölük, 2008; 3). Genel olarak 
giriĢimcilik kavramı ise ―bir fırsatı yakalamak ve değerlendirmek için kaynakların bir araya getirilmesiyle oluĢan bir 
değer yaratma süreci― olarak tanımlanmaktadır (Morris ve Davis, 1994).  

GiriĢimciliği tanımlamak üzere iĢletme literatüründe birçok tanım mevcuttur. Ekonomik bir terim olarak 
onsekizinci yüzyıldaki ilk tanımına göre giriĢimcilik belirli bir fiyattan satın alarak belirli olmayan bir fiyattan satma 
riskini taĢımaktır. Sonraki daha geniĢ tanımlar, üretim faktörlerinin biraraya getirilmesini giriĢimciliğin önemli bir 
özelliliği olarak eklemiĢlerdir. Bu yüzyılın baĢlarında yenilik yaratma fonsiyonu giriĢimcilik tanımına ilave edilmiĢtir. 
Yenilik yaratma; yeni iĢ yapma süreçleri, yeni pazar bulunması, yeni ürün ortaya çıkartılması, ve yeni organizasyonlar 
oluĢturulması biçiminde olabilir (Di-Masi, 2009). 

GiriĢimcilik; yaĢadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düĢler üretme, düĢleri projelere 
dönüĢtürme, projeleri yaĢama taĢıma ve zenginlik üreterek insan yaĢamını kolaylaĢtırma becerisine sahip olmaktır. 
GiriĢimcinin zenginlik üretirken üç temel kaynağı vardır: Kendi enerjisi ve gücü, eriĢebildiği sermaye ve iliĢki kurduğu 
insanlar (Bozkurt, 2006:94). Kuratko ve Hodgetts (2004; 1995:6)‘ da giriĢimciliği ―bir fırsatın farkına varılması ve 
kaynakların bu fırsatın yakalanması için bir araya getirilmesi‖ ve ―daha önce rutin, sıradan iĢ süreçlerinde yapılmayan 
farklı bir Ģeyler yapmaktır.‖ olarak tanımlamaktadır.  

GiriĢimcilik kavramının, yenilik ve yaratıcılığı içerecek Ģekilde tanımlandığı görülür. Günümüzün modern 
iĢletmecilik anlayıĢına göre hareket eden iĢletme yöneticilerinin giriĢimcilik kavramını, yenilik, esneklik, dinamiklik, 
risk alma, yaratıcılık ve geliĢim odaklı olma gibi kavramlarla açıkladıkları görülmektedir (Korkmaz, 2000). 

GiriĢimci yeni bir giriĢim, teĢebbüs veya fikre sahip, ortaya çıkabilecek belirli riskleri ve çıktıları hesaba katabilen 
kiĢidir. GiriĢimci baĢarı isteği olan toprak, iĢgücü ve sermayeyi bir araya getiren ve genellikle yeni ürünleri ve 
hizmetleri ortaya çıkaran bir liderdir. 

Knight‘a göre ise giriĢimci, belirsizlik ortamı içerisinde neyin, ne zaman ve nasıl üretileceğine iliĢkin üretken 
süreçte karar verici konumunda ve kâr elde etme beklentisiyle bunun sorumluluğunu alan kiĢidir (Döm, 2008; 2). 

GiriĢimcilik tanımları incelendiğinde tespit edilen ortak unsurlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Hisrich ve Peters, 1998: 
9); a) inisiyatif kullanma, b) kaynakları uygulamaya dönüĢtürme, c) sosyal ve ekonomik mekanizmaların 
organizasyonu, d) risk üstlenme veya baĢarısızlığı göze alma. Burada sıralanan bu unsurlara fırsatları görme ve yaratma 
da eklenebilir. Tüm bu unsurlar ise, giriĢimciliğin değer oluĢturan faaliyetler zinciri olarak görülmesini sağlamaktadır. 

Tüm bu tanımlar çerçevesinde giriĢimci, çevresine bakmasını ve ihtiyaçları görmesini bilen, iĢ yapmak için gerekli 
kaynakları bir araya getirebilme becerisine sahip, risk alabilen, yenilikçi düĢünen ve yeniliklere açık olan kiĢi olarak 
tanımlanabilir (Bozkurt, 2006: 94). 

Bir giriĢimci faaliyet alanı her ne olursa olsun temelde üç özelliğe sahip olmalıdır (Öktem vd., 2007: 50). Bunlar; 
a) hedeflediği alanda baĢarılı olmaya yönelik yüksek bir motivasyona sahip olma, b) risk alma ve yenilikçi olma, ve c) 
giriĢilen alanla ilgili bilgi sahibi olma temelinden yükselen bir koordinasyon becerisine sahip olma Ģeklindedir. 

Ġnsanları giriĢimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler Ģu Ģekilde sıralanmak-tadır (Tekin, 
1999: 4); 

 Kendi iĢinin patronu olmak, baĢkalarından emir almamak ve yeteneklerini kullanabilmek her Ģeyden önce 
özgürlük sağlamaktır. KiĢinin kendi iĢi ve kendi mutluluğu için aldığı kararları gerçekleĢtirerek arzularına 
ulaĢması motivasyon sağlayıcı bir güç olmaktadır. 

 Bir fikri ya da düĢünceyi, kendi iĢini kurarak gerçekleĢtirmek. 
 Ġstediği bir iĢte çalıĢabilmek ve böylece sahip olduğu potansiyellerine ulaĢmak. Birçok insan iĢini sıkıcı olarak 

bulur ve kendi iĢini kurduğunda tüm hünerlerini ve bilgilerini kullanacağına inanır. 
 Tanınma ve prestij kazanma, yaptıklarıyla toplumda iz bırakma isteği. 
 Para kazanma, gelir düzeyini arttırma ve refah içinde yasama isteği. 
 BaĢka insanların göremedikleri ya da uğraĢmadıkları iĢleri keĢfedip bu fırsattan yararlanabilmek için iĢyeri 

kurmak. 
 Farklı olmanın gerçekleĢtirilmesi de önemli bir adım olarak görülmektedir. GiriĢimciler, hem kendi amaçlarını 

gerçekleĢtirmekteler hem de toplumun amaçlarına hizmet etmektedirler. 
Tüm bu açıklamalardan da görüldüğü gibi giriĢimcilik ve giriĢimci, bir ekonominin can damarını oluĢturmaktadır. 

Ekonomik zenginleĢmenin yanında, istihdam olanakları yaratması ve yeni fikirlerin uygulanması ve baĢarılı olmasının 
yeni giriĢimler için örnek teĢkil etmesi gibi önemli çıktılar sağlamaktadır. 

 
3. GiriĢimci ve GiriĢimciliğin Önemi 

 
GiriĢimcilik ekonominin temel itici gücüdür. Zenginlik ve istihdamın büyük bir oranı giriĢimci bir ruhla 

çalıĢmayla baĢlayan ve birçoğu büyük iĢletmeler haline gelen küçük iĢletmeler tarafından sağlanmaktadır (Consortium 
for Entrepreneurship Education, 2010).  

GiriĢimciliğin rolü, ekonomik ve sosyal geliĢmede giriĢimci kültüre genel olarak hak ettiği önem verilmemiĢtir. 
Bununla beraber, küreselleĢme arttıkça, ülke ekonomileri liberalleĢtikçe giriĢimciliğin ekonomik geliĢmeye ne kadar 
büyük katkı sağladığı daha iyi anlaĢılmaya baĢlanmıĢ bulunmaktadır. Fikirlerin ekonomik fırsatlara dönüĢtürülmesi 
giriĢimciliğin püf noktasıdır. Tarih, ekonomik ilerlemenin, önemli ölçüde risk almaktan çekinmeyen, fırsatlardan 
yararlanabilen, giriĢimci ve yaratıcı insanlar tarafından sağlandığını göstermektedir (UNCTAD, 2010).  

 Ekonomik açıdan giriĢimcilik, pazarları canlandırır. Yeni iĢletmelerin kurulması istihdam yaratılmasına öncülük 
eder ve ekonomi üzerinde çarpan etkisine sahiptir. Sosyal açıdan giriĢimcilik, halkı güçlendirir, yenilikleri yaygınlaĢtırır 
ve zihniyeti değiĢtirir. Bu değiĢimler geliĢmekte olan ülkelerin küresel ekonomiye entegre olma potansiyelini geliĢtirir 
(UNCTAD, 2010). 

Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınma düzeyi ile sahip olduğu giriĢimcilik performansı arasında yakın bir 
iliĢki bulunmaktadır. GiriĢimcilik, yeni iĢ alanları yaratıp büyümeye katkıda bulunarak ve getirdiği yeniliklerle 
ekonominin rekabet gücünü artırarak ülkenin dünya ekonomisindeki yerini belirlemektedir (Doğaner, 2006). 

 

http://www.google.com.tr/url?ei=l9inS_XBFseOjAe0-62aDQ&sig2=O7Cn4w62ieb631LgS79xBg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurs
http://www.google.com.tr/url?ei=l9inS_XBFseOjAe0-62aDQ&sig2=O7Cn4w62ieb631LgS79xBg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurs
http://www.google.com.tr/url?ei=l9inS_XBFseOjAe0-62aDQ&sig2=O7Cn4w62ieb631LgS79xBg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurs
http://www.google.com.tr/url?ei=l9inS_XBFseOjAe0-62aDQ&sig2=O7Cn4w62ieb631LgS79xBg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurs
http://www.google.com.tr/url?ei=l9inS_XBFseOjAe0-62aDQ&sig2=O7Cn4w62ieb631LgS79xBg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurs
http://www.google.com.tr/url?ei=l9inS_XBFseOjAe0-62aDQ&sig2=O7Cn4w62ieb631LgS79xBg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurs
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4. Üniversite Öğrencilerinin GiriĢimcilik Eğilimleri Üzerine YapılmıĢ AraĢtırmalar 
 
Üniversitelerin temel olan öğrenim sunma hedefleri yanında, ekonomik değiĢimleri de inceleyerek, faaliyetlerini 

bu değiĢimler doğrultusunda revize etmeleri gerektiği ve buna bağlı olarak yeniden yapılanmaları kaçınılmazdır. Bu 
yeniden yapılanma faaliyetleri, üniversite kavramı, örgüt yapısı ve eğitim anlayıĢlarını kapsayacak Ģekilde, gerek 
görülen tüm alanları içine almaktadır. Özellikle ekonomik geliĢmeler göz önüne alındığında, üniversite eğitim 
programlarının giriĢimci yetiĢtirme ve giriĢimcilik ruhu sağlama gibi misyonlarının da artması gerektiği görülmektedir.  

Üniversitede öğrenim gören her öğrencinin bir giriĢimci adayı olarak görülüp, yaĢadıkları çevrenin çeĢitli 
konulardaki potansiyellerinin farkına varabileceği, sorunları birer fırsat gibi değerlendirebilecekleri bilgi ve becerilerle 
donatmak, yaratıcıkları özendirilmiĢ bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamak büyük önem taĢımaktadır (Titiz, 1999; 218). 
Böylece zeki, yetenekli beyinlerin daha etkin kullanımı mümkün olacak ve giriĢimcilik kültürü daha iyi yaratılacak ve 
giriĢimciliğin öğrenciler tarafından daha iyi benimsenmesi sağlanabilecektir (OdabaĢı, 2005: 95). Eğitim sisteminde yer 
alan eğitmenler, öğrencilerinin giriĢimciliği bir kariyer sahası olarak düĢünmelerinde çok fazla etkiye sahiptirler. 
GiriĢimcilik ve yenilikçilik derslerine programlarında ağırlık veren okulların giriĢimciler yetiĢtirmeye daha eğilimli 
oldukları ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaĢtığı alanlarda faaliyette bulundukları görülmektedir (Güney ve 
Nurmakhamatuly, 2007; 70).  

Bu nedenle, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin giriĢimcilik öğrenimi almaları ve giriĢimci olabilmeleri 
için özendirilmeleri çok büyük önem taĢımaktadır. Üniversiteyi bitiren gençlerin giriĢimci olarak hayata atılmaları ve 
sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, ülkenin daha güçlü ve rekabet edebilir hale gelmesinde en etkili unsurlardan 
olacaktır. Bunun gerçekleĢtirilebilmesi için de öncelikle üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimlerinin ve bu 
eğilimi etkileyen unsurların incelenmesi gerekmektedir. Üniversitelerde giriĢimcilik eğilimlerinin araĢtırılması, 
üniversitelere yeni bir kimlik ve sorumluluk yükleyecek sonuçlar üretebilecektir. Elde edilen bulgulara bağlı olarak 
üniversiteler daha giriĢimci ruha ve giriĢimci olabilmek için gerekli donanımlara sahip öğrenciler yetiĢtirme misyonunu 
benimseyip öğrenim programlarını buna göre Ģekillendirmek durumunda olacaklardır.  

Bu yöndeki ihtiyaçları gözlemleyen çok sayıda ki araĢtırmacı ise, öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerini ve 
giriĢimciliklerini etkileyen unsurları araĢtırmıĢlardır. Literatürde bu konularda yapılan çok sayıdaki araĢtırmanın 
sonuçlarına ulaĢmak mümkündür. Örneğin, Serinkan ve Barutçu, Pamukkale Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 
Fakültesi‘nde öğrenim gören 170 civarındaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisinin mezuniyet sonrası için kariyer 
planları üzerine bir araĢtırma yapmıĢlardır. AraĢtırma sonuçlarına göre, önemli oranda (%18.8) öğrencinin mezun 
olduktan sonra kendi iĢini kurmayı istedikleri yani giriĢimci olmayı istedikleri görülmektedir. Kendi iĢini kurmayı 
düĢünmeyenlerin de çok büyük oranı (%62) özel sektörde çalıĢmayı istemektedirler (Serinkan ve Barutçu, 2006; 327). 

AvĢar‘ın (2007) Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimlerini ölçmeye çalıĢtığı araĢtırmasının 
sonuçlarına göre ise, giriĢimcilik eğilimleri öğrencilerin okudukları bölüme göre farklılık göstermektedir. Genel olarak 
üniversitenin öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimi seviyesi orta düzeyde seyir ederken, ĠĠBF öğrencileri için üniversite 
ortalamasından yüksek, tıp ve mühendislik fakültesinde üniversite ortalamasına yakın, eğitim fakültesinde ise üniversite 
ortalamasından daha düĢük bir düzeydedir. AvĢar bu sonucu çok olağan olarak yorumlayarak, bunu ĠĠBF öğrencilerinin 
giriĢimcilik eğitimi almıĢ kiĢiler olmasının giriĢimcilik seviyelerini arttırmasına bağlamaktadır. Diğer grupların böyle 
bir eğitimden geçmemiĢ olmasını, giriĢimcilik seviyelerinin az olmasının sebebi olabileceğini düĢünmektedir. Bu 
sonuçlar da, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere giriĢimcilik ile ilgili derslerin verilmesinin, giriĢimcilik 
eğilimlerini arttırdığı görüĢünü destekler niteliktedir. 

Yine aynı araĢtırmanın sonuçlarına göre, araĢtırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin de, giriĢimcilik 
eğilimlerini etkilediği görülmektedir. Örneğin; ebebeynleri giriĢimci olan öğrencilerde bağımsızlık ihtiyacı ve insanlarla 
iliĢki özelliği, ebebeynleri giriĢimci olmayanlara göre, daha yüksek ortalamada seyretmektedir. Bu sonuç, giriĢimci 
ebebeyni olan öğrencilerin, gözlem ve deneyimlerle, büyüklerinden bir takım davranıĢlar edindiği sonucunu 
kuvvetlendirmektedir. Cinsiyet açısından incelendiğinde ise, erkeklerin kızlara göre daha yüksek oranda risk alma 
eğilimine sahip oldukları görülmektedir. 

Karabulut‘un (2009) bir vakıf üniversitesinin öğrencileri üzerine yapmıĢ olduğu araĢtırmada da, öğrencilerin 
giriĢimcilik motivasyonu, yaratıcılık ve strese tahammül özellikleri ve bunların giriĢimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi 
incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğunun yaratıcı olduklarını, strese tahammül edebildiklerini 
ve giriĢimcilik motivasyonuna sahip olduklarını düĢündükleri görülmektedir. Yine araĢtırmada, öğrencilerin büyük bir 
kısmının (% 55, 8) giriĢimcilik dersi almakta olduğunu ve bu öğrencilerin % 42, 3‘ünün giriĢimci olmayı düĢündükleri 
tespit edilmiĢtir.  

Yine; Arslan (2002; 11) tarafından Haliç Üniversitesi öğrencileri arasında kapsamlı bir anket çalıĢması yapılmıĢ, 
öğrencilerin mesleki tercihleri ile giriĢimcilik eğilimleri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada, mesleki idealler açısından birinci 
derecede önceliği kendi iĢini kurma faktörü, dolaysıyla giriĢimcilik unsuru (% 45, 6) olarak bulunmuĢtur. Bağımlı ve 
düzenli bir iĢte çalıĢma eğilimi ise %54, 4 olmaktadır. Ancak, kâr elde etme isteği ile bağımsız çalıĢma isteği 
giriĢimcilik eğiliminin bir yansıması olarak kabul edilebilir ki bu alternatifi birinci derecede önemli kabul edenlerin 
oranı da oldukça yüksektir (% 68, 7). Cinsiyet açısından, erkek öğrenciler birinci önceliği kendi iĢini kurma alternatifine 
vermiĢ iken kız öğrencilerin özel sektörde iĢ bulup çalıĢmayı tercih ettikleri görülmüĢtür. Ancak hemen belirtmek 
gerekir ki kız öğrencilerde de mesleki eğilimde ikinci derecede önceliği, kendi iĢini kurma seçeneği oluĢturmaktadır. Bu 
durum, giriĢimcilik konusunda cinsiyet ayırımının önemini giderek yitireceğinin ve kadınların giriĢimciliğe elveriĢli 
çeĢitli özelliklerinden dolayı önümüzdeki dönemde iĢ hayatında daha önemli roller alacaklarının bir göstergesi 
sayılabilir. 

Örücü vd.‘lerinin (2007; 35) yürütmüĢ oldukları bir baĢka araĢtırmada ise, Balıkesir Üniversitesi‘nin çeĢitli 
bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri araĢtırılmıĢtır. Toplam 328 öğrenciye uygulanan anket 
sonucunda; ankete katılanlardan 178 tanesinin (% 53, 8) üniversiteyi bitirdikten sonra kendi iĢini kurmayı istedikleri, 75 
katılımcının ise (% 22, 7) üniversite bittikten sonra kendi iĢini kurmayı düĢünmedikleri görülmüĢtür. Buna karĢın 78 
katılımcı (% 23, 6) bu konuda kararsız kalmıĢtır. % 53.8 gibi yüksek oranda giriĢimcilik eğiliminin tespit edilmesi, 
yapılmıĢ diğer çalıĢmaların çoğu ile paralel sonuçlara ulaĢıldığını göstermektedir. Sadece Serinkan ve Barutçu‘nun 
(2006;327) yürüttükleri araĢtırma sonucu % 18.8 ile nispeten düĢük oranda giriĢimcilik eğilimine iĢaret etmektedir.  
Ancak, bu oran bile oldukça önemli düzeyde bir giriĢimcilik eğilimine iĢaret etmektedir. Bu çalıĢmaya göre de; 
katılımcılardan 17‘si (% 10, 3) giriĢimciliği fazla para kazanmak için istediklerini belirtirken, 22‘si (% 13, 3) rahat 



3. Uluslararasi GiriĢimcilik Kongresi 

 

107 

çalıĢma, 37‘si (% 22, 4) bağımsız çalıĢma, 45‘i (% 27, 3) baĢarılı olabilme arzusu, 16‘sı (% 9, 7) kendini kanıtlama, 
10‘u (% 6, 1) sosyal statü sahibi olma Ģıklarını iĢaretlemiĢtir. Yine aynı araĢtırmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere 
göre daha fazla giriĢimcilik eğilimine sahip oldukları görülmüĢtür.  

Tüm bu araĢtırmalar, üniversite eğitimi alan öğrencilerin önemli ölçüde giriĢimcilik eğiliminde olduklarını 
göstermektedir. Özellikle eğitim aldıkları programlarda giriĢimcilik dersi alan ve giriĢimci olabilmeleri için özendirilen 
öğrencilerin giriĢimci olarak ekonomiye katılma isteklerinin arttırılması söz konusu olabilmektedir. 

 
5. Turizm Öğrencilerinin Eğitim Gördükleri Alan ve GiriĢimcilik Ġle Ġlgili GörüĢleri 

 
Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim gördükleri alan ve giriĢimcilik konusundaki görüĢlerini öğrenebilmek için 

Türkiye‘de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi‘ne bağlı dört yıllık Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine bir anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın sınırları dikkate alındığında, Türkiye‘de Turizm eğitimi alan lisans 
öğrencilerinin tamamının anakitleyi oluĢturduğu düĢünülebilir. Her an bölümlere yeni gelen ve/veya mezun olup 
kaydını aldıran öğrencilerin varlığı ve anakitle eleman sayısının çok fazla olduğu dikkate alındığında anakitleyi sınırsız 
anakitle olarak düĢünmek yanlıĢ olmayacaktır. Sadece bireysel imkanlarla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ulaĢılarak 203 öğrenciye anket uygulanmıĢtır. Bu örnek büyüklüğünün istatistiksel 
sonuçların geçerli ve güvenilir olabilmesi için yeterli olduğu düĢünülmektedir. Ankette kullanılan sorular gerek konuyla 
ilgili yapılan benzer araĢtırmalar incelenerek, gerekse de literatün taranmasıyla elde edilen bilgilerden ve deneyimlerden 
yararlanılarak titizlikle hazırlanmıĢtır. Bu nedenle ankette kullanılan soruların çalıĢmada hedeflenen sonuçlara ulaĢmada 
yeterli ve geçerli olduğu düĢünülmektedir. Ankette sorulan sorulara verilen cevapların güvenilirliğiyle ilgili olarak, 
anketin içsel tutarlılığını ölçebilmek için sosyal bilimlerde yapılan araĢtırmalarda, likert ölçekli ve iki sonuçlu 
değiĢkenlerin içsel tutarlılığını tanımlamada yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa katsayısının hesaplanmasıyla 
anketin güvenilirliği araĢtırılmıĢtır. Anketteki görüĢ ve tutum bildiren 101 soru üzerinden hesaplanan Cronbach alfa 
katsayısı 0, 89 çıkmıĢtır. Katsayı bu haliyle oldukça yüksek derecede güvenilir ölçeğin kullanıldığını ve anketin içsel 
tuıtarlılığının sağlandığını ifade etmektedir. Güvenilirlik analizinde anket sonuçlarının toplanabilirlik varsayımının 
sağlanıp sağlanmadığı Tukey eklenebilirlik testi ve anket sorularına verilen cevapların homojen gruplar oluĢturup 
oluĢturmadığı iki yönlü varyans analiziyle araĢtırılmaktadır (Kalaycı, 2006, s.404). Burada da, anket verileri için her iki 
test hesaplanmıĢ ve 0, 001‘den küçük önem seviyelerinde (fhesap=2, 77, p=0, 000 ve Thesap =15, 755, p=0, 000) sıfır 
hipotez reddedilerek, toplanabilirlik varsayımının sağlandığı ve sorulara verilen cevapların birbirine göre farklı olduğu 
bu yolla da hesaplanan güvenilirlik katsayısının istatistiksel olarak da geçerli ve güvenilir olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 
5.1. Ankete Katılan Turizm Öğrencilerinin Genel Özellikleri  

Turizm öğrencilerinin eğitim gördükleri sektör ve giriĢimcilikle ilgili görüĢlerini öğrenebilmek için hazırlanan 
anket %48, 8‘i kız, %51, 2‘si erkek öğrencilerden oluĢan toplam 203 öğrenciye uygulanmıĢtır. Öğrencilerin %37, 9‘u 
1.sınıf, %16, 7‘si 2.sınıf, %26, 1‘i 3.sınıf, %19, 2‘si ise 4.sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin %58, 6‘sı lise, %19, 2‘si 
turizm meslek lisesi mezunudur. YaklaĢık %70‘inin uzun süreli yaĢadığı yer büyük Ģehir ve il merkezidir. Öğrencilerin 
yaklaĢık %48‘i 1000-2000 TL. arası aylık gelirli ailelerden gelmektedir. %5, 9 oranında öğrencinin ailesinin aylık geliri 
asgari ücrettir. %22 oranında öğrencinin ailesinin aylık geliri 2000 TL. nin üzerindedir. %30 öğrenci bölümlerinde 
giriĢimcilikle ilgili ders olduğunu belirtmiĢ. %66, 5 oranında öğrenci ise giriĢimcilik dersinin mutlaka olması 
gerektiğini belirtmiĢtir. %30 oranında öğrenci ise, ―giriĢimcilik dersi olmalı mıdır?‖ sorusuna ―fikrim yok‖ yanıtını 
vermiĢtir (Tablo 1). 

 
5.2 Öğrencilerin Gelecekte ÇalıĢma KoĢullarıyla Ġlgili Tercih ve Beklentileri  

Turizm eğitimi alan öğrencilere mezun olduktan sonra çalıĢma koĢullarıyla ilgili beklenti ve tercihleriyle ilgili 
sorular sorulmuĢtur. Bu soruların, verilen maddelerin en önemli 1. sırada olacak Ģekilde önemliden önemsize doğru 
sıralanması suretiyle yanıtlanması istenmiĢtir. Ġstenirse ilgili maddenin boĢ bırakılarak sıralama dıĢında bırakılabileceği 
belirtilmiĢtir. Sorulara verilen yanıtlar tablo 2‘de görülmektedir.  

Öğrencilerden ―gelecekte çalıĢmak istedikleri konumu‖ istek derecesine göre sıralayarak belirtmeleri istendiğinde, 
birinci sırada enyüksek %39, 4 oranıyla ―kendi iĢini kurmak‖ seçeneği iĢaretlenmiĢtir. Bunu %23, 6 oranıyla ―özel 
sektörde yönetici‖ izlemektedir. Özel sektörde yönetici olma 2 ve 3. sıralarda da ençok paylarla iĢaretlenen seçenek 
olmuĢtur. Birinci sırada enaz iĢaretlenen seçenekler %3, 4 ve %4, 4 oranlarıyla ―aile iĢini sürdürmek‖, ―devlet memuru 
olmak‖ ve ―özel sektörde çalıĢmak‖ olmuĢtur. Hiç sıralamaya alınmama oranlarına bakıldığında, %58, 1 oranıyla ―aile 
iĢini sürdürme‖ hiç istenmeyen konum olarak ortaya çıkmakta, bunu %27, 1 ve %23, 2‘lik paylarla devlet memuru ve 
akademisyen olma seçenekleri izlemektedir (Tablo 2). Burada genel olarak öğrencilerin kendi iĢlerini kurmayı veya 
özel sektörde yönetici olmayı hedeflediklerini söyleyebiliriz. Öğrencilere gelecekte çalıĢmayı hedefledikleri konumları 
hangi gerekçelerle istedikleri sorulduğunda, 1. sırada % 29, 1 oranıyla ―bağımsız çalıĢma isteği‖ iĢaretlenmiĢtir. Bunu 
%22, 7‘lik payla kariyer yapma seçeneği izlemiĢtir. ―Daha fazla kazanç elde etme‖ gerekçesi ikinci sırada %27, 6 
oranıyla ençok önemsenirken, sosyal statü, sabit gelir, kiĢisel tatmin, aile isteği olma seçenekleri %40-%45 arası 
paylarla 4 ve üstü sıralarda yeralmıĢlardır. Sıralama dıĢında kalma oranlarına bakıldığında, enyüksek iki oran %62, 6 
oranıyla ―ticaret dürüst değildir‖ ve %57, 1 oranıyla ―aile isteği‖ görüĢlerinde elde edilmiĢtir (Tablo 2). 

 
Tablo 1: Katılımcıların Genel Özellikleri  

DeğiĢkenler Frek. %Pay Frek. % Pay Frek. %Pay Frek. %Pay Frek. %Pay Toplam 

Cinsiyet 
Kız Erkek       203(10

0) 99 48, 8 104 51, 2       

Sınıf 
 

1. Sınıf 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf   203(10
0) 77 37, 9 34 16, 7 53 26, 1 39 19, 2   

Mezun olunan okul 
Lise Teknik Lise 

Turizm M. 

Lise 
Diğer   203(10

0) 
119 58, 6 11 5, 4 39 19, 2 34 16, 7   

YaĢanan Yer Köy Kasaba Ġl merkezi BüyükĢehir   203(10
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21 10, 3 41 20, 2 64 31, 5 77 37, 9   0) 

Aylık Gelir 
Asagri ücret 

1000 TL‘den 

az 

1001-1500 

TL. 
1500-2000 TL. 2001 TL üzeri 195(10

0) 
12 5, 9 40 19, 7 63 31, 0 36 17, 7 44 21, 7 

GiriĢimcilik dersi var 
mı? 

Evet Hayır Bilmiyorum    

61 30, 0 96 47, 3 46 22, 7     
203(10

0) 

GiriĢimcilik dersi 

olmalı mı? 

Evet Hayır Kararsız Fikri yok   

135 66, 5 3 1, 5 4 2, 0 61 30   
203(10

0) 

 
Tablo 2. Gelecekte ÇalıĢma KoĢullarıyla Ġlgili Beklentiler 

Ġfadeler 
Ġstek Derecelerine Göre Sıralamaların Payı(%) 

Toplam 
1. Sıra 2.Sıra 3.Sıra 4 ve üstü Sıra dıĢı 

Gelecekte çalıĢılmak istenen konumun istek derecesi 

Devlet memuru olmak 4, 4 11, 3 9, 4 47, 8 27, 1 100 

Özel sektörde çalıĢmak 4, 4 14, 3 20, 7 48, 8 11, 8 100 

Kendi iĢini kurmak 39, 4 8, 9 13, 3 26, 6 11, 8 100 

Aile iĢini sürdürmek 3, 4 4, 9 2, 0 31, 5 58, 1 100 

Akademisyen olmak 16, 3 12, 3 12, 8 35, 5 23, 2 100 

Özel sektör yönetici  23, 6 31, 0 25, 8 21, 2 8, 4 100 

Kamu kesimi yönetici 6, 4 14, 3 19, 7 42, 4 17, 2 100 

Ġstek gerekçelerine verilen önem 

Bağımsız çalıĢma isteği 29, 1 9, 9 4, 9 25, 1 31, 0 100 

Daha fazla kazanç  11, 3 27, 6 12, 3 29, 6 19, 2 100 

ĠĢ garantisi olması 12, 8 7, 4 12, 3 33, 0 34, 5 100 

Aile isteği olma 1, 0 --- 2, 5 39, 4 57, 1 100 

KiĢiliğe uygun olma 14, 3 10, 8 19, 2 35, 0 20, 7 100 

Belli sabit gelir 2, 5 8, 4 3, 9 45, 3 39, 9 100 

Ticaret dürüst değildir 1, 0 --- 1, 0 35, 5 62, 6 100 

KiĢisel tatmin  3, 0 10, 3 10, 8 43, 3 32, 5 100 

Kariyer yapma olanağı 22, 7 8, 4 13, 8 34, 0 21, 12 100 

Sosyal statü sağlama 2, 0 10, 3 10, 8 48, 3 28, 6 100 

Mezuniyet sonrası çalıĢılmak istenen sektörlere verilen önem 

Turizm 57, 1 16, 7 12, 8 8, 9 4, 4 100 

Bankacılık 3, 9 30, 5 23, 6 19, 2 23, 7 100 

Kamu sektörü 20, 7 21, 2 19, 7 19, 7 18, 7 100 

Ġmalat-Sanayi 2, 5 3, 9 9, 9 38, 9 44, 8 100 

Ticaret 9, 4 23, 6 20, 7 26, 6 19, 7 100 

 
Burada da, öğrenciler ticaretin dürüst olmadığı için yapılmaması gerektiği görüĢüne katılmamakta, ailelerinin 

isteklerini dikkate almamaktadırlar. Ençok çalıĢmak istedikleri sektörün hangisi olduğu incelendiğinde, öğrencilerin 1. 
sırada ençok %57, 1‘lik payla turizm sektöründe çalıĢmak istedikleri anlaĢılmıĢtır. 2 ve 3. sırada ençok bankacılık 
sektöründe çalıĢma hedeflenmektedir (Tablo 2). 

 
5.3. Öğrencilerin Kendilerini GiriĢimcilik Özellikleri Bakımından Değerlendirmeleri  

Öğrencilere giriĢimcilik kültürüyle ilgili olabilecek kiĢilik özellikleri verilmiĢ ve bu özellikleri kendi kiĢilik 
özelliklerini dikkate alarak değerlendirmeleri istenmiĢtir. Burada tanımlanan özelliklere cevaplar, 1: beni tam olarak 
tanımlıyor, 5: beni hiç tanımlamıyor olacak Ģekilde 1 ve 5 arasında verilen puanlarla 5‘li likert ölçekle alınmıĢtır. 
Tanımlanan özellikle ilgili kararsız kalmaları durumunda bunu ―3 puan‖ ile kodlamaları, fikirlerinin olmaması 
durumunda ise boĢ bırakmaları istenmiĢtir. Yanıtlanan soruların ortalama ve standart sapmalarıyla, kararsız seçeneği 
olan ―3‖ ortalamaya göre farklılıkların ―tek örneklem- t testi‖ sonuçlarına iliĢkin önem seviyesi olasılıkları tablo 3‘de 
verilmektedir.  

KiĢilik özellikleriyle ilgili verilen ifadelerde ―uzun saatler çalıĢmayı severim‖ ve ―düzensiz de olsa çok kazanmayı 
tercih ederim‖ maddelerinde ortalamalar 2, 94 ve 2, 98, önem seviyesi olasılıkları ise %49, 6 ve % 86, 7 çıkmıĢtır. Bu 
maddelerde ortalamaların 3 ortalamadan anlamlı farklılık göstermediği anlaĢılmaktadır. Bu ikisi dıĢındaki tüm 
ifadelerde 0, 005‘ten küçük önem seviyelerinde anlamlı farklılıklar elde edilmiĢtir. Anlamlı farklılık elde edilen 
ifadelerde sadece üç maddede ortalamalar 3‘ten büyüktür. ―Ticari hayatta baĢarılı olmak için herĢey yaparım‖, 
―Ekonomik hayatta baĢarılı olmak için etik dıĢı davranırım‖ ve ―Risk almayı sevmem‖ ifadelerinde öğrenciler bu 
özelliklerin kendilerini tanımlamadığını, bu tür özelliklere sahip olmadıklarını belirtmiĢlerdir.  

 
Tablo 3: Belirtilen KiĢisel Özelliklere Katılım ve Kararsız Seçeneğine Göre Farklar 

KiĢisel Özelliklerle Ġlgili Ġfadeler ORT. STD.SAP. 
ÖNEM 

SEVĠYESĠ 
N 

Risk üstlenmeyi severim 2, 34 1, 045 , 000 195 

Liderlik özelliğine sahibim 1, 94 , 962 , 000 198 

Ġnsanlarla kolayca iletiĢim kurabilirim 1, 72 , 838 , 000 201 

Sorumluluk almaktan kaçınmam 1, 65 , 880 , 000 202 
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Bana verilen iĢleri yapmayı tercih ederim 2, 55 1, 277 , 000 192 

Risk almayı sevmem 3, 64 1, 242 , 000 175 

Garantili bir iĢim olmasını isterim 1, 77 1, 037 , 000 197 

BaĢkalarının sorumluluğunu almayı tercih etmem 2, 74 1, 295 , 005 194 

Ġnsanlara liderlik etmeyi severim 1, 92 1, 007 , 000 196 

Az da olsa düzenli bir gelire sahip olmayı isterim 2, 47 1, 179 , 000 194 

Düzensiz de olsa çok kazanmayı tercih ederim 2, 98 1, 278 , 867 195 

Çevremdeki fırsatları değerlendiririm 1, 88 , 935 , 000 200 

Uzun saatler çalıĢmayı severim 2, 94 1, 259 , 496 195 

ÇalıĢma saatlerimin belirgin olmasını isterim 1, 91 1, 138 , 000 199 

Ġnsanları yönetmeyi severim 2, 13 1, 081 , 000 193 

Ticari hayatta baĢarılı olabilmek için (yalan söylemek, rüĢvet 
vermek gibi) her Ģeyi yaparım. 

3, 90 1, 312 , 000 187 

Ekonomik hayatta baĢarılı olabilmek için gerekiyorsa etik dıĢı 
davranıĢlarda bulunabilirim.  

3, 67 1, 361 , 000 184 

Takım çalıĢmasına yatkınım 1, 82 0, 944 , 000 201 

Bireysel çalıĢmayı tercih ederim 2, 61 1, 266 , 000 196 

 
Diğer tüm ifadeler göreceli olarak farklı olmakla birlikte öğrencilerde varolan kiĢilik özelliklerini 

tanımlamaktadırlar. Ancak bunlar içinde en küçük ortalamalı özellikler; 1, 65 ortalamayla ―sorumluluktan kaçmam‖, 1, 
72 ile ―insanlarla kolay iletiĢim kurarım‖ ve 1, 77 ortalamayla ―garantili iĢim olmasını isterim‖ olmuĢtur (Tablo 3). 
Burada tüm ifadelerin anlamlı çıkması potansiyel giriĢimcilik özelliklerine sahip olma bakımından gelecek için ümit 
verici ve anlamlı olmaktadır.  

 
5.4 Öğrencilerin GiriĢimcilik Ġle Ġlgili GörüĢleri  

Öğrencilerin giriĢimcilik kavramını nasıl algıladıkları? ĠĢ kurmada etkili olabilecek faktörleri nasıl 
değerlendirdikleri? GiriĢimcilikle ilgili kiĢisel ve kültürel özellikleri nasıl buldukları? Kendi kiĢilik özelliklerini, 
giriĢimcilik özelliklerine sahip olup olmama bakımından değerlendirmeleri istenmiĢtir. Konuyla ilgili sorulan sorulara 
yanıtlar önceki sorularda da olduğu gibi, sıralama yoluyla alnmıĢtır. Sonuçlar tablo 4‘te gösterilmektedir.  

Öğrenciler giriĢimci olabilmek yani iĢ kurabilmek için gerekli kiĢisel özellikler içerisinden 1. sırada ençok %19, 
2‘lik payla ―Liderlik‖ özelliğini önemsemektedirler. Bunu %13, 3 ve %11, 3 ile ―risk üstlenebilme‖ ve ―üniversite 
eğitimi‖ izlemektedir. 1.sırada enaz önemsenen unsurlar %1, 0 ve %1, 5 paylarla ―iĢ dünyası ile bağlar‖ ve ―giriĢimci 
bir aile‖ ile ―sosyal çevre‖ olmuĢtur. 2. sırada ençok önemsenen özelliklere birinci sıradakilere ek olarak %10, 8‘lik 
payla ―organizasyon becerisi‖ eklenmektedir. Sıralama dıĢı bırakılma oranlarında da, sermaye yetersizliğinin bir engel 
olarak görülmeyerek %68 gibi yüksek bir payla yeralması sevindirici olmaktadır (Tablo 4).  

ĠĢ kurmayla ilgili kendilerinde gördükleri eksikliklerde %59, 6 ile sermaye, %13, 3 ile deneyim 1. sırada ençok 
önemsenen unsurlardır. 2. sırada ise bunlara %11, 3 ve %11, 8‘lik paylarla ―aile-çevre desteği‖ ve ―giriĢimcilik bilgisi‖ 
eklenmektedir. BaĢarılı giriĢimcilikte ―üniversite eğitimi‖ ve ―giriĢimcilik bilgisinin‖ önemsenmesi eğitimin ve bilginin 
öneminin kavranması bakımından önemli olduğunu belirtmeliyiz. %55‘in üzerinde sıralama dıĢı bırakılan unsurlara 
bakıldığında bu unsurların ―giriĢimci ruh‖, ―iĢ fikri‖, ―cesaret‖ olduğu görülmektedir. Burada ―giriĢimcilik bilgisi‖ ve 
―üniversite eğitimi‖ 2. sırada ençok önemsenmekle birlikte, sıralama dıĢı oranlarda da enyüksek paylarda olması 
ilginçtir. Yani göreceli olarak daha az sayıda öğrenci çok önem vernektedir (Tablo 4). 

 
Tablo 4: GiriĢimciliği Etkileyen Faktörlere Verilen Önem 

Ġfadeler 
Önem Derecelerine Göre Sıralamaların Payı(%) 

Toplam 
1. Sıra 2.Sıra 3.Sıra 4 ve üstü Sıra dıĢı 

ĠĢ kurabilmek için gerekli kiĢisel özelliklere verilen önem 

Risk üstlenebilme 13, 3 14, 3 6, 4 29, 1 36, 9 100 

Liderlik 19, 2 12, 8 12, 3 18, 2 37, 4 100 

Organizasyon becerisi 5, 9 10, 8 9, 9 34, 5 38, 9 100 

Fırsatları okuyabilme 4, 9 5, 4 6, 9 42, 9 39, 9 100 

Yenilikçilik 6, 9 5, 4 9, 9 40, 4 37, 4 100 

Üniversite eğitimi 11, 3 7, 9 8, 4 36, 5 36, 0 100 

Deneyimli olma 5, 9 2, 5 2, 5 33, 0 56, 2 100 

GeniĢ sosyal çevre 1, 5 4, 9 2, 5 36, 0 55, 2 100 

Teknik-pratik bilgi 4, 9 3, 4 5, 4 35, 5 50, 7 100 

Yeterli sermaye olması 2, 5 3, 0 0, 5 26, 1 68, 0 100 

GiriĢimci bir aile 1, 5 2, 5 2, 0 23, 2 70, 9 100 

ĠĢ dünyası ile bağlar 1, 0 0, 5 1, 0 29, 6 68, 0 100 

ĠletiĢim becerileri 4, 9 4, 4 7, 4 44, 3 38, 9 100 

Yüksek zeka düzeyi  5, 9 3, 9 1, 5 33, 0 55, 7 100 

ĠĢ kurmada kendilerinde gördükleri eksikliklere verilen önem 

Sermaye 59, 6 9, 4 3, 0 7, 4 20, 7 100 

Deneyim 13, 3 17, 7 12, 8 15, 8 40, 4 100 

GiriĢimci ruh 5, 4 6, 4 3, 4 26, 1 58, 6 100 

ĠĢ Fikri 3, 0 5, 4 11, 8 24, 6 55, 2 100 

Cesaret 4, 4 8, 9 6, 4 21, 7 58, 6 100 

Aile çevre desteği 1, 0 11, 8 10, 3 20, 2 56, 7 100 
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GiriĢimcilik bilgisi 1, 0 11, 3 10, 3 23, 6 53, 7 100 

ĠĢ kurmada etkili motivasyon kaynaklarına verilen önem 

Kendinin patronu olmak 42, 4 19, 2 10, 3 9, 4 18, 7 100 

Daha fazla para kazanma 7, 4 25, 6 18, 2 21, 2 27, 6 100 

ĠĢsizlik 3, 0 6, 4 5, 9 35, 0 49, 8 100 

Risk almayı sevme 3, 9 8, 4 12, 8 36, 0 38, 9 100 

Yetenekler 23, 6 15, 3 15, 8 27, 1 18, 2 100 

Toplumda saygınlık 6, 4 9, 4 11, 3 43, 8 29, 1 100 

Aile iĢletmesinin olması 1, 5 1, 5 2, 5 31, 5 63, 1 100 

ĠĢ kurmayı engelleyen çevresel faktörlere verilen önem 

Ekonomik istikrarsızlık 34, 0 12, 8 6, 9 8, 4 37, 9 100 

Siyasi istikrarsızlık 3, 4 10, 3 5, 9 23, 6 56, 7 100 

Ekonomik krizler 13, 3 14, 3 10, 8 13, 8 47, 8 100 

Piyasa güven eksikliği 4, 4 7, 9 12, 8 22, 2 52, 7 100 

Sert rekabet Ģartları 7, 9 9, 9 9, 4 25, 6 47, 3 100 

Yetersiz teĢvikler 3, 0 3, 0 8, 4 30, 5 55, 2 100 

Sektör riski 3, 4 6, 4 5, 9 30, 5 53, 7 100 

 
GiriĢimciliği etkileyen motivasyon kaynakları arasında ise, ―kendi kendinin patronu olma‖ ve ―yetenek‖ 1. sırada 

ençok önemsenen ilk iki motivasyon kaynağıdır. 2. sırada bu unsurlara ―daha çok para kazanma isteği‖ eklenmektedir. 
En az önemsenen motivasyon kaynağı enyüksek sıralama dıĢı oranıyla ―aile iĢletmesinin olma‖ unsurudur (Tablo 4). 
Çevresel unsurlar olarak da, 1. sırada ençok önemsenen unsurlar ekonomik istikrarsızlık ve ekonomik krizler 
olmaktadır. 2. sırada buna siyasal istikrarsızlıklar eklenmektedir. Burada yüksek sıralama dıĢı orana sahip ama 
sırlamada da küçük yüzde paylara sahip enaz önemsenen çevresel faktörler, sert rekabet Ģartları, piyasa güven eksikliği, 
sektör riski ve yetersiz teĢvik olmaktadır(Tablo 4).  

 
5.5 Turizm Öğrencilerinin Eğitim Gördükleri Sektörü Değerlendirmeleri  

Öğrencilere turizm sektörüyle ilgili, sektörü geniĢ bir yaklaĢımla nasıl algıladıklarını?, çalıĢma koĢullarını nasıl 
değerlendirdiklerini?, giriĢimcilik potansiyeli bakımından sektörü nasıl gördüklerini? Anlayabilmek için sorular sorular 
sorulmuĢtur. Cevaplar 1:çok önemli, 5:Hiç önemli değil olacak Ģekilde 1 ve 5 arasında verilen puanlarla 5‘li likert 
ölçekle alınmıĢtır.  

 
Tablo 5: Öğrencilerin Turizm Sektörüyle Ġlgili GörüĢleri ve Kararsız Seçeneğine Göre Farklar 

Sektörle Ġlgili Ġfadeler ORT. STD.SAP. 
ÖNEM 

SEVĠYESĠ 
N 

Turizm eğitimi almak önemlidir 1, 52 , 813 , 000 162 

Turizm sektörünü seviyorum 1, 78 , 956 , 000 166 

Turizmin sürekli, hızlı geliĢen bir sektördür 1, 67 , 925 , 000 165 

Turizmde çalıĢanların kazançları iyi değildir 1, 86 , 981 , 000 163 

Turizmde kariyer yapma imkanları kıstlıdır. 1, 90 1, 010 , 000 164 

Turizmde kendi iĢini kurma imkanı vardır. 2, 04 1, 140 , 000 161 

Turizmde çalıĢma, iĢ imkanlarının çoktur 1, 92 1, 013 , 000 160 

Turizm, çalıĢma koĢulları bakımından eğlenceli, stresli bir 

sektördür. 
2, 72 1, 251 , 007 152 

GeliĢmekte olan ülke ekonomileri bakımından turizm ekonomik 

kalkınmayı sağlar. 
2, 04 1, 092 , 000 161 

Turizm, insan odaklı sosyal iliĢkilerin yoğun olduğu bir sektördür 1, 68 , 891 , 000 164 

Dünya bankası, IMF gibi uluslararası kuruluĢların bu sektörü 

desteklemeleri sektörü güçlü kılmaktadır. 
2, 75 1, 296 , 017 154 

Hükümetler, turizm sektörünü desteklemektedirler 2, 65 1, 273 , 001 155 

Turizm çalıĢanlara sosyal statü sağlar 2, 08 1, 123 , 000 159 

Turizmde düzenli ve yeterli iĢ imkanları kısıtlıdır. 1, 92 1, 201 , 000 61 

Turizmde sosyal güvence yoktur 1, 88 , 944 , 000 65 

Turizmde çalıĢma saatleri çok uzundur 1, 60 , 964 , 000 68 

Turizmde çalıĢma koĢulları ağır, yorucu ve streslidir. 1, 61 , 937 , 000 67 

Turizmde çalıĢma Ģartlarına karĢılık kazanç düĢüktür  1, 82 1, 086 , 000 67 

Turizmde bağımsız çalıĢma imkanı yoktur. 2, 16 1, 185 , 000 64 

Turizmde kendi iĢini kurma imkanı yoktur 2, 56 1, 292 , 008 63 

Turizmde kariyer yapma imkanları yetersizdir. 2, 62 1, 224 , 016 63 

Toplumsal statü bakımından yetersizdir. 2, 66 1, 115 , 020 62 

Turizm toplumda geleneksel, kültürel, sosyal değerleri 

zedelemektedir.  
3, 31 1, 327 , 080 58 

Turizm sektöründe geliĢmekte olan ülkeler aleyhine tek taraflı 

kaynak transferi vardır. 
2, 97 1, 140 , 823 61 

Turizm sosyal yaĢantı ve aile hayatını olumsuz etkiler. 1, 86 1, 223 , 000 65 

 
Önceden de olduğu gibi, ―kararsız‖ kalındığında ―3‖ puan, ―fikrim yok‖ durumunda ise ―0‖ verilmesi veya boĢ 

bırakılması istenmiĢtir. Burada da, ―0‖ dıĢında puan olarak verilen cevapların ortalamaları, standart sapmaları, kararsız 
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seçeneği olan ―3‖ ortalamaya göre farklılıkların ―t testi‖ sonuçlarına iliĢkin önem seviyesi olasılıkları tablo 5‘te 
verilmektedir. 

Burada da, tek bir madde dıĢında tüm faktörlerde %8‘den küçük önem seviyelerinde anlamlı farklılıklar elde 
edilmiĢtir. Öğrenciler sadece anlamlı farklılık elde edilemeyen ―geliĢmekte olan ülkeler aleyhine tek taraflı kaynak 
transferi‖ ifadesinde 2, 97 ortalamayla kararsız kalmıĢlardır. Bunun dıĢında 3‘ten büyük tek ortalama 3, 31 ortalamayla, 
―turizmin geleneksel, kültürel ve sosyal değerleri zedelediği‖ görüĢünde ortaya çıkmıĢtır. Burada da, öğrencilerin 
sektörle ilgili böyle bir görüĢe katılmıyor olmaları sevindiricidir. Geriye kalan tüm ifadelerde ortalamalar 3‘ten küçük 
anlamlı farklılık gösteren ortalamalardır. Bunlar içerisinde en çok katılım gösterilen ifadeler; 1, 52, 160, 1, 61 
ortalamalarla, ―turizm eğitiminin önemli olması‖, ―çalıĢma koĢullarının ağır, saatlerinin de uzun olduğu‖ ifadeleridir 
(Tablo 5). Buradan genel olarak öğrenciler; sektörün giriĢimcilik için uygun ama çalıĢma koĢulları, sosyal güvence, 
kariyer yapma, kamu ve diğer sivil toplum kuruluĢlarının desteğinden yeterince yararlanamadığını, özellikle geliĢmekte 
olan ülke ekonomileri için ekonomik kalkınmada önemli potansiyele sahip olduklarını düĢünmektedirler (Tablo 5).  

 
6. Sonuç 

 
Günümüzde sadece geliĢmekte olan ülkeler değil, geliĢmiĢ ülkeler de ekonomik durgunluk ve iĢsizlik sorunuyla 

karĢı karĢıya bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalar çözüm yolunun giriĢimciliğin canlandırılması gerektiği yönündedir. 
Konuyla ilgili yapılan değiĢik araĢtırmalar giriĢimcilik faaliyetleri yüksek olan ülkelerin ortalama ekonomik büyümenin 
üzerinde geliĢme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, birçok ülke ―giriĢimci ekonomi‖ oluĢturma için 
çabalamaktadır. GiriĢimciliği temsil eden KOBĠ‘ler OECD ülkelerinde tüm iĢletmelerin yaklaĢık olarak %95'ini 
oluĢturmaktadır. Avrupa Birliği'nde ve Türkiye‘de ise bu oran % 99'lara kadar çıkmaktadır. GiriĢimci ekonomi 
oluĢturma amacına yönelik olarak, giriĢimcilikle ilgili teorik ve uygulamalı çalıĢma ve projelerin arttırılması, 
giriĢimciliğin özendirilmesi, en önemlisi potansiyel giriĢimcilerin özellikle genç üniversite mezunlarının bu konuda 
bilgilendirilerek girĢimciliğe ilgilerinin arttırılması gerekmektedir. Bu kapsamda son zamanlarda özellikle genç kesimin 
giriĢimcilikle ilgili tutum ve davranıĢlarını tanımlamayla ve giriĢimcilik kültürüyle ilgili yapılan çalıĢmalar 
artmıĢtır.Toplumda sosyal ve ekonomik geliĢmenin temelini oluĢturan genç üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik 
konusuyla ilgili tutum ve davranıĢlarının ne olduğunu? Kendilerini gerçekten potansiyel birer giriĢimci olarak görüp 
görmediklerinin araĢtırılmasıyla elde edilecek sonuçlar giriĢimci ekonomi yaratma yolunda ciddi, önemli, temel bilgileri 
sağlayacaktır.  

Bunun yanısıra son zamanlarda özellikle geliĢmekte olan ülke ekonomileri için turizm sektörü ekonomik 
geliĢmenin, kalkınmanın lokomotifi olarak görülmektedir. Emek yoğun sektör olması ve çevreye duyarlı bacasız sanayi 
olma, ülkenin yer altı ve yerüstü doğal kaynakları ve beĢeri sermayesini kullanmaya elveriĢli olma gibi özellikleri 
nedeniyle turizm sektörünün önemi gün geçtikçe daha da çok artmaktadır. Yoksul odaklı turizm anlayıĢıyla 
giriĢimciliğin özendirilerek iĢsizliğin azaltılması ve ekonomik kalkınmanın finansmanının sağlanmasına çalıĢılmaktadır.  

ÇalıĢmamızda da, benzer düĢüncelerle turizm eğitimi alan öğrencilerin kendi eğitim gördükleri alan turizm sektörü 
ve giriĢimcilikle ilgili tutum ve davranıĢları tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Anket sonucu elde edilen bilgilere göre, 
öğrenciler %65 oranıyla, eğitim gördükleri turizm sektörünü sevmekte ve mezuniyet sonrası turizm sektöründe 
çalıĢmayı istemektedirler. Kendilerini risk üstlenen, sorumluluktan kaçınmayan, takım çalıĢmasına yatkın, lider 
özelliklere sahip bireyler olarak görmektedirler. Ençok kendi iĢlerini kurmak istemektedirler. Ekonomik krizleri, 
ekonomik ve siyasal istikrarsızlıkları giriĢimciliğin önünde bir engel olarak görmektedirler. Turizm sektörünün ağır ve 
stresli çalıĢma koĢullarına sahip olduğunu, sektörde ücret düzeyinin düĢük olduğunu, kariyer yapma olanaklarının kısıtlı 
olduğunu düĢünmektedirler. Ancak bunların yanısıra, sektörün hızla geliĢen, insan odaklı, iletiĢimin önemli olduğu, iĢ 
imkanlarının çok olduğu, turizm eğitiminin önemli olduğu, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir sektör olduğu 
görüĢlerini belirtmektedirler. Burada da, konuyla ilgili benzer çalıĢmalarda elde edilen sonuçlara yakın sonuçlar bir kez 
daha elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın daha farklı bölge ve ülkelerde daha geniĢ kitlelere uygulanması halinde daha da 
ilginç sonuçların elde edilebileceğini belirtmeliyiz.  
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Özet 

GiriĢimciliğin ve iĢ yapmanın sınırlarının ülke sınırlarının ötesine taĢınarak küreselleĢtiği çağımızda iĢletmelerin, 
ürün ve hizmetlerini pazarlamak için iletiĢim kurmak ve anlamaya çalıĢıp kendilerini anlatmak durumunda kaldıkları 
kitleler de artmıĢ ve heterojen bir yapı sergilemeye baĢlamıĢlardır. Farklılığın yoğunlaĢtığı en temel unsur ise hiç 
Ģüphesiz farklı coğrafyalarla birlikte farklılaĢan kültürel değerler olmuĢtur. Artık iĢletmelerin, farklılaĢan pazarda 
yürütecekleri pazarlama faaliyetlerinde, yöneldikleri coğrafyanın ve toplumların kültürel değerlerini göz önünde tutarak 
hareket etmeleri bir zorunluluk halini almıĢtır.  

ĠĢletmelerin özellikle iletiĢim uzmanlarının yetki ve sorumluluklarında olan hedef kitlelerle olumlu ve karĢılıklı 
anlayıĢ ve kabullenmeye yönelik kurulacak bağlar kapsamında, yönelinen toplumların kültürel değerlerini dikkatle 
incelenmek, pazarlama ve iletiĢim faaliyetlerini bu değerler çerçevesinde belirlemek bir zorunluluk haline gelmiĢtir. 
Aksi durumda, örneklerine sıkça rastladığımız gibi, olumsuz ve baĢarısız çalıĢmaların iĢletmelere zarar verdiği 
ortadadır. ABD‘de baĢarıyla yürütülen reklam kampanyası görselinin Çinlilerce çok farklı yorumlanmasından dolayı 
Hong Kong‘da kaldırılması, Ford Motor Co.‘nun, Comet otomobillerini farklı bir isimle Meksika‘ya sunmasından sonra 
satıĢların düĢük seviyesinin ardında yatan nedenin kelimenin sokak dilindeki (argodaki) karĢılığının farklı anlamından 
kaynaklandığını farketmesi gibi… Ya da, Yeni Delhi‘deki McDonald‘s‘larda halkın % 80‘inin Hindu olmasından 
dolayı sığır etli ürünlerin satılmaması, aynı restaurantın geleneksel Hindu töreniyle açılması, Türkiye‘deki 
McDonald‘s‘ların reklam kampanyalarında ve promosyon çalıĢmalarında ürünlerde domuz eti bulunmadığı mesajının 
vurgulanması hep yönelinen toplumların kültürel değerlerine göre uyarlanan çalıĢmalara örnektir. 

Bu çalıĢma ile giriĢimciliğin uluslararası boyutu çerçevesinde göz önünde tutulması gereken önemli aktörlerden ve 
halkla iliĢkilerin, değiĢen dünya Ģartları içerisinde hassas dallarından biri olan; farklı kültürler arası iliĢkilere odaklanan 
uluslararası halkla iliĢkiler kavramı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası giriĢimcilik, uluslararası halkla iliĢkiler, kültürlerarası iliĢkiler 
 

INDISPENSABLE ACTOR OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP:  
INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS 

Abstract 
As the border of entrepreneurship has globally expanded the target audiences become increasingly heterogeneous 

and the research and communication needs of the entrepreneurship exponentially increases. The primary difference 
between the audiences is undoubtedly the cultural values. In today‘s world, the companies must take the cultural values 
of local societies and target geographies into account for their marketing activities in a globally changing market.  

In the context of creating a mutual understanding between a company and its target audiences; which is under the 
responsibility and authority of communication specialists of that company, it has become a necessity to analyze the 
local cultural values, and to plan the marketing and communication activites accordingly. Otherwise negative and 
unsuccessful programs may damage companies. A successful advertising campaign in the US was a huge failure when 
broadcasted in Hong Kong because of the interpretation of a visual image among the Chinese, and the company stopped 
the campaign. The low sales levels of Caliente cars in Mexico made Ford Motor Company which changed the name of 
the Comet to Caliente when introduced this car in Mexico realized that caliente is slang for ―streetwalker‖. Because 
80% of the population are Hindu, a religion whose followers don‘t eat beef, McDonald‘s in New Delhi, India, sells 
burgers without all-beef patties. The restaurant opened with a traditional Hindu ceremony. The advertising campaigns 
and sales promotions of McDonald‘s in Turkey emphasize in its messages that there is no pork in their products. All 
these are examples to adapting strategy to local cultural values. 

With this study, international public relations which are an important actor (player) of international 
entrepreneurship and a new type of public relations that focuses on intercultural relations will be discussed. 

Key words: International entrepreneurship, international public relations, intercultural relations 
 
 

GĠRĠġ 
Dünya ekonomisinin küreselleĢmeye baĢladığı çağımızda uluslararası giriĢimciliğe olan ilgi de gittikçe 

artmaktadır. Öyle ki, birçok uluslararası iĢletme, toplam cirolarının oldukça yüksek oranını kendi ülkeleri dıĢında 
yaptıkları satıĢlarla sağlamaktadırlar. 1900‘den beri uluslararası alanda faaliyet gösteren Coca-Cola bugün BirleĢmiĢ 
Milletler üyesinden de fazla ülkede satılmaktadır (Jandt, 2004: 305) ve günde 1 milyar lt. servis edilmektedir. 
Amerikalılar günde 534 milyon tüketirken, firmanın gelirinin % 80‘i ABD dıĢından elde edilmektedir (Jandt, 2004: 
298).  

Zahra ve George, çalıĢmalarında (2002), kavram üzerine çalıĢan akademisyenlerin yaklaĢımlarını ve 
tanımlamalarını kronolojik olarak vermektedirler. Bu çalıĢmaya göre; uluslararası giriĢimcilik kavramı ilk kez 
Morrow‘un kısa bir makalesinde (1988) geçmektedir.  

Morrow‘a göre uluslararası giriĢimcilik, geliĢen teknoloji ve kültürel farkındalığa yönelik artan ilgi, yeni 
giriĢimlerin ya da zaten var olan iĢletmelerin uzak pazarlara kolay eriĢilirliğini sağlamaktadır (aktaran Zahra ve George, 
2002: 6 – 7) 

Oviatt ve McDougall‘a göre uluslararası giriĢimcilik (1994: 45 – 64), çok sayıda ülkede kaynakların kullanımı ve 
çıktıların satıĢından belirgin bir rekabet üstünlüğü yaratmayı araĢtıran ticari bir kuruluĢtur.  

Wright ve Ricks‘in tanımlamasına göre ise (1994: 687 – 701) uluslararası giriĢimcilik, ulusal sınırları aĢan ve 
iĢletmeyle iĢletmenin faaliyet gösterdiği uluslararası çevre arasındaki iliĢkilere odaklanan, iĢletmece yürütülen 
faaliyetlerdir. KarĢılaĢtırma analizlerine imkân tanıması açısından bu tanımlama bir avantaj da yaratmaktadır. Zira bu 
tür analizler ulusal kültür, ulusal kurumsal çevre ve tutundurma faaliyetleri çerçevesinde, uluslararası giriĢimciliği 
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Ģekillendiren konuları anlamayı kolaylaĢtırmaktadır (Zahra ve George, 2002: 7 – 8). 
Tanımın dayandığı bir diğer nokta olan ulusal sınırları aĢma, yani ulusal sınırların dıĢında hareket etme, kavrama 

özel bir baĢka anlam daha yüklemektedir. Uluslararası giriĢimciliğin aktörleri, yani uluslararası giriĢimcilik 
faaliyetlerine yön verenler ürün veya hizmet üretmek için fırsatlar yaratan, değerlendiren veya kullanan ve bunları 
ulusal sınırlar ötesinde gerçekleĢtiren iĢletme, grup veya bireylerdir. Bu aktörlerin nasıl hareket ettikleri, davranıĢ ve 
eylemlerini nelerin yönlendirdiği ve bu davranıĢ ve eylemlerin etkileri uluslararası giriĢimciliğin konularındandır. 
Ulusal sınırlar ötesindeki ülkelerin siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal, hukuki, teknolojik yapılarını, altyapı 
hizmetlerini, bankacılık hizmetlerini bilmek gerekir. Bu bilgiler iĢletmelere kendi ülkelerinin giriĢim sistemlerini, 
kültürlerini ve davranıĢlarını ulusal sınırların ötesindeki sistem, kültür ve davranıĢlarla karĢılaĢtırma olanağı da tanır. 

 
ULUSLARARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ULUSLARARASI GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Uluslararası giriĢimcilik faaliyetlerini etkileyen ve bu anlamda gözönünde tutulması gereken çeĢitli faktörler 
bulunmaktadır. Zahra ve George‘un geliĢtirdiği model (2002: 22 – 25), uluslararası giriĢimciliği etkileyen faktörleri ve 
bu faktörlerin giriĢimciliğe sağlayacağı rekabetçi üstünlükleri ortaya koyan bütünleĢik bir modeldir.  

 
Model kapsamında uluslararası giriĢimciliği etkileyen üç ana faktör görülmektedir (ġekil 1):  
 
1. Çevresel faktörler 
2. Kurumsal faktörler 
3. Stratejik faktörler 
 

ġekil 1 BütünleĢik Uluslararası GiriĢimcilik Modeli 

 

Kaynak: Zahra ve George (2002: 22 – 23) 
 
Çevresel faktörler, iĢletmelerin dıĢında kalan ancak iĢletmeleri etkileyen her tür sosyal ve fiziksel unsurlardır. 

Rekabet gücü, endüstrinin karlılığı gibi unsurların yanı sıra ulusal kültür de çevresel faktörler arasındadır.  
Kurumsal faktörler, iĢletmeye ait olup iĢletmenin uluslararası giriĢimciliğini etkileyen, yöneticilerin, iĢletme 

kaynaklarının ve iĢletmenin kaç yıldır faaliyet gösterdiği, kapasitesi, finansal gücü gibi diğer değiĢkenlerinin yer aldığı 
faktörlerdir.  

Uluslararası giriĢimciliği etkileyen bir diğer faktör de stratejik olanlardır. Bunlar, iĢletmenin üretim, dağıtım, 
pazarlama – tutundurma, piyasaya ilk girerken izleyeceği strateji gibi unsurları içeren ve uluslararası giriĢimcilik 
faaliyetlerini etkileyen faktörlerdir. 

Tüm bu faktörler iĢletmenin uluslararası giriĢimciliğine konu olan sektörü, eyleme geçme hızını ve giriĢimin 
gerçekleĢeceği bölge ya da ülke gibi unsurları etkilemektedir. Tüm bu çabaların çıktısı ise, finansal ve finans dıĢı 
rekabetçi üstünlüklerdir. 

Model çerçevesinde çevresel faktörler içerisinde yer alan ulusal kültür, uluslararası giriĢimciliğe rekabetçi 
üstünlük sağlayan önemli girdilerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 
ULUSLARARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK – KÜLTÜR ĠLĠġKĠSĠ 

Kültür, bir sosyal grup içerisindeki çok sayıda kiĢi tarafından paylaĢılan ortak anlamlardır (Clow ve Baack, 2002: 
280). Ulusal kültür bünyesinde, bir toplumdaki geniĢ kesimlerce paylaĢılan ortak inançlar, deneyimler ve değer yargıları 
ile Ģekillenen; toplumun bireylerini birbirine bağlayan, öğrenilen ve gelecek nesillere aktarılabilen unsurlar 
bulunmaktadır. Bir toplumun çok sayıdaki ferdinin sahip olduğu kanılar, tutumlar, hedefler, değerler, davranıĢlar, 
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kurallar, gelenekler, normlar, sosyal ve fiziksel çevrenin görünüĢü, siyasi partiler, diyanet iĢleri, ticaret odaları gibi 
sosyal kurumları, kullandıkları ürün, araç – gereç ve binaları gibi fiziksel nesneleri hep kültürün bileĢenleridir (Clow ve 
Baack, 2002: 281).  

Uluslararası giriĢimcilik çerçevesinde iĢletmelerin farklı kültürel çevrelerde faaliyet göstermeleri farklı kültürel 
değerlere sahip kiĢilere ürün, hizmet ya da fikir sunmalarının yanısıra bünyelerinde, farklı kültürel değerlere sahip 
kiĢileri istihdam etmelerine de ortam yaratmaktadır. Bu da iĢletmelerin faaliyet gösterdikleri ulusların kültürlerini, 
sadece o toplumun, o ülkenin geneline hâkim olan değerleri anlayıp ona göre strateji geliĢtirmelerine etki eden bir 
kavram olarak değil, kendi bünyesinde istihdam edeceği kiĢilerin davranıĢlarına, iĢ yerindeki faaliyetlerine nasıl etki 
edeceği yönünden de göz önünde tutmaları gerekliliğini ortaya koymuĢtur. 

GiriĢimcilik çerçevesinde farklı kültürlere taĢınan ürün ya da hizmetler, beraberinde kendi kültürel değerlerini ve 
özelliklerini de taĢımaktadır. Bu durum kimi toplumlarda ‗kültürel baskı – kültürel hegemonya‘ olarak algılanıp direnç 
görebilmekte ve bir yandan ülke yöneticilerinin engellemesine bir yandan da halkın tepkilerine maruz kalabilmektedir. 
Paris Disneyland‘ın Avrupalı entelektüellerce ―Kültürel Çernobil‖ olarak tanımlanması, Disneyland‘a yönelik Avrupa 
medyasında yayınlanan olumsuz yazılar, Disneyland‘ın kültürel bir hegemonya olarak görülmesine örnektir. Yabancı 
ürün ya da hizmetlerin kendi ülkelerine girmesini kültürel bir hegemonya olarak algılayan kimi kültürler bu ürün ya da 
hizmetlerin giriĢine yasaklama da getirebilmektedirler. Hindistan‘ın 1977 yılından 1993 yılına kadar Coke‘un 
satılmasına engel getirmesi gibi. 

 
ULUSLARARASI GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN ÖNEMLĠ AKTÖRÜ OLARAK ULUSLARARASI HALKLA 

ĠLĠġKĠLER 
Uluslararası halkla iliĢkiler faaliyetleri, fazla ya da az, kapsamlı ya da sınırlı seviyede olsun, halkla iliĢkilerin 

birçok ülke, halk ve düĢünce yapısına yönelik olan boyutudur. O ülkenin yerel – merkezi hükümetleriyle, finans 
çevreleriyle, medyasıyla, ürettiği ürün ya da hizmetin o ülkedeki tüketicileriyle, iĢletmenin kendi bünyesinde 
çalıĢtırdıklarıyla, tedarikçileriyle kuracağı birbirlerini anlamaya dayalı iki yönlü iletiĢimdir. Bu boyutuyla bir Ģirketin, 
kurumun ya da hükümetin diğer uluslardaki kamularıyla karĢılıklı yarara dayalı iliĢkiler kurmasını sağlayan planlı ve 
örgütlü çabalarını kapsar (Signitzer ve Cooms, 1992: 137, Wilcox, Ault ve Agee, 1992 – Aktaran: Wakefield, 1996: 
18). Bu çabalar çerçevesinde iĢletme, ürün/hizmet üreten, satan tüzel kiĢilikler olmanın ötesinde kurum imajına olumlu 
katkı sağlayan, baĢarılı ürün kimliği oluĢturan, yöneten, toplumda kabul görürlüğünü ve desteğini arttıran yapılar haline 
gelmektedirler. Uluslararası halkla iliĢkiler, uluslararası giriĢimcilik faaliyetlerini etkileme ve bu faaliyetlere yön verme 
çerçevesinde değerlendirdiğimizde önemli bir rol ile karĢımıza çıkmaktadır. GiriĢimcilik çabalarını yönlendiren, 
etkileyen bir tür aktör konumundadır. 

GiriĢimciliğin ulusal sınırları aĢması, sınır ötesi coğrafyalara uzanmasıyla giriĢimciler, bilmedikleri ve kendi ulusal 
sınırlarındakinden çok farklı yapılar içerisine girmektedirler. Bu da beraberinde, yönelinen bu yeni yerlerin baĢta 
halkları olmak üzere ülkelerin yapılarını, özelliklerini, değerlerini öğrenmeyi ve ona göre strateji geliĢtirmelerini 
gerektirir. Uluslararası halkla iliĢkiler de, iĢletmelerin uluslararası alanda faaliyet göstermeleriyle birlikte baĢka 
ülkelerin kültürlerini göz önünde tutarak iletiĢim stratejisi geliĢtirme gerekliliği ile ortaya çıkmıĢ bir kavramdır.  

Günümüzde iĢletmelerin de uluslararası giriĢimcilik çerçevesinde kendi ulusal sınırlarının ötesine taĢıdıkları 
rekabet, iletiĢim araçları ve yöntemlerinde meydana gelen hızlı geliĢim, ulaĢımın artması, uluslararası oluĢumların; 
anlaĢma ve iĢbirliklerinin yoğunlaĢması, beraberinde farklı kültürel düzlemlerde faaliyet gösterilmesini yani farklı 
kültürel değerleri göz önünde tutarak stratejik yönetim geliĢtirilmesine olanak tanımaktadır. Bu da iletiĢim ve farklı 
kültürlerle iletiĢim konusunda uzmanlık gerektiren bilgi, yaklaĢım ve donanıma sahip uluslararası halkla iliĢkiler 
faaliyetlerini ve bu alanın uzmanlarını önemli bir konuma taĢımaktadır. 

Uluslararası halkla iliĢkiler, kültürlerarası iletiĢime temellenmektedir ve yönelinen ülkenin, toplumun kültürel 
değerlerini öğrenme, yorumlama ve halkla iliĢkiler stratejilerine adapte etmeye dayanmaktadır. Yani uluslararası halkla 
iliĢkiler stratejileri, kültürlerarası iletiĢim ve halkla iliĢkiler kavram ve pratiklerine dayalı olarak oluĢmaktadır. Bu 
anlamda ülkelerin tarihi, siyasi, ekonomik, toplumsal yapıları, ticaret anlayıĢları, geliĢmiĢlik düzeyleri, medyasının 
yapısı (Garcia, 2010), gelenekleri, görenekleri, yeme-içme tarzları, dinleri, dilleri, eğitim sistemleri (Jandt, 2004: 11) 
hatta renklere yükledikleri anlamlar gibi kültürel unsurları, oluĢturulacak halkla iliĢkiler stratejileri ve yürütülecek 
halkla iliĢkiler çalıĢmalarında dikkatle incelenmesi gereken bileĢenlerdir. Aksi takdirde, batı toplumlarında rüĢvet 
olarak değerlendirilen siyasetçilere hediye vermenin doğu toplumlarında nezaketin göstergesi olduğu anlaĢılamaz. 
Konfüçyüs felsefesini bilmeden uzak doğuda hareket edilemez. Okuma yazma oranının yüksek olduğu toplumlarda 
gazeteciliğin saygın bir meslek olduğu algısının yüksek olduğunu bilmezseniz hedef kitleye ulaĢmada yazılı medyanın 
neden daha doğru bir iletiĢim politikası oluĢturacağını anlamazsınız. Dağılan Sovyetler Birliği‘ndeki ekonomik yapıyı 
ve eğitim anlayıĢını, kavramlara yüklenen ve öğretilen anlamı bilmezseniz, Orta Asya ülkelerindeki medyanın, 
kurumlardan gelen basın bültenlerini kullanmak için neden para talep ettiğini anlayamazsınız. Kanada‘da buz hokeyinin 
en popüler spor dalı olduğunu bilmezseniz, Quebec bölgesindeki reklamlarında Pepsi‘nin, Pepsi‘yi yanlıĢ telafuz eden; 
buz hokeyi oynayan Quebecois karakterini neden yarattığını bilemezsiniz. Bu karakterli Pepsi reklamlarının satıĢları 
neden fırlattığını (Jandt, 2004: 298) kavrayamazsınız. 

ĠĢte bir halkla iliĢkiler uzmanının tüm bu değerleri bilmesi ve iĢletmenin halkla iliĢkiler stratejisini geliĢtirirken 
göz önünde tutması gerekir.  

 
KÜLTÜREL ÇALIġMALAR PERSPEKTĠFĠNDEN ULUSLARARASI HALKLA ĠLĠġKĠLERE BAKIġ 

Uluslararası halkla iliĢkiler kültürel farklılıkların, farklı kültürlerin halkla iliĢkiler uygulayıcıları, müĢterileri ve 
halkı arasındaki iletiĢimi nasıl etkilediğine odaklanan kültürel yaklaĢım uygulamalarına dayanmaktadır (Zaharna, 2001: 
136). Bu amaç için, kültürlerarası araĢtırma yapan Kluckhohn ve Strodtbeck (1960), Hall (1989) ve Hofstede (2001) 
tarafından geliĢtirilen kültürel sınıflandırma kullanımı, uluslararası halkla iliĢkilerde de artmıĢtır (Zaharna, 2001; 
Taylor, 2001).  

Zaharna‘nın uluslararası halkla iliĢkilere farkındalık yaklaĢımı temelde üç ana görünüĢ çerçevesinde ele 
alınmaktadır (2001: 135 – 144): 

1. Ülke profili (görüntüsü) 
2. Kültürel profil (değiĢkenler) 
3. ĠletiĢim profili (biçimleri) 
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Ülke profili belirli bir ülke içerisinde neyin fizibl olacağına dikkat çeker. Ülkenin yapısal özelliklerini ortaya 
koyar. Ülkenin siyasal yapısı, ekonomik yapısı, medya yapısı, altyapı, yasal ve toplumsal yapısının nasıl olduğuyla 
alakalıdır. Siyasal sistemleri kamuoyuna değer vermeyen ülkelerde halkla iliĢkiler oldukça basit bir düzlemde ve tek 
yönlü propaganda aracı olarak hizmet görür (Becerikli, 2005: 30). GeliĢmiĢ Pazar ekonomisine sahip ülkeler geliĢmekte 
olan ülkelere nazaran, stratejik halkla iliĢkileri daha çok tercih etmektedirler, çünkü geliĢmiĢ ekonomilerde örgüt 
sayısının fazlalığı rekabeti arttırmakta bu da hakla iliĢkilere duyulan ihtiyacı kuvvetlendirmektedir (Becerikli, 2005: 
30). Medyanın kimin elinde olduğu, etkinliği, güvenilirlik konusunda nasıl algılandığı, medya çalıĢanlarının itibarının 
ne olduğu konuları da ülke profilinin önemli unsurlarındandır. Okuma yazma oranının yüksek olduğu ülkelerde 
gazetecilerin prestiji de yüksektir ve bu toplumlarda iyi bir basın bülteni yazmanın önemi artmaktadır, bun karĢılık 
okuma yazma oranının düĢük olduğu ülkelerde kitle medyası etkili ve güvenilir bir araç olarak görülmez, bu ülkelerde 
törenler, konuĢmalar ya da ticari bağlantılar daha fazla önem taĢır (Becerikli, 2005: 34). 

 
Kültürel profil o ülkede neyin efektiv olacağını ifade eder. Kültürel profil kapsamında, düĢük-yüksek bağlam, 

monokronik-polikronik, bireysellik-kolektivizm, aktivizm-insana odaklılık, gelecek-geçmiĢ yönelimi, çizgisel-çizgisel 
olmayan değiĢkenler anlatılmaktadır. Yüksek bağlamlı kültürlerde iletiĢimde kullanılan kelime sayısı daha az olup 
paylaĢılan kültürel deneyimlere dayanırken, sözsüz iletiĢim daha önemliyken, düĢük bağlamlı kültürlerde iletiĢimi 
anlamlı kılmak kullanılan kelimelere dayalıdır ve sözel beceri önemlidir. Yüksek bağlamlı kültürlerde birçok bilgi ya 
fiziksel çevrededir ya da içselleĢtirilmiĢtir (Jandt, 2004: 61, 66). Bireysel kültürlerde birey, içinde bulunduğu gruptan 
önce gelir. Bireyler arası bağlar zayıftır. Buna karĢın kollektivist kültürlerde grup-toplum bireylerden önceliklidir, daha 
etkindir. Bireysel kültürlerde grup birey için vardır, buna karĢın kollektivist kültürlerde birey grup için vardır, grubun 
menfaatleri, toplumun öncelikleri önemlidir. Monokronik-polikronik kültürler, toplumun insana ya da eyleme önem 
vermesiyle ifade edilir. ABD eylem merkezli; yani baĢarıya vurgu yapan bir kültüre sahipken, insan merkezli kültürler 
bireyin doğumu, soyu, yaĢı, kıdemi gibi bireye ait özelliklere önem verir (Becerikli, 2005: 32). Gelecek yönelimli 
kültürlerde halkla iliĢkiler uzmanları tahmin, planlama, takvim yapma, strateji oluĢturma gibi faaliyetlerde daha 
baĢarılıdırlar, geçmiĢ yönelimli kültürlerde ise, henüz olmamıĢ eylemleri kestirmede zorluk yaĢanır, ancak bu 
kültürlerde de bir projenin tüm yönleri için gerekli tarihsel bağlam ortaya konabilir (Becerikli, 2005: 32). ABD gibi 
çizgisel kültürlerde olayların baĢlangıcı ve sonuna odaklanılır, deneysel kanıtlara güvenilir, çizgisel olmayan düĢüncede 
ise, sözlü ve sözsüz iletiĢim biçimleriyle ifade edilen çok sayıda tema yer alır ki bu durum çizgisel kültürlerde rastgele 
ve kaotik olarak görülür (Becerikli, 2005: 32). 

ĠletiĢim profili ise, ortak halkla iliĢkiler uygulamalarının temelini oluĢturan kültür bazlı iletiĢim davranıĢlarını 
tanımlayarak kültürel genellemeyi sadeleĢtirir. Sözlü – sözsüz iletiĢim, görsel iletiĢim gibi iletiĢim türlerini içerir.  

Kültür üzerine ve kültürün uluslararası iĢletmeler üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araĢtırmalardan bir diğeri 
de Geert Hofstede‘in (www.geert-hofstede.com, 03.03.2011) kültürel yapıyı beĢ boyut çerçevesinde ele aldığı 
çalıĢmadır: 

1. Güç aralığı (PDI – Power Distance Index) 
2. Bireysellik (IDV – Individualism) 
3. Erillik (MAS – Masculinity) 
4. Belirsizlikten kaçınma (UAI – Uncertainty Avoidance Index) 
5. Uzun vadeli yönelim (LTO – Long-Term Orientation) 
 
Güç aralığı boyutu, bir örgütte astların üstlerinin emirlerini yerine getirirken nasıl davrandıkları ile ilgilidir. Güç 

mesafesinin yüksek olduğu durumlarda, üstlerin verdiği emirler sorgulanmadan yerine getirilir; yöneticilerin daha güçlü 
olduğuna inanılır. Güç mesafesinin düĢük olduğu durumlarda ise astlar yöneticileri ile kendilerini eĢdeğer olarak 
görmektedir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkelerde güç mesafesi düĢük, daha yüksek bireyci davranıĢ 
gözlemlenirken, sosyo-ekonomik düzeyi düĢük ülkelerde güç mesafesi yüksek ve daha kollektivist davranıĢlar gözlenir 
(Öğüt ve Kocabacak, 2008: 150 – 151). 

Bireysellik ve kollektivizm boyutu, bireylerin kendi ihtiyaçlarını mı yoksa bağlı oldukları toplum ve/veya grubun 
ihtiyaçlarını mı ön planda tuttuklarını göstermektedir. Bireysellik oranı yüksek toplumlarda kiĢiler , kendilerini bağlı 
oldukları gruptan daha önemli olarak görürler. Bireysellik oranının düĢük olduğu yani daha kollektivist toplumlarda ise 
bireyler kendilerinden önce bağlı oldukları grubun çıkarlarını gözetmektedir (Akın, ―Kültür‖, 
http://www.ozyazilim.com/ozgur/marmara/ik/kultur.htm, 11.04.07 – Aktaran: Öğüt ve Kocabacak, 2008: 154). 

Erkeksi (maskülen) kültür özellikleri, ―kendini öne çıkarmak, performans sergilemek, görülebilir bir baĢarı 
sağlamak ve para kazanmak‖ iken kadınsı (feminen) kültür özellikleri, ―kendini öne çıkarmamak, insan iliĢkilerine 
paradan daha fazla önem vermek, hayat kalitesini arttırıcı faaliyetler yapmak, çevreyi korumak, insanlara yardımcı 
olmak, güç gösterisinde bulunmamak‖ gibi özelliklerden oluĢmaktadır (Seymen vd., 2005: 164). 

Belirsizlikten kaçınma boyutu, toplumların belirsizlik karĢısındaki tolerans derecesinin bir göstergesi olarak 
tanımlanabilir. Belirsiz durum ve koĢullar karĢısında bireylerin çeĢitli duygu ve buna bağlı davranıĢlara yöneldiği 
görülmektedir. Bu davranıĢlar, endiĢe duyma, saldırgan ve sinirli olma, rahat olma, soğukkanlılığını koruma Ģeklinde 
oluĢabilmektedir (Öğüt ve Kocabacak, 2008: 153). Örneğin, ABD, Danimarka, Ġsveç, Ġngiltere, Ġrlanda, Hollanda ve 
Norveç gibi ülkeler belirsizlikten kaçınma oranının düĢük olduğu ülkeler iken; Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, 
Japonya, Kore, Latin Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri belirsizlikten kaçınma oranının yüksek olduğu ülkelerdir 
(Ġlbars, 1994: 178). 

Hosfstede‘in, çalıĢmasında belirttiği beĢinci unsur olan uzun – kısa vadeli yönelim, Doğu kültürünü 
değerlendirmek üzere geliĢtirilen ve 23 ülkenin öğrencileri üzerinde bulgulanmıĢ bir boyutu ortaya koymaktadır. 
Konfüçyüs değerleri çerçevesinde, kısa döneme yönelik kültür, statik bir özelliğe sahip olup; geçmiĢ ya da Ģimdiki 
zamana odaklı daha dar bir görüĢ açısına sahip iken; uzun döneme yönelik kültür, dinamik ve geleceğe yönelik olarak 
daha geniĢ bir görüĢ açısına sahiptir (Seymen vd., 2005: 164). 

Hofstede‘in çalıĢması kültürel farklılıklara, hem ülkeler açısından yani makro çerçeveli hem de iĢletme çalıĢanları 
açısından yani mikro çerçeveli yaklaĢmakta ve her iki boyuttaki çevreye de uyarlanabilmektedir. Bu araĢtırmalar ve 
bulguları aynı zamanda uluslararası halkla iliĢkiler faaliyetlerine de yön verici özelliklere sahiptir. 

Bu araĢtırmalar, hem giriĢimciliğin yöneldiği ülkenin kültürel özelliklerine yönelik kampanya gerçekleĢtirilmesi 
hem de farklı kültürel değerlere sahip kurum içi çalıĢanlara yönelik yürütülecek iletiĢim faaliyetleri açısından 
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uluslararası halkla iliĢkiler uzmanlarına yol gösterici özelliktedir. Japonya‘daki reklamların Konfüçyüs ve kollektivist 
değerleri yansıtması bundan kaynaklanmaktadır. Amaç, tüketicinin güven ve saygınlığını kazanmaktır. Dingin ve zarif 
sembollerle örülüdür. Tayvan‘daki reklamlar, ürünleri, aile iliĢkileri ve otoriteye saygı gibi geleneksel Çin değerlerine 
sahip tüketicilerle örtüĢtüren reklamlardır. Dolaylıdır ve ürünün kullanımıyla ulaĢılacak bir idealin sözünü verir. 
Ġspanya‘daki reklamlar Kuzey Avrupa‘daki reklam stillerinden daha az doğrudandır (fludur), bu da Hofstede‘in 
çalıĢmasına göre, Ġspanyol kültürünün daha kollektivist olmasından kaynaklanmaktadır. Kültürdeki feminen unsurlar 
daha yumuĢak yaklaĢımla ele alınır. Ünlü kiĢilerin kullanımı, göreceli olarak daha azdır. Sanatın, rengin ve güzelliğin 
kullanımı güçlü bir belirsizlikten kaçınmayla iliĢkilidir. Buna karĢın, Amerikan reklamları iddiacıdır. Doğrudan 
yönelimlidir ve rekabete dayalıdır. Hofstede‘in çalıĢması çerçevesinde değerlendirilirse maskülen ve bireyseldir. Abartı 
hâkimdir ve doğrudan karĢılaĢtırma yapılır (Jandt, 2004: 293 – 294). 

Bu çerçevede, mesajlardaki bilginin açık ya da örtülü olması, düĢük-bağlamlı ve yüksek-bağlamlı kültür arasındaki 
ayrım (Hall, 1989), güç aralığı yani kurumdaki gücün eĢit ya da eĢit olmayan Ģekilde dağılıp dağılmadığı (Hofstede, 
2001) gibi kültürel sınıflandırma uygulamaları, kiĢilerarası iliĢki uyumlu kültürlerarası karĢılaĢtırmalar açısından da 
mümkündür (Kluckhohn&Strodtbeck, 1960): Bu karĢılaĢtırma analizleri belirli ülkelerde uluslararası bileĢenle çerçeveli 
kampanyalar (Moss ve DeSanto, 2002) ve kültürlere ait faktörlerin önemi gözönünde tutulup vurgulayarak yapılan 
kültürlerarası karĢılaĢtırmalar (Gonzáles ve Pratt, 1998; Grunig vd., 1995; Kang ve Mastin, 2008; Taylor, 2000) 
kapsamında yürütülen halkla iliĢkiler kampanyalarında baĢarılı bir Ģekilde uygulanmıĢtır (Parkinson & Ekachai, 2006). 

Gerber bebek maması üreticisi firma, 1959 yılında Avustralya‘ya, 1960 yılında Japonya‘ya ve 1972 yılında 
Filipinlere ilk girdiğinde, tüm dünyanın, ürünlerini çok seveceğini ve ABD‘de gördükleri ilgiyi aynen göreceklerini 
düĢünmüĢtü. Ancak firmanın, her ülkenin farklı damak tadına sahip olup farklı yiyecekleri sevdiklerini ve aynı zamanda 
birbirinden çok farklı bebek besleme alıĢkanlıklarının olduğunu fark etmesi çok zaman almamıĢtır. Bunun üzerine 
firma, bu ülkelerde oluĢturduğu danıĢma komiteleri aracılığıyla o ülkelerde ne tür ürünlerin tercih edildiğini araĢtırmıĢ 
ve Avustralya için kuzu güveç, Japonya için vonozlu pirinç, Filipinler için de mango parçaları olduğunu tespit etmiĢtir. 
Firma, Japonya ve Güney Kore‘de, annelerin evdeki malzemelerle yemek yapmaları konusunda geleneklerden 
kaynaklanan bir baskı altında olduğunu da görmüĢtür. Bunun üzerine Gerber firmasının bu ülkelerdeki stratejisi, 
bilimsel temelli beslenme planı oluĢturmak ve ürünlerini de bu çerçevede konumlandırmak olmuĢtur (Jandt, 2004: 294). 

Uluslararası giriĢimcilik çerçevesinde, küresel markaların yerel tüketici ihtiyaçlarına, damak tadlarına ve rekabet 
gereklerine bağlı olarak modifiye edilmesi özde, kültürlerin farklı damak tadlarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzdendir 
ki, Coca-Cola ve Pepsi-Cola, Orta Doğu‘daki tüketicilerin daha tatlı içecek tercih etmelerinden dolayı bu ülkelerdeki 
ürünlerinde Ģeker oranını arttırmaktadır (Jandt, 2004: 297). 

Hem halkla iliĢkiler uygulayıcısının hem de müĢterinin iletiĢim profillerini inceleyerek kültürel iletiĢim 
farklılıklarının belirli halkla iliĢkiler faaliyetlerinin kültürel olarak tanımlanan beklenti ve varsayımlara nasıl tercüme 
edildiğini görmek mümkündür (Zaharna, 2001: 135). 

 
ULUSLARARASI HALKLA ĠLĠġKĠLER STRATEJĠSĠ OLUġTURMA VE UYGULAMA ÇERÇEVESĠNDE 

MODEL ÇALIġMASI 
Halkla iliĢkilerin genel kapsamını, iletiĢim hedefleri oluĢturma ve değerleme ölçütleri belirleme, iĢletme 

faaliyetlerine uyarlama ve kültürel unsurlarla bütünleĢtirme oluĢturur. 
Benzer perspektifle uluslararası halkla iliĢkiler dünyası uluslararası seviyedeki diğer iĢletmelerin gereksinim 

duydukları ölçülebilir iĢletme hedefleri belirlemek, bu hedefleri gerçekleĢtirecek doğru profesyonelleri istihdam etmek, 
doğru bilgilendirme, takım üyeleri arasında akıcı iletiĢim, strateji ve taktikleri zamanında uygulamak için gerekli 
bütçeyi yönetmek gibi iĢ uzmanlıklarına ihtiyaç duyar. Bu çerçevede uluslararası halkla iliĢkiler programı oluĢturma, 
iĢletme faaliyetlerini yönetme ile kültürel unsurlar arasında bir uyum yaratmaktır.  

Bu uyum, uluslararası giriĢimcilik çerçevesinde, iĢletmelerin geliĢtirecekleri uluslararası halkla iliĢkiler 
stratejilerine yönelik model çalıĢmasının da temelini oluĢturacaktır.  

Model (bknz. ġekil 2 Uluslararası Halkla ĠliĢkiler Stratejisi Modeli) Zaharna‘nın, halkla iliĢkilerin iletiĢim 
fonksiyonları üzerinde kültürün etkisini anlamak için uluslararası halkla iliĢkilere uyguladığı kültürlerarası iletiĢime 
farkındalık yaratan çalıĢması ile iĢletmelerin faaliyetlerini ve amaçlarını örtüĢtüren unsurlara dayanmaktadır. Model 
çerçevesinde, uluslararası halkla iliĢkiler stratejisinin girdileri; yani stratejiyi etkileyen temel faktörlerden birini, 
yönelinen ülkenin siyasal, ekonomik, toplumsal, medya yapılarından oluĢan ülkesel faktörleri oluĢturmaktadır.  

Uluslararası halkla iliĢkiler stratejisinin bir diğer girdisi, ülkesel faktörler altında ifade edilen toplumsal yapı ile 
ilintili ancak kapsamı açısından daha geniĢ olup ayrı bir baĢlık altında ele alınmayı gerektiren kültürel değerlerdir. 
Yönelinen ülkenin baĢta dili, dini, geleneği olmak üzere, o ülkedeki hedef kitlelere yönelik mesajlardaki anlamın açık 
ya da kapalı olması, anlamın mesajda mı yoksa bağlamda mı olduğu, geçmiĢ yoksa gelecek yönelimli mi olunduğu, 
organize mi yoksa rastgele örgütlenmenin mi olduğu gibi konuları içeren değerlerdir.  

 
O toplumdaki iletiĢimin türü, yapısı da uluslararası halkla iliĢkiler stratejisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

ĠletiĢimin sözlü ya da sözsüz iletiĢime mi dayalı olduğu, kitle iletiĢiminin mi yoksa kiĢilerarası iletiĢimin mi daha 
önemli olduğu konularının ortaya konmasıdır. Elbetteki bu faktörlerin yanısıra, iĢletmenin amaç ve faaliyetleri de, 
oluĢturulacak uluslararası halkla iliĢkiler stratejisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

 Uluslararası halkla iliĢkiler stratejisi, bir yandan bu faktörlerden etkilenir bir yandan da halkla iliĢkilerin genel 
kapsamı çerçevesinde Ģekillenir: 
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ġekil 2 Uluslararası Halkla ĠliĢkiler Stratejisi Modeli 

 

 

 

 

 
 
ĠletiĢim hedefleri belirleme, iletiĢim araçları saptama, değerleme ölçütleri belirleme, iletiĢime dair bu olguları 

iĢletme faaliyetlerine uyarlama ve tümünü kültürel unsurlarla bütünleĢtirme gibi… 
Model çerçevesinde, belirtilen tüm unsurların (girdilerin) etkisiyle oluĢturulacak uluslararası halkla iliĢkiler 

stratejisinin çıktıları ise, kuruma ve ürettiği ürün ya da sunduğu hizmetlere yönelik olumlu imaj, iĢletmenin itibarını 
baĢarı ile yönetme ve yönelinen toplumda iĢletmenin kabul görüp desteklenmesidir. Hiç Ģüphesizki, uluslararası 
giriĢimcilik kapsamında esas çıktı, uluslararası alanda iĢletmenin elde edeceği rekabetçi üstünlüktür. 

Cesar Garcia (2010: 274 – 276), baĢarılı bir uluslararası halkla iliĢkiler programı uygulamasını; 
1. Ön hazırlık dönemi 
2. Hazırlık dönemi ve 
3. Uygulama dönemi 

olmak üzere üç döneme ayırmaktadır. Programın ilk aĢamasını yani ön hazırlık dönemini, bir iletiĢim programını 
denizaĢırı uyarlarken duyulan ihtiyaçlara doğru ayna tutma oluĢturmaktadır. 

 Ürün veya hizmetin güçlü ve zayıf yanlarının analizi 
 Sektördeki rekabetin analizi 
 ĠletiĢim kampanyası oluĢturmak için insan ve materyal kaynaklarının uygunluğu 
 Belirli bir süre zarfında geçerli olacak ve anlaĢılır, gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi 

ĠletiĢim 
araçlarını 

saptama 

Değerleme 

ölçütleri belirleme 

ĠĢletme 

faaliyetlerine 

uyarlama 

Kültürel 

unsurlarla 

bütünleĢtirme 

 Olumlu kurum imajı 

 BaĢarılı itibar yönetimi 

 BaĢarılı ürün imajı 

 Toplumda kabul görme - 

desteklenme 

Rekabetçi Üstünlük 

ĠletiĢim 
hedefleri 

oluĢturma 

ĠletiĢimin Biçimi 

 Sözlü iletiĢim 

 Sözsüz 

iletiĢim 

 Görsel 

iletiĢim 

 
 

Ülkesel Faktörler 

 Siyasal yapı 

 Ekonomik yapı 

 Toplumsal yapı 

 Yasal mevzuatlar 

 Teknolojik alt yapı 

 Medyanın yapısı 

 

Kültürel Değerler 

 Dil 

 Din 

 Gelenekler 

 

ĠĢletme 
Faaliyetleri 

ve Hedefleri 

 

 

 

Uluslararası Halkla 

ĠliĢkiler Stratejisi 

Uluslararası GiriĢimcilik 
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 Hedef pazardaki kültürel farklılıkların diğer faktörleri nasıl etkileyeceği 
bu aĢamada dikkatlice gözden geçirilmesi gereken hususlardır. 

Bu bilgilerin toplanmasını, halkla iliĢkiler programının baĢka bir ülkede uyarlanıp uyarlanamayacağı ya da nasıl 
uyarlanacağını değerlendirme aĢaması izler. Eğer cevap olumluysa hazırlık aĢamasına geçilir. 

Hazırlık aĢamasının en önemli noktasını halkla iliĢkiler departmanının nasıl oluĢturulacağı konusu oluĢturur. 
Departmanın nasıl oluĢturulacağı ve programı kimin yürüteceği önemli stratejik kararlardandır.  

Merkezden yürütülecek ―sınır ötesi‖ halkla iliĢkiler çalıĢmaları Botan‘ın yaklaĢımıyla araçsalcı yaklaĢım olup tek 
yönlüdür ve iĢletmeleri monoloğa dayalı bir yaklaĢıma itmektedir (Becerikli, 2005: 12 – 13). Günümüzde, bu yaklaĢım 
yerini, ―küresel düĢün yerel hareket et‖ anlayıĢına bırakmıĢtır.  

ĠĢletme, yerel bir halkla iliĢkiler ajansı ya da uzmanı ile çalıĢma kararı almak yerine, kurum içinde bir halkla 
iliĢkiler ekibi oluĢturma kararı alırsa doğru adayların iĢe alındığından emin olmalıdır. Bu noktada konuyla ilgili bazı 
tartıĢma noktaları Ģunlar olabilir:  

 Personel alma sürecini kontrol etme noktasında yerel personel bulma (headhunter) Ģirketleri mi kullanmalıyız 
yoksa kendi baĢımıza mı yapmalıyız? 

 ĠletiĢim programını uyarlama için kaç kiĢiye ihtiyacımız var? 
 Ne seviyede uzmanlığa ihtiyacımız var? 
 Yabancı çalıĢtırmanın avantaj ve dezavantajları neler? 
 Yerel maaĢ derecelerini nasıl buluruz?  
 
Eğer yerel bir halkla iliĢkiler firması ve uzmanı ile çalıĢma kararı alınırsa bu amaca yönelik oluĢturulacak iĢ 

planında Ģu ifadeler iĢlenebilir:  
 Belirli bir amaç için ki bu halkla iliĢkiler firması bulma, yerel fiyatlandırma standartları temin etme olabilir, 

yabancı bir ülkede araĢtırma yapmak 
 Ne için hangi ehilliklerin gerektiğini kabul etmek ve anlamak 
 toplumdaki hedef kitle için nasıl bir brif yapı oluĢturmak gerektiğini öğrenmek 
 Yönetim bakıĢıyla; ne zaman; örneğin iletiĢim personeli iĢe almak gibi konularda önemli kararların verilmesi 

gerektiğini düĢünmek ve son olarak 
 Bir baĢka ülkede halkla iliĢkiler uzmanlarını iĢe alırken uygun değerlendirme ölçütleri geliĢtirmek  
 
Uygulama dönemi ise, iletiĢim planı, ekip yapısı ve motivasyon, departman yetkililerinin bilgilendirme – 

raporlama konuları, yerel yönetimle halkla iliĢkiler firması/departmanı arasındaki iletiĢim ve diğer uzmanların deneyim 
ve uzmanlıklarının iyi değerlendirilmesi için farklı uluslararası ekip arasındaki bilgi yönetimi vb. uygulama 
kapsamındaki yani halkla iliĢkiler planlarının aktif hale geçirildiği dönemdir. 

Dünyadaki iĢletme uygulamalarının farklılık göstermesi gibi uluslararası halkla iliĢkiler faaliyetlerini belirlerken 
Ģu anahtar sorular sorulmalıdır: 

 ĠletiĢim planı koordinatörlerinden ve yerel uygulayıcılarından ne seviyede sorumluluklar beklenmektedir? 
 ġirket merkezinin yüksek derecedeki yerel yönetimden taleplerini nasıl uzlaĢtırabiliriz?  
 ĠĢlevsel olabilmesi için uluslararası bir ekibin sayısı ve yapısı ne olmalıdır? 
 Hangi taktikler her pazarda aynen uygulanmalıdır ve yerel olarak baĢka ne taktikler adapte edilmelidir? 
 Uluslararası ekip nasıl sorumlu tutulmalıdır? 
 Uygun ve belirlenen sıklıkta bir bilgilendirme - raporlama nasıl garanti edilir? 
 Herkesin, aynı bilgiye sahip olduğundan nasıl emin olunur? 
 Hangi dil kullanılmalıdır?  
 
Doğru tercihler yapabilmek için kampanya koordinatörlerinin, belirlenen her Pazar için bağımsız ölçümlerinin 

yanısıra tüm pazarlar için de ölçülebilir hedefler oluĢturması gerekir. Her pazarda ne tür taktiklerin iĢleyeceği 
konusunda kampanya yöneticilerinin bilgisine gereksinim vardır.  

Etkin bilgi akıĢı oluĢturmak için, her ülkede bilgilendirmeden ve raporlamadan sorumlu en az iki takım üyesi 
bulunmalıdır. Toplantılar düzenlenmeli ve toplantılara kampanyadan sorumlu tüm çalıĢanların katılımı sağlanmalıdır. 
Uzun mesafeli toplantılarda teknolojiden faydalanmak, telekonferans – video konferans gerçekleĢtirmek, tüm takım 
üyeleri arasında bilgi paylaĢımının ve baĢarılı haberleĢmenin temin edilmesini kolaylaĢtıracaktır. Yazılı raporlar da, 
toplantı katılımcılarının aynı bilgiyi paylaĢmalarını ve aynı bilgi noktasına ulaĢmalarını sağlayacaktır.  

 
SONUÇ 

Uluslararası giriĢimcilik, yani öz yaklaĢımla; ürün ve hizmetleri ulusal sınırlar ötesine taĢıma gayretleri, 
giriĢimciliğin taĢıması gereken özelliklerin yanısıra yönelinen ülke ve toplumların kültürel değerlerini bilmeyi 
gerektirir. Yönelinen toplumun, ülkenin kültürel değerlerini bilmeden ya da yanlıĢ yorumlayarak yapılan faaliyetler 
baĢarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu değerleri bilme, iĢletme hedef ve faaliyetlerine uyarlama, iĢletmenin iletiĢim 
hedefleriyle örtüĢtürme çabaları ise bir uzmanlık alanıdır ve alanın uzmanlarıyla birarada; uyumlu çalıĢmayı gerektirir. 
Uluslararası halkla iliĢkiler kavramı da böyle ortaya çıkmıĢ bir kavramdır. Farklı coğrafik düzlemler arasındaki kültürel 
farklılıklara odaklanır ve bu farklılıklar arasında iletiĢim kurmaya çalıĢır. Bu açıdan uluslararası giriĢimcilikte önemli 
bir role sahiptir. Kültürel farklılıkları anlamaya ve kültürlerarasında iletiĢim stratejisi oluĢturmaya dayanır.  Bu konuda, 
uluslararası halkla iliĢkilere model olacak, kültür ve kültürün ülkeler, iĢletmeler üzerindeki etkilerine yönelik önemli 
araĢtırmalar da mevcuttur.  

Bugünün uluslararası giriĢimcilik dünyasında baĢarıya ulaĢılması ve iĢletmeye rekabetçi üstünlük sağlaması 
açısından uluslararası halkla iliĢkiler stratejisi oluĢturmak bir ihtiyaçtan çok gerekliliktir.  
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Özet 
Küresel krizin ortaya koyduğu negatif etkilerin giderilebilmesi için son derece planlı ve gerçekçi stratejilerle baĢta 

ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan giriĢimciliğin desteklenmesi ve 
yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Bu nedenle baĢarılı ve sürdürülebilir iĢletmelerin giriĢimcilik kültürünün 
yaygınlaĢtırılması, geliĢtirilmesi ve yerel dinamiklere dayalı giriĢimciliğin desteklenmesi büyük önem arzetmektedir.  

Büyük bir hızla değiĢim gösteren teknolojinin de yerinde kullanımıyla farklılıklar yaratarak rekabet avantajı 
sağlayan, ticari pazar ve geliĢme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyünü hızla sunabilen; yeni ürün, yöntem, 
sistem ve teknikleri geliĢtirmiĢ ve/veya geliĢtirme potansiyeli olan KOBĠ Ģirketlerine yönelik gerekli çalıĢmalarında 
zamanında yapılarak, Türkiye ve benzer ekonomiler için oldukça önemli bir ivme ve dinamizm yakalanabilecektir. 

Günümüz global dünyasında yeniden oluĢan piyasalar için, KOBĠ iĢletmeleri önemlidir ve bundan sonrada hep 
önemli kalacaktır. Zira ancak açık bir giriĢimci kültürün yer aldığı KOBĠ yaklaĢımı arzulanan refahı küreselleĢtirebilir 
ve ekonomik bakımdan insanca yaĢamı küresel düzenin vazgeçilmez hedefi olarak belirleyebilir. 

Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye‘de yaĢanan küresel krizin KOBĠ‘ler düzeyinde etkilerini ortaya koymak, alınan 
tedbirleri ve bunların etki düzeylerini gözlemleyebilmektir.  

Anahtar Sözcükler: KOBĠ, Ekonomik Kriz, Koruma Tedbirleri. 
 
 

GĠRĠġ 
Küresel ekonomik kriz, farklı düzeylerde de olsa dünyadaki tüm ülkeleri etkilemiĢtir. Yetkililerin öngörüleriyle bir 

takım tedbirlerin alındığı ekonomilerde, krizden bağımsız olarak baĢta finans kesiminin ve daha sonra da ekonominin 
sağlıklı bir yapıya kavuĢturulduğu ülkelerde ve nihayet giriĢimcilerin kendi gayretleriyle gerçekleĢtirdikleri 
düzenlemeler ile her ülke ve iĢletme krizden farklı düzeylerde etkilenmiĢlerdir. Fakat genel düĢünce tüm ülkelerin az 
veya çok seviyede bu krizden olumsuz etkilendikleri yönündedir. 

Bu durum ülke ekonomilerinde ağırlıklı bir yere sahip olan, bölgesel kalkınma farklılıklarının ortadan kaldırılması, 
istihdama katkı sağlama, orta sınıfın güçlendirilmesi gibi iktisadi katkıları ile öne çıkan, büyük iĢletmelere karĢı bir 
takım üstünlük ve zayıf yönleri bulunan KOBĠ‘ler için de geçerlidir. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın yol açtığı ekonomik kayıplardan daha büyük bir yeküne yol açan global mali kriz; dünya 
genelinde ekonomide ağırlıklı öneme sahip KOBĠ‘leri, bir takım dezavantajları nedeniyle daha fazla, kimi 
üstünlüklerini ön plana çıkarılanları ise daha az etkilemiĢtir. 

KOBĠ‘ler sermaye yapısının güçlü olmaması, nitelikli iĢgücü eksikliği gibi nedenlerle krizi daha derin hissedebilir 
veya esneklik gibi temel üstünlüğü ile krizi daha az zararla atlatabilir, hatta bu olumsuz süreci bir fırsata da çevirebilir.  

Türkiye‘de faaliyet gösteren KOBĠ‘ler, krizden önemli ölçüde etkilenmiĢlerdir. Bu çalıĢmanın amacı, bölgesel 
olarak Türkiye‘de yaĢanan küresel krizin KOBĠ‘ler üzerindeki etkilerini ortaya koymak, alınan tedbirleri ve bunların 
katkı düzeyini belirlemektir.  

 
1.  KOBĠ Tanımı ve Kapsamı 

KOBĠ konusunda ülkeler ve çeĢitli ulusal-uluslar arası kuruluĢlar arasında bir tanım birliği bulunmamakla birlikte, 
Avrupa Birliği (AB) ulusal ve birlik bazında karıĢıklıklara neden olmamak için 07.02.1996 tarihinde, konsey kararı ile 
en son bir tanım geliĢtirmiĢ ve iĢletmeleri istihdam edilen personel sayısı ve sermayesini dikkate alarak 
sınıflandırmıĢtır. (www.europeancommission.com) 

Buna göre AB, 250 iĢ görenden az personel istihdam eden ve yıllık satıĢ tutarı 50 milyon Avro‘yu aĢmayan 
iĢletmeleri küçük ve orta ölçekli iĢletmeler olarak tanımlamaktadır. Burada ayrıca iĢletmenin tamamen bağımsız veya 
%25‘in altında büyük iĢletme hissesi olması sınırlaması getirilmiĢtir. (KOSGEB) 

Türkiye‘de üyelik sürecinde AB tanımını dikkate alarak, KOBĠ‘lerin tanım, nitelik ve sınıflandırılmasına iliĢkin 
uygulama, usul ve esaslarını belirlemek üzere ―Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik‖ çıkarmıĢtır. Bu yönetmeliğe göre KOBĠ‘ler; iki yüz elli kiĢiden az yıllık çalıĢan 
istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı ya da mali bilançosu yirmi beĢ milyon Yeni Türk Lirasını aĢmayan ve bu 
yönetmelikte mikro iĢletme, küçük iĢletme ve orta büyüklükteki iĢletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler olarak 
tanımlanmaktadır. (Resmi Gazete) 

Bu Yönetmelikte KOBĠ‘ler aĢağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. (Küçük, 2009:197) 
Mikro iĢletme: On kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı ya da mali bilançosu bir 

milyon Yeni Türk Lirasını aĢmayan çok küçük ölçekli iĢletmelerdir. 
Küçük iĢletme: Elli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı ya da mali bilançosu beĢ 

milyon Yeni Türk Lirasını aĢmayan iĢletmelerdir. 
Orta büyüklükteki iĢletme: Ġki yüz elli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı ya da 

mali bilançosu yirmi beĢ milyon Yeni Türk Lirasını aĢmayan iĢletmelerdir. 
Ülkemizde özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren iĢletmeler KOBĠ grubunda değerlendirilmekte iken, AB 

hangi sektörde olursa olsun istihdam edilen personel ve ciro ölçütlerini dikkate alarak iĢletmeleri büyüklüğüne göre 
sınıflandırmaktadır. Yeni çıkarılan bu yönetmelikte yapılan tanımda da böyle bir ayrım görülmemektedir. 

AB KOBĠ tanımı ve Türkiye‘deki yeni tanım Tablo 1.‘de verilmiĢtir. (ekutup.dpt.gov.tr, 2010:22) 
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Tablo 1. AB KOBĠ Tanımı ve Türkiye‘deki Yeni KOBĠ Tanımı (Tüm Sektörler) 

 Tanım Kriteri Mikro ĠĢletme Küçük ĠĢletmeler Orta Ölçekli ĠĢletmeler 
A

B
 ÇalıĢan Sayısı ≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 

Yıllık Net SatıĢ Hasılatı ≤ 2 Milyon Avro ≤ 10 Milyon Avro ≤ 50 Milyon Avro 

Yıllık Mali Bilançosu ≤ 2 Milyon Avro ≤ 10 Milyon Avro ≤ 43 Milyon Avro 

T
Ü

R
K

ĠY
E

 ÇalıĢan Sayısı 0–9 10–49 50–249 

Yıllık Net SatıĢ Hasılatı 
≤ 1 Milyon YTL 
(606, 000 Avro) 

≤ 5 Milyon YTL 
(3 Milyon Avro) 

≤ 25 Milyon YTL 
(15.15 Milyon Avro) 

Yıllık Mali Bilançosu 
≤ 1 Milyon YTL 

(606, 000 Avro) 

≤ 5 Milyon YTL 

(3 Milyon Avro) 

≤ 25 Milyon YTL 

(15.15 Milyon Avro) 

 
KOBĠ‘lerin temel özelliklerinden birisi ―bağımsız olması‖dır. Bu durum ilgili yönetmelikte hüküm altına 

alınmıĢtır. Buna göre bir iĢletme; (Resmi Gazete, 2005:25997) 
* BaĢka bir iĢletmenin %25 veya daha fazlasına sahip değilse,  
* Herhangi bir tüzel kiĢi veya kamu kurum ve kuruluĢu veya birkaç bağlı iĢletme tek baĢına veya müĢtereken 

bu iĢletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,  
* Konsolide edilmiĢ hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen baĢka bir iĢletmenin 

hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir iĢletme değilse,  
bağımsız iĢletme kabul edilmektedir. 
 

2. KOBĠ‟lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları 
KOBĠ‘lerin ekonomik katkıları, ekonomiye dinamizm kazandırma, istihdam sağlama ve yeni iĢ imkanı yaratma, 

esneklik ve yenilikleri teĢvik etme, bölgesel kalkınmayı hızlandırma olarak sıralanabilir. Türkiye‘de KOBĠ‘ler, toplam 
katma değer içinde %27, 3 paya sahiptir. (KOSGEB, 1997:3) Temel göstergeler açısından bakıldığında, toplam 
iĢletmeler içerisinde KOBĠ‘lerin yatırım payı %26, 5, üretim payı %38, ihracat payı %16, 6, istihdam oranı %81, 48, 
toplam iĢletmeler içindeki payı %99, 9 ve kredi payı ise %25‘tir. (KOSGEB) 

Tablo 2, iĢletmelerin ölçeklerine göre sayısal dağılımını vermektedir. KOBĠ‘lerin sayısal olarak toplam iĢletmeler 
içerisinde %99‘dan fazla ve neredeyse tüm iĢletmeleri kapsayacak bir çoğunlukta olduğu tablodan görülmektedir. 
(ekutup.dpt.gov.tr, 2010:23) Bu veri yarıda ifade edileni teyit etmektedir. 

 
Tablo 2. Ġmalat Sanayindeki ĠĢletmelerin Ölçeklerine Göre Dağılımı 

ÇalıĢan Sayısı ĠĢletme Sayısı % 

Sadece iĢletme sahibi 1.509 0, 61 

1 – 9 220.030 89, 12 

10 – 49 20.325 8, 24 

50 – 99 2. 453 0, 99 

100 – 150 946 0, 38 

151 – 250 719 0, 29 

250 + 917 0, 37 

Toplam 246.899 100, 00 

 
Tablo 2.‘den görüleceği üzere, imalat sanayindeki iĢletmelerin ölçekleri bakımından dağılımına göre, mikro 

ölçekli olarak tanımlanan 1 ila 9 personel istihdam eden iĢletmeler, toplam iĢletmelerin %89.12‘sini oluĢturarak en 
yüksek paya sahiptir. 10-49 personel istihdam eden iĢletmelerin oranı ise %8, 24 ve buna göre 50‘den az personel 
istihdam eden iĢletmelerin sayısı 240.355 ve toplam içindeki payı ise %97, 36‘dır.  

Sosyo-ekonomik anlamda rekabetin korunmasına, sermaye birikimine ve yeni buluĢların ortaya çıkarılmasına 
katkı sağlayan KOBĠ‘ler, sadece Türkiye için değil geliĢmiĢ ülkeler açısından da ekonomide ağırlıklı bir öneme sahiptir. 
Durum Tablo 3.‘de görülmektedir. (Küçük, 2008:332) 

 
Tablo 3. ÇeĢitli Ülkelerde Küçük ĠĢletmelerle Ġlgili Ekonomik Göstergeler 

 ABD F. ALM HĠND. JAP ĠNG. G.KOR FRA ĠTA. 

Yatırım 

Payı(%) 

38.0 44.0 27.8 40.0 29.5 35.7 45.0 36.9 

Üretim Payı 

(%) 

36.2 49.0 50.0 52.0 25.1 34.5 54.0 53.0 

Ġhracat Payı 
(%) 

32.0 31.1 40.0 38.0 22.2 20.2 23.0 -- 

Kredi Payı 

(%) 

42.7 35.0 15.3 50.0 27.2 46.8 48.0 -- 

 
KOBĠ‘ler toplumun tüm kesimlerinin günlük ve devamlı ihtiyaçlarının karĢılanmasında tüketici ile doğrudan 

iliĢkili olması, önemli bir istihdam imkanı sağlaması, toplumun büyük bir bölümünün ekonomik durumuna göre 
üretimde bulunmaları gibi sebeplerle, ülke kalkınmasında önemli ve ağırlıklı bir yer teĢkil etmektedir. (Küçük, 
2009:197) 

Ülkemizde KOBĠ‘ler geniĢ bir alana yayıldıkları için bölgesel farklılıkların giderilmesinde, mülkiyetin geniĢ bir 
tabana yayılmasında ve özellikle demokratik yaĢamın desteklenmesinde de büyük önem taĢımaktadır. (KOSGEB) 

KOBĠ‘lerin ekonomik ve sosyal sisteme temel katkıları; 
* Rekabetin korunması,  
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* Orta sınıfın korunması ve denge unsuru olmaları,  
* Sermaye birikimine katkıları,  
* Ġstihdama olumlu katkıları ve 
* Yeni buluĢ ve fikirlerin ortaya çıkarılması olarak ifade edilebilir. (Esin, 1991:19) 
 

3. Kriz Kapsamında Türkiye‟de Alınan Bazı Önlemler 
 
KDV ve Harç Ġndirimi 
Hükümetin, global ekonomik krize karĢı açıkladığı önlem paketlerinde gayrimenkul sektörünü canlandırmayı 

amaçlayan vergi ve harç indirimleri yapıldı. Ġlk olarak dördüncü paket olarak bilinen pakette net 150 metrekare ve üstü 
lüks konutlarda yüzde 10'luk KDV indirimi yapıldı ve böylece konut fiyatlarında düĢüĢ oldu.  

Bu uygulamanın hemen ardından 5'inci paket olarak adlandırılan pakette, gayrimenkul satıĢlarında alıcı ve 
satıcıdan ayrı ayrı alınan binde 15'lik tapu harcı 3 aylığına binde 5‘e düĢürülürken, bina ve bağımsız bölüm Ģeklindeki 
iĢyerlerinin satıĢından alınan KDV oranı, yine üç aylık bir süre için yüzde 18‘den yüzde 8‘e indirildi.  

Faiz Ġndirimi 
Küresel krizle birlikte geçen ekim ayında büyük bir yükseliĢ gerçekleĢtirilen konut kredisi faiz oranları ortalama 

yüzde 2 seviyesinde seyretmiĢti. Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte faizler yüzde 1.50'nin altına geriledi. 
Bankalar faizleri indirirken, vade süreleri de daha uzun yıllara yayıldı. Faiz oranları bankalarda %1, 30-1, 40 bandında 
seyretmektedir.  

ÖTV Ġndirimi 
Kriz kapsamında Türkiye‘de alınan bir diğer önlem de motorlu taĢıt alımında ödenen ÖTV‘nin indirilmesidir. 
TeĢvik Paketi 
Bir teĢvik paketi açıklanmıĢ, uygulanmasına 2010‘da baĢlanacak olan bu pakette bölgesel yatırım önceliklerine 

göre teĢvikler, SGK indirimi, teknoloji yatırımlarının özendirilmesi, iĢsizlerin giriĢimciliğinin özendirilmesi ve eğitimi 
gibi konular yer almaktadır. 

 
4. Küresel Ekonomik Krizin Etkileri Konusunda KOBĠ‟ler Üzerinde Bir Alan AraĢtırması 
 

AraĢtırmanın temel amaçları;  
* Krizin küçük iĢletmeler üzerindeki etkisini incelemek,  
* Farklı sektörlerin krize karĢı duyarlılıkları bakımından değiĢkenlik gösterip göstermediklerini tespit etmek,  
* Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin varlığını ve bu tedbirlerin küçük iĢletmelere ne ölçüde katkı sağladığını 

belirlemek,  
* Küçük iĢletmelerin kendi aldıkları tedbirleri incelemek ve 
* Küçük iĢletmelerin beklentilerini ortaya koymaktır. 
AraĢtırma, GümüĢhane ilinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren toplam 46 küçük iĢletme üzerinde, yüz yüze 

görüĢme Ģeklinde yapılmıĢtır. Önceden hazırlanan anket formlarını giriĢimcilerin doldurmaları istenmiĢ, elde edilen 
bulgular tablolar yardımıyla sunulmuĢtur. 

 
4.1. Sektörel Dağılım 

Anket yapılan küçük iĢletmelerin sektörler bakımından dağılımı Tablo 4.‘de verilmiĢtir. 
 

Tablo 4. KOBĠ‘lerin Sektörleri Bakımından Dağılımı 

Sektör Sayı % 

Hizmet 14 30 

Ticaret 14 30 

Üretim 18 40 

Toplam 46 100 

 
Tablo 4.‘den görüleceği üzere anket yapılan KOBĠ‘lerin %30‘u hizmet, %30‘u ticaret ve %40‘ı da üretim 

sektöründe faaliyet göstermektedir. 
 

4.2. Ekonomik Krizin Olumsuz Etkileri 
Bu kısımda küçük iĢletmelere krizin kendilerini olumsuz etkileyip etkilemediği sorulmuĢ, sonuçlar Tablo 5.‘de 

gösterilmiĢtir. 
 

Tablo 5. KOBĠ‘lerin Krizden Etkilenmelerine Göre Dağılımı 

Krizin Olumsuz Etkisi Sayı % 

Evet 39 85 

Hayır 7 15 

Toplam 46 100 

 
Tablo 5.‘den görüleceği üzere KOBĠ‘lerin %85‘i krizden etkilendiklerini belirtmiĢ, %15‘i ise krizin kendilerini 

etkilemediğini ifade etmiĢtir.  
KOBĠ‘lerin ayrıca krizden ne Ģekilde etkilendikleri sorulmuĢtur. Cevaplayıcıların birden fazla Ģık iĢaretleyebildiği 

bu sorudan elde edilen veriler Tablo 6.‘da verilmiĢtir. 
 

Tablo 6. KOBĠ‘lerin Krizden Etkilenme Biçimine Göre Dağılımı 

Etkilenme Biçimi Sayı % 

Talep azaldı  16 30 
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Kâr azaldı 16 30 

SatıĢlar azaldı 19 36 

Diğer (belirtiniz) kredi  2 4 

Toplam 53 100 

 
Tablo 6.‘dan görüleceği üzere KOBĠ‘ler krizden satıĢların, talebin ve kârın azalması biçiminde etkilenmiĢtir. 
Birden fazla Ģıkkın iĢaretlenebildiği soruda toplam yine 46 iĢletme ile görüĢülmüĢ, bu iĢletme sayısına göre % 

dağılım ifade edilecek olursa krizin etkileri, satıĢların azalması %41 (19/46x100), talep ve kâr azalması %35 
(16/46x100) biçiminde gerçekleĢmiĢtir. 

 
4.3. Krize KarĢı ĠĢletmelerin Aldıkları Önlemler 

Burada iĢletmelerin kriz karĢısında kendi imkanları ile aldıkları önlemler incelenmiĢtir. Alınan cevaplar Tablo 
7.‘de sunulmuĢtur. 

 
Tablo 7. KOBĠ‘lerin Krize KarĢı Aldıkları Önlemlere Göre Dağılımı 

Önlemler Sayı % 

Hiçbir Ģey yapmadım 9 20 

Maliyetleri azalttım 22 48 

Yeni yatırım yaptım 5 10 

Ürün çeĢidini azalttım 7 15 

Diğer (Yeni ürün, indirim, kampanya vb) 3 7 

Toplam 46 100 

 
Tablo 7.‘den görüleceği gibi iĢletmeler çoğunlukla (%80) kendilerini krize karĢı koruyacak bir takım önlemler 

almıĢtır. Krize karĢı hiçbir Ģey yapmadım diyenlerin oranı sadece %20‘dir. Alınan önlemler arasında, maliyetlerin 
azaltılması ilk sıradadır (%48). Bunu, ürün çeĢidinin azaltılması (%15), yeni yatırım yapılması (%109 ve kampanya ve 
indirim uygulamaları (%7) izlemektedir. 

 
4.4. Ekonomi Yönetimi Tarafından Krize KarĢı Alınan Önlemler  

Bu kısımda öncelikle, ekonomi yönetiminin küçük iĢletmeleri krizden korumaya yönelik önlem alıp almadığı 
sorulmuĢtur. Sonuçlar Tablo 8.‘de sunulmuĢtur. 

 
Tablo 8. KOBĠ‘lerin Krize KarĢı Önlem Alınmasına Göre Dağılımı 

Krize Önlem Alınması Sayı % 

Evet 14 30 

Hayır 32 70 

Toplam 46 100 

 
Tablo 8.‘den görüleceği gibi KOBĠ‘lerin %30‘u kendilerini krize karĢı korumaya yönelik, ekonomi yönetimi 

tarafından bir önlemin alınmadığını, %70‘i ise alınan önlemlerin olduğunu beyan etmiĢtir. Burada belki ilgili sektöre 
yönelik bir önlemin olmadığı vurgulanmak istenmiĢ olabilir. 

Alınan önlemlerin dağılımı da incelenmiĢtir. Kendi sektörlerine yönelik önlemlerin alındığını ifade eden küçük 
iĢletmelere, alınan önlemlerin neler olduğu sorulmuĢ, elde edilen veriler Tablo 9.‘da sunulmuĢtur. 

 
Tablo 9. Krize KarĢı Alınan Önlemlerin Dağılımı 

Krizde Alınan Önlem  Sayı % 

Cansuyu kredisi 4 29 

Nitelikli eleman dest. 2 14 

Faiz indirimi 3 21 

Kredi 4 29 

Bölgesel teĢvik 1 7 

Toplam 14 100 

 
Tablo 9. krize karĢı alınan önlemlerden en fazla Cansuyu kredisine ve iĢletmelere yönelik diğer kredilere (%29) 

vurgu yapılmıĢtır.  
Burada ayrıca bu önlemlerin yararlı olup olmadığı da incelenmiĢtir. Tablo 10.‘dan görüleceği üzere, 14 

cevaplayıcının % 28‘i krize karĢı alınan önlemlerin yararlı olduğunu, % 72‘si ise yararlı olmadığını belirtmiĢlerdir. 
 

Tablo 10. Alınan Önlemlerin Yararlılığı Bakımından Dağılımı 

Önlemin Yararlılığı Sayı % 

Evet 4  

Hayır 10  

Toplam 14 100 

 
4.5. Alınması Önerilen Tedbirler 

Son olarak hangi önlemlerin alınmasının KOBĠ‘ler için daha yararlı olacağı sorulmuĢtur. Alınan cevaplar Tablo 
11.‘de sunulmuĢtur. 
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Tablo 11. KOBĠ‘ler Tarafından Önerilen Önlemlerin Dağılımı 

Önerilen Önlemler  Sayı % 

Krizin maliyet etkisinin azaltılması 4 4 

DüĢük faizli/faizsiz kredi ve Yatırım teĢviki uygulaması 10 10 

Kredi borçlarının ötelenmesi 15 15 

TeĢvik yasasının devam etmesi 8 8 

KDV düzenlemesi 12 12 

Enerji fiyatlarının dondurulması 14 14 

SGK prim indirimi 22 21 

Vergi indirimi 15 15 

TL‘nin değerinin artırılması 1 1 

Toplam 101 100 

 
Tablo 11.‘den görüleceği üzere küçük iĢletmeler özellikle, Sosyal Güvenlik Primlerinin indirimi (%21), vergi 

indirimi (%15), kredi borçlarının ötelenmesini (%15) ve enerji fiyatlarının dondurulmasını (%14) istemektedir. 
 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 
 
KOBĠ‘ler üzerinde bir anket yapılarak krizin etkileri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ankete katılan KOBĠ‘lerin %30‘u 

hizmet, %30‘u ticaret ve %40‘ı da üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. 
KOBĠ‘lerin %85‘i krizden etkilendiklerini belirtmiĢ, %15‘i ise krizin kendilerini etkilemediğini ifade etmiĢtir. 

Yine bu iĢletmelerde krizin etkisi satıĢların azalması %41 ile talep ve kâr azalması %35 biçiminde gerçekleĢmiĢtir. 
ĠĢletmeler %80 oranında kendilerini krize karĢı koruyacak bir takım önlemler almıĢtır. Krize karĢı hiçbir Ģey 

yapmadım diyenlerin oranı sadece %20‘dir. Alınan önlemler arasında, maliyetlerin azaltılması ilk sıradadır (%48). 
Bunu, ürün çeĢidinin azaltılması (%15), yeni yatırım yapılması (%109 ve kampanya ve indirim uygulamaları (%7) 
izlemektedir. 

KOBĠ‘lerin %30‘u kendilerini krize karĢı korumaya yönelik ekonomi yönetimi tarafından bir önlemin 
alınmadığını, %70‘i ise alınan önlemlerin olduğunu beyan etmiĢtir. Burada belki ilgili sektöre yönelik bir önlemin 
olmadığı vurgulanmak istenmiĢ olabilir. 

Kendi sektörlerine yönelik önlemlerin alındığını ifade eden küçük iĢletmelerde alınan önlemlerin dağılımı da 
incelenmiĢtir. 

 
Tablo 9. Krize KarĢı Alınan Önlemlerin Dağılımı 

Krizde Alınan Önlem  Sayı % 

Cansuyu kredisi 4 29 

Nitelikli eleman dest. 2 14 

Faiz indirimi 3 21 

Kredi 4 29 

Bölgesel teĢvik 1 7 

Toplam 14 100 

 
Krize karĢı alınan önlemlerden en fazla Cansuyu kredisine ve iĢletmelere yönelik diğer kredilere (%29) vurgu 

yapılmıĢtır. Bunların yanında faiz indirimi (%21), nitelikli eleman desteği (%14) ve bölgesel teĢvikler (%7) ifade edilen 
diğer önlemlerdir.  

Cevaplayıcıların % 28‘i krize karĢı alınan önlemlerin yararlı olduğunu, % 72‘si ise yararlı olmadığını 
belirtmiĢlerdir. 

Krizde yapılması gerekenler konusunda küçük iĢletmeler özellikle, Sosyal Güvenlik Primlerinin indirimi (%21), 
vergi indirimi (%15), kredi borçlarının ötelenmesini (%15) ve enerji fiyatlarının dondurulmasını (%14) istemektedir. 

Yapılan inceleme ıĢığında, küçük iĢletmelerin krizden etkilendikleri, ekonomi yönetim tarafından alınan bir takım 
önlemlerin yetersiz kaldığı veya bazı sektörlerin durumunu fazla iyileĢtirmediği, küçük iĢletmelerin kendilerinin de bir 
takım önlemler almalarının duruma katkı yaptığı görülmüĢtür.  

Bu Ģartlar altında ekonomi yönetiminin kriz için alabileceği bir takım önlemler;  
*Bölgesel teĢviklerin uygulanması,  
*Mevcut teĢvik yasasının devamı,  
*Sosyal Güvenlik primi indirimi,  
*Enerji fiyatlarının iyileĢtirilmesi ve  
*Küçük iĢletmelere yönelik düĢük faizli kredi uygulamaları 
biçiminde sıralanabilir. 
Bunun yanında küçük iĢletmelere de, ürün karmalarını sadeleĢtirmeleri, dağıtım kanallarını kısaltmaları ve 

sadeleĢtirmeleri, maliyetlerini azaltmaları, kapasite kullanma oranlarını optimum seviyeye getirmeleri, iĢletme ölçeğini 
gözden geçirmeleri, markalaĢmaları ve markaya yatırım yapmaları, piyasada fiyat rekabetinde kendilerini güçlü kılacak 
Ģekilde birim maliyetlerini minimum kılacak alternatifler araĢtırmaları ve teĢvik kapsamındaki alanlara yatırım 
yapmaları önerilebilir.  
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Özet 
Fransızcası ―Entreprendre‖ olan giriĢimcilik, genellikle daha çok risk alma, inovasyon yani yenilikçiliğe açık, 

fırsatları değerlendirme gibi faaliyetleri kapsayan bir süreç olarak tanıtılmakta ise de, esasen giriĢimcilik, iĢin 
devamlılığını, sürdürülebilirliğini, geliĢtirilmesini ve geniĢletilmesini kapsayan faaliyetlerin bütünüdür. Buna göre 
giriĢimcilik sadece iĢ kurma değil, kısaca bu iĢin geliĢtirilmesini ve değiĢtirilmesini sağlayabilmektir. GiriĢimcilik 
istikrar ister, süreklilik ister, sürekli pedal çevirmek ister. GiriĢimci bazen hiç tahmin edemediği ve elinde olmayan 
nedenlerle bazı siyasi, ekonomik, sosyal, askeri, mali, finansal engellerle karĢılaĢabilir. Bu durumlarda bile giriĢimci bu 
engelleri en az zararla aĢabilmelidir.  

29.6.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘na göre (Yeni 2 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı TTK) ―Tacir‖ 
Ģeklinde tanımlanmıĢ olan giriĢimci, tedbirli, öngörülü ve kendisinden beklenen özeni gösteren kimsedir. Adı geçen 
Kanuna göre Tacir (giriĢimci), bir ticari iĢi devamlı olarak meslek edinmiĢ ve bu iĢi kurulmuĢ bir düzen içinde meslek 
ve sanatının gerektirdiği Ģekilde yapan gerçek veya tüzel kiĢilere denir. Tacir, bir ticari iĢletmeyi, kısmen dahi olsa 
kendi adına iĢleten kimsedir(TTK.m.14). Ticaret Kanununa göre her tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli 
bir iĢ adamı gibi hareket etmelidir(TTK.m.20). 

Anahtar Sözcükler: Tacir, GiriĢimci, Türk Ticaret Hukuku 
 

THE IDENTITY OF ENTREPRENEUR AT TURKISH COMMERCIAL LAW 
 

Abstract 
Entrepreneurship, ―Entreprendre‖ in French, is generally introduced as a process including more risk-taking, 

innovation that is open to modernism, activities such as opportunity assessment. In fact, entrepreneurship comprises all 
of the activities included business continuity, sustainability, development and expansion. Accordingly, entrepreneurship 
is not only establishing a business, briefly ensuring this work to be developed and changed. Entrepreneurship requires 
stability, contuinity and practice. Entrepreneurs may meet some political, economic, social, military, financial obstacles 
that can not be anticipated and unavoidable reasons. Even in these cases, entrepreneurs must be able to overcome these 
obstacles with minimum loss. 

According to Turkish Commercial Code (TCC) No. 6762 of 29.6.1956, (New TCC No.6102 of 2.1.2011) 
―Entrepreneur‖, defined as Merchant, was the person who is cautious, proactive and takes the expected care. According 
to the code, merchant (entrepreneur) is the real persons and the private corporations who has constantly adopted the 
profession of a commercial business and make this business established in order as required in the profession and art. A 
merchant, even if partially, could operate a commercial business on his own behalf (TCC, art.14). According to the 
commercial code, every merchant should behave as a foresighted business man in all activities of commercial business 
(TCC, art.20). 

Key words: Merchant, Entrepreneur of the Turkish Commercial Law 
 
 

GĠRĠġ 
 

Fransızcası ―Entreprendre‖ olan giriĢimcilik, genellikle daha çok risk alma, inovasyon yani yenilikçiliğe açık, 
fırsatları değerlendirme gibi faaliyetleri kapsayan bir süreç olarak tanıtılmakta ise de, esasen giriĢimcilik, iĢin 
devamlılığını, sürdürülebilirliğini, geliĢtirilmesini ve geniĢletilmesini kapsayan faaliyetlerin bütünüdür. Buna göre 
giriĢimcilik sadece iĢ kurma değil, kısaca bu iĢin geliĢtirilmesini ve değiĢtirilmesini sağlayabilmektir. GiriĢimcilik 
istikrar ister, süreklilik ister, sürekli pedal çevirmek ister. Aksi halde yavaĢlayan ya da duran bisikletten düĢebilir. 
BaĢarılı giriĢimci hem zeki ve hem de akıllı olmak zorundadır. Ġnsanda zeka, bilgi toplama ve saklama iĢlemidir. Akıl 
ise, bu bilgileri yerinde ve zamanında kullanmasını bilmektir. Bu iki yeteneği bir arada bulunduran kimse giriĢimci 
olabilmektedir. GiriĢimci bazen hiç tahmin edemediği ve elinde olmayan nedenlerle bazı siyasi, ekonomik, sosyal, 
askeri, mali, finansal gibi engellerle karĢılaĢabilir. Bu durumlarda bile giriĢimci bu engelleri en az zararla aĢabilmelidir.  

Zaten, 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre (Yeni TTK. 2.Ocak.2011 tarih ve 6102 sayılı) de 
Tacir Ģeklinde tanımlanmıĢ olan giriĢimci, tedbirli, öngörülü ve kendisinden beklenen özeni gösteren kimsedir. Adı 
geçen Kanuna göre Tacir (giriĢimci), bir ticari iĢi devamlı olarak meslek edinmiĢ ve bu iĢi kurulmuĢ bir düzen içinde 
meslek ve sanatının gerektirdiği Ģekilde yapan gerçek veya tüzel kiĢilere denir. Tacir, bir ticari iĢletmeyi, kısmen dahi 
olsa kendi adına iĢleten kimsedir(TTK.m.14)(-Andaç, Faruk; Hukukun Temel Kavramları, Ank. 2008, s.102.) 

Ticaret Kanununa göre her tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iĢ adamı gibi hareket 
etmelidir(TTK.m.20). Ġleriyi görme anlamına gelen basiret kelimesi, ticaret hayatında geleceğin doğru tahmin edilmesi, 
düĢünülmesi Ģeklinde kabul edilmektedir. Tacir, bir hukuki muamelede hem Ģimdiki zamanın Ģartlarını ve hem de 
gelecek zamanın Ģartlarını birlikte düĢünmek zorundadır. Tacirin, özellikle ticari iĢletmesiyle ilgili sözleĢmeleri 
yaparken ve bu sözleĢmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirirken basiretli iĢ adamı gibi hareket etmesi 
gerekmektedir(- Arkan, Sabih; Ticari ĠĢletme Hukuku, Ank.1999, s.131.)  

 
A- TÜRK TĠCARET HUKUKUNDA TACĠR (GĠRĠġĠMCĠ) KAVRAMI 
 

 Tacir, bir ticari iĢi devamlı olarak meslek edinmiĢ ve bu iĢi kurulmuĢ bir düzen içinde meslek ve sanatının 
gerektirdiği Ģekilde yapan gerçek veya tüzel kiĢilerdir. Ticaret Kanunu‘na göre Tacir, bir ticari iĢletmeyi, kısmen dahi 
olsa kendi adına iĢleten kimsedir(TTK.m.14).  
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Buna göre esas itibariyle bir iĢletmeyi baĢkası adına iĢleten kimse tacir sayılmamakta ve iĢletme adına hak ve 
borçlara sahip olmamaktadır. Çünkü yasaya göre, bir kimsenin tacir sayılabilmesi için öncelikle bir iĢletmesinin mevcut 
olması gerekmektedir. Ancak, yine yasaya göre bir iĢletmesi olmasa bile, bir iĢletme açmıĢ gibi ister kendi adına, ister 
adi bir Ģirket veya ortak sıfatıyla herhangi bir ticari Ģirket adına iĢlemlerde bulunan kimse de iyiniyetli üçüncü kiĢilere  
karĢı tacir gibi sorumlu olmaktadır(TTK.m.14/III). 

Ayrıca bir kimsenin tacir sayılabilmesi için ticari iĢletmenin o kimse tarafından fiilen iĢletilmekte olması 
gerekmektedir. Yani iĢletmenin fiilen çalıĢmaya baĢlamıĢ olması gerekmektedir. Bir iĢletmeyi kurup açtığını ilan 
yoluyla halka duyurmuĢ veya bir iĢletme kurduğunu ticaret siciline kaydettirmiĢ fakat fiilen iĢletmeye baĢlamamıĢ veya 
fiilen kendileri iĢletmemiĢ olsalar bile yine tacir sayılmaktadırlar. ĠĢletme sahibi ilan ve tescilden sonra artık üçüncü 
kiĢilere karĢı tacir sıfatıyla hak ve borç yükümlülükleri altına girebilmektedirler.  

Diğer taraftan tacir olabilmek için ticari iĢletmeyi bizzat iĢletmek Ģart değildir. ĠĢletmenin kısmen de olsa kendi 
adına iĢletilmesi tacir sıfatını kazanması için yeterlidir. Örneğin, Ģirketin müdürü, Ģirketi bizzat yönettiği halde tacir 
değildir. Fakat müdür vasıtasıyla ticari iĢletmesini kendi adına iĢlettiren kimse tacirdir. Yine bir kimse adi Ģirketlerde 
olduğu gibi ticari iĢletmeyi kısmen kendi adına, kısmen de ortakları adına iĢletirse tacir sayılmaktadır.  

ReĢit ve mümeyyiz olanlar yani 18 yaĢını bitirmiĢ, iyi ve kötüyü ayırt edebilen, akli dengesinde bozukluk 
olmayan, fiil ehliyetine sahip gerçek kiĢiler, tacir (giriĢimci) olabilirler. 18 yaĢını bitirmemiĢ ancak mahkeme kararı ile 
evlenmiĢ kiĢilerde reĢit sayıldıklarından bir ticari iĢletmeyi iĢletmeleri halinde tacir kabul edilmektedirler. 

Ticaret Kanunu‘na göre, küçük ve kısıtlılara ait ticari iĢletmeyi onların adına iĢleten kanuni temsilciler tacir 
sayılmamaktadır. Burada tacir kiĢi, küçük veya kısıtlı olan kimselerdir. Çünkü ticari iĢletme küçük veya kısıtlı olan 
kiĢiler adına iĢletilmektedir(TTK.m.15). Ancak, kanuni temsilciler ceza hükümleri bakımından tacir sayılmakta ve ceza 
sorumluluğu temsilciye ait olmaktadır. Çünkü, ticari iĢletmeye sahip olan küçük veya kısıtlı ticari ehliyete sahip 
olmadığı gibi cezai ehliyete de sahip değildirler. Bu nedenle ceza hükümlerine tabi tutulmazlar. Bir ticari suç iĢlenmiĢ 
ise bunun sorumluluğu veli veya vasiye aittir. Küçük veya kısıtlı reĢit olunca veya kısıtlılığı kalkınca yasal olarak ticari 
iĢletmesini yönetmeye baĢladığında ancak hem ticari ve hem de cezai ehliyete sahip olacaklardır.  

Ticari amaçla kurulan tüzel kiĢiliğe sahip ticaret Ģirketleri, amacına varmak için ticari iĢletme iĢleten ve ticaret 
siciline kaydedilmiĢ dernekler, kendi kuruluĢ yasaları gereğince özel hukuk hükümlerine tabi olarak veya ticari amaçla 
iĢletilmek üzere sermayelerinin yarısından fazlası devlete ait olan Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri gibi devlet tarafından 
kurulan kuruluĢlar, birden çok kiĢinin müĢterek mülkiyet Ģeklinde sahip oldukları bir gemiyi, aralarında yaptıkları 
sözleĢme gereğince hepsinin nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmaları halinde oluĢan donatma iĢtiraki de tacir 
sayılmaktadır(TTK.m.19). 

 
B- TÜRK TĠCARET KANUNU‟NA GÖRE TACĠRĠN HAKLARI  
 
ı) Ücret ve Faiz Ġsteme Hakkı 

Ticaret Kanunu‘na göre tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari iĢletmesiyle ilgili bir iĢ veya hizmet görmüĢ 
olan bir tacir, uygun bir ücret isteyebilme hakkına sahip olmaktadır(TTK.m.22). Bu durumda tacir, yapılan her türlü 
ticari iĢ için ücret ve krediler için de faiz isteme hakkına sahiptir.  

Ancak, yapılan iĢin ticari olup olmadığına göre ücret isteme hakkı sözleĢmeyle belirlenmesi gerekmektedir. Ticari 
olmayan iĢlerde ücret ve faiz istenmiĢ olduğu sözleĢmede açıkça belirtilmiĢ olması gerekmektedir. Ticari olan iĢlerde 
ise ücret ve faiz istenilmediği açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü istenmediği açıkça belirtilmemiĢse ücret ve faiz 
talep edilmiĢ kabul edilmektedir. Yani, ticari olmayan iĢlerde ücret ve faiz alınacağı, ticari iĢlerde ise ücret ve faiz 
alınmayacağı sözleĢmede açıkça belirtilmelidir. SözleĢmede bu durum belirtilmemiĢse, ticari olmayan iĢlerde ücret ve 
faiz istenmemekte, ticari iĢlerde ise mutlaka ücret ve faiz istenmektedir. 

Ticaret Kanununa göre tacir, verilen kredi ve avanslar için yapılan masraflar karĢılığında ödeme tarihinden itibaren 
faize hak kazanmaktadır. Bu gecikme faizi değil, sermaye faizidir. Bu faizin miktarı konusunda yasada bir açıklık 
yoktur. Tacirin ticari bir iĢ için yaptığı sözleĢmede sermaye faiz miktarını taraflar anlaĢarak belirlemektedirler. Faiz 
istenebilecek durumlarda faiz miktarı sözleĢmede belirlenmemiĢse kanuni faiz miktarı uygulanacaktır (- Kayar, Ġsmail, 
Ticari ĠĢletme Hukuku, Detay yayın, Ank. 2004, s.139) . Borcun gecikmesi nedeniyle alınması gereken temerrüt faizi 
ayrıca istenebilir ve bunun miktarı da yasayla belirlenmektedir.  

 
ıı) Alacağına KarĢılık Tacirin Hapis Hakkı 

Tacir, herhangi bir iĢten dolayı meydana gelen alacağını alamamakta ise borçluya ait olan ve kendi yanında 
bulunan yani zilyetliğinde bulunan menkul mal veya poliçe, bono, çek, hisse senedi gibi kıymetli evrakı borç 
ödeninceye kadar alıkoyma, satma Ģeklinde hapis hakkına sahiptir. Ancak tacirin hapis hakkına sahip olabilmesi için 
borcun muaccel olması, borçluya ait menkul mal veya kıymetli evraka borçlunun rızası ile zilyet olması, alıkonulan 
menkul mal veya kıymetli evrakın ödenmeyen alacak ile bir illiyet bağlılığı bulunması gerekmektedir(MK.m.950). 
Örneğin, bir kimsenin tamir amacıyla televizyon tamircisine bıraktığı televizyonunun tamir ücretini ödememekte ısrar 
etmesi halinde televizyon tamircisinin televizyonu hapis hakkına sahiptir. Ancak, televizyon tamircisi alacağını almıĢ 
olmasına rağmen televizyonu malikine teslim etmesi için dükkan komĢusuna bırakmıĢ ise ve komĢusunun da televizyon 
malikinden alacağı varsa bunun televizyonu hapis etme hakkı bulunmamaktadır. Çünkü televizyon ile borcun bir iliĢkisi 
bulunmamaktadır.  

 
C- TÜRK TĠCARET KANUNU KARġISINDA TACĠRĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 
 

Tacirin, Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Sigortalar Kanunu gibi yasalar karĢısın yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Ticaret Kanunu‘na göre Tacir‘in Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma, Ticaret Siciline Tescil, Defter 
Tutma, Ġflasa Bağlı Olma, Basiretli ĠĢ Adamı Gibi Hareket Etme, Ġhbar ve Ġhtarlarda Belli ġekillere Uyma, Borçların 
Ticari Olma, Fatura ve Teyit Mektubu Verme, Ücret ve Cezanın Ġndirilmesini Ġsteyememe, Haksız Rekabet Yapmama 
gibi yükümlülükleri vardır. Ancak, burada Basiretli ĠĢ Adamı Gibi Hareket Etme, Haksız Rekabet Yapmama, 
Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma ve Ticaret Siciline Tescil yükümlülükleri üzerinde durulacaktır. 
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ı) Basiretli ĠĢ Adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü 
Tacir, aynı ticaret dalında faaliyet gösteren tedbirli, öngörülü bir tacirden beklenen özeni göstermesi 

gerekmektedir(- Arkan, Sabih; Ticari ĠĢletme Hukuku, Ank.1999, s.130). Ticaret Kanununa göre her tacir, ticaretine ait 
bütün faaliyetlerinde basiretli bir iĢ adamı gibi hareket etmelidir(TTK.m.20). Ġleriyi görme anlamına gelen basiret 
kelimesi, ticaret hayatında geleceğin doğru tahmin edilmesi, düĢünülmesi Ģeklinde kabul edilmektedir.  

Tacirin, özellikle ticari iĢletmesiyle ilgili sözleĢmeleri yaparken ve bu sözleĢmelerden doğan yükümlülüklerini 
yerine getirirken basiretli iĢ adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir(- Arkan, Sabih; a.g.e., s.131). DüĢünememek veya 
görememek mazeret kabul edilmemekte, karĢı taraf bundan zarar görmüĢ ise bu zararı ödemek zorunda kalmaktadır. 
Yani tacir, bir hukuki muamelede hem Ģimdiki zamanın Ģartlarını ve hem de gelecek zamanın Ģartlarını birlikte 
düĢünmek zorundadır. Ancak, tacir sözleĢmeye koyacağı açık bir hükümle sorumluluğunu sınırlandırabilmektedir. 
Örneğin, göndermek zorunda olduğu malların muhtemel zarar veya ziyanlarından sorumlu olamayacağını belirtmesi 
halinde sorumlu olmayacaktır. Enflasyon oranının yüksek olduğu bir dönemde vadeli satıĢlarda enflasyon oranının 
altında yaptığı bir satıĢtan zarar görmüĢ ise bunu tekrar müĢterisine yansıtamamaktadır. Ayrıca, tacir kendisinde 
bulunması gereken bir malı, kusursuz imkansızlık hali hariç, zamanında müĢterisine teslim edememesi halinde tazminat 
ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iĢ adamı gibi hareket 
etmekle yükümlüdür. 

 
ıı) Haksız Rekabet Yapmama Yükümlülüğü 

Dürüst yapılan bir rekabet iĢ ve ticaret hayatına yarar sağlamaktadır. ĠĢ ve ticaret hayatında gerçek anlamda 
rekabet, taraftar toplamak ve müĢteri çekmektir. Bu nedenle rekabet kanunlarla korunmaktadır. Nitekim, 1994 tarihli ve 
4090 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, rekabetin korunması amacıyla çıkarılmıĢtır. Ayrıca Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına bağlı Rekabet Kurumu kurulmuĢ ve bu kurum içinde Rekabet Kurulu oluĢturulmuĢtur. Rekabet 
Kurulu, haksız yapılan rekabetleri değerlendiren en yetkili kuruldur. 

Haksız rekabet, aldatmak ve karĢı tarafı kötülemek suretiyle kendisine menfaat sağlamayı amaçladığı için 
yasalarla yasaklanmaktadır. Gerek Borçlar Kanunun 48. maddesi ve gerekse Ticaret Kanunun 56. maddesi haksız 
rekabet edilmesini yasaklamaktadır. Ticaret Kanununa göre Haksız Rekabet, aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına 
aykırı iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır(TTK.m.56). Buna göre haksız rekabet , baĢkalarını, onların 
mallarını, ürünlerini, faaliyetlerini, ticari iĢlerini yanlıĢ, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici beyanlarla kötülemek, 
unvan, marka, iĢletme adı veya benzer adları kullanmak, ahlak ve mali durumu hakkında asılsız veya yanıltıcı bilgi 
vermek, iĢçi ve çalıĢanlarını kandırarak istihdam etmek veya onlara iĢ ve ticaret sırlarını açıklattırarak kendisine 
menfaat sağlamak, kendisinin baĢarı belgesi olmadığı halde böyle bir belgeye sahip olduğunu açıklamak, iyiniyet 
sahiplerini aldatacak Ģekilde iĢ ve hareketlerde bulunmak, kanunlar, örf ve adetlerle düzenlenen iĢ ve ticaret hayatı 
Ģartlarına uymamak Ģeklinde belirlenmektedir(TTK.m.57). 

Yine Haksız Rekabet hakkında kurallar getiren Ticaret Kanunun yanında Borçlar Kanununa göre de, yanlıĢ ilanlar 
yahut iyiniyet kurallarına aykırı hareketler ile müĢterilerinin çeliĢkiye düĢtüğünü yahut bunları kaybetmekte olduğunu 
gören bir kimse, bu durumlara son verilmesi için bunu yapanlar aleyhine dava açma ve verilmiĢ olan zararın tazmin 
edilmesini kendilerinden isteme hakkına sahiptir(B.K.m.48). 

 
ııı) Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Yükümlülüğü  

Tacirler, kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya mecburdurlar(TTK.m.20). 
Ticaret unvanı, taciri ticari bir iĢlem yaparken diğer tacirlerden ayırmak amacıyla kullanılan isimdir. Her tacir, bir ticari 
unvan seçmekle yükümlüdür. Çünkü tacir, ticari iĢletmesiyle ilgili bütün iĢleri ticaret unvanı altında yapmak ve gerekli 
bütün belge ve senetleri bu unvan altında imzalamak zorundadır(TTK.m.41). 

Gerçek kiĢi olan tacirin ticaret unvanı, kendi adı ve soyadından oluĢur(TTK.m.43). Ayrıca unvana yapılacak 
ilaveler, daha önce ticaret siciline tescil edilmiĢ unvanlardan farklı olması gerekir. Bu ilave unvan, tacirin hüviyet, 
iĢletmenin geniĢlik ve önemi yahut mali durumu hakkında üçüncü Ģahıslara yanlıĢ bir kanaatin meydana gelmesine yer 
verecek veya kamu düzenine aykırı olacak mahiyette olmaması gerekmektedir. Ġlave unvan, iĢletmeyi tanıtmak ve 
diğerlerinden ayırt etmek için kullanılmaktadır. Örneğin Garanti Bankası, Beğendik Süpermarket gibi. Türk, Türkiye, 
Cumhuriyet ve Milli kelimeleri bir ticaret unvanı olarak ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulmaktadır.  

Tacir, ticaret siciline tescil olunan ticaret unvanını, ticari iĢletmenin giriĢ cephesinin herkes tarafından kolayca 
görülebilecek bir yerine okunaklı bir Ģekilde yazdırmak zorundadır(TTK.m.41). 

 
ıv) Ticaret Siciline Tescil Yükümlülüğü 

Ticaret Kanununa göre tacirler, iĢletmelerini, ticari unvanlarını, varsa Ģubelerini ve iĢletme ile ilgili diğer özel 
durumlarını ticaret siciline kaydettirmek ve ilan ettirmek zorundadırlar(TTK.m.20). 

Ticaret Sicili, ticari iĢletmelerle ilgili bilgilerin kaydedildiği, ticaret ve sanayi alanlarında hukuki güvence 
sağlayan Medeni Kanun gereğince Resmi Sicildir(-Kayar, Ġsmail; a.g.e., s.163) (MK.m.7). Ticaret sicili aleni sicillerden 
olup, herkes tarafından açıkça incelenebilmektedir.  

Ticaret Sicili memurlukları, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde kurulmaktadır(TTK.m.26). 
Her ticaret sicilinde yönetici olarak bir sicil memuru bulunmaktadır. Ticaret Sicil memuru, Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığının görüĢü alınarak oda meclisi tarafından atanmaktadır. Ticaret sicili memuru devlet memuru sayılmaktadır. 
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Ticaret Sicili memurluğunun faaliyetleri her zaman denetlemeye ve gerekli önlemleri 
almaya yetkilidir

 
(- Aslan Yılmaz; a.g.e., s, 61). 

Tacirler, ticari iĢletmeyi açtıkları günden itibaren 15 gün içinde ticari iĢletmenin unvanını, faaliyet konusunu ve 
kullanacakları imzalarını notere onaylattırdıktan sonra ticaret siciline vermek zorundadırlar. Sicil memuru, ticaret 
unvanını ve eklerini, varsa Ģubelerini, iĢletmenin konusu ve yerini, izin alınması gerekiyorsa izinin Ģeklini ve durumunu, 
iĢletmenin adresini incelemekte, sonucu deftere yazmakta ve ilan edilmek üzere ilan metnini tacire vermektedir. Tacir, 
bu ilan metnini Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlatmak zorundadır(TTK.m.37).  
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Özet 

Fikri mülkiyet hakları, maddi anlamda değer taĢıyan fikri emek ürünlerini koruyan haklardan oluĢur. Fikri 
mülkiyet hakları ile sanat değeri içeren ifadelerin ve zekâ ürünü yaratıcılığın yasal olarak korunması amaçlanmaktadır. 
Esasen fikri mülkiyet haklarının tümünü kapsar Ģekilde bugün artık karma hukuk branĢında olduğu kabul edilen bir 
hukuk dalı olarak Fikri Mülkiyet Hukuku (Intellectuel Property) oldukça önemli bir geliĢme içerisindedir. Fikri 
mülkiyet hakları; icat edilen yeni teknolojilere, usul ve yöntemlere hukuki güvence sağlayan "Patent Hukuku"nu, görme 
duyusu ile algılanan ve kiĢide estetik bir duygu yaratan Ģekil, desen, renk veya bunların kombinasyonlarını koruyan 
"Endüstriyel Tasarım Hukuku"nu, bir iĢletmenin mal ve hizmetlerini bir baĢka iĢletmenin mal ve hizmetlerinde ayıran 
ticari sembol, Ģekil ve iĢaretlerin hukuka aykırı kullanımlarını önleyici hukuki kuralları düzenleyen "Marka Hukuku"nu 
ve bunların yanında "Yarı Ġletkenlerin Topoğrafyaları"nı, "Alan Adları"nı, "Coğrafi Ad ve ĠĢaretler"i ve bunlar dıĢında 
kalan diğer sınaî hakları kapsamaktadır. Günümüzde bütün geliĢmiĢ ülkeler fikri mülkiyet haklarını hukuki düzlemde 
koruma altına almıĢtır.  

Biz bu tebliğimizde fikri mülkiyet haklarına dâhil olan kavramları ana hatları ile ele aldıktan sonra, özellikle bu 
alana iliĢkin akdedilmiĢ önemli uluslararası antlaĢmaları dikkate alarak fikri mülkiyet haklarının uluslararası alanda 
düzenleniĢini ele almayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler (Key Words): Fikri haklar, Patent, Marka, Telif Hakkı, Coğrafi ĠĢaretler, Endüstriyel 
Tasarım, Sınaî Haklar, Sınai Tasarımlar, Entegre Devrelerin Tasarımları, Alan adları, WIPO, TRIPS. 

 
Abstract 

Intellectual property rights are rights granted to creators and owners of works that are results of human intellectual 
creativity. These works can be in the industrial, scientific, literary and artistic domains, which can be in the form of an 
invention, a manuscript, a suite of software, or a business name like trade marks, patents, geographical indications, 
industrial designs. Intellectual Property Rights are also involves doamin names, know – how and another trade secrets 
and Copyrights and related rights.  

Nowadays this field is getting more important because of global economic system and there are some important 
international agreement like TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) about 
intellectual property. The obligations under the TRIPS Agreement relate to provision of minimum standard of 
protection within the member countries legal systems and practices. The Agreement provides for norms and standards 
about intellectual property that we examined in this paper. 

We aim to give information about concepts of intellectual property rights and examine international regulations of 
this field in this paper. 

 
 

GiriĢ 
Fikri mülkiyet hakları hukuk terminolojisinde fikri hukuk olarak isimlendirilen hukuk dalının konusunu oluĢturan 

mutlak haklardandır. Fikri hukuk, insanın düĢünme yeteneği ve yaratıcı zekâsı sonucu olarak yarattığı fikrî eserlerinin 
hukuki düzenlemeye ihtiyaç göstermesi neticesinde doğmuĢtur. Özellikle Avrupa Birliği‘ne entegrasyon çalıĢmaları 
içinde olduğumuz bu dönemde fikrî hukukun önemi bir kat daha artmaktadır. Türkiye‘de 1951 yılında hazırlanan ve o 
günün Ģartlarına göre çok ileri düzeyde bulunan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, uluslararası antlaĢmalar ve Avrupa 
Birliği tarafından hazırlanan yönergelerde belirlenen kurallara uygun olarak yapılan değiĢiklikler sonucunda uluslararası 
normlara koĢut olarak en son hâlini almıĢ bulunmaktadır1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘nun (FSEK.) getirmiĢ olduğu 
yeni düzenlemeler ve kavramlarla Avrupa Birliği‘nde yer alan ülkelerin hukukuna önemli ölçüde uyum sağlanmıĢtır. 
Son yapılan değiĢiklik ile özellikle “ĠĢlenmeler2”, “KomĢu Hak”3, “Kiralama” gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıĢtır. 
Ayrıca, bilgisayar yazılımları da açıkça “Eser” olarak belirlenmiĢ ve fikri mülkiyet kapsamına alınmıĢtır.  

Bu noktada eser kavramı üzerinde tebliğimize ıĢık tutması yönünden kısaca durmak yararlı olur. “Sahibinin 
özelliklerini taşıyan ve bir fikrî çalışma sonucunda meydana getirilip, yasada belirtilen tanımlamalara uyan şey”e 
eser adı verilmektedir. Örneğin; Herhangi bir Ģekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler (kitaplar, kompakt diskler, 

                                                 
1 5846 sayılı ―Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‖ 05.12.1951 tarihinde kabul edilmiĢtir. 01.11.1983 tarihinde kabul edilen 2936 sayılı yasa ve 07.06.1995 

tarihinde kabul edilen 4110 sayılı yasa ile kanunda değiĢiklikler yapılmıĢtır 
2 ĠĢlenmeler; bir baĢka eserden yararlanmak suretiyle meydana getirilip de bu esere göre farklı ve bağımsız olmayan yazılı fikir ve sanat 

mahsulleridir. FSEK.‘de, iĢlenme sayılacak olanlardan baĢlıcaları belirtilmiĢtir. Bunlar; 

— Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir Ģekilde değiĢim yapılması;  

— Belli bir amaç için ve belirli bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan veri tabanları;  

— Tercümeler;  

— Roman, hikâye, Ģiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin sayılanlardan diğerine çevrilmesi;  

— Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması;  

— Güzel sanatlar eserlerinden birinin diğerine çevrilmesi;  

— Külliyat yayınlanması;  

— Seçme ve toplama eserler yapılması;  

— BaĢkasına ait bir eserin izah veya Ģerhi.  

Bir iĢlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak kaydıyla onu iĢleyendir. 
3 Kanunda komĢu hak; ―Eser sahibinin maddi ve manevi haklarını ihlal etmemek kaydıyla, fikir ve sanat eserlerini özgün bir biçimde icra eden, 

yorumlayan, icracı sanatçılarla bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden ses taĢıyıcısı yapımcıları ve radyo televizyon kuruluĢlarının, eser sahibinin 

haklarına komĢu hakları vardır.‖ Ģeklinde tarif edilmiĢtir. Bu tanıma göre, herhangi bir eseri icra eden sanatçılar bu eser üzerinde komĢu haklara sahip 

olacaklardır.  
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kasetler vs.) ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aĢamada program sonucu doğurması 
koĢuluyla bunların hazırlık tasarımları; her nevi danslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sahne 
eserleri, sinema eserleri, iĢlenmeler; Estetik yönü bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, 
haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya‘ya ait maket ve benzerleri, mimarlık ve Ģehircilik 
tasarımları ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri eser kavramına dâhildir.  

Fikri mülkiyet haklarının muhtevasını özetle Ģöylece ifade edebiliriz: Fikri mülkiyet hakları icat edilen yeni 
teknolojilere ve usullere hukuki güvence sağlayan patent haklarını, görme duyusu ile algılanan ve kiĢide estetik bir etki 
oluĢturan Ģekil, desen, renk veya bunların birleĢimlerini koruyan endüstriyel tasarım haklarını, ticari sembol ve 
Ģekillerin haksız kullanımlarını önleyici hukuki kuralları düzenleyen marka haklarını ve bunların yanında yarı 
iletkenlerin topografyalarını, alan adlarını, coğrafi ad ve işaretleri ve açıklanmamıĢ bilgileri içermektedir. Bununla 
birlikte gerek uygulamada gerekse öğretide fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar "Fikri Haklar" olarak, bunun dıĢında 
kalan diğer fikri ürünler üzerindeki haklar ise "Sınaî Haklar" Ģeklinde anılmaktadır4. 

Burada, birbirlerine yakın olmakla birlikte, iki farklı amaca hizmet etmeye yarayan keĢif ve buluĢ kavramlarından 
da kısaca da söz etmemiz gerekmektedir.  

Buluş ve eser insan zekâsının veya düĢüncesinin sonucu olan ürünlerdir. Ancak buluĢ, sanayide tatbik kabiliyeti 
bulunan, yenilik taĢıyan ve mevcut fen ve ilimde ilerleme kaydeden Ģeylerdir. ġu hâlde zaten mevcut fen ve ilimde var 
olan bir Ģeyi bulmaktan da bahsedilemez. Yasal koĢulları çerçevesinde gerçekleĢtirilen buluĢlara patent denir ve patent 
bir tanedir. Günümüzde bütün modern hukuk sistemlerinde patenti ilk buluĢ yapan kendi adına tescil ettirme hakkına 
sahiptir.  

“Keşif”, bir doğa yasasının veya zaten var olup da bilinemeyen bir Ģeyin ortaya çıkartılması, açıklanmasıdır. KeĢif, 
keĢfi yapan kimsenin adıyla anılmakla birlikte, herhangi bir Ģekilde tescil edilmesi veya ticari nitelik kazanması 
mümkün olamayacağından, hukuken entelektüel mülkiyet (fikrî mülkiyet) hakkı olarak koruma altına alınamayacaktır. 

 
I- Genel Olarak Uluslararası Alanda Fikri Mülkiyet 
 
1. Fikri Mülkiyet Haklarına ĠliĢkin AnlaĢmalara Genel BakıĢ 

Fikri haklar alanında akdedilmiĢ uluslararası antlaĢma sayısı yirminin üzerindedir5. Bu antlaĢmaların bir kısmı, 
düzenlenen alanlarla ilgili asgari standartlar koymakta, bir kısmı baĢvuru usullerini düzenlemekte, diğer bir kısmı da 
sınıflandırmaya iliĢkin yapılan antlaĢmalardır.  

Fikir ve sanat eserleri alanında, 1886 yılında imzalanan ve çeĢitli tarihlerde revize edilen Edebiyat ve Sanat 
Eserlerinin Korunmasına ĠliĢkin AntlaĢma (Bern AntlaĢması)6 ile bu alanda üye ülkelerin uyması gereken asgari 
standartlar düzenlenmiĢ ve bu alanda bir kuruluĢ (büro) oluĢturulmuĢtur7. Yine fikir ve sanat eserlerine iliĢkin olarak, 
Ġcracı Sanatçıların, Fonogram Yapımcılarının ve Yayın KuruluĢlarının Korunmasına Dair AntlaĢma (Roma AntlaĢması) 
ile bu alana iliĢkin asgari standartlar öngörülmüĢtür8.  

Sınaî mülkiyet haklarına iliĢkin uluslararası alanda önemli antlaĢmalardan biri, 1883 tarihinde imzalanmıĢ olan ve 
çeĢitli tarihlerde revize edilen, Sınaî Mülkiyetin Himayesine ĠliĢkin Paris Ġttihadı Mukavelenamesi‘dir (Paris 
AntlaĢması)9. AntlaĢma ile markalar ve patenler gibi sınaî haklara dair asgari standartlar düzenlenmiĢ ve bu alanda bir 
kuruluĢ (birlik) oluĢturulmuĢtur.  

 
2. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO

10
) 

WIPO, fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu alanda da en yüksek düzeyde tekdüze kurallar getirmek 
amacıyla Stockholm‘de imzalanan anlaĢma neticesinde, 1970 yılında kurulup faaliyete geçmiĢtir. Merkezi Cenevre‘de 
bulunan Örgüt 1974 yılında BirleĢmiĢ Milletler bünyesine katılmıĢtır. Örgüt‘e Türkiye dâhil olmak üzere, dünyanın 
birçok ülkesi üyedir11.  

Örgüt, küresel ölçekte fikri mülkiyet haklarının geliĢimi ve korunmasını sağlamaktadır. Örgüt, bu amaçlar 
doğrultusunda, fikri mülkiyet alanında imzalanan uluslararası anlaĢmaların koruyucusu ve bu anlaĢmaların çatı kuruluĢu 
konumundadır. Örgüt, üye ülkelere fikri mülkiyet alanındaki mevzuatlarını düzenleme ve teĢkilatlarını kurma 
konusunda da yardımcı olmakta ve yol göstermektedir. Ayrıca örgüt, fikri mülkiyet alanında çıkan uyuĢmazlıkların halli 
için tahkim merkezi kurmuĢtur. 

 
II- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları AntlaĢması (TRIPS) 

 
Fikri haklar alanında uluslararası düzlemde akdedilen en önemli ve bilinen antlaĢma bu antlaĢmadır. 
WTO

12
 bünyesinde Uruguay raundu sonunda kabul edilen bu antlaĢma ile bir taraftan fikri mülkiyet haklarının 

korunmasında yeterlilik ve etkinliğin sağlanması, diğer taraftan da fikri mülkiyet haklarının uygulanmasına iliĢkin usul 
ve önlemlerin bizzat yasal ticaret için bir engel oluĢturmaması amaçlanmaktadır13. 

                                                 
4Bkz. http://bilfim.bilgi.edu.tr/temel_fikrimulkiyethukuku.asp?lid=tr, (17.03.2010). 
5 Fikri mülkiyet haklarının kapsamı her geçen gün geliĢmekte (ör. entegre devreler, mikroorganizmalar ve genetik ürünler son yıllarda bu alana 

katılmıĢtır) ve bu alanda geliĢmiĢ ülkelerin giriĢimleriyle yeni antlaĢmalar imzalanmaktadır. Dünya üzerindeki teknik buluĢların ezici çoğunluğunu 

vatandaĢları aracılığı ile (gerçek veya tüzel kiĢi) ellerinde bulunduran geliĢmiĢ ülkeler, bu alanda daha etkin koruma sağlamak için her platformda bu 

konuları geliĢmekte olan ülkelerin önüne koymaktadırlar (ör. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğine iliĢkin kararda, Türkiye‘ye fikri 

mülkiyet alanında yapması gereken düzenlemeler Ģart koĢulmuĢtur).  
6 Türkiye, Bern AntlaĢmasını 1951 yılında onaylamıĢ ve ayrıca çeĢitli tarihlerde revize metinleri de onaylamıĢtır. 
7 Büro, hali hazırda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) bünyesinde faaliyet göstermektedir. 
8 Türkiye, Roma AntlaĢmasını 1995 yılında onaylamıĢtır. 
9 Türkiye Paris AntlaĢmasını ilk 1925 yılında onaylamıĢ ve daha sonraki tarihlerde revize metinleri onaylamıĢtır.  
10 World Intellectual Property Organization, (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü). 
11 Üye ülkeler listesi için bkz.; http://www.wipo.int/members/en/, (03.09.2009). 
12 World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü). 
13 Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi, yine WIPO bünyesinde oluĢturulan düzeni yeterli görmeyen geliĢmiĢ 

ülkelerin baskıları sonucunda meydana gelmiĢtir. WTO‘nun kuruluĢuna iliĢkin görüĢmelerde geliĢmiĢ ülkeler, geliĢmekte olan ülkelerin ihracatında 

önemli pay tutan tarım ve tekstil ürünlerine iliĢkin zafiyetlerinden yararlanarak, fikri mülkiyet haklarını ticaretle bağlantılı gösterip TRIPS‘i kabul 

http://www.wipo.int/members/en/
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Antlaşma kapsamına giren fikri mülkiyet hakları;  
- Telif hakları ve bağlantılı haklar, (Copyrights and related rights),  
- Patentler, (Patents),  
- Markalar, (Trade marks),  
- Coğrafi iĢaretler, (Geographical indications),  
- Sınaî tasarımlar, (Industrial designs),  
- Entegre devrelerin tasarımları, (Layout Designs of Integrated Circuits),  
- Ticari sırların korunmasına iliĢkin olanlardır [Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets)]. 
AntlaĢmanın 2, 9, 14 ve 35. maddeleri ile getirilen düzenlemelerle, fikri mülkiyet alanındaki diğer antlaĢmalarla 

(Paris AntlaĢması, Roma AntlaĢması, Bern AntlaĢması ve Entegre Devrelere ĠliĢkin Fikri Mülkiyet AntlaĢması14) 
bağlantı kurularak, bu antlaĢmaların temel hükümlerinin TRIPS‘e taraf ülkelerin sözü edilen antlaĢmalara da üye olup 
olmamalarına bakılmaksızın uygulanması imkânı getirilmiĢtir.  

 
1- Temel Ġlkeler 
A- En Çok gözetilen Ülke Kuralı 

AntlaĢmanın 4. maddesine göre, fikri mülkiyetin korunmasına iliĢkin olarak, bir üye tarafından baĢka herhangi bir 
ülkenin vatandaĢlarına tanınan her türlü avantaj, kayırma, ayrıcalık veya muafiyet, derhal ve Ģartsız olarak tüm diğer 
üye ülkelerin vatandaĢlarına uygulanacaktır. Ancak, bu kuralın bazı istisnaları mevcuttur. 
B- Ulusal Muamele Kuralı 

AntlaĢmanın 3. maddesi uyarınca her üye, Paris AntlaĢması, Bern AntlaĢması, Roma AntlaĢması veya Entegre 
Devrelere ĠliĢkin Fikri Mülkiyet AntlaĢmasında mevcut istisnalar hariç olmak üzere, fikri hakların korunması 
hususunda diğer üyelerin vatandaĢlarına, kendi vatandaĢlarına tanıdığı avantajlardan daha az avantajlı muamele 
yapmayacaktır.  

 
2- Asgari Standartlar 

AntlaĢmanın II. Kısmında fikri mülkiyet hakları sayılarak onlara iliĢkin asgari standartlar öngörülmüĢtür. ġimdi bu 
standartları ele alalım:  
A- Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar  

TRIPS, Bern sözleĢmesindeki asli yükümlülüklere üye ülkeler açısından uyma zorunluluğu getirmekte (m. 9), telif 
haklarına bilgisayar programları ve veri derlemelerini eklemekte (m. 10), kiralama hakkını düzenlemekte (m. 11), en az 
50 yıllık koruma süresi getirmekte (m. 12), telif haklarına getirilecek sınırlamalar veya istisnaları belli hallere 
özgülemektedir (m. 13). Ayrıca, fonogram prodüktörlerinin, icracıların ve yayın kuruluĢlarının korunmasına iliĢkin 
düzenlemeler de öngörülmüĢtür (m. 14). 
B- Markalar  

AntlaĢma m. 15/1 uyarınca, ―Bir iĢletmenin mal ve hizmetlerini diğer iĢletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran 
herhangi bir iĢaret veya iĢaret kombinasyonu bir marka oluĢturabilecektir‖. ĠĢaretler, ilgili mal veya hizmeti ayırt edici 
kılacak özellikte olmadıkları takdirde, üye ülkeler böyle bir iĢaretin tescil edilebilirliğini, kullanım aracılığıyla kazanılan 
ayırt edici özelliğe bağlı kılabilmektedirler. Ayrıca üye ülkeler iĢaretin marka olarak tescilinin bir Ģartı olarak, 
iĢaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edilebilir.  

Tescilli bir markanın sahibi, üçüncü kiĢilerin markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal 
veya hizmetler için aynı veya benzer iĢaretleri kullanmalarını engelleme hakkına münhasıran sahip olacaktır (m. 16/1). 

Üyeler, marka sahibinin ve üçüncü tarafların meĢru menfaatlerinin dikkate alınması koĢuluyla, bir marka ile 
tanınan haklara sınırlı istisnalar uygulayabilirler (m. 17). 

Bir markanın ilk tescili ve yenilenen her tescili, en az 7 yıl süre ile geçerli olacaktır. Bir markanın tescilinin süresiz 
olarak yenilenebilmesi mümkün kılınacaktır (m. 18). 
C- Coğrafi ĠĢaretler  

AntlaĢma m. 22/1; “Bu AnlaĢmada, coğrafi iĢaretler, bir malın kalitesinin, namının veya diğer özelliklerinin esas 
olarak coğrafi menĢeine atfedildiği durumlarda, bir malın menĢeinin herhangi bir üye‟nin ülkesi veya bu ülkede bir 
bölge veya yer olduğunu gösteren iĢaretler anlamında kullanılmaktadır” hükmünü içermektedir. Bir malın menĢeinin, 
bir baĢka coğrafi bölge olduğunu gösteren veya öneren herhangi bir yolun kullanılması yasaklanmıĢtır (m. 22/2).  

ġarap ve diğer alkollü içeceklerdeki coğrafi iĢaretler m. 23‘deki düzenlemeyle korunmuĢtur. 
D- Sınaî Tasarımlar  

Sınaî tasarımlar, bir ürünün Ģekil, renk, doku ve malzemesine iliĢkindir. Bağımsız olarak yaratılmıĢ yeni veya 
orijinal sınaî tasarımlar koruma kapsamındadır. Üyeler, sınaî tasarımların taklitlerinin önlenmesine yönelik gerekli 
önlemleri alacaklar ve iç mevzuatlarında koruma süresini en az 10 yıl olarak öngöreceklerdir. 
E- Patentler  

AntlaĢma m. 27/1 uyarınca, ―yeni olmaları, bir buluĢ basamağını içermeleri ve sanayide uygulanabilmeleri 
koĢuluyla, teknolojinin her alanında, ürünlerle veya usullerle ilgili her türlü buluĢ için verilebilecektir”. Ġlaç sektörünü 
ilgilendiren farmakolojik ve tarımsal kimyevi ürünler de patent koruması kapsamındadır (m. 70/8).  

Öte yandan üyeler, belli Ģartlarda kamu düzeni veya genel ahlakı korumak, insan, hayvan veya bitki yaĢamını veya 
sağlığını korumak ya da çevrenin ciddi biçimde zarar görmesini engellemek için bir buluĢu patent verilebilir buluĢlar 
dıĢında bırakabileceklerdir (m. 27/2).  

Üyeler, patent hakkını düzenlerken patent sahibine Ģu hakları tanıyacaklardır;  
- Patent sahibi, izni alınmaksızın patent konusu üründen üçüncü kiĢilerin yararlanmalarını (imalat, kullanma, 

satıĢa arz, satıĢ, ithal etme ve benzer durumlar) engelleyebilecektir (m. 28/1a).  
- Patent konusu bir usule iliĢkin ise, patent sahibi bu usulün üçüncü kiĢilerce kullanılmasını, bu usulle üretilen 

üründen yararlanmalarını engelleyebilecektir (m. 28/1b). 
- Patent sahipleri, patenti devretme veya veraset yoluyla intikal ettirme ve lisans sözleĢmelerine konu etme 

                                                                                                                                                                  
ettirmiĢlerdir. Fikri mülkiyet alanında daha esnek kurallara sahip olan geliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkelere TRIPS‘in maliyeti çok yüksek 

olmuĢtur.  
14 Washington‘da imzalanan antlaĢma halen yürürlüğe girmemiĢtir. 
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hakkına sahip olacaklardır (m. 28/2). 
Patentlerin koruma süresi patent baĢvuru tarihinden itibaren hesaplanacak Ģekilde asgari 20 yıl olarak kabul 

edilmiĢtir (m. 33). 
Üyeler, patentten normal olarak yararlanılmasına makul ölçüler dıĢında aykırı olmaması ve patent sahibinin yasal 

menfaatlerine makul ölçüler dıĢında zarar vermemesi koĢuluyla, patent hakkının kullanılmasına bir takım istisnalar 
getirebilirler (m. 30). Madde 31‘de düzenlenen koĢulların yerine getirilmesi Ģartıyla da, patent sahibinin izni alınmadan 
patentin kullanılmasına izin verilmesi mümkün kılınmıĢtır.  
F- Entegre Devrelerin Topografları  

Entegre devre, elektronik bir iĢlevi veya bunun gibi diğer iĢlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıĢ, en az bir 
aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir 
araya getirilmiĢ ara veya son formdaki bir üründür (m.2/a). 

Entegre devre topografyası ise entegre devreyi oluĢturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim 
amacıyla hazırlanmıĢ ve herhangi bir formatta sabitlenmiĢ görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin 
üretiminin herhangi bir aĢamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü ifade eder

15
 (m.2/b). 

Bu alanda 1989 yılında imzalanmıĢ olan Entegre Devrelerin Korunmasına ĠliĢkin AntlaĢması‘ndaki asli 
yükümlülüklere TRIPS tarafından gönderme yapılarak, orada belirtilen hususların üye ülkeler için de geçerli olacağı 
öngörülmüĢtür. Hak sahipleri bu konuda en az 10 yıllık bir koruma süresinden yararlanacaklardır (m. 35–38). 
G- Ticari Sırlar 

Ticari sırların sahipleri, bu sırlardan üçüncü kiĢilerin haksız bir Ģekilde yararlanmalarını (baĢkalarına ifĢaa, 
baĢkalarının elde etmesi veya kullanması) engelleme haklarına sahip olacaklardır.  

Bunun için bu tür sırların, aynı ticari uğraĢı içindeki kimselerce bilinmiyor olması, ekonomik değerinin bulunması 
ve sır olarak kalması için gerekli önlemlerin alınmıĢ olması gerektiği vurgulanmıĢtır (m. 39).  

 
3- SözleĢmeye Bağlı Lisanslarda Rekabete Aykırılıklar 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olan ve rekabeti kısıtlayan bazı lisans uygulamalarının veya koĢullarının ticareti 
olumsuz yönde etkilemesi, teknoloji transferini ve yayılmasını engellemesi hallerinde, üye ülkeler milli mevzuatlarında 
bu tür rekabet ihlallerini önleyecek uygun önlemler alabileceklerdir (m. 40). 

 
4- Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması 

TRIPS AntlaĢmasının III. Kısmı fikri mülkiyet haklarının etkili korunması için yargısal baĢvuru yollarını ayrıntılı 
bir Ģekilde düzenlemiĢtir. 

AntlaĢma m. 41/2 uyarınca, “Fikri mülkiyet haklarının uygulanması ile ilgili usuller adil ve eĢit olacaktır. Bu 
usuller gereğinden daha karmaĢık veya masraflı olmayacak veya makul - olmayan zaman - sınırlarına veya haksız 
gecikmelere sebebiyet vermeyecektir”.  

Özel hukuk yargılamasına iliĢkin temel ilkeler (hukuki baĢvuru yolu, vekille temsil edilebilme, delillerin ikamesi) 
AntlaĢmanın 42 ve 43‘üncü maddeleri ile düzenlenmiĢtir.  

Mahkemeler hak ihlali halinde men kararları, tazminata hükmedebilecekleri gibi gerek hak ihlali konusu ürünlere 
gerekse üretim araçlarına el konulması yönünde kararlar verebilirler (m. 44–46). Bu önlemler haksız olarak 
uygulanmıĢsa, zarar görene tazminat yükümlülüğü vardır (m. 48). Ayrıca, üyeler bu önlemleri idari usulle de 
düzenleyebilirler (m. 49). 

Mahkemeler, bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesini önlemek ve özellikle ithal mallarla ilgili olarak 
gümrükten çekildikten hemen sonra, üçüncü kiĢilerin kendi yetki bölgelerindeki ticaret kanallarına girmesini 
engellemeye ve ihlal etmelerine yönelik iddialarla ilgili delilleri korumak amacıyla ihtiyati tedbir kararları verebilirler 
(m. 50). 

Üyeler, hak sahibinin baĢvurusu üzerine sahte veya telif hakkına tabi korsan malların ithalini engelleyecek 
usulleri, milli mevzuatlarında belirteceklerdir (m. 51). Sınırlarda alınacak önlemler ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir 
(m. 52–60). 

 
Sonuç 

Günümüzde fikri mülkiyet hakları özellikle küreselleĢme olgusunun da itici gücüyle, dünyanın neredeyse her 
ülkesinde tartıĢılan ve üzerinde ekonomik ve hukuki yorumlar yapılan popüler bir alan haline gelmiĢtir. Fikri mülkiyet 
hakları, dünya ekonomisindeki artan önemine paralel olarak gerek ulusal ve gerekse uluslararası gündemin baĢında yer 
tutmaktadır. Bu alan bundan sonra da statik kalmayacak ve dinamik yapısını hem ulusal ve hem de uluslararası 
düzlemede sürdürecektir. 

Ekonomik olarak geliĢmiĢ ülkeler Ģeklinde ifade edilen ülkelerde fikri mülkiyet haklarının korunmasının 
gerekliliği düĢüncesi mutlak olarak kabul edilmekte ve bu alanları düzenleyen hukuki alt yapının kurulmasında tereddüt 
edilmemektedir. Buna karĢın, geliĢmekte olan ülkelerin fikri mülkiyet haklarının Ģekillenmesinde rollerinin bir hayli 
sınırlı olduğunu ifade etmek gerekir. Bunda baĢta bu alanda yetiĢmiĢ kalifiye insan gücünün yetersizliği olmak üzere 
ekonomik imkânsızlıklar, bilgi kaynaklarına ulaĢımda yaĢanan sorunlar ve bunlara bağlı olarak politika üretememe gibi 
faktörlerin rol oynadığını belirtmemiz gerekir. 

Bunun doğal sonucu olarak da küresel düzlemde bu alandaki düzenlemeleri yeknesak hale getirmeye iliĢkin 
çalıĢmalarda da yine geliĢmiĢ ülkeler inisiyatif almaktadır. Bu konuda geliĢmiĢ ülkelerin inisiyatif almaları elbette 
onların ekonomik olarak yararınadır. Ancak bundan sonraki süreçte küresel ekonomiye entegre olup rotasını geliĢme 
yönüne çevirecek olan bütün ülkelerin bu alanları da geliĢmiĢ ülkelerdeki normlara paralel olarak hukuki düzenlemeye 
kavuĢturmaları ve bu alanı düzenleyen uluslararası düzenlemeleri takip edip bunlara da taraf olmaları elzem olacaktır. 
Bu itibarla, Kırgızistan gibi genç devletlerin de bu alanları düzenlemekten ve yine bu alanlara iliĢkin uluslararası 
geliĢmeleri takip etmekten geri kalmamaları gerekir. 

                                                 
15 Bkz. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun (m.2/a, b), RG. 30.4.2004, S. 25448. 
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Özet 
Ġktisadi büyüme kuramlarından klasik üretim fonksiyonunda üretim faktörlerinin etkin kullanımı sıralanırken; bu 

anlamda emek ve sermaye önemli unsur olarak kabul edilir. Ancak, iktisat yazınındaki geliĢmelere paralel olarak 
özellikle sermaye unsurunun önemine atıflar daha da fazlalaĢırken; bu kez de sermaye tanımlamasında farklılaĢmalar 
dikkati çekmeye baĢlamıĢtır. Bu yönüyle üretim sürecinde klasik boyutuyla sermaye unsuru fiziki sermaye olarak 
adlandırılırken, özellikle kalkınma iktisadı boyutuyla daha sonraları yetiĢkin iĢgücü için yapılan harcamaları da dikkate 
alacak Ģekilde ele alınan tanımlamadaki değiĢimden hareketle, beĢeri sermaye unsurunun önemine vurgu yapılır 
olmuĢtur. Buna karĢılık üçüncü bir sermaye tanımlamasına yönelim ise iktisatçılardan çok, sosyologların inceleme 
konusu yaptıkları Ģekliyle dikkati çekmeye baĢlayan ve son zamanlarda iktisatçıların da ele aldıkları sosyal sermaye 
unsurudur. Dolayısıyla önceleri sosyologlar, antropologlar ve siyaset bilimcileri tarafından ele alınan güvenilirlik 
olgusu, sosyal sermayenin de temelini oluĢturmuĢtur. Bu yönüyle sosyal sermaye, hem ülkelerin geliĢmiĢlik farkını 
ortaya koymakta hem de geliĢmiĢliğin temelinde giriĢim unsurunun önemine atıf yapmaktadır. Özellikle firmaların hızlı 
değiĢim-üretim süreçlerine uyum sağlayabilecek boyutta olması, modern üretim ve güvenilirlik esasına bağlanmaktadır. 
Üretimde esneklik ve değiĢimin takip edilebilirliğinde modern üretim süreçleri içerisinde olabilme ve güvenilirlik 
boyutunu bünyede taĢıyabilme toplumsal anlamda iktisadi kalkınmanın temelini oluĢtururken; bireysel anlamda da 
sosyal sermaye içerikli giriĢimcilik anlayıĢının merkezinde yer almaktadır. Sosyal sermaye içerikli modern giriĢimci, 
sözleĢmelerde güven ve kurumsallık boyutuyla hareket ederek fırsatlardan yararlanabilmektedir. Buna karĢılık 
geleneksel giriĢimci tipi, güvenilirlikten yoksundur ve fırsatları bünyesine taĢıyamamaktadır. Dolayısıyla mikro bazda 
firma ölçeğinde saha araĢtırmaları ile belirlenebilecek sosyal sermaye olgusu, makro bazda kendini temsil edecek uygun 
gösterge seçimine dayalı olarak varlığı ortaya konulabilir ve ancak buna bağlı olarak sosyo-ekonomik yapıya etkisi 
inceleme konusu yapılabilir. Bu çalıĢmada makro bazda sosyal sermaye olgusu geçiĢ ekonomileri özelinde inceleme 
konusu yapılmıĢtır. Dolayısıyla geçiĢ ekonomilerinden bir kısmının geçiĢ sürecini çabuk atlatarak geliĢmiĢ ülkeler 
statüsüne büründükleri; bir kısmının ise 1991‘deki Ģartları dahi kaybederek, az geliĢmiĢlik kısır döngüsü içerisine 
girdikleri dikkat çekmektedir. ÇalıĢmada, geçiĢ ekonomilerinin geliĢmiĢlik ya da az geliĢmiĢlik yapısına yönelimlerinde 
sosyal sermaye ve giriĢimcilik boyutu inceleme konusu yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, GiriĢimcilik, Ekonomik kalkınma, GeçiĢ ekonomileri. 
JEL Kodları: G38, O43, P31. 

 
I. GiriĢ 

Ġktisadi büyüme açısından klasik üretim fonksiyonunda üretim faktörlerinin etkin kullanımı sıralanırken; bu 
anlamda emek ve sermaye önemli unsur olarak kabul edilir. Ancak, iktisat yazınındaki geliĢmelere paralel olarak 
özellikle sermaye unsurunun önemine atıflar daha da fazlalaĢırken; bu kez de sermaye tanımlamasında farklılaĢmalar 
dikkati çekmeye baĢlamıĢtır. Bu yönüyle üretim sürecinde klasik boyutuyla sermaye unsuru fiziki sermaye olarak 
adlandırılırken, özellikle kalkınma iktisadı boyutuyla daha sonraları yetiĢkin iĢgücü için yapılan harcamaları da dikkate 
alacak Ģekilde ele alınan tanımlamadaki değiĢimden hareketle, beĢeri sermaye unsurunun önemine vurgu yapılır 
olmuĢtur. Buna karĢılık üçüncü bir sermaye tanımlamasına yönelim ise iktisatçılardan çok, sosyologların inceleme 
konusu yaptıkları Ģekliyle dikkati çekmeye baĢlayan ve son zamanlarda iktisatçıların da inceleme konusu yaptıkları 
sosyal sermaye unsurudur. Sosyal sermaye olgusunun iktisadi kalkınmanın temeline oturtulmaya baĢlaması, özellikle 
son 20 yıldaki geliĢmeler paralelinde ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Önceleri sosyologlar, antropologlar ve siyaset 
bilimcileri tarafından ele alınan güvenilirlik olgusu, sosyal sermayenin de temelini oluĢturur (Francois and Trust, 2003: 
4). M. Weber (1958)‘de ele alındığı Ģekliyle, sosyolojik anlamda güvenilirlik boyutu, sosyal normlar, tutumlar, kültür 
ya da inançların kalkınmada önemli rol oynadığına iĢaret eder olmuĢtur. Landes (1998) de 16. yüzyıl Avrupa‘sında 
kültürel farklılıkların geliĢmiĢlikteki rolüne atıfta bulunarak, ilerlemenin teknolojiye, teknolojinin de teknolojik 
değiĢimi besleyen sosyal tutum ve davranıĢlar kümesinden oluĢan kurumsal altyapıya bağlamıĢtır. Dolayısıyla 
toplumsal yapının kurumsal unsurlarla beslenmesinde, toplumun dinamik bir hal almasını sağlayan göç unsuru ile 
beslendiği ifade edilir. Bu yönüyle davranıĢ, kültür ve tutumlar kümesi sosyal sermaye olarak tanımlanır. Fukuyama 
(2000)‘nın ele aldığı Ģekliyle sosyal sermaye, grup üyeleri arasında iĢbirliğine müsaade eden enformel değerler veya 
düzenlemeler demeti olarak kabul edilir (Francois and Trust, 2003: 1-3). Sosyal sermayenin, beĢeri ve fiziki sermaye 
gibi birikimli olarak değil, bireysel birikiminin yatırım kararı olarak kendini göstermesi boyutu onun temel 
karakteristiğidir (Glaeser, 2000: 778). Bu yönüyle sosyal sermaye, hem ülkelerin geliĢmiĢlik farkını ortaya koymakta 
hem de geliĢmiĢliğin temelinde giriĢim unsurunun önemine atıf yapmaktadır. 

Bu açıdan tarım toplumundan sanayi toplumuna ve sanayi toplumundan da bilgi toplumuna bir evrimin yaĢandığı 
günümüz dünyasında, üretim yapılarında değiĢiklikler gözlenirken; bunda en önemli fonksiyonu sosyal sermayenin 
göreceği açıktır. ġöyle ki, sanayi toplumunda üretim için makine ve iĢgücünün organizasyonu ve dolayısıyla bunu 
sağlayacak teknikler esasken; yeni toplumsal düzenin ise bilgi etrafında örgütlenmeyi gerekli kıldığı açıktır. Dolayısıyla 
sanayi toplumunda fiziki sermaye en önemli faktör iken; bilgi toplumunda bilgiyi üreten beĢeri sermaye ile beĢeri 
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sermaye orijinli sosyal sermaye unsuru ön plana çıkmaktadır (Temurlenk vd., 2007: 34). Bu yönüyle beĢeri sermayenin 
sosyal sermayeyi de içeren bir yapısının olduğu dikkat çekmektedir. Diğer bir ifadeyle sosyal sermayenin oluĢumu için 
beĢeri sermaye ―gerekli Ģart‖tır, ama ―yeterli Ģart‖ değildir. Yeter Ģart olmamasında da sosyal sermayenin üretkenlik 
için gerekli olan deneyim ve yetenek ile bağlantılı sinerjinin yaratılabilirliği önem arz eder. Daha açık bir ifadeyle 
ülkeler arası ekonomik geliĢmiĢlik farklılıklarının açıklanmasında, gerek fiziki, gerekse beĢeri sermaye unsurunun tek 
baĢına yeterli olmadığı, geliĢme farklılıklarında sosyal sermayenin rolüne vurgu söz konusu olmuĢtur. Bu yönüyle 
sosyal sermaye; ―siyasal-kurumsal-yasal düzenlemelerin‖ etkisiyle iktisadi kalkınmanın gerçekleĢtirilmesinde 
geleneksel üretim faktörlerinin tamamlayıcısı konumundadır. Özellikle bilginin paylaĢımı yoluyla, klasik iktisadın tam 
bilgilenmenin olduğuna dair varsayımının gerçekleĢmesine olanak sağlanarak, ―kaynakların etkin kullanımı-üretim 
artıĢı-yüksek refah teslisi‖nin gerçekleĢmesine mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan firmaların hızlı değiĢim-üretim süreçlerine uyum sağlayabilecek boyutta olması, modern üretim ve 
güvenilirlik esasına bağlanmaktadır. Bu yönüyle üretimde esneklik ve değiĢimin takip edilebilirliğinde modern üretim 
süreçleri içerisinde olabilme ve güvenilirlik boyutunu bünyede taĢıyabilme toplumsal anlamda iktisadi kalkınmanın 
temelini oluĢtururken; bireysel anlamda da sosyal sermaye içerikli giriĢimcilik anlayıĢının merkezinde yer almaktadır. 
Ortaya çıkan bu perspektifte, giriĢimci tipi modern ve geleneksel olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Modern giriĢimci, 
sözleĢmelerde güven ve kurumsallık boyutuyla hareket ederek fırsatlardan yararlanabilmekte; buna karĢılık geleneksel 
giriĢimci tipi, güvenilirlikten yoksun ve dolayısıyla fırsatları bünyesine taĢıyamamaktadır. Özetle mikro bazda firma 
ölçeğinde saha araĢtırmaları ile belirlenebilecek sosyal sermaye olgusu, makro bazda kendini temsil edecek uygun 
gösterge seçimine dayalı olarak varlığı ve buna bağlı olarak sosyo-ekonomik yapıya etkisi inceleme konusu yapılabilir 
(Francois and Trust, 2003: 5-7). 

Bu çalıĢmada da eski demir perde ülkeleri olarak adlandırılan sosyalist planlamacı-müdahaleci sosyo-ekonomik 
sisteme sahip ülkelerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yapıda yaĢadıkları dönüĢümün ifadesi olarak geçiĢ ekonomileri 
olarak tanımlandıkları bilinmektedir. GeçiĢ ekonomilerindeki zamana bağlı olarak ortaya çıkan geliĢmeler 
incelendiğinde, bir kısmının geçiĢ sürecini çabuk atlatarak geliĢmiĢ ülkeler statüsüne büründükleri; bir kısmının ise 
1991‘deki Ģartları dahi kaybederek, az geliĢmiĢlik kısır döngüsü içerisine girdikleri gözlenmektedir. Bu çalıĢmada, geçiĢ 
ekonomilerinin geliĢmiĢlik ya da az geliĢmiĢlik yapısına yönelimlerinde sosyal sermaye ve dolayısıyla giriĢimcilik 
boyutu inceleme konusu yapılacaktır. 

 
II. Sermaye Tanımlamaları ve Sosyal Sermaye 

Sosyal sermaye olgusu, iyi durumda olan bireylerin daha iyi bağlantıları olduğunu anlatmaktadır. Diğer taraftan 
simgesel sermaye ise ekonomik, kültürel ve sosyal sermayenin algılamaya dayalı olarak aldıkları biçimlerle iliĢkili bir 
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ―sosyal sermaye, karĢılıklı tanıĢıklık ve tanıma sonucu oluĢmuĢ ve az 
çok kurumsallaĢmıĢ kalıcı iliĢkiler ağ düzeneğine sahip olmanın birey ya da gruba sağladığı gerçek ya da sanal 
kaynakların tümüdür.‖ Ġktisatçıların kullandıkları kavramlar arasında yer alan beĢeri sermaye kavramının sosyal 
sermayeyi açıklayıcı bir kavram olduğu söylenemez. Bu yönüyle beĢeri sermaye bireylerin niteliğini belirtirken; sosyal 
sermaye bireyler arasında yaratılan bir niteliğe-özelliğe iĢaret eder (Sargut, 2006: 3). Diğer taraftan Coleman (1988: 
95), sosyal sermayeyi yükümlülükler ve bekleyiĢler, bilgi kanalları ve sosyal normlar olarak tanımlar. Putnam (1993: 
167) da sosyal sermayeyi bireylerin ve hanehalklarının iletiĢim ağları ile bir bütün olarak toplumsal dıĢsallıklar yaratan 
birleĢik norm ve değerler gibi sosyal organizasyonların özellikleri olarak tanımlar. Benzer Ģekilde Coleman (1990: 304) 
ise sosyal sermayeyi yokluğunda fark edilebilen belirli amaçları baĢarmak için gerekli olan sosyal yapının görünümü 
Ģeklinde ifade eder. Tam bir görüĢ birliğine varılan sosyal sermaye tanımlaması bulunmamakla birlikte, literatürde 
kullanılan tanımlamalarda sosyal sermaye unsurları olarak; (i) müşterek normlar (Coleman, 1988; Putnam, 1993; 
Knack and Keefer, 1997; Putnam 2000; Woolcock and Narayan, 2000), (ii) güven (Putnam, 1993; Knack and Keefer, 
1997), (iii) kolektif bir şekilde faaliyette bulunmak için insanlara izin veren iletişim ağları (Putnam, 1993 ve 2000; 
Woolcock and Narayan, 2000, Sobel, 2002) Ģeklinde üç kavram üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Bu dağınıklığı (Knowles, 2005: 
5) güven, iletiĢim ağları (veya grup üyeliği) ve müĢterek normlardan oluĢan üç kavramın bileĢimi olarak ele almıĢtır 
(Mina, 2005: 4-5). 

Diğer taraftan bir ülkenin kültürü giriĢimcilikle iliĢkilidir. Burada daha yüksek ferdiyetçilik olgusu da daha yüksek 
giriĢimcilik anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifadeyle bir ülkede giriĢimcilik oranı, kalkınma düzeyinin orta ya da 
düĢük olduğu durumda, ferdiyetçilikle negatif iliĢkili ve buna karĢılık kalkınma düzeyi yüksek olduğunda, 
ferdiyetçilikle pozitif iliĢkilidir (Pinillos and Reyes, 2009: 1). Tıpkı Feder‘in dıĢa açılma ve ekonomik büyüme 
iliĢkilerinde olduğu gibi, burada da eĢik değer sorunu vardır. DıĢa açılma ve ekonomik büyüme iliĢkilerinde, asgari 
kalkınmıĢlık düzeyine ulaĢmadan ekonomilerin dıĢa açılmasının büyüme etkileri yaratamayacağı ileri sürülür (Feder, 
1982). Ġnsanların organizasyonlara katılım ya da iĢbirliği yapma gönüllülüğü üzerinde durarak, düĢük ve yüksek 
seviyeli güvene sahip ülkeleri birbirinden ayırt etmiĢtir. Amerika ve Japonya gibi ülkelerde gönüllü organizasyonlara 
katılım eğilimi çerçevesinde yüksek güven düzeyine sahip ülkeler konumunda iken, Çin gibi sosyalist ülkelerin ise 
düĢük güven seviyesine sahip olduğu tespit edilmiĢtir (Çetin, 2006: 76). 

Güven unsuru çerçevesinde yeni bilgiyi ekonomik fırsatlara çevirebilme yeteneği; maharet, yetenek, öngörü ve 
koĢullar setinin içerir. Dolayısıyla Schumpeter (1947)‘in ifadesiyle ―yatırımcı fikirleri üretir; giriĢimci o fikirleri 
yapar… bir fikir ya da bilimsel prensip değildir, o kendiliğinden ekonomik pratiğin önemine haizdir‖ (Braunerhjelm, et 
al., 2010: 106-107). Bu perspektifte giriĢimcilik ve firma devri, ekonomik kalkınma ve büyümede önemli rol oynarken; 
bu konudaki bakıĢ açısını piyasa teorisi perspektifinde Baumol ve diğ. (1982) daha ileriye taĢımıĢlardır (Eliasson and 
Henrekson, 2004: 7). Firma ölçeğindeki bakıĢ açısında firmanın büyümesi-geliĢmesi anlamında düĢünülebilecek olgu, 
ulusal ölçekte ekonomik geliĢme ve verimlilik artıĢının anahtarı olarak ekonominin giriĢimcilik kapasitesine 
bağlanmaktadır. Bu bağlamda giriĢimcilik kapasitesi ekonomik büyüme, istihdam artıĢı ve küresel rekabette önemli 
fonksiyonlar icra edebilmektedir. Dolayısıyla ileri teknoloji kümeleri olarak da adlandırılan Silikon Vadisi gibi 
yenilikçiliği ve giriĢimciliği besleyen unsurların kamu eliyle desteklenmesi gerekliliği savunulur (Audretsch, 2009: 
246). Bu bağlamda ―stratejik ticaret politikası‖ argümanı geliĢmiĢ ülkeler için ve ―genç endüstriler tezi‖ argümanı da 
geliĢmekte olan ekonomiler için kamusal desteğin önemine atıfta bulunurlar. ġöyle ki, sanayileĢmiĢ bir ülkenin 
korumacı önlemlerle gelecekte hızlı büyümede kilit kabul edilen yarı-geçiĢkenler, bilgisayar, iletiĢim araçları ve benzeri 
endüstrilerde karĢılaĢtırmalı üstünlükler yaratabilmek amacıyla korumacılığa cevaz vermektedirler (Seyidoğlu, 2007: 
145-149). 
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Ekonomide giriĢimciliğin değiĢen rolü sadece tarihsel süreçte değil, aynı zamanda ekonomik modellere de uygun 
olacak Ģekilde ekonominin üç farklı yönünü yansıtır. Birincisi, fiziki sermayenin öneminde vurgu yapar ve Solow 
modeliyle çerçevesi belirlenen kamu politikası tartıĢmasına katkıda bulunur. Neoklasik iktisat orijinli Solow‘un büyüme 
modeli, ekonomik büyümeyi sermaye ve emeğin fonksiyonu olarak görür. Bu açıdan özellikle istihdam yaratma ve 
ekonomik büyümenin gerçekleĢtirilebilirliği ancak fiziki sermaye stokunun artırılabilirliğine bağlıdır. Ġkincisi, bilginin 
önemine vurgu yapar ve Romer modeline atıfta bulunur. KüreselleĢme sadece fiziki sermayenin önemini azaltmakla 
kalmamıĢ, aynı zamanda mekansal kısıtını da azaltmıĢtır. Bu bakımdan fiziki sermaye yüksek maliyetli yerlerden düĢük 
maliyetli yer veya bölgelere doğru hareket etmeye baĢlamıĢtır. GeliĢmede fiziki sermaye maliyeti ya da verimliliği 
yerine, bilgiye dayalı sermaye unsuru ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır ki bu yönüyle araĢtırma-geliĢtirme unsuru 
büyümenin temel dinamiği olarak kabul görmeye baĢlamıĢtır. Üçüncüsü, bilgiye dayalı giriĢimciliğin rolüne yoğunlaĢır 
ve giriĢimci bir toplumun nasıl yaratılacağı hususunda kamu politikalarını inceleme konusu yapar. Bu noktada Ar-Ge 
faaliyetlerinin büyük firmalar dıĢındaki birlikler ya da üniversitelerce üretilmesi ve bunun da küçük firmalarca 
yenilikçilik olarak üretim süreçlerine dahil edilmesi hususu ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Küçük firmalarda yenilikçilik 
süreçlerinin ise bilginin yayılma etkileri ile kendini göstererek egzojen, yani dıĢsal bir unsur olarak kabul edilmesi ve 
etkin kullanımı hususuna atıf vardır. Bilginin yayılması ve firma bünyesine alınması ise içsel büyüme teorilerinin 
temelini oluĢturur. Bu yönüyle giriĢimcilikte bilginin yayılması teorisi tam olarak ticarileĢtirilmemiĢ kurumlar ve 
üniversiteler tarafından yaratılan bilgi ve fikirleri fırsatlara-yatırımlara dönüĢtürmenin önemli bir kaynağı olarak 
tanımlar. Daha düĢük maliyetlerle bilginin üretime dönüĢümünü sağlayan bilginin yayılma etkilerinin ise giriĢim 
sermayesi olarak adlandırıldığı ve bu yönüyle yayılma etkilerini sağlayan mekanizmasının sosyal sermaye unsuru  
olduğu kabul edilmektedir (Audretsch, 2009: 246-252). 

Bir ekonomi veya toplumun giriĢimcilik sermayesi, yeni firmaları yaratmaya yardımcı olan kurumlar, kültür ve 
tarihsel bileĢeni ifade eder. Bu, giriĢimci davranıĢının sosyal kabulü gibi birçok görünümü içerir, ama Ģüphesiz risk ve 
kazançları paylaĢmada istekli olan bankerler ve giriĢim sermayesini koyan acenteler ile yaratıcı yeni firmaların riskinin 
üstesinden gelmeye istekli olan bireyleri kapsar (Audretsch, , 2009: 252). Söz konusu isteklilik sosyal sermayenin temel 
öğesi olarak kabul edilirken; yukarıdaki açıklamalardan hareketle sosyal sermaye unsuru olarak da Ģu unsurlar 
sayılabilir. BeĢeri sermaye (ortalama okul yılı), dıĢa açıklık (X/GDP; dıĢa açıklık aynı zamanda dıĢarıdan bilgi transfer 
edebilme aracı iĢlevine de sahiptir), güven (Gini katsayısı; gelir dağılımında adaletin sağlanması toplumsal dayanıĢma 
ve güven unsuru olarak kabul edilebilir), kentleĢme veya tarım dıĢı istihdam, özgürlükler vb. (Braunerhjelm, et al., 
2010: 106). 

 
III. Sosyal Sermaye ve GiriĢimcilik 

Schumpeter giriĢimciliği istihdam, icat ve refah etkileri yoluyla ekonomik kalkınmanın önemli bir mekanizması 
olarak kabul eder. GiriĢimciliğin dinamikleri, kurumsal yapıya ve ekonomik kalkınma düzeyine bağlı olarak farklılıklar 
sergileyebilmektedir. GiriĢimcilik faaliyetlerinin doğası ve yapısı, gereklilik ve fırsatçılık giriĢimciliğinin nispi 
miktarınca yansıtıldığı Ģekliyle ülkeler arasında değiĢiklik arz eder. Diğer taraftan ekonomiyi Ģekillendiren çevre, 
herhangi bir ülkede giriĢimciliğin dinamiklerini etkiler. Bu çevre, yönetiĢim kalitesi, sermaye ve diğer kaynaklara 
eriĢim ve giriĢimcilerin algılamaları gibi diğer karakteristikleri etkileyen ekonomik kalkınma ve kurumlar arasındaki 
bağımlılık olarak kendini gösterir. Kurumlar, davranıĢsal ekonominin (North, 1990) ve ekonomik iĢlemlerin 
(Williamson, 1998) kritik belirleyicileri olup, giriĢimciliğin hem arz hem de talep boyutunda doğrudan ve dolaylı etkiler 
yaratabilirler (Acs, 2008: 219). 

Ekonomik kalkınmanın üç temel aĢaması olduğu kabul edilir: (i) faktör itiĢi aĢaması (factor-driven stage), (ii) 
etkinlik itiĢi aĢaması (efficiency-driven stage), (iii) icatçılık itiĢli aĢama (innovation-driven stage). Birinci aĢamada 
malların üretiminde düĢük maliyet etkinliği ya da düĢük katma değerli ürünler yoluyla rekabetçilik sağlanır. Bu aĢama 
aynı zamanda tarım dıĢında serbest meslek erbabı (küçük ölçekli imalatçı firmalar ve hizmetler) oranlarının yükselmeye 
baĢladığı durumu yansıtır ve bilgi üretimi veya kullanımı ya çok düĢüktür ya da hemen hemen hiç yoktur. Ġkinci 
aĢamaya yönelimde üretimde etkinliklerinin artırmak ve bir sonraki kalkınma aĢamasına adapte olabilmek için emek 
gücünün eğitim düzeyini yükseltmek zorundadırlar, Ġkinci aĢamayı tamamlamak için ülkeler Ģirketlerin ölçek 
ekonomilerini kullanmalarına olanak sağlayan büyük pazarlarda etkin üretim pratiklerine sahip olmak zorundadırlar. Bu 
aĢamada bulunan endüstriler imalatçılardır veya temel hizmetleri temin eder konumdadırlar. Ayrıca birinci aĢamadan 
farklı olarak ikinci aĢamada serbest meslek erbabı oranlarında azalıĢların varlığı dikkat çeker. Özellikle bireylerin farklı 
yönetsel yeteneklerindeki geliĢmelere bağlı olarak ekonomide refah düzeyi daha da artarken, ortalama firma hacmi 
büyüyecektir. Zira ortalama firma hacmi büyümeye baĢlar; yani emek ve sermayenin ikamesi söz konusu olduğunda, 
firma büyüklüğü de ekonomide servetin artan bir fonksiyonu olur. Diğer bir ifadeyle, sermaye ve emek ikamesi varsa, 
sermaye stokundaki bir artıĢ iĢgücü verimliliğini artırır ve yönetim verimliliğini azaltır. Ġcatçılık itiĢli aĢama giriĢimcilik 
faaliyetlerinde bir artıĢla tanımlanır. Bu aĢamada firma hacmi büyürken, giriĢimcilik faaliyetlerinde kaymalar söz 
konusudur. Bu son aĢamada ekonomide imalat sanayinin payı azalırken, hizmetler sektörü ve onun alt sektörü 
konumundaki ticari faaliyetlerde geniĢleme söz konusu olur. Bilindiği gibi ticari faaliyetler giriĢimciler için daha fazla 
fırsatlar sunar. Diğer taraftan telekomünikasyon gibi bilgi teknolojilerindeki (mail, fotokopi, kiĢisel bilgisayarlar, 
internet, web hizmetleri, mobil telefon v.b.) geliĢmeler giriĢimcilikte verimliliği artırabilmektedir; bu araçlar hem daha 
az pahalı hem de daha az zaman alıcı olup bireylerin bilgiye ulaĢma olanaklarını artırabilmektedir. Son olarak yüksek 
faktör ikamesi esnekliği kiĢi baĢına daha fazla sermaye imkanı sunduğu gibi, kiĢisel giriĢimciliğin oluĢumunu de 
kolaylaĢtırmaktadır. Dolayısıyla daha yüksek ikame esnekliği ile tanımlanabilecek bir ekonomide daha yüksek bir 
kalkınma düzeyi, daha fazla giriĢimci ve daha küçük firmaların oluĢması beklenir (Acs, 2008: 220-221). Burada ifade 
edilen aĢamaları kalkınma iktisadı açısından ―üç sektör kanunu‖na benzetmek mümkündür. Bilindiği gibi üç sektör 
kanununda, milli gelirin veya istihdamın üç temel sektör açısından dağılımı söz konusudur. 
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ġekil 1. GeliĢmiĢlik Düzeyine Bağlı Olarak Sektörel Yapılar ve GeliĢmeyi Besleyen Unsurlar 

 
Yukarıdaki Ģekle göre tarım, sanayi ve hizmetler sektöründen oluĢan bir yapıda, ülke az geliĢmiĢ konumda ise, 

milli gelirin veya istihdamın büyük bir kısmı tarım sektöründedir. Ülkedeki geliĢmiĢlik düzeyi sanayileĢme hamlelerine 
bağlı olarak geliĢmekte olan bir ülke yapısına girmiĢse, bu durumda milli gelir veya istihdamda sanayi sektörünün payı 
göreceli olarak daha yüksektir. Ülkenin geliĢmiĢlik düzeyine ulaĢması ile birlikte, milli gelir ve istihdamda en yüksek 
payın hizmetler sektöründen oluĢtuğu gözlenir. Dolayısıyla tarım toplumu aĢamasında bulunan bir ekonominin birinci 
aĢamada, yani faktör itiĢi aĢamasında olduğu söylenebilir (Az GeliĢmiĢ Ülke-AGÜ). Ekonomide sanayinin payının 
arttığı toplumların ise ikinci aĢamada, yani etkinlik itiĢi aĢamasında bulunduğu ifade edilebilir (GeliĢmekte Olan Ülke-
GOÜ). Bilgi toplumu olarak da ifade edilen aĢamada hizmetler sektörü daha ön planda ise, bu durumda toplumun 
üçüncü aĢamada, yani icatçılık itiĢli aĢamasında olduğu ileri sürülebilir (GeliĢmiĢ Ülke-GÜ). 

Yenilikçilik dıĢ piyasalarda rekabete katkıda bulunur ve bu yönüyle geliĢmiĢ ülkelerin küreselleĢmesine de katkıda 
bulunurken, geliĢmekte olan ülkelere göre ihracata yönelik giriĢimciliğin daha yüksek düzeylere ulaĢmasına imkan 
verir. Ekonomilerin icatçılık aĢmaya yönelebilmesi için giriĢimcilerin çevresel koĢullara adapte edebilmeleri gereklidir. 
Ancak, bunu son on yılda baĢarabilen ülke sayısı bir elin parmaklarını (Kore, Ġrlanda, Ġsrail ve Tayvan) geçemeyecek 
kadar azdır. Dolayısıyla iktisadi geliĢmenin baĢlangıç veya orta aĢamasında bulunan ve aynı zamanda etkinlik itiĢi 
aĢamasındaki ekonomilerde, çoğu insan serbest meslek faaliyetinden ücretli istihdama yöneldiklerinden giriĢimcilik 
faaliyeti de ekonomik geliĢme ile negatif iliĢkilidir. Daha sonra geliĢmiĢlik aĢamasına gelindiğinde, özellikle mikro 
iĢletmecilik anlayıĢının geliĢmesi ile birlikte giriĢim faaliyetlerinin canlandığı gözlenir. Bu yönüyle küresel ekonomide 
giriĢimcilik faaliyeti ile ekonomik kalkınma arasında ―U eğrisi‖ Ģeklinde bir iliĢkinin olduğu ileri sürülebilir (Acs, 2008: 
221-222). U eğrisinin doğasında özellikle giriĢimcilik faaliyetlerinin baĢlangıç aĢamasında faktör ve doğal ortamın 
sağladığı maliyet avantajları giriĢimcilik faaliyetlerinin merkezinde yer alırken, yenilikçilik aĢamasında özellikle patent 
hakları ile giriĢim faaliyetlerinde monopolist güç kendini hissettirir (Eliasson and Henrekson, 2004: 5-6). 

 

 
 

ġekil 2. GiriĢimcilik Faaliyeti ve Ekonomik Kalkınmada Nedensellik ĠliĢkileri 

 
Daha açık bir ifadeyle Uganda, Peru ve Ekvator gibi ülkelerde giriĢimcilik faaliyetinde yüksek seviyelere karĢılık, 

fert baĢına milli gelir düzeyinde düĢüklük belirgin özellik olarak ortaya çıkmıĢtır. Diğer taraftan Brezilya ve Arjantin 
gibi giriĢimcilik faaliyetinin çok daha düĢük seviyelerde olduğu ülkelerde ise fert baĢına gelir düzeyi yukarıda sayılan 
ülkelere göre göreceli olarak yüksektir. Buna karĢılık Almanya, Fransa, Belçika, Ġtalya ve Finlandiya gibi yüksek gelirli 
ülkelerde giriĢimcilik faaliyetleri ikinci gurup ülkelere göre nispi olarak daha yüksektir (Acs, 2008: 222-223). Bu 
açıklamalardan hareketle, tarım toplumu aĢaması olarak ifade edilen az geliĢmiĢlik sürecinde, tarım sektörünün ulusal 
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ekonomi içerisinde hem gelir hem de istihdamın payı yüksek olduğundan, giriĢim faaliyetleri de daha mikro düzeyde 
tarımsal iĢletmecilik anlamında kendini gösterir. GeliĢmekte olan ülkelerde ise sanayi sektörünün payı arttığından, 
iĢletmecilik anlayıĢında monopol güçten yararlanma amacıyla daha büyük ölçekli ve dolayısıyla daha az giriĢim 
faaliyetinin olduğu söylenebilir. Son olarak, geliĢmiĢ ülke aĢamasında ise hizmetler sektörünün payı arttığından ve bu 
sektörün daha mikro ölçekli iĢletmeleri bünyesinde bulundurduğundan, giriĢim faaliyetlerinde de artıĢ olması beklenir. 

Diğer taraftan kiĢi baĢına gelir ile giriĢim sayısı arasındaki bu U eğrisi biçimindeki yapının sosyal sermaye unsuru 
olarak da ortaya çıkması muhtemeldir. Ancak, sosyal sermaye unsurunu besleyen öğelerden beĢeri sermaye ile bunun 
yansıması olan kentleĢme oranının ise doğrusallık gösterdiği ileri sürülebilir. Tarım toplumlarında beĢeri birikim 
ihtiyacı oldukça kaba bir yapıda iken, buna bağlı olarak kentleĢme oranları oldukça düĢüktür. Dolayısıyla iĢgücünün 
eğitim kademelerine göre dağılımında okur-yazar olmama ya da olma, ama bir eğitim kurumundan mezun olmama daha 
çok görülen yapıdır. SanayileĢme için gerekli içsel ve dıĢsal ekonomiler ortamının kentlerde olduğu dikkate alınırsa, 
hem kentleĢme oranlarında yükselme hem de eğitim düzeyi açısından en azından mesleki eğitim mezunlarının oranının 
yüksek olması beklenir. Hizmetler sektörünün ağırlık kazanması ile birlikte, kırsalda yaĢayanların oranı çok düĢük 
seviyelere inerken; beĢeri sermayeyi oluĢturan yüksek öğretim mezunlarının payı da giderek üst seviyelere çıkmaktadır 
(DPT, 2001: 17-21). 

 
Tablo 1. ĠĢgücünün Eğitim Durumu ve Ġstihdamın Sektörel Dağılımları 

 

Fert BaĢına 
GSYĠH (2000 

yılı sabit fiyatl. 

$) (2004) 

Fert BaĢına 
GSYĠH (cari 

fiyatl. $) (2004) 

Toplam 
Ġstihdam Ġçinde 

Tarımın Payı 

(2003) 

Toplam 
Ġstihdam Ġçinde 

Sanayinin Payı 

(2003) 

Toplam 
Ġstihdam Ġçinde 

Hizmetlerin 

Payı (2003) 

Macaristan 15453, 39 16814, 37 5, 5 33, 7 60, 7 

Polonya 11924, 10 12974, 25 18, 4 28, 6 53, 0 

Slovenya 19244, 41 20939, 26 8, 4 36, 9 54, 0 

Slovak Cum. 13438, 96 14622, 53 5, 8 38, 3 55, 8 

Çek Cum. 17837, 36 19408, 29 4, 5 39, 7 55, 8 

Estonya 13376, 88 14554, 99 6, 2 32, 5 61, 3 

Latviya 10710, 09 11653, 33 13, 8 27, 0 59, 2 

Letonya 12046, 09 13106, 99 17, 9 28, 1 54, 0 

Bulgaristan 7424, 08 8077, 92 10, 1 32, 8 57, 1 

Arnavutluk 4574, 87 4977, 78 - - - 

Romanya 7793, 20 8479, 54 35, 7 29, 8 34, 5 

Rusya Fed. 9100, 64 9902, 14 10, 0 31, 3 58, 7 

Moldova 1588, 82 1728, 742 43, 0 16, 0 40, 9 

Beyaz Rusya 6405, 71 6969, 86 - - - 

Ukrayna 5876, 56 6394, 11 18, 9 29, 9 51, 2 

Hırvatistan 11204, 31 12191, 08 16, 8 29, 7 53, 3 

Bosna-Hersek 6463, 02 7032, 21 - - - 

Sırbistan - - - - - 

Makedonya 6075, 15 6610, 19 22, 0 33, 9 43, 8 

Azerbaycan 3816, 79 4152, 94 40, 0 11, 5 48, 4 

Ermenistan 3769, 19 4101, 14 - - - 

Gürcistan 2613, 55 2843, 72 54, 9 8, 4 36, 6 

Kazakistan 6838, 21 7440, 45 35, 3 17, 0 47, 8 

Kırgızistan 1778, 58 1935, 23 43, 2 15, 0 41, 7 

Tacikistan 1104, 26 1201, 51 - - - 

Türkmenistan - - - - - 

Özbekistan 1718, 02 1869, 33 - - - 

 
Kaynak: World Bank, World Development Indicators CD Rom, 2006. 

 
Ancak, sosyal sermaye unsurlarının daha çok müĢterek hareket edebilme, güven ve kollektif harekete izin veren 

iletiĢim ağlarından oluĢtuğu dikkate alınırsa, bu üç öğrenin de karakteristik yapıları gereği, ilksel toplum ile geliĢmiĢ 
toplum düzeneklerinde daha üst düzeyde bulunabileceği; buna karĢılık sanayileĢmenin baĢlangıç aĢamasında daha alt 
düzeyde bulunabileceği söylenebilir. Özellikle kırsal toplumda ve hizmetlerin geliĢtiği modern toplumlarda iletiĢim 
ağları daha kuvvetli çalıĢır. Benzer Ģekilde güven unsuru olarak ifade edilebilecek Gini katsayıları da yine bu 
toplumlarda daha düĢük seviyelerdedir ki, söz konusu yapı, iktisat literatüründe Kuznets Eğrisi olarak da ifade edilir. 
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Tablo 2. Siyasal ve Ekonomik Özgürlükl er ile GeliĢmiĢlik Sıralaması 

 

Özgürlükler (2009) 
Ekonomik Özgürlükler 
(2010) 

Ġnsani GeliĢme Ġndeksi- 
HDI Değerleri (2009) 

PR 
(Siyasal 

haklar)  

CL 
(Sivil 

özgürlükler) 

Puanı Sıralaması Puanı Sıralaması 

Macaristan 1 1 66.1 51 0.879 43 

Polonya 1 1 63.2 71 0.880 41 

Slovenya 1 1 64.7 61 0.880 42 

Slovak Cum. 1 1 69.7 35 0.929 29 

Çek Cum. 1 1 69.8 34 0.903 36 

Estonya 1 1 74.7 16 0.883 40 

Latviya 2 1 66.2 50 0.866 48 

Letonya 1 1 70.3 29 0.870 46 

Bulgaristan 2 2 62.3 75 0.840 61 

Arnavutluk 3 3 66.0 53 0.818 70 

Romanya 2 2 64.2 63 0.837 63 

Rusya Fed. 6 5 50.3 143 0.817 71 

Moldova 4 4 53.7 125 0.720 117 

Beyaz Rusya 7 6 48.7 150 0.826 68 

Ukrayna 3 2 46.4 162 0.796 85 

Hırvatistan 2 2 59.2 92 0.871 45 

Bosna-Hersek 4 3 56.2 110 0.812 76 

Sırbistan 3 2 56.9 104 0.826 67 

Makedonya 3 3 65.7 56 0.817 72 

Azerbaycan 6 5 58.8 96 0.787 86 

Ermenistan 6 4 69.2 38 0.798 84 

Gürcistan 1 1 70.4 26 0.778 89 

Kazakistan 6 5 61.0 82 0.804 82 

Kırgızistan 5 4 62.3 80 0.710 120 

Tacikistan 6 5 53.0 128 0.688 127 

Türkmenistan 7 7 42.5 171 0.739 109 

Özbekistan 7 7 47.5 158 0.710 119 

 
Not: Ekonomik özgürlükler indeksi, yaĢadığı ülkede insanların kendi çalıĢma gücünü ve sermayesini kontrol etme 

hakkını sıralar; bu sıralama serbest ekonomiyi uygulayan ülkelerde, bu politikanın ne kadar düzgün çalıĢtığının 
göstergesi konumundadır. HDI, ortalama ömür, yetiĢkinlerin okur-yazarlık oranı, okula kayıt oranı ve SGP ile fert 
baĢına gelirden oluĢur. 

Kaynak: Freedom House, Map of Freedom, 2010; The Heritage Foundation, Ranking the World by Economic 
Freedom (2010), UNDP, Human Development Report, 2009. 

 
HDI, Ġnsani GeliĢme Ġndeksi olarak açılımı yapılan bu indekste dünyada bulunan 182 ülke için yaĢam uzunluğu, 

okur-yazar oranı, eğitim ve yaĢam düzeyi-kalitesi doğrultusunda hazırlanan bir ölçüm konumundadır. Bu indeks aynı 
zamanda insanların düzgün yaĢaması, özellikle çocuk hakları için bir ölçüt niteliğindedir. UNDP tarafından yapılan 
araĢtırma sonucunda hazırlanan indekste yapılan sınıflandırmada, temelde dört türden gruplandırma bulunmaktadır. 
Bunlar; i-) çok yüksek (Very High Human Development), ii-) yüksek (High Human Development), iii-) orta (Medium 
Human Development), iv-) düĢük (Low Human Development) Ģeklindedir. Bu sınıflandırmaya göre geçiĢ 
ekonomilerinden birinci grupta yer alan ülke sayısı 2, ikinci grupta yer alan ülke sayısı 16, üçüncü grupta yer alan ülke 
sayısı 9‘dur ve en düĢük düzeyi ifade eden dördüncü grupta geçiĢ ekonomisi bulunmamaktadır. 

Sosyal sermaye unsuru olarak alınabilecek bir diğer göstergeler demeti ise kentleĢme oranları, eğitimli iĢgücü 
oranı, Gini katsayısı, Ar-Ge harcamalarının GSYĠH içerisindeki payı ve ekonominin dıĢa açıklık derecesidir. 

 
Tablo 3. KentleĢme Oranları, Gini Katsayısı ve DıĢa Açıklık 

 

 
KentleĢme Oranı 
(2004) 

Ġlköğretim 

mezunu emek 
gücünün toplam 

iĢgücüne oranı 

(2001) 

Gini Katsayısı 
Ar-Ge (GSYĠH 
Ġçindeki Payı) 

DıĢa açıklık 
(Ġhracat/GSYĠH) 

(2003) 

Macaristan 65, 54 18, 2 26, 85(2002) 1, 024 64, 28 

Polonya 61, 95 15, 3 34, 47(2002) 0, 580 39, 00 

http://www.heritage.org/
http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
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Slovenya 50, 80 21, 0 28, 41(1999) 1, 533 59, 94 

Slovak Cum. 57, 74 8, 9 25, 81(1996) 0, 578 76, 80 

Çek Cum. 74, 44 10, 2 24, 40(1996) 1, 224 71, 75 

Estonya 69, 55 11, 5 35, 80(2003) 0, 746 78, 42 

Latviya 66, 06 17, 6 37, 67(2003) 0, 424 43, 94 

Letonya 66, 69 16, 6 36, 03(2003) 0, 668 54, 34 

Bulgaristan 70, 15 21, 7 29, 21(2003) 0, 490 58, 43 

Arnavutluk 44, 37 - 28, 17(2002) - 21, 39 

Romanya 54, 66 32, 3 31, 05(2003) 0, 380 37, 07 

Rusya Fed. 73, 29 - 39, 93(2002) 1, 246 34, 96 

Moldova 46, 21 - 33, 22(2003) - 50, 77 

Beyaz Rusya 71, 26 - 29, 72(2002) 0, 621 68, 48 

Ukrayna 67, 30 - 28, 06(2003) 1, 157 61, 26 

Hırvatistan 59, 44 20, 1 29, 00(2001) 1, 118 47, 48 

Bosna-Hersek 44, 85 - 26, 15(2001) - 26, 14 

Sırbistan 52, 19 - - - 23, 83 

Makedonya 59, 62 - 38, 99(2003) 0, 259 40, 05 

Azerbaycan 50, 01 - 18, 95(2002) 0, 302 49, 68 

Ermenistan 64, 27 - 33, 77(2003) 0, 253 39, 31 

Gürcistan 51, 72 - 40, 44(2003) 0, 288 31, 09 

Kazakistan 55, 91 - 33, 91(2003) - 55, 14 

Kırgızistan 33, 87 - 30, 31(2003) 0, 198 42, 82 

Tacikistan 24, 51 - 32, 64(2003) - 45, 68 

Türkmenistan 45, 58 - 40, 76(2000) - 66, 39 

Özbekistan 36, 53 - 26, 84(2000) - 40, 44 

 
Kaynak: World Bank, World Development Indicators CD Rom, 2006. 

 
Sosyal sermayenin en önemli sacayağının güven unsuruna dayalı olduğu dikkate alınırsa, güven unsurunun 

ekonomik boyutu Kuznets eğrisi ile ifade edilen yapıdır. Kuznets eğrisinde Gini katsayısı ile fert baĢına GSYĠH 
arasındaki iliĢkiler resmedilir. Buna göre az geliĢmiĢlikte fakirliğin toplumsal anlamda yayılmasının yansıması olarak 
Gini katsayısı düĢüktür. GeliĢme ile birlikte sermaye belirli kesimlerde toplanacağı için gelir dağılımında adaletsizlik 
artar ve dolayısıyla Gini katsayısı yükselir. GeliĢmiĢlik aĢamasında refah toplumsal tabakalar arasında daha etkin 
dağılacağından, katsayı değeri düĢer. 

 

 
 

ġekil 3. Gini Katsayısı ve Fert BaĢına GSYĠH ĠliĢkileri 

 
Yukarıdaki Ģekilde az geliĢmiĢlik gurubunda yer alan Tacikistan, Moldova, Özbekistan ve Kırgızistan ile 

geliĢmiĢlik grubunda yer alan Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovenya‘da Gini katsayısı değerleri 
düĢüktür. 

Sosyal sermayenin bir diğer önemli unsuru da bilginin elde edilebilirliği ve bunun üretime koĢturulması, yani 
yayılmasıdır. 
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ġekil 4. Ar-Ge ve Fert BaĢına GSYĠH ĠliĢkileri 

 
Değerler açısından Ar-Ge‘ye yapılan harcamaların GSYĠH‘ya oranı bakımından Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve 

Macaristan ile geliĢmekte olan ekonomiler arasında yer alan Hırvatistan, Rusya ve Ukrayna‘da oranlar yüksektir. 

 
IV. Modelleme ve Analizler 

Literatür araĢtırmasında bu üç temel kavrama dayalı olarak sosyal sermaye ve ekonomik geliĢme iliĢkilerini 
araĢtıran çalıĢmalar dikkati çekerken; bu çalıĢmalarda sosyal sermaye ile ekonomik büyüme arasında nedensellik 
iliĢkileri ampirik olarak ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Uygulama sonuçlarında sosyal sermayeden ekonomik 
büyümeye nedensel iliĢkiler saptanırken; tersine ekonomik büyümeden sosyal sermayenin oluĢumuna doğru da 
nedensel iliĢkiler bulunmuĢtur. Diğer taraftan herhangi bir nedensel iliĢkinin varlığının olmadığına dair bulgular da 
mevcuttur (Mina, 2005: 9). 

income= f(human capital, openness, institutions, social capital) 
Gelirin fonksiyonu olarak alınan bu modelde birinci açıklayıcı değiĢkeni temsilen yetiĢkinlerin okur-yazarlık 

oranı; ikinci değiĢkeni temsilen ihracat ve ithalatın GSYĠH‘ya oranı; kurumsallaĢmayı temsilen mülkiyet hakları ve sivil 
özgürlükler; sosyal sermayeyi temsilen güveni almıĢtır. Bu da sözleĢme yoğun parasal iĢlem karĢılığı (contract-
intensive money) kullanılan değiĢkenle ifade edilir; söz konusu değiĢken güven artırıcı olan mülkiyet haklarının 
güvenilirliği ile iĢlemlerde gücün bir ölçütü konumundadır (Mina, 2005: 11-12). 

Klasik büyüme teorilerinin aksine, yeni büyüme teorisi bilgi ve beĢeri sermayenin bilginin yayılma etkileri yoluyla 
ekonomik büyümeye yol açtığını ileri sürer. Ġçsel büyüme yayılmanın nasıl ve niçin olduğunu açıklar; içsel büyüme 
teorisi entelektüel cepheyi oluĢturan iki temel katkı sağlar. Birincisi, bilgi birikimi ve beĢeri sermaye piyasa fırsatlarına 
bir tepki olarak ortaya çıkar. Ġkincisi, bilgiye yatırım ekonomide diğer acentelere geniĢ ve sürekli yayılma etkileri 
yaratır. Dolayısıyla büyümenin hem yükümlülükler hem de giriĢimcilik faaliyetleri yoluyla bilgi birikimi ve onun 
yayılmasına bağlı olduğu açıktır. Yeni büyüme teorilerinden içsel büyüme teorisinde (Romer 1986, 1990; Lucas 1988; 
Rebelo 1991) ekonomik geliĢme için bilgi (ar-ge; yani toplam bilgi donanımı göstergesi) gerek koĢuldur, ama yeterli 
koĢul değildir; yeterlilik koĢulu onun yayılmasıdır ve bu da sosyal sermaye ile sağlanabilir. Bu çalıĢmada ekonomik 
büyüme ile Ar-Ge oranları arasında korelasyon araĢtırmasında iliĢki yakalanamamıĢtır. Ancak, kiĢi baĢına gelir ile Ar-
Ge arasında doğrusal iliĢkiler yakalanabilirdi. Benzer Ģekilde giriĢimcilik ile ekonomik büyüme arasında da pozitif 
korelasyon iliĢkisi için gerekli verilerden birisi de KOBĠ sayılarıdır (Braunerhjelm, et al., 2010: 105-108). Ancak, bu 
veri eksikliği de bu yönde araĢtırma yapma imkanı sunar. 

Burada ele alınması planlanan model, daha çok neoklasik büyüme modeli olan Cobb Douglas tipi bir üretim 
fonksiyonu Ģeklindedir. Bilindiği gibi Cobb Douglas tipi modelde çıktı düzeyini belirleyen unsur, emek ve sermaye 
temel girdi olarak kabul edilir ve modelde sabit getiri esası hakimdir: 

 
Q = L+ C (1) 
 
Bu temel fonksiyona literatürde çalıĢmaların amacına göre ilave değiĢkenlerle büyüme tahminleri yapılmaktadır. 

Genelde ekonomik büyüme ile emek ve sermaye büyümesi ile ifade edilen modellerden farklı olarak bu yatay kesit 
çalıĢmada Türkmenistan ve Sırbistan dıĢındaki diğer 25 geçiĢ ekonomisinin fert baĢına gelir düzeyinin bağımlı değiĢken 
olması kaydıyla sermayeyi temsilen sabit sermaye birikimi ve iĢgücünü temsilken de nüfus alınmıĢtır. Ayrıca beĢ 
değiĢkenden hareketle oluĢturulan sosyal sermaye indeksi de nispi değiĢken olarak modele dahil edilmiĢtir. Bu 
değiĢkenlere ilaveten Ar-Ge ile çarpıklık değiĢkenleri modele dahil edilmiĢtir: 

 
Q = L+ C + SC + SKW + RD (2) 
 
Burada L, iĢgücünü; C, sermayeyi; SC, sosyal sermayeyi; SKW, sektörel çarpıklığı ve RD de araĢtırma-

geliĢtirmeyi ifade etmektedir. Sosyal sermayeyi temsilen kullanılan değiĢkenler, yukarıda da belirtildiği gibi beĢ tane 
olarak alınan değiĢik ölçütlerin aritmetik ortalamasından oluĢur. Bu beĢ değiĢken Ģunlardır; (i) Freedom House‘dan 
alınan siyasal haklar ve bireysel özgürlükler skorlarının ortalamaları alınarak 1‘den çıkarılıp 100 ile çarpılarak nispi bir 
indekse dönüĢtürülmesi yapılmıĢtır. (ii) The Heritage Foundation‘dan alınan ekonomik özgürlükler indeksi değerleri. 
(iii) Human Development Report‘dan alınan insani geliĢme indeksi. (iv) World Development Indicators‘ten alınan 
kentleĢme oranları. (v) World Development Indicators‘ten alınan ihracatın GSYĠH‘ya oranı ile dıĢa açıklığın temsili.  

Diğer taraftan Ar-Ge‘nin GSYĠH içerisindeki payı %1 ve üzerinde olan ülkeler 1 gölge değiĢkeniyle ve %1‘in 
altında olan ülkeler de 0 değiĢkeni ile tanımlanmıĢtır. Çarpıklık olarak ifade edilen olgu ise hem kentleĢme oranları hem 
de GSYĠH‘nın sektörel dağılımları birlikte alınarak, sanayi sektörünün payının ―üç sektör kanunu‖na göre değil, birincil 
ve üçüncül sektörlerden sonra gelmesi ile kentleĢme oranlarının düĢüklüğü paralelinde, normal dağılıma sahip olan 

http://www.heritage.org/
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ülkeler 1 ve olmayan ülkeler de 0 ile tanımlanmıĢtır. 
Mevcut veriler ile literatürden hareketle elde edilen sosyal sermaye bileĢeninden hareketle geçiĢ ekonomileri için 

yapılan büyüme eĢitliği tahmin modeli sonuçlarına gidilmeden önce söz konusu değiĢkenlere iliĢkin tanımlayıcı 
istatistikler aĢağıdaki gibidir. 

 
Tablo 4. Modeldeki DeğiĢkenlere Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 
Fert BaĢına 
Gelir 

Sermaye Stoku ĠĢgücü 
Sosyal Sermaye 
Ġndeksi 

Çarpık 
KentleĢme 

Ar-Ge 

Ortalama 8799.28 15593658 24.88 60.97 0.52 0.24 

Medyan 7440.45 5382450 23.92 62.21 1.00 0.00 

Maksimum 20939.26 1.44E+08 54.49 79.34 1.00 1.00 

Minimum 1201.51 1348998 9.318 31.79 0.00 0.00 

Standart Sapma 5642.73 29120994 8.08 11.61 0.51 0.44 

Gözlem Sayısı 25 25 25 25 25 25 

 
GeçiĢ ekonomileri kapsamında verisine ulaĢılabilen 25 ülkenin ortalama fert baĢına geliri 8799.28 dolar olup, en 

üst yüksek gelirli ülke Slovenya‘dır ve fert baĢına geliri 20939.26 dolar iken; en düĢük gelirli ülke Tacikistan‘dır ve 
geliri ise 1201.51 dolardır. 

Ele alınan bu ülkelere iliĢkin olarak korelasyon katsayılarına ait değerler aĢağıdaki gibidir.  
 

Tablo 5. Modeldeki DeğiĢkenlere ĠliĢkin Korelasyon Katsayıları 

 
Fert BaĢına 

Gelir 

Sermaye 

Stoku 
ĠĢgücü 

Sosyal 

Sermaye 
Çarpıklık Ar-Ge 

Fert BaĢına Gelir 1.000 0.011 0.192 0.809 -0.507 0.557 

Sermaye Stoku 0.011 1.000 -0.173 -0.187 -0.169 0.409 

ĠĢgücü 0.192 -0.173 1.000 0.254 -0.015 -0.007 

Sosyal Sermaye 0.809 -0.187 0.254 1.000 -0.488 0.307 

Çarpıklık -0.507 -0.169 -0.015 -0.488 1.000 -0.585 

Ar-Ge 0.557 0.409 -0.007 0.307 -0.585 1.000 

 
Korelasyon katsayıları dikkate alındığında, fert baĢına geliri pozitif etkileyen faktörler sermaye stoku, iĢgücü, 

sosyal sermaye ve ar-ge iken; negatif etkileyen değiĢken kentsel çarpıklık değiĢkenidir. Bu değiĢkenlerden sermaye 
stoku ve iĢgücünün katsayı değerleri oldukça düĢük iken; ar-ge ortalama bir değerde etkiye sahip gözükmekte ve sosyal 
sermaye ise göreceli olarak daha güçlü etkiye sahiptir. Gelir artıĢında negatif etkiye sahip çarpıklık değeri ise olumsuz 
etkisini ortalama bir değer olarak kendini göstermektedir.  

Bu çalıĢmada büyüme klasik fonksiyonundaki emek ve sermaye değiĢkeninin yanı sıra sosyal sermaye indeksi 
değiĢkeni ile çarpık kentleĢme ve Ar-Ge gölge değiĢkenlerine bağlı yatay kesit regresyon tahmin sonuçları aĢağıdaki 
gibidir. 

 
Tablo 6. Büyüme Tahmin Sonuçları 

DeğiĢkenler Katsayılar Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

C -14493.45 4742.574 -3.056030 0.0065 

Sabit Sermaye 1.94E-06 2.56E-05 0.075916 0.9403 

Nüfus 8.901841 81.81330 0.108807 0.9145 

Sosyal Sermaye 353.1051 68.53358 5.152293 0.0001 

Çarpıklık 714.1980 1674.405 0.426538 0.6745 

Ar-Ge 4749.962 1966.522 2.415413 0.0260 

R2 0.762273 F-istatistiği 12.18469 

AyarlanmıĢ R2 0.699713 F-istatistiği olasılık 0.000022 

 
Ekonomik büyüme göstergesi olarak alınan kiĢi baĢına gelir ile bunu açıklayan bağımsız değiĢkenler arasında 

yapılan yatay kesit regresyon tahmininde ekonomilerin geliĢmiĢliğinde en önemli unsurun sosyal sermayeyi temsil eden 
değiĢkenler kümesinden hareketle oluĢturulan indeks ile Ar-Ge‘nin olduğu görülmektedir. Ancak, büyüme modellerinde 
bağımlı değiĢken olan ekonomik büyümeyi etkileyen sermaye ve emek stokunun burada istatistiki açıdan anlamsız 
olduğu; buna karĢılık iĢaretinin pozitif yönde bulunduğu dikkat çekmektedir. GeçiĢ ekonomilerinin gerek fiziki, gerekse 
iĢgücü açısından belirli bir olgunluk düzeyinde olmalarına karĢılık, bu girdileri harekete geçirecek ortamın 
hazırlanmamıĢ olması, geliĢmiĢliğin önünde en önemli engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

 
V. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Ġktisadi geliĢmede klasik üretim fonksiyonu tanımlamasında ekonomik büyümeyi etkileyen temelde iki değiĢken 
bulunmaktadır. Bunlar emek ve sermayedir. Bunun dıĢında, Solow tipi büyüme modellerinde üçüncü bir değiĢken de 
teknoloji unsuru olarak modellere dahil edilir ve nicel değiĢkenlerle ekonomik büyümeyi açıklayamayan ya da 
açıklamada yetersiz kalan unsurlar da fonksiyona teknoloji değiĢkeni ile nitel boyuta çekilir. Ġktisadi büyüme disiplinin 
özellikle sosyolojideki geliĢmeler ıĢığında, nitel değiĢkenlerle büyümeyi açıklama çabaları, yeni büyüme teorilerinin de 



3. Uluslararasi GiriĢimcilik Kongresi 

 

145 

doğuĢuna yol açmıĢtır. Bu çerçevede dıĢa açıklık ve beĢeri sermaye unsuru büyüme modellerine girmeye baĢlarken; 
temelde sosyoloji bilimi tarafından tanımlanmaya baĢlayan sosyal sermaye olgusu da yeni büyüme teorilerinden içsel 
büyüme modelleri çerçevesinde ele alınır olmuĢtur. 

Diğer taraftan sosyal sermaye unsurunun genel kabul gören bir tanımlamasının olmamasına karĢılık, literatürde 
kullanılan tanımlamalarda sosyal sermaye unsurları olarak; (i) müĢterek normlar, (ii) güven ve (iii) kolektif bir Ģekilde 
faaliyette bulunmak için insanlara izin veren iletiĢim ağları Ģeklinde üç kavram üzerine yoğunlaĢmanın olduğu dikkat 
çekmektedir. Diğer bir ifadeyle sosyal sermaye ana unsurlar olarak güven, iletiĢim ağları (veya grup üyeliği) ve 
müĢterek normlardan oluĢan üç kavramın bileĢenidir. Dolayısıyla makro bazda bir büyüme modeline bu üç unsuru 
temsil edecek değiĢken ekleme güçlüğü söz konusudur. Bu nedenle sosyal sermaye olgusu daha çok saha araĢtırmaları 
çerçevesinde soyut tanımlamaları veren formlarla mikro ölçekte belirlenebilirlik özelliğine sahiptir. 

Makro ölçekte ise yukarıda sayılan üç ana değiĢkeni kapsayacak bir sosyal sermaye indeksi oluĢturulması yoluna 
gidilmiĢtir. Bu çerçevede sosyal sermayeyi temsilen kullanılan değiĢkenler, beĢ tane olarak alınan değiĢik ölçütlerin 
aritmetik ortalamasından oluĢur. Bu beĢ değiĢken Ģunlardır: (i) siyasal ve bireysel özgürlükler indeksi, (ii) ekonomik 
özgürlükler indeksi, (iii) insani geliĢme indeksi, (iv) kentleĢme oranları, (v) ekonominin dıĢa açıklığı. GeçiĢ ekonomileri 
özelinde bu beĢ değiĢkenden hareketle oluĢturulan indeks değeri, Solow tipi büyüme modeline dahil edilmiĢ ve ayrıca 
kentsel çarpıklık ile Ar-Ge harcamalarını temsilen oluĢturulan gölge değiĢkenler modele dahil edilmiĢtir. 

Yukarıda tanımlanan model ve değiĢkenleri çerçevesinde 27 geçiĢ ekonomisinden verisine ulaĢılabilen 25 
ekonomi için yapılan yatay kesit regresyon tahminlerine gidilmiĢtir. Tahmin sonuçlarında ekonomik büyüme göstergesi 
olarak alınan kiĢi baĢına gelir ile bunu açıklayan bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkilerde, ekonomilerin 
geliĢmiĢliğinde en önemli unsurun sosyal sermayeyi temsil eden değiĢkenler kümesinden hareketle oluĢturulan indeksin 
yer aldığı dikkat çekmektedir. Bunu yanı sıra söz konusu ekonomilerde geliĢmeyi sağlayan ikinci derecede önemli 
değiĢkenin Ar-Ge olduğu tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan yapılan analizlerde, bu büyüme modelinde bağımlı değiĢken 
olarak alınan ekonomik büyümeyi etkileyeceği düĢünülen sermaye ve emek stokunun burada istatistiki açıdan anlamsız 
olduğu; buna karĢılık iĢaretinin pozitif yönde bulunduğu dikkat çekmektedir. GeçiĢ ekonomilerinin gerek fiziki, gerekse 
iĢgücü açısından belirli bir olgunluk düzeyinde olmalarına karĢılık, bu girdileri harekete geçirecek ortamın 
hazırlanmamıĢ olması, geliĢmiĢliğin önünde en önemli engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Özetle, ekonomik büyüme için gerekli nicel değiĢkenlerin varlığı, büyümeyi harekete geçirici olmaktan uzak 
bulunmuĢtur. Aslında fiziki çıktı düzeyinin fiziki girdi düzeyinden kopuk olması ve buna karĢılık, fiziki çıktı düzeyinin 
daha çok nitel unsurlardan etkilenmesi, geçiĢ ekonomilerinde sosyal sermaye unsurunun önemine vurguyu 
artırmaktadır. Özellikle güven, iletiĢim ağlarının kuvvetliliği ve müĢterek normlar ile özetlenen sosyal sermaye ne kadar 
ileri düzeye çıkarılabilirse, ekonomik geliĢme de o nispette sıçrama gösterir niteliktedir. Burada sosyal sermayenin 
unsurları içinde yer alan beĢeri sermaye ve demokratikleĢme olgusunun aynı zamanda giriĢimcilik unsurunu da 
besleyeceği açıktır. Dolayısıyla uzun süre merkezi planlamacılık çerçevesinde devlet mülkiyetinin hakim olduğu bir 
yapıyı kültür olarak edinmiĢ ekonomilerin geçiĢ sürecinde de özel teĢebbüsü besleyecek unsurları harekete geçirmesi, 
piyasa ekonomisine dayalı büyüme için elzemdir. Piyasa ekonomisinin en önemli motifi olan giriĢimcilik unsurunun 
eksik olduğu bu ekonomilerde, söz konusu unsuru besleyecek bir yapılanmanın büyümeyi daha güçlü bir Ģekilde 
harekete geçireceği söylenebilir. Bunun için de bürokrasiyi azaltıcı ve dolayısıyla yolsuzlukları elimine edici ortamı 
hazırlayacak her türlü düzenlemenin sosyal sermayeyi besleyerek, özel sektör eliyle kalkınmayı hızlandıracağı ileri 
sürülebilir. 
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Özet 

5 yıl önce 44 milyon adet bandrol alımı yapan müzik endüstrisi, 2009 yılında tarihinin en kötü yılını yaĢamıĢtır. 
2008 yılında 14 milyona düĢen bandrol alımı, 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 25 daralma göstermiĢtir ve ilk 5 ayda 
sadece 5 milyon adet bandrol alımı gerçekleĢmiĢtir. 2008 yılında 1600'den fazla yeni albüm ve 91 milyon dolara yakın 
ciroyla ayakta kalmaya çalıĢan sektör, 2009 yılında ciroda %30‘luk bir düĢüĢ daha yaĢamıĢtır. Sektördeki ciro azalması 
mevcut giriĢimcilerin güncellenme ve hareketlenme hızlarına olumsuz yansırken, sektörde yeni giriĢimcilerin aktif rol 
almasında da olumsuz etki yapmıĢtır. Küresel mali krizin etkisi kadar korsan yazılım ve korsan müzik sektörünün 
durmak bilmeyen büyümesi de sektöre olumsuz olarak yansımaktadır. Korsanlığın olumsuz etkilerine karĢı alınan 
önlemlerin basına yansımaları, geleceğe yönelik ümit veren önlemler Ģeklinde görülmektedir. Ġngiliz servis 
sağlayıcılardan BT, Virgin, Orange, Tiscali, BSkyB ve Carphone Warehouse tarafından onaylanan yeni uygulamaya 
göre illegal dosya paylaĢımında bulunan kullanıcılar mektup yoluyla uyarılmalarının ardından kullanıcıların internet 
eriĢimlerinin kesilmesiyle karĢı karĢıya kalabilecekleri vurgulanmaktadır. 

Türkiye‘de de korsanlığa karĢı alınan en ciddi önlem, TTNET ADSL hizmeti kullananların korsan müzik 
indirmeleri halinde ADSL hatlarının toplatılacağına dair yapılan uyarılardır. Çoğu kullanıcının korsan müzik 
paylaĢımının illegalliğinden haberdar olmamalarından yola çıkan Ġngiliz Müzik Yapımcıları Birliği – British 
Phonographic Industry (BPI) mektup yoluyla uyarılan paylaĢımcıların dosya paylaĢımına son vereceklerini umuyor. Üç 
kez mektup yoluyla uyarılmasına rağmen dosya paylaĢım faaliyetine son vermeyen kullanıcıların ise internet eriĢimleri 
kesilmektedir. Yeni uygulamanın internet üzerinde gerçekleĢen müzik korsanlığını engelleme yönünde önemli bir adım 
olduğunu vurgulayan BPI yetkilileri, sonuçların ancak uzun vadede görülebileceğini ifade etmiĢlerdir. Dünyanın önde 
gelen plak Ģirketlerinin, sanal alemde yasal paylaĢım sitesi Qtrax üzerinden reklam izleme karĢılığı Ģarkıların ücretsiz 
indirilmesine izin vermesi hem korsana karĢı alınan en iyi önlem, hem de korsanda yaĢanan maddi kayıpların reklam 
yoluyla geri kazanılması bakımından iyi bir giriĢimcilik örneği olarak görülmektedir. Bu çalıĢma ile konuyla ilgili gerek 
Türkiye‘de, gerek dünyada uygulamaların ve basın yoluyla giriĢimcilerin aldığı önlemlerin değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bu çalıĢmanın ana konusunu giriĢimcilerin korsanlığa karĢı aldıkları önlemlerin basına yansımaları 
oluĢturmaktadır. Bu amaçla yapılan taramalarda Google tarama motoru kullanılmıĢ ve korsana farklı yaklaĢımların 
olduğu tüm eserlerden alınan bilgilerin derlemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Yazılı ve görsel basında korsanlıkla ilgili ulaĢılan 
tüm bildirilerdeki farklı yaklaĢımlar korsanın tanımı, sektöre etkileri, yasal düzenlemeler ve alınan önlemler kategori 
sırasına göre bütünlük sağlayacak Ģekilde derlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik, Korsan, GiriĢimcilik. 
 
Abstract 

Music industry which bought 44 million numbers record label five years ago had the worst year of its in 2009. 
Decreasing record label buying to fourteen million in 2008, in the first six months of the 2009 became smaller nearly 
25% and bought only 5 million record labels in the first 5 months. On the 2008 year the sector which tried to survive 
with much more than 1600 new album and financial turnover nearly 91 millions, had financial decrease nearly 30% 
with their financial turnover. While the decreases of financial turnover reflects badly to updating and activation speeds 
on the sector also reflects badly to play role of new entrepreneurs. As well as the global financial crisis, pirated software 
and pirated copy which grows rapidly in the music sector also have reflected the sector. Precautions taken against for 
the pirated copies which has bad effects, seems promising for the future. As to the new application approved by the 
English service providers BT, Virgin, Orange, Tiscali, BskyB and Carphone Warehouse; users who attempts to illegal 
file sharing will be warned by letter, then may come up against with disconnecting their internet accesses .Also the 
serious precautions which have been taken in Turkey by TTNet adsl service against the users to download pirate copies, 
after 2 warnings disconnect the user‘s adsl services . The British Phonographic Industry (BPI) which has the opinion 
that expects they do not go on after they warned by the letter because lots of the users downloading pirate copy, don‘t 
know that it is illegal. If the users warned by letter 3 times, do not put an end to download pirate copy, their internet 
access is going to be disconnected. The authorities of the BPI focuses on the application which is an important attempt 
to put an end to pirate music copy on internet, expresses that the results of the application will be seen only in a long 
term. Allowing world‘s leading recording companies to the application that downloading music for free in exchange of 
watching ads on legal sharing site Qtrax on internet is both the best precaution against to pirate copy and seem as a 
good sample of entrepreneurship of the gaining back the financial loss which has lost with the pirate copy. By this study 
related with the subject it is aimed to evaluate the applications and the precautions which the entrepreneurs have taken 
by the press both global world and in Turkey. 
The main subject of the study is the reflects of precautions which the entrepreneurs take against to the pirate copy. 

Google search engine is used for surveys for conducting of this subject and the information is collected which 
taken from the whole works that found different approaches toward to the pirate copy. Different approaches, description 
of the pirate copy, impacts against to the sector, legal reforms and the precautions taken against compiled as providing 
integrity according to their category order.  

Key words: Music, Pirate copy, Entrepreneurship  
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GiriĢ 

Diğer endüstriyel alanlarla mukayese edildiklerinde kültürel endüstrilerin en belirgin farklılığı, teknolojik 
geliĢmelerle birlikte diğer endüstrilere nazaran kendine has özelliklerinin ve çeĢitliliğinin korunması gerekliliğidir. 
Kültür endüstrisi içerisinde önemli bir yere sahip olan müzik endüstrisinin bugün içerisinde bulunduğu durum küresel 
mali krizle birlikte daha da olumsuz ve tehlikeli bir hale gelmiĢtir. Büyük bir sektör haline gelen müzik endüstrisi dijital 
devrim ve teknolojik alt yapılarla büyük bir çöküntüye uğramıĢtır. 

Korsan yazılım ve oyun takası 1980`li yıllarda; internetin yaygınlaĢmasından da önce genelde haberleĢmek için 
kullanılan BBS (Bulletin Board System) sistemlerinde bile yapılıyordu. Ġnternetle birlikte değiĢen ise bu iĢin çok daha 
kolay, hızlı ve yaygın yapılması oldu. Ġnternetin popüler olduğu dönemlerde hızla yaygınlık gösteren korsan MP3 
siteleri belirmeye baĢladı. 1999 yılında Shawn Fanning adlı bir genç Napster adlı yazılım geliĢtirerek internetten 
Ģarkıları bedava dağıtmaya baĢladı. Bir anda milyonlarca kullanıcıya ulaĢan yazılım internete bağlı üyelerin 
bilgisayarlarındaki Ģarkıları birbirleriyle paylaĢmalarını sağlıyordu. Bu duruma ilk karĢı çıkan bütün Ģarkıları bu ağda 
kopyalanmakta olan Metallica grubudur. Bir fenomen olarak Napster, mahkeme kararıyla kapatıldığı 2001 yılına dek, 
sadece iki yıl içinde internetin en köklü akımını da baĢlatmıĢ oldu. Ġnternetteki ilk yasal sistem ise, Apple`ın 2003 
yılında kurduğu iTunes adlı müzik satıĢ sistemidir. Apple`ın iPod müzikçalarına içerik sağlamak için kurduğu 
iTunes`un getirdiği en büyük yenilik albüm yerine tek tek Ģarkıları satın alabilmek oldu.  

(www.internethaber.com.http://www.skyturkonline.com.http://www.tumgazeteler.com/?a=1456761, 19-04-2006).  
Türkiye‘de bu süreçte müzik yapım Ģirketleri, yorumcu ve besteciler arasındaki anlaĢmazlık yüzünden 15 milyon 

internet kullanıcısının önünde korsan MP3 dağıtan siteler, Bittorrent, Kazaa ve e-donkey gibi yasadıĢı seçenekler 
dıĢında bir Ģey olmadı. 2006`da yasal alternatifler Türkiye`de de belirmeye baĢladı. Ġlk giriĢim Power Grubu`nun Power 
Club hizmeti oldu. Ardından Doğan Electronic Music`in Muzi sitesi devreye girdi. Yasallığı ilk gününden bu yana 
tartıĢılan Rusya kökenli allofmp3.com sitesinin AllTunes hizmeti de yabancı ağlar içinde Türkiye`den de Ģarkı satın 
alabileceğiniz bir uygulama olarak duruyor. (http://www.skyturkonline.com, http://www.tumgazeteler.com/?a=145676, 
19.04.2006). 

Teknolojik alt yapılarla izinsiz ve yasal olmayan yollarla çoğaltılan, dağıtılan müzik cd ve kasetleri bir hak 
ihlâlidir. Korsanlık olarak nitelendirilen bu durum, müzik endüstrisi için büyük bir kayıptır. Müzik endüstrisindeki, 
korsanlık sebebiyle oluĢan kayıp satıĢlar, sanatçılar ve yapımcılar için düĢük gelire, düĢük kâra sebep olmaktadır. 
Yapımcılar için yaptıkları yatırımın boĢa gitmesi anlamına gelen korsan satıĢlar sebebiyle, yatırım yapımcılara geri 
dönmemektedir. Kendilerine profesyonel anlamda besteciliği, söz yazarlığını, ses sanatçılığını, aranjörlüğü, editörlüğü, 
yapımcılığı meslek edinmiĢ kiĢilerin gelirlerini gasp ederek, hiçbir vergi ödemeden zahmetsiz büyük paralar kazanan 
korsanlar, yasal yollardan üretilmiĢ olan yapımların önüne geçerek ucuz ve kalitesiz kopyaların satılmasıyla 
yapımcıların satıĢını sekteye uğratmakta ve ciddî ölçütlerde gelir kaybına sebep olmakla birlikte haksız kazanç da elde 
etmektedirler. Korsanlık nedeniyle bütün dünya müzik piyasası (kaset-CD gibi fiziki ürünlerde) her yıl yaklaĢık 4 
milyar Euro kaybetmektedir. Bu rakam Japonya ve ABD haricindeki tüm ülkelerin her birinin yasal satıĢlarından daha 
yüksektir. Uluslararası Fonografik Sanayi Federasyonu IFPI‘nin korsan müzik raporunda, üretilen korsan CD miktarı 1, 
1 milyar adet olarak duyurulmuĢtur. Bu, bütün CD-kaset satılıĢlarının üçte birinden fazlasının korsan olması demektir. 
(http://www.mu-yap.org/news.asp?NID=144 08.03.2010). 

Günümüzde ise korsanlık faaliyetlerinin teknolojik alt yapılarla birlikte internet ortamına kaydığı ve dijital müzik 
alanında görüldüğü söylenebilir. Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de müzik sektörünün kâbusu haline gelen korsan 
üretimin mevcut korsan yayınlar içerisinde yarıdan fazlasını oluĢturarak ciddî bir pazar payına sahip olması ve ürkütücü 
boyutlara varması yapımcı, yayıncı ve sanatçıları çözüm arayıĢlarına sevk etmiĢtir. 

Korsanın Zararları  
• Kayıt dıĢı ekonomi nedeniyle devletin trilyonlarca lira vergi kaybı olmaktadır.  
• Korsandan gelen yüksek miktardaki para, organize suç örgütlerine gitmekte ve yasadıĢı iĢlerin finansında 

kullanılmaktadır.  
• Eser sahipleri, yaratıcı emeklerinin karĢılığını alamadığı ―Yaratıcılık‖ engellenmektedir.  

• Korsanlığın önlenememesi, yabancı sermaye yatırımının önündeki en büyük engellerden biridir.  
• Uluslararası platformda saygınlığımızı zedelemesinin yanında çeĢitli (kotalar, ticaretin engellenmesi gibi) 

müeyyidelerle karĢılaĢılmaktadır.  
• Uluslararası alanda rekabet Ģansını, geliĢimini, bu sektörlerde nitelikli eserler üretilmesini engellemekte ve 

imkansız hale getirmektedir.  
http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38082DC6FC5ED6

BAADC0. 18.04.2010). 
Korsanlığa karĢı alınan önlemler ve korsanlığın sebep olduğu kayıpları minimize ederek farklı Ģekilde gündeme 

getirildiği, tüm bilgilerin yeniden düzenlenmesi ve derlenmesinin gerçekleĢtirildiği bu çalıĢmanın kongre 
katılımcılarıyla paylaĢılması ve kongre kitapçığı aracılığı ile daha fazla okuyucu kitlesine ulaĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

Bulgular: 
Bilindiği üzere, fikrî mülkiyet konusu, telif hakları ve bağlantılı haklar, sınaî mülkiyet hakları, ticarî haklar olmak 

üzere üç alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Telif hakkı; herhangi bir bilgi veya düĢünce ürününün kullanılması ve yayılması ile 
ilgili hakların yasalar aracılığıyla belirli kiĢilere verilmesi; diğer bir deyiĢle orijinal bir bilgi ve/veya düĢünce eserinin 
kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verilmesi hakkıdır. (Yücesoy, 2010: 190). 

Telif hakları ve bağlantılı haklara iliĢkin olarak her ülkenin kendi ulusal mevzuatı bulunmaktadır.Uluslararası 
sözleĢmeler, her ülkede eser sahiplerinin haklarının korunacağı makul ve asgari sınırları belirlemeye yardımcı 
olmaktadır. (Ġbid.192). 

Bu çerçevede, 1886 yılında imzalanıp 1952 yılında Türkiye‘de de yürürlüğe giren Edebiyat ve Sanat Eserlerinin 
Korunmasına ĠliĢkin Bern SözleĢmesi‘nin (The Berne Convention For the Protectıon of Literary and Artistic Works) 11. 
maddesi; 1961 yılında Roma‘da kabul edilen ve 2004 yılında Türkiye‘de yürürlüğe giren Ġcracı Sanatçıların, Fonogram 
Yapımcılarının ve Yayın KuruluĢlarının Korunmasına Dair Roma SözleĢmesi‘ nin (The International Convention For 
the Protectıon of Performers, Producers of Phonogram and Broodcasting Organızations) 7. maddesi ; 1996 yılında 
Cenevre‘de kabul edilen ve 2007 yılında Türkiye‘de yürürlüğe giren Telif Hakları AntlaĢması‘nın (The WIPO Copright 
Treaty) 8. maddesi; 1996 yılında imzalanarak 2007 yılında Türkiye‘de yürürlüğe giren Ġcra ve Fonogramlar AntlaĢması 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38082DC6FC5ED6BAADC0
http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38082DC6FC5ED6BAADC0
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(The WIPO Performances and Phonograms Treaty) gibi antlaĢmalara göre, eser ve hak sahiplerinin, eserlerden 
yararlananların çıkarları arasında bir denge kurmak kaydıyla elektronik ortamda eserlerin yayımlanmasına iliĢkin 
sınırlamaların ve muafiyetlerin ülkelerin kendi inisiyatifinde olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, bahsi geçen antlaĢmalarla 
taraf ülkelerin, hak sahiplerinin eserlerini korumak adına bir takım önlemler alması da (lisanslama, Ģifreleme gibi) 
gerekli hale gelmektedir. (Ġbid. 193). 

Ülkemizde telif hakları 5 Aralık 1951 tarihinde kabul edilen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 
korunmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘nda sanat eserlerinin elektronik ortamda korunmasına iliĢkin 
ayrı bir hüküm yer almamaktadır. Ancak 2007 yılında kabul edilen 5631 sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‟un 9. maddesinde, internet 
ortamında yayımlanan içerikler nedeniyle hakları ihlâl edilen kiĢilerin içeriğin yayından çıkarılması taleplerine ve cevap 
haklarına yer verilmektedir. Söz konusu kanunun içerik sağlayıcıların sorumluluk ve yükümlülüklerine yer veren 4. 
maddesi de konuya iliĢkin bilgi sağlayıcı nitelikte kabul edilebilir. Söz konusu maddeye göre içerik sağlayıcı, internet 
ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumlu; bağlantı sağladığı baĢkasına ait içerikten sorumlu değildir. 
Ancak, sunuĢ biçiminden bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaĢmasını 
amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. (Ġbid. 191). 

Korsanlık olarak tabir edilen bu hak ihlâlleri uluslararası alanda Ģu kategorilerde ele alınmaktadır. Hak sahibinin 
iznini almaksızın, ticarî amaçlı orijinal kaydın izinsiz kopyalanması, çoğaltılması, satılması radyo ve internet ortamında 
paylaĢılması, canlı veya yayınlanmıĢ konserlerden izinsiz yapılan video kayıtların satıĢa sunulması ve internet 
ortamında paylaĢılmasıdır. Bu korsanlık biçimlerine ek olarak internet korsanlığı da hızlı bir biçimde yayılmaktadır. 
(Müzik sitelerinden müziğin download edilmesi, CD yazarlar aracılığıyla kaydedilmesi gibi). Fizikî korsanlıkla aynı Ģey 
olmamakla birlikte umuma açık mahallerde izinsiz müzik kullanımı da bir hak ihlâlidir. Otel, lokanta, bar, diskotek vb. 
mahallerin müzik kullanabilmek için hak sahiplerinden izin almaları gerekmektedir. Bu izinleri almadan müzik 
kullanmak yasaların çiğnenmesi anlamına geldiğinden dolayı bu fiili gerçekleĢtirenleri cezaî yaptırım tehdidiyle karĢı 
karĢıya bırakır. (http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=korsan_nedir?, 08.03.2010).  

Korsan tanımlaması için Mü-Yap web sayfasından alınan görsel obje ġekil 1‘ de aĢağıda gösterilmiĢtir.  

 

 
 

ġekil 1. Korsanın görsel tanımı 

 
ġekil 1‘de de görüldüğü gibi korsanlık Bir telif hakkı hırsızlığıdır. Bir emek hırsızlığıdır. Çünkü bir yapım, 

bestecisiyle, söz yazarıyla, sanatçısıyla, icralarıyla, teknik alt yapısıyla bir bütündür. Bir yapımın oluĢmasında pek çok 
insan emek harcamaktadır. Diğer yandan kayıtları kolayca kopyalayan ve kötü kalitede halka sunan korsanlar, hali 
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hazırda var olan iyi kalite bir yapımın kaydını kullanmakta ve bunu hak sahiplerinin malî hak bedellerini çalarak düĢük 
maliyetle yapmaktadır. Sadece telif geliriyle geçinen sanatçıların yaĢamlarını idame ettirmek için ihtiyaç duydukları bu 
geliri korsanlar tamamen yok etmektedirler ve onların yasal ürünler için harcadıkları emeğin karĢılığı olan telif hakkının 
(bedelinin) hırsızlığını yapmaktadırlar.  

 
Son on yıllık sürece bakıldığında, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de albüm satıĢlarında ciddî düĢüĢler 

görülmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi fizikî korsanlıktır. Korsanlığın önlenmesiyle müzik sektörü 
büyüyecek, yasal satıĢların artmasıyla bu piyasada emeğiyle geçinen pek çok insanın gelirinde artıĢ olacaktır 
(http://www.garaj.org/haber3279_Korsan_Muzik_le_lgili_Bildiri.htm 08.03.2010).  

Dünya‘da 2000‘li yılların baĢından bu yana telif haklarının ihlâliyle ilgili yürütülen mücadelede son yıllarda 
baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. Ancak, buna rağmen Asya ülkelerinde, özellikle de ekonomik büyüme, artan bilgisayar 
satıĢları ve internete eriĢimin artması yüzünden korsandaki büyüme devam etmektedir. Amerikan‘ın Sesi Ajansı‘nın 
raporuna göre; korsan yazılım oranı %85 civarında olan Vietnam, Tayland, Filipinler ve Honkong‘da telif hakları yasası 
ve polisin etkili çabaları sonucu korsanla mücadelede büyük oranda baĢarı sağlanmıĢ. (www.tgrthaber.com.tr, 
05.01.2010). 

Birçok ülkede korsanlık suçu iĢleyenlere rekor cezalar verilmektedir. Her yıl, milyonlarca kiĢinin müzik 
dosyalarını yasadıĢı bir Ģekilde paylaĢtığı ABD`de ceza mekanizması çalıĢtırıldıktan sonra ilk uyarıda yüzde 70 
oranında baĢarı elde edilmiĢtir. Bir mahkeme, bilgisayarına internetten yasadıĢı yollarla müzik dosyası yüklediği 
saptanan bir kadını 222 bin ABD doları para cezasına çarptırmıĢtır. Ġnternetten müzik indiren bir Amerikalı öğrenciye 
ise 675 bin ABD doları ceza kesilmiĢtir. Müzik Ģirketlerinin yetkililerine göre bu kararlar, insanlara, müzik kayıtlarını 
korsan yolla indirmenin ve dağıtmanın doğru olmadığına dair net bir mesaj vermektedir. (BBC Türk 
http://www.bbc.co.uk, 06.10.2007). 

Avrupa`da müzik indirenlere de, yükleyenlere de ağır cezalar kesilmektedir. Avrupa ülkelerinde cezalar Ģöyledir:  
Almanya: Alman Mahkemeleri yasadıĢı yükleme (uploading) ve indirme (downloading) ile ilgili indirilen veya 

yüklenen dosya sayısına göre ceza veriyor. ġimdiye kadar verilen para cezaları 150 ile 1800 avro arasındadır. Hatta bazı 
davalarda 35 saate kadar çalıĢma mahkûmiyeti bile veriliyor.  

Ġtalya: 2004`te yürürlüğe giren Ġtalyan Ceza Kanunu`na göre, kanuna aykırı müzik dosyalarının indirilmesine 154 
avroluk idarî para cezası veriliyor. Ticarî kazanç olmadan kanuna aykırı yüklemede (uygun hale getirme), ceza 2065 
avroya kadar çıkıyor. Ticarî amaç için kanuna aykırı yükleme ise üç yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.  

Ġsveç: Ġsveç Kanunlarına göre, kanuna aykırı indirme ve yükleme, telif hakkı yasasına göre, hem iki yıldan uzun 
olmayan hapis cezasıyla hem de para cezasıyla cezalandırılıyor.  

Ġngiltere: Ġngiltere yasalarına göre müzik, film gibi dosyaların kanuna aykırı yüklenmesi (uploading), suç olarak 
nitelendirilmiĢ ve iki yıla kadar hapis ve sınırsız para cezası ile de yaptırıma bağlanmıĢ... 
(http://www.tumgazeteler.com, Radikal Haberi, 20 .01.2010). 

Türkiye‘de korsanlığa karĢı yürütülecek çalıĢmalar, 5846 Sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 
düzenleniyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu`nda yapılması planlanan değiĢiklikler ile internetten korsan müzik ve film 
indiren kullanıcılara ceza verilmesinin yolu açılıyor. Yeni sisteme göre, kullanıcılar önce uyarılacak, sonra idarî para ve 
hapis cezalarına çarptırılabilecek. Yeni sistem internet üzerinden korsan müzik veya film indiren kullanıcıların hizmet 
aldığı, servis sağlayıcısı Ģirketlere yeni yükümlülükler getirecek. Ġnternet üzerinden korsan müzik veya film indiren 
kullanıcıların hizmet aldığı, servis sağlayıcısı Ģirketlere yeni yükümlülükler getirecek.(http://tanimsiz, 20.08.2009). 

Kültür ve Turizm Bakanlığın`nın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu`nda yapacağı değiĢiklikle, internetten 
``fikir hırsızlığına`` karĢı uyarı, idarî para ve hapis cezasına kadar uzanan yaptırım hedefleniyor. 5846 Sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde iĢlenen suça bağlı olarak; 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve adli para cezası, ayrıca 
Kanun‘un Ek 4‘üncü Maddesi uyarınca dijital ortamda iĢlenen hak ihlâllerine karĢı ilgili siteler savcılık talimatıyla 
eriĢimin engellenmesi sağlanıyor. (http://www.bitisydkb.org.tr/Basinda/Basinda/Yasadisi_bir_iskolu_Korsan.html) . 

72 ülkede, 1400'den fazla üyesiyle dünya müzik endüstrisini temsil eden IFPI (International Federation of the 
Phonographic Industry), korsan indirmelerin yarattığı sıkıntılara dikkat çekerek, küresel bir yapının hayata geçirilmesini 
istiyor. Korsan indirmelere karĢı her hangi bir yasası olmayan Ġspanya'yı örnek veren IFPI, son 5 yıl içerisinde albüm 
satıĢlarında yüzde 65 oranında düĢüĢ görüldüğünü belirtmektedir. Radikal tedbirler alınmasının Ģart olduğunu ve 
"EriĢim durdurma" yaptırımını savunan IFPI, gençlerin, internet bağlantılarını kaybetmemek için yasalara uymak 
durumunda kalacaklarını ifade etmekte. Müzik endüstrisi gözlemcileri, alınan caydırıcı tedbirlerin böylelikle etkisini 
göstermeye baĢladığı yorumunu yapıyorlar. (Çehreli, 2010:  www.turk.internet.com , Korsan Lokal Müziği Bitiriyor 
28.01. 2010 IFPI). 

ABD‘de ikâmet eden telif hakkı sahipleri, kullanıcıların yüklediği içeriklerin veya web sitesindeki diğer içeriklerin 
kendi haklarını ihlâl ettiğini düĢündüklerinde, Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu (Digital Millenium Copright Act) 
kapsamında gerekli bildirimlerde bulunabilmektedirler. Aynı Ģekilde, yayınlanması ve paylaĢılması için hak sahibinden 
gerekli izinler alınmıĢ olmasına rağmen eriĢime yasaklanan veya web sitesinden kaldırılan içerikler için de kullanıcılar 
karĢı bildirimde bulunabilmektedirler. (Yücesoy, 2010: 194). 

Dünyada ilk kez Fransa CumhurbaĢkanı Nicolas Sarkozy tarafından baĢlatılan ve bu nedenle Fransa`da `Sarkozy 
Yasası` olarak bilinen düzenlemeyle internet sağlayıcıları korsan müzik indirmede sorumlu tutuluyor. Bu yasaya göre 
internetten müzik ve film indiren kullanıcılar tespit edildikten sonra iki kez elektronik posta yoluyla uyarılıyor. Eğer 
kullanıcı bu uyarıları ciddiye almazsa internet abonelikleri mahkeme kararıyla iki aydan 1 yıla kadar iptal edilmektedir. 
Ġngiltere, Ġtalya Ġsveç ve Yunanistan‘da da bu uygulamayla ilgili çalıĢmalar yürütülmektedir. Yasa, korsan indirmede 
sorumluluğu internet servis sağlayıcılarına yüklüyor. Uygulamanın baĢlatıldığı ülkelerde CD satıĢlarının ve internet 
üzerinden yasal müzik indirme rakamlarının katlanarak arttığı belirtiliyor. 
(http://www.pctime.com.tr/index.php/sarkozy-yasasi-geliyor-korsan-muzik-indirenin-adslsi-kesilecek-2426). 

Türkiye‘de de korsanlığa karĢı alınan en ciddi önlem, TTNET ADSL hizmeti kullanan kullanıcılara korsan müzik 
indirmeleri halinde ADSL hatlarının toplatılmasına yönelik iki uyarıdır. 

(http://www.milliyet.com.tr/korsan-muzik-indirene-adsl-iptalicezasi/ekonomi/sondakika/ 
20.01.2010/1188361/default.htm 08.03.2010). 

Türkiye‘de de Kültür Bakanlığı‘nın üzerinde çalıĢtığı yasa ile internetten uyarı sistemi uygulamaya konuluyor. 
5101 Sayılı yasa ile yapılan değiĢiklikten sonra ses kayıtlarını yasadıĢı indirenlere karĢı mücadele baĢlayacak. 

http://www.pctime.com.tr/index.php/sarkozy-yasasi-geliyor-korsan-muzik-indirenin-adslsi-kesilecek-2426
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Uygulamaya konulacak kanunda yapılması planlanan değiĢiklikle yasalara aykırı olarak korsan müzik indirenlere iki 
uyarı mektubu gönderilecek. Uyarılar ciddiye alınmadığı ve korsan müzik indirilmeye devam edildiği takdirde, 
mahkeme kararıyla, kullanıcının ADSL hizmeti iki ay ile bir yıl arasında bir süre askıya alınabilecek. 
(http://www.tumgazeteler.com, Radikal, 20.01.2010). 

Türkiye‘de korsanlıkla mücadele de bir diğer önlem ise, MÜYAP ile cep telefonu operatörlerinin (GSM) 
anlaĢarak, GSM operatörlerinin internet üzerinden müzik indirimini mümkün kılan paketler için telif ödemeye 
baĢlamasıdır.(http://www.zaman.com.tr, 09.09.2006). 

GSM operatörlerinin söz konusu hizmetlerine karĢı Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği 
(MÜYAP) ile imzalanan anlaĢma çerçevesinde her Ģarkı için ayrı telif ödeniyor. En popüler müzikleri dijital platformda 
toplayarak cep telefonu üzerinden abonelere ulaĢtırılıyor. Böylelikle sağlanan servis hizmetleri karĢılığında 
operatörlerin telif ödemeleri müzik piyasasının yeniden canlanmasını sağlıyor. (www.gundem.infoDG/ZG) 
Kaynak:HaberX, 16.05.2008). 

Müzik yapımcılarının meslek birliği olan MÜYAP‘ın korsanlığa karĢı almıĢ olduğu bir diğer tedbir, yaptığı 
yazılım yatırımıyla korsan müzik indiren kullanıcıları görebiliyor olması Peer-to-peer (P2P) olarak bilinen kiĢisel dosya 
paylaĢımlarıyla ilgili olarak kullanıcıların IP adreslerini saptayan MÜYAP, müdahale edememesine rağmen 2009 
yılında test amaçlı olarak 100 kiĢiye uyarı mektubu gönderdi. Organize olarak Almanya‘da uygulanan bu modele göre, 
korsan paylaĢım yapan kullanıcılar tespit edildikten sonra ikaz ediliyor. Bu uyarılarda kullanıcılardan iki Ģey isteniyor; 
birincisi daha sonra bu iĢi yapmayacaklarına dair taahhütname vermeleri, ikincisi ise o ana kadar yapmıĢ olduklarından 
dolayı taraflar arasında uzlaĢmayla hukuki yola baĢ vurmadan veya hukuksal olarak ceza ödemeleridir. (Nebil, 2010, 
Müyap : ―P2P Yani KiĢisel Müzik PaylaĢımı Konusunda da ÇalıĢmaya BaĢladık”, 1 -14 .03. 2010).  

Türkiye‘de telif hakları ve korsanlıkla mücadele konusunda çalıĢmalar yürütmek amacıyla 2006 yılında kurulan ve 
kısa adı MÜYADER olan Müzik ve Sinema Yapımcıları Sanatçıları Dağıtımcıları Derneği‘nin eserleri internet 
ortamında izinsiz yayınlayan sitelere ihtarname çekmesi ve internetten belli bir ücret karĢılığı eserleri telifli olarak 
indirecek sistem üzerinde çalıĢmalarda bulunması korsanlıkla mücadelede kararlı giriĢimler olarak 
değerlendirilebilinir.(http://www.milligazete.com.tr, 28 .09.2007). 

Korsanlıkla mücadelede bir diğer geliĢme, 45 müzik yapımcısının üye olduğu Müzik-Bir adlı meslek birliği ile 51 
radyoyu temsil eden Radyo-Der arasında yapılan mutabakatta müzik yapımcılarının 2008-2009 yıllarına ait yayın 
haklarının radyolar tarafından ödenmesi konusunda anlaĢmaya varılmıĢ olmasıdır. (PektaĢ, 2009: 
http://www.zaman.com.tr, 15. 02.2009).  

Türkiye‘de sanatçılar da hayran kitlelerine daha etkili yöntemler aracılığıyla ulaĢarak yasal olmayan paylaĢımların 
engellenmesine yardımcı olabilmektedirler; çünkü telif haklarının korunmasında kamuoyunun desteği de son derece 
önemlidir. Buna Türkiye‘den güncel bir örnek verilebilir. Candan Erçetin, "Gölgesizler" adlı filmde seslendirdiği "Ben 
Kimim" adlı parçayı önce radyolara sonra da internet sitelerine "sebil" olarak hediye ederek parçanın en azından doğru 
kaynaktan ve orijinal haliyle kullanıcılara ulaĢtırılmasını talep etmiĢtir. (Sabah Gazetesi, 06.01. 2010). 

Türkiye müzik sektörünün yeni çıkacak albümleri artık CD‘ler yerine flash diskler içinde sunmaya hazırlanıyor 
olması, hem CD satıĢlarında yaĢanan düĢüĢün önüne geçmek, hem de korsanlığa karĢı önlem olarak düĢünülen bir baĢka 
giriĢimdir. (http://bilet.bahcesehir.edu.tr/?p=841.20.01.2010). 

Dijital medya alanında yatırım yapan Ģirketler, korsan satıĢı engellemek için tüm içerikleri dijital ortamda 
pazarlamayı hedefliyor. Bu projenin hayata geçmesiyle müzik satıĢlarının artırılması sağlanarak sektörün tekrar 
canlandırılması planlanıyor. Artık internetten indirilen müzikler ücretli olacak. Ġndirilen her müzik internet faturasına 
yansıtılacak, böylece müzik piyasasına bu yöntemle para kazandırılacak. 
(http://www.inovax.net/inovax/2009/06/ekonomi-ve-teknoloji/muzik-sektoru-korsana-karsi-dijital-satisa-geciyor/ 
28.03.2010). 

Korsanlık dünyada olduğu gibi Türkiye`de de müzik sektörünün kabusu haline gelmiĢtir. Müzik sektöründe 
korsanlıkla mücadele de sürekliliğin sağlanabilmesi için, mücadelenin de sürekli ve kurumsal düzlemde yapılması 
gerekir. Bu mücadelenin baĢarıya ulaĢmasında devletin de menfaati bulunmaktadır. Zira korsanlıktan elde edilen 
gelirler kayıt içine alınarak, devletin her yıl trilyonlarca liralık zararı giderilmiĢ olacaktır. 
(http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=383) 28.03.2010. 
Sonuç 

Görüldüğü gibi alınan, alınmakta olan ve gelecekte de alınabilecek önlemlere rağmen günümüzde müzik 
eserlerinin hak sahiplerinden izin alınmadan çoğaltılması, dağıtılması, satılması ve internet ortamında yasal olmayan 
yollarla paylaĢılması bilgi iletiĢim teknolojileri vasıtasıyla oldukça kolay olmakla birlikte; internetin hızla yaygınlık 
göstermesi telif haklarına iliĢkin mevzuatın ve ihlallere karĢı toplumsal bilincin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi gibi 
temel nedenlerle sorumluların tespit edilmesi de bir o kadar güçleĢmektedir. Bu durumda telif hakkı ihlallerine yönelik 
yaptırımların, hak sahipleri ve gerektiğinde elektronik hizmet sağlayıcıları iĢbirliği halinde gerçekleĢtirilecek 
çalıĢmalarla desteklenmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır. (Yücesoy, 2010: 194). 

Bu konuyla ilgili olarak öneriler ve konuya iliĢkin farklı sonuçlar aĢağıda belirtilmektedir: 
● Her eriĢimin, çoğaltmanın, yayınlamanın bedeli olan Telif hakkı sahibine ödenmelidir. 
● Korsan ürün çoğaltan, dağıtan, yayınlayan ve satanlara büyük para cezaları ve hapis cezaları gibi müeyyideler 

uygulanmalıdır.  
● Fikri ve Mülkiyet Haklarını koruyan yasalar tam anlamıyla uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra biliĢim suçlarını 

içeren yasal hükümlerin de çalıĢtırılması, güncellenmesi, sorumluların tespiti için farklı uzmanlık alanlarında 
çalıĢmalarda bulunulması gerekmektedir. 

● Ġnternet üzerinden hak ihlâlinde bulunarak müzik dosyaları indiren kullanıcılara, eser sahiplerinin telif haklarını 
ihlâl ettiklerini bildirir bir veya bir den fazla uyarı notu gönderilmesi, uyarı notunun dikkate alınmaması durumunda 
kullanıcının eriĢiminin engellenmesi, daha ileri aĢamada ise internet bağlantı hızına müdahale edilmesi bir çözüm olarak 
düĢünülebilir. 

● CD ve Kaset fiyatlarının düĢürülmesi de korsan ürünlere olan talebi azaltacaktır. 
● Türkiye‘de de uygulanmaya baĢlanan ‗Sarkozy Yasası‘ olarak bilinen yasaya göre; TTNET ADSL hizmeti 

kullanan kullanıcılara korsan müzik indirmeleri halinde yapılan 2 uyarı sonucunda ADSL hatlarının toplanması korsana 
karĢı alınan en ciddî önlem olarak düĢünülmektedir. 

● Qtrax üzerinden reklam izleme karĢılığı Ģarkıların ücretsiz indirilmesine izin verilmesi hem korsana karĢı alınan 
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en iyi önlem, hem de korsanda yaĢanan maddi kayıpların reklam yoluyla geri kazanılması bakımından iyi bir 
giriĢimcilik örneği olarak görülmektedir. 

● Sanatçılar, yapımcılar, sivil toplum kuruluĢları, müzik Ģirketleri, çalıĢanlar ile birlikte toplumun da korsan 
yayıncılığa karĢı duyarlılığı, kamuoyunun bilinçlenmesi ve desteği en az alınacak olan önlemler kadar etkendir. 

 Bu sayede makul mevzuat ile telif hakları korunarak ve ihlal durumunda gerekli maddi ve manevi tazmin 
sağlanarak yeni eserlerin yaratılmasının teĢvik edilmesi ile kamuoyunun mevcut eserlerden yasalara uygun Ģekilde 
yararlanabilmesinin önündeki engellerin daha rahat bir Ģekilde aĢılması mümkün olacaktır. (Yücesoy, 2010: 198).  

 Buradan hareketle kamuoyuyla, kurumlarıyla iĢbirliği mekanizmasının geliĢtirilmesi, etkin Ģekilde kullanılması 
korsanlığa karĢı etkin mücadele de ve baĢarı sağlanılmasında büyük önem arz etmektedir. 

 
Kaynakça 

Yücesoy, D.2010: ―Müzik Eserlerinin Ġnternet Ortamında PaylaĢılmasının Telif Hakları Açısından Doğurduğu 
Etki‖. Bütçe Dünyası Dergisi .S.33, 190-198. 

BBC Türk http://www.bbc.co.uk, 06.10.2007. (eriĢim tarihi:20.01.2010). 
http://bilet.bahcesehir.edu.tr/?p=841.20.01.2010.  
http://www.bitisydkb.org.tr/Basinda/Basinda/Yasadisi_bir_iskolu_Korsan.html. 
Çehreli, M. 2010:  www.turk.internet.com , Korsan Lokal Müziği Bitiriyor , IFPI 28.01.2010.  
http://www.chip.com.tr/konu/Korsan-muzige-ingiliz-darbesi_7937.html-(eriĢim tarihi:20.01.2010). 
http://www.garaj.org/haber3279_Korsan_Muzik_le_lgili_Bildiri.htm, 08.03.2010 
www.gundem.infoDG/ZG) Kaynak:HaberX, 16.05.2008. (eriĢim tarihi:20.01.2010). 
http://www.inovax.net/inovax/2009/06/ekonomi-ve-teknoloji/muzik-sektoru-korsana-karsi- 
dijital-satisa-geciyor/ 28.03.2010. 
http://www.milligazete.com.tr, 28.09.2007. (eriĢim tarihi: 08.03.2010). http://www.milliyet.com.tr/korsan-muzik-

indirene-adsl-iptalicezasi/ekonomi/sondakika/ 
1188361/default.html, 20.01.2010. 
http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=korsan_nedir , 08.03.2010. 
http://www.mu-yap.org/news.asp?NID=144 08.03.2010. 
http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=korsan_nedir, 08.03.2010. 
(Nebil, S. 2010: Müyap ; “P2P Yani KiĢisel Müzik PaylaĢımı Konusunda da ÇalıĢmaya BaĢladık‖, 1-14.03.2010). 
http://www.pctime.com.tr/index.php/sarkozy-yasasi-geliyor-korsan-muzik-indirenin-adslsi -kesilecek-2426 . 
PektaĢ, A. 2009: http://www.zaman.com.tr, 15.02.2009. 
http://tanimsiz, 20.08.2009. (eriĢim tarihi:20.01.2010). 
http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D  
38082DC6FC5ED6BAADC0 .18.03.2010. 
www.tgrthaber.com.tr, 05.01.2010. 
http://www.tumgazeteler.com, Radikal Haberi, 20.01.2010. 
http://www.tumgazeteler.com, Radikal, 20.01.2010. 
Sabah Gazetesi, 06.01.2010. 
http://www.skyturkonline.com, http://www.tumgazeteler.com/?a=145676, 19.04.2006. 
(eriĢim tarihi:20.01.2010). 
http://www.stargazete.com http://www.tumgazeteler.com/?a=1098657, 21.01.2005.  
http://www.zaman.com.tr, 09.09.2006.(eriĢim tarihi: 08.03.2010). 

 

http://www.pctime.com.tr/index.php/sarkozy-yasasi-geliyor-korsan-muzik-indirenin-adslsi
http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D


 

MUHASEBENĠN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN  
ÇEVRE: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 

 
Yrd.Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 
Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi 
mahmutyardimcioglu@gmail.com 

 
Öğr.Gör. Eray ÇETĠN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Düziçi Meslek Yüksekokulu 

eraykan@hotmail.com 
 

Özet 
Bu çalıĢmanın amacı, iĢletmelerin faaliyetlerini ve devamlılıklarını sürdürürken karĢılıklı etkileĢim içerisinde 

oldukları çevrenin, iĢletmenin faaliyetlerini kayıt altına alınmasında kullanılan muhasebenin temel kavramları açısından 
değerlendirilmesi olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın gerçekleĢtirilmesini sağlamak için Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesi‘nde faaliyet gösteren üretim iĢletmeleri üzerinde anket yöntemine dayanan bir uygulama yapılmıĢtır. Çevresel 
konularda meydana gelen hızlı geliĢmeler iĢletmelerin de çevre ile olan iliĢkilerini artırmıĢ ve çevresel konular 
iĢletmelerin gündemini sürekli olarak meĢgul etmeye baĢlamıĢtır.  

Çevresel geliĢmeler ve değiĢmeler iĢletmeyi her alanda etkilediği gibi faaliyet sonuçlarının saptanmasında baĢrol 
oynayan, muhasebe açısından da etkilemiĢ ve iĢletmeler çevreye uyumlu hale getirdikleri faaliyetlerini muhasebe 
sistemi içerisine taĢımaya baĢlamıĢlardır. Çevrenin, muhasebeye yön veren ve çalıĢma alanını belirleyen muhasebenin 
temel kavramları açısından da değerlendirilmeye tabi tutulması ayrı bir önem taĢımaktadır. Uygulamanın 
değerlendirilmesi ve iĢletme temsilcileriyle gerçekleĢtirilen görüĢmeler sonucunda çevre ile ilgili konuların da 
muhasebe literatürüne dahil edilerek muhasebenin temel kavramlarının çevreyi de içerisine alarak yeniden 
yapılandırılması gerekliliği gözlemlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Muhasebe, Muhasebenin Temel Kavramları. 
 

BASIC CONCEPTS OF ACCOUNTING ENVIRONMENT: THE CASE OF TURKIYE 
Abstract 

The purpose of this study, the activities of businesses and maintaining their continuity, their mutual interaction 
within the environment of the business activities taking recorded as used in the evaluation of the basic concepts of 
accounting determined. To ensure the realization of the research, manufacturing firms operating in Osmaniye Organized 
Industrial Zone is based on the survey method has been applied. Rapid developments in environmental issues, 
environmental issues and increased business relationships with enterprises in the environmental agenda has begun to 
engage in constantly.  

The changes affect all areas of business such as environmental improvements and played the leading role in 
detecting the results of activity, accounting for the businesses that have influenced and brought into line with the 
activities of the environment have begun to move into the accounting system. Environment, and gives direction to 
accounting in terms of the basic concepts of accounting that determine the workspace is needed to evaluate the retention 
of a separate importance. As a result of the evaluation of the application and interviews conducted with representatives 
of the business environment in the accounting literature by including issues elated to the basic concepts of accounting, 
taking the environment into the necessity of restructuring observed. 

Key Words: Environmental, Accounting, Basic Accounting Concepts. 

 
1. GiriĢ 

Ġnsanlığın var oluĢundan bu yana tercih etme noktasında bilgi her zaman ihtiyaç duyulan bir olgudur. Ġnsan her 
zaman karĢısına çıkan alternatiflerden birini seçmek durumundadır. Seçilen alternatifin olumlu sonuç sağlaması da 
baĢlangıç noktasında verilen doğru karara bağlıdır. Gerek ekonomik gerekse sosyal yaĢamda alınacak kararların bilgiye 
dayandırılması olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir. Ekonomik yaĢamda ise ihtiyaç duyulan bilgiler muhasebe 
aracılığı ile elde edilir. Muhasebenin en temel amacı ekonomik yaĢam içerisinde bulunan birimler için bilgi üretmektir. 
Tarihsel süreci göz önünde bulundurduğumuzda insan ihtiyaçlarına bağlı olarak üretim çeĢitliliğinin ve kapasitelerinin 
artması üretimi gerçekleĢtiren ve tedarikçilik faaliyetlerini sürdüren iĢletmelerin geliĢmesinde büyük rol oynamıĢtır. 
Günümüz Ģartları düĢünülecek olursa iĢletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için rasyonel kararlar almasına ve 
alınan bu kararları hayata geçirmelerine bağlıdır. Ekonomik geliĢmelere bağlı olarak iĢletmelerin büyümesi, artan 
kaynak ihtiyacı ve rekabet koĢulları iĢletme yönetimini daha da önemli bir konuma taĢımaktadır. Ayrıca iĢletmelerin 
faaliyet sonuçları ve finansal durumları ile ilgili bilgiye ihtiyacı olan kiĢi ve grupların talepleri de ihtiyaç duyulan 
bilginin sayı ve çeĢitlilik bakımından artmasına neden olmuĢtur. Muhasebenin bu önemli rolü göz önünde 
bulundurulacak olursa muhasebe kavramının daha iyi anlaĢılması ve temek kavramlarının ortaya konulması gerekir.  

Faaliyet sonuçları ile birçok paydaĢı etkileyen iĢletmeler faaliyetlerini sürdürürlerken de birçok varlıkla etkileĢim 
içerisinde olmaktadır. Çevre de iĢletmelerin sürekli etkileĢim içerisinde olduğu bir varlıktır. Bilindiği üzere çevre, 
―Canlı varlıkların, hayati bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve etkilendikleri mekan birimlerine o canlının veya 
canlılar topluluğunun yaĢam ortamına denir‖ (Görmez, 2007:8). Bu tanımdan anlaĢılacağı üzere çevre kendisine bağlı 
olan varlıkların yaĢamlarını etkilediği gibi bu varlıkların davranıĢlarından da etkilenmektedir. ĠĢletmeler gerek üretim 
faktörlerini sağlama aĢamasında gerekse de elde edilen çıktıların tüketilmesi aĢamasında çevreyi etkilemekte ve 
çevreden etkilenmektedirler. Bu açıdan bakıldığında çevrenin iĢletmeler açısından önemi ve üst lenmiĢ olduğu rolün 
büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak iĢletmelerin faaliyetlerini etkileyen çevrenin de iĢletme ile ilgili bilgi 
sistemine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu bilgi sistemi içerisinde çevre ile ilgili faktörlere yer verilmesi muhasebe  
uygulamalarına da yansıtılması gereken bir süreci gerektirir. 
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1. Muhasebenin Tanımı, Kapsamı ve Muhasebenin Temel Kavramları 
Muhasebenin fonksiyonlarının daha iyi anlaĢılması bakımından tanımının ve kapsamının ortaya konulması gerekir. 

Muhasebeden tam anlamıyla nasıl faydalanılacağının belirlenmesi ise temel kavramlarının açıklanmasıyla mümkündür. 
 

1.1. Muhasebenin Tanımı ve Kapsamı 
Muhasebe, bir iĢletmedeki mali olayların hesaplara ve defterlere geçirilme kurallarını ortaya koyan ve böylece bu 

olayların sonuçlarının analiz edilip görülmesini sağlayan bir bilimdir (Gücenme, 1996:6). Muhasebe bilgi sistemi ise bir 
örgütün kaynaklarının oluĢumu, bu kaynakların kullanılma biçimi, örgütün faaliyetleri sonucunda bu kaynaklarda 
meydana gelen artıĢ ve azalıĢları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten, bunları ilgili kiĢi ve 
kuruluĢlara ileten bir sistemdir (Atabey, Parlakkaya, Alagöz, 2004:10). Muhasebenin en temel amacı bilgi üretmektir. 
Buna bağlı olarak da iĢletme içi ve dıĢındaki bilgi kullanıcılarına iĢletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ait 
doğru ve güvenilir bilgileri zamanında sunmalıdır. 

 
1.2. Muhasebenin Temel Kavramları 

Muhasebenin uygulanabilmesi ve sağlanan faydayı azami düzeye çıkarabilmek için var olan genel kurallar 
mevcuttur. Muhasebe uygulamalarının sağlanmasında genel çerçeveyi belirleyen ve uygulama kolaylığı sağlayan 
kurallara ―Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Kavramları‖ adı verilir.  

Muhasebenin kavramlarının önemini tam olarak anlamak için bunların hizmet ettiği amaçları bilmek gerekir. Bu 
amaçlar: 

Kavramlar, mevcut muhasebe uygulamalarının genel olarak tanımlanmasını sağlayarak, muhasebeyi öğrenmede ve 
uygulamada yardımcı olacak yol göstericiler olarak hizmet verirler. 

Kavramlar, çok bilinmeyen ve istisnai olarak karĢılaĢılan durumların analiz edilmesinde ve bu durumlara iliĢkin 
muhasebeleĢtirme prosedürlerinin geliĢtirilmesinde yardımcı olurlar. 

Kavramlar, yeni ve iyileĢtirilmiĢ muhasebe uygulamaları geliĢtirmek için daha iyi yol göstericiler sağlama 
çabasındadır. Kavramlar, hem gelecekteki eylemler için bir temel olarak hem de mevcut eylemlerin finansal 
raporlamadaki önemli etkilerini değerlendirmek için kullanılırlar (Gül, 2005:30). 

 
1.2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı 

Toplumsal yaĢam içerisinde var olan her bireyin ve kurumun topluma karĢı sosyal sorumluluk olarak adlandırılan 
birtakım sorumlulukları vardır. Bu kavram, muhasebenin kendisine yüklenen görevleri yerine getirirken ilgili kiĢi ve 
kuruluĢlara karĢı sorumluluğunun bilincinde olmasını ifade eder. Muhasebenin en temel sorumluluğu ise, iĢletmenin 
faaliyet sonuçları ve finansal durumu hakkında ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler sağlamaktır (Atabey ve diğ., 
2004:30). 

 
1.2.2. KiĢilik Kavramı 

KiĢilik, canlı cansız tüm varlıkların hayatın içerisinde yer alabilmesi, hayatın bir parçası olabilmesi ve 
kendilerinden yararlanılabilmesi açısından çok önemli bir kavramdır (TanıĢ, 2010:6). Bu kavram iĢletmenin sahip veya 
ortaklarından, yöneticilerinden, personelinden ayrı bir kiĢiliğe sahip olduğunu ve o iĢletmenin muhasebe iĢlemlerinin 
sadece bu kiĢilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür (Güçlü, Çiçek ve Benli, 2006:5). 

 
1.2.3. Süreklilik Kavramı 

Bu kavram iĢletmelerin ömürlerinin sahip, ortak veya yöneticilerinin ömürlerine bağlı olmaksızın sürdüreceğini 
belirtir. Buna bağlı olarak da iĢletmelerin ömürleri sonsuz kabul edilir.  

 
1.2.4. Dönemsellik Kavramı 

Dönemsellik kavramı, süreklilik kavramına göre sınırsız kabul edilen iĢletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi 
ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gerektiğini ifade eder (Atabey ve 
diğ., 2004:32). Muhasebe açısından ise bu dönem 1 takvim yılıdır. 

 
1.2.5. Parayla Ölçülme Kavramı 

Bu kavram muhasebe süreci içerisinde yapılacak olan kayıtların içeriğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu 
kavram gereği iĢletmede meydana gelen olay ve iĢlemlerin hangilerinin kayıt altına alınması gerektiğinin belirlenmesi 
bu olay ve iĢlemlerin ortak bir ölçü birimi olan para ile ifade edilebilmeleriyle mümkündür. Buna göre mali nitelikli 
olay ve iĢlemler kayıtlara yansıtılırken ortak ölçü birimi olarak para kullanılır. 

 
1.2.6. Maliyet Esası Kavramı 

Maliyet esası kavramı; para mevcudu, alacaklar ve maliyetlerinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan 
kalemler hariç, iĢletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin kayıt altına alınmasında, bunların maliyet bedellerinin 
esas alınması gerektiğini ifade eder (Atabey ve diğ., 2004:33). Örneğin iĢletmeye ticari mal satın alındığında göz 
önünde bulundurulması gereken tutar sadece fatura bedeli değildir. Satın alınan malın iĢletmeye ulaĢıncaya kadar 
katlanılan nakliye, sigorta vb. tüm giderlerin toplamı maliyeti oluĢturmaktadır. 

 
1.2.7. Tutarlılık Kavramı 

Bu kavram, iĢletmelerin finansal durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara iliĢkin yorumların karĢılaĢtırılabilir 
olması bakımından, muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının (finansal tabloların düzenlenmesi ve 
sunulması için iĢletme tarafından kabul edilmiĢ ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalar) birbirini izleyen 
dönemlerde değiĢtirilmeden uygulanması gereğini anlatır (Gören, 2007:16). 

 
1.2.8. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 

Bu kavram muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ objektif 
belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız 
davranılması gerektiğini ifade eder (Güçlü ve diğ., 2006:6). Ayrıca sosyal sorumluluk kavramı gereği de muhasebenin 
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tarafsız olarak bilgi üretmesi, bu bakımdan ise muhasebede yer alan kayıtlarının objektif belgelere dayandırılması 
gerekmektedir. 

 
1.2.9. Tam Açıklama Kavramı 

Bu kavram mali tabloların ve muhasebe kayıtlarının, muhasebe bilgi kullanıcılarının doğru karar verebilmeleri için 
yeterli, açık ve anlaĢılır olması gerektiğini ifade eder. Bu kavram gereği tüm kayıt ve tabloların kaydı yapana ihtiyaç 
duyulmadan anlaĢılır olması gerekir. 

 
1.2.10. Ġhtiyatlılık Kavramı 

Muhasebe açısından, iĢletmenin faaliyetlerini sürdürürken karĢılaĢabileceği riskler de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu kavram gereği iĢletmeler sonraki dönemlerde meydana gelebilecek gelir ve karları için herhangi 
bir iĢlem yapmazlarken, sonraki dönemlerde meydana gelebilecek gider ve zararları için karĢılık ayırırlar. Bu Ģekilde de 
beklenmeyen olumsuz bir durumun gerçekleĢmesine bağlı olarak ihtiyatlı davranılmıĢ olunur. 

 
1.2.11. Önemlilik Kavramı 

Önemlilik kavramı gereği mali tablolar göz önünde bulundurularak yapılacak olan yorumları ve iĢletme ile ilgili 
alınacak kararları etkileyebilecek düzeydeki her bilgi önemlidir ve bu düzeyde olan bilgilerin mali tablolarda yer alması 
gerekmektedir. Bu kavram göz önünde bulundurularak, muhasebe çıktılarında yani raporlarında yer alması gereken 
bilgilerin sınırı belirlenir. 

 
1.2.12. Özün Önceliği Kavramı 

Bu kavram mali nitelikli olay ve iĢlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve bu olay ve iĢlemlere iliĢkin 
değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eder. 

 
2. Muhasebenin Temel Kavramları Açısından Çevrenin Rolünün Belirlenmesi ve Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesi‟nde Bir Uygulama 
2.1. Uygulamanın Amacı, Hedefi ve Yöntemi 

Muhasebenin temel kavramları muhasebe uygulamalarının temelini oluĢturan ve bu uygulamalara yön veren 
ilkelerdir. Bu kavramlar iĢletmeler tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetlerin kayıt altına alınmasında, kayıt altına alınan 
verilerin iĢlenerek birer çıktı olarak raporlar haline dönüĢtürülmesinde ve iĢletme ile ilgili karar alma noktasında birer 
rehber niteliği taĢımaktadırlar. Bu temel kavramların, muhasebenin amaca en uygun iĢletme bilgi sistemini 
yaratabilmesi için geliĢtirdiği gerçeği, çevreye yönelik bir muhasebe çalıĢmasının da amaca en uygun bilgileri 
üretebilmesi için bu temel kavramlar açısından ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır (Kırlıoğlu ve Can, 1998:43). 

Bu noktadan hareketle muhasebenin temel kavramları açısından çevre incelenmeye çalıĢılmıĢ 
ve bu doğrultuda bir anket formu hazırlanarak örneklem grubuna yöneltilmiĢtir. 

 
2.2. Uygulamanın Alanı ve Hedef Kitle 

Uygulamanın amacı da göz önünde bulundurularak çevreyle sürekli etkileĢim içerisinde bulunan, çevrenin 
sağladığı faktörleri girdi olarak kullanan ve bunları birer ürün haline dönüĢtüren iĢletmeler ana hedef kitle olarak 
belirlenmiĢtir. Bu amaçla Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi‘nde faaliyet gösteren iĢletmeler belirlenmiĢ ve bölgede 
anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bölgede faaliyet gösteren 83 adet firma bulunmaktadır. Anket formlarının 
cevaplandırılması için iĢletme adreslerine gidilerek birebir görüĢme yapılmıĢtır. AraĢtırma 44 iĢletmeden alınan anketle 
tamamlanmıĢtır. Anketlerin geri dönüĢ oranı % 53.01 dir. 

 
2.3. Anket Uygulaması ve Değerlendirme 

Bölge Ģartları da göz önünde bulundurularak, uygulanabilirliğin kolaylaĢtırılmasını sağlamak amacıyla 
olabildiğince az sayıda soru sorulmasına dikkat edilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan ölçek, 5‘li Likert tipi bir ölçektir. Her 
bir maddeye verilecek cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında değiĢmektedir. Cevaplayıcılar her cümleye iliĢkin görüĢlerini 
kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum kategorilerinden birini 
iĢaretleyerek konu ile ilgili görüĢlerini bildirmiĢlerdir. Ankette kullanılan ölçeğin güvenilirliği iç tutarlılık metotlarından 
Cronbach Alpha katsayısına göre değerlendirilmiĢtir. Yapılan bu analiz sonucunda iĢletme özelliklerinin tespit 
edilmesinde kullanılan sorular dıĢında kalan toplam 13 sorudan oluĢan anket soruları güvenilirlik analizine tabi 
tutulduğunda Cronbach Alpha katsayısı=0.830 olarak bulunmuĢtur. Analiz sonucu elde edilen bu değer kullanılan 
ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.  

ĠĢletmelere yönelik olarak hazırlanan anketin birinci kısmında yer alan sorular faaliyet alanı, faaliyet yılı, personel 
sayısı, çevresel maliyetlerinin durumu, çevresel yatırımlarının varlığı gibi verilerin ölçülmesine yönelik sorular olarak 
hazırlanmıĢ olup aĢağıdaki gibi değerlendirilmiĢtir. 
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ġekil-1. ĠĢletmelerin Faaliyet Alanları 

 
 
Toplam 44 iĢletme üzerinde gerçekleĢtirilen anket uygulamasında 4 iĢletme gıda sektöründe, 6 iĢletme tekstil 

sektöründe, 10 iĢletme sanayi mamulü üretiminde, 6 iĢletme inĢaat sektöründe, 2 iĢletme elektronik sektöründe, 2 
iĢletme otomotiv sektöründe 14 iĢletme ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. 

 
ġekil-2 ĠĢletmelerin Faaliyette Bulundukları Süreler 

 
 
Ankete katılan iĢletmelerin 16‘sı 1-5 yıl, 12‘si 6-10 yıl, 16‘sı ise 11 yıldan daha fazla bir süredir faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirtmiĢlerdir. 

 
ġekil-3 ĠĢletmelerin ÇalıĢtırdıkları Personel Sayıları 

 
 
Ankete katılan iĢletmelerin 6‘sı 11-20 arasında, 10‘u 21-30 arasında, 10‘u 31-50 arasında, 10‘u 51-100 arasında, 

8‘i de 100‘den fazla sayıda personel çalıĢtırmaktadırlar. ÇalıĢtırılan personel sayıları göz önünde bulundurulacak olursa 
orta büyüklükteki iĢletmelerin fazlalığı göze çarpmaktadır. 
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ġekil-4 ĠĢletmelerin Çevresel Maliyetlerinin Durumu 

 
 
Ankete katılan iĢletmelerin 40 tanesi çevresel maliyetlerinin bulunduğunu 4 tanesi ise çevresel maliyetlerinin 

bulunmadığını belirtmiĢtir. Çevresel maliyetlere sahip olan iĢletmeler çevre ile ilgili konularda daha bilinçli bir 
konumda olmaktadırlar. 

 
ġekil-5 Çevresel Yatırımların Mevcudiyeti 

 
 
Ankete katılan iĢletmelerin 40 tanesi çevresel yatırımlarının bulunduğunu, 4 tanesi ise çevresel yatırımlarının 

bulunmadığını belirtmiĢlerdir. Alınan cevaplar çevresel maliyet durumlarıyla karĢılaĢtırıldığında çevresel maliyetleri 
bulunan iĢletmelerin çevresel yatırımlara yönlendikleri görülmektedir. 

 
ġekil-6 Sosyal Sorumluluk Kavramı 

 
 
Ankete katılan iĢletme temsilcileri verdikleri cevaplar doğrultusunda iĢletmelerin sosyal sorumlulukları gereği 

çevreye gereken önemi vermelerine ve çevreden sorumlu olmalarına büyük oranda katıldıklarını belirtmiĢlerdir. 
ĠĢletmelerin 38‘inin önermeye kesinlikle katıldıklarını, 6‘sının ise katıldıklarını görmekteyiz. ĠĢletmelerin çevresel 
maliyetleri ve çevresel sorunları da göz önünde bulundurarak muhasebe sistemi içerisinde takip etmeleri çevreye 
verilecek olan önemin artmasını sağlayacaktır. Toplumu oluĢturan diğer bireyler gibi iĢletmeler ve iĢletmelerin faaliyet 
sonuçlarını ortaya çıkaran muhasebenin de çevreden sorumlu olması gerekmektedir. Çevresel faktörleri dikkate 
almadan uygulanacak bir muhasebe sistemi sosyal sorumluluk olgusuna da aykırı düĢecektir. 
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ġekil-7 KiĢilik Kavramı 

 
 
KiĢilik kavramı gereği iĢletmeler sahip, ortak veya yöneticilerinden farklı birer kiĢiliğe sahiptirler. ĠĢletmelerin 

kiĢiliklerinin bağımsız oluĢu çevre ile ilgili iĢlemlerde de farklılık gösterecektir. ĠĢletmeler de diğer kiĢiler gibi çevre ile 
etkileĢim içerisindedir ve buna bağlı olarak çevresel iĢlemleri diğer bireylerden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. 
Ankete katılan iĢletme temsilcilerinden 20‘si önermeye kesinlikle katıldıklarını, 18‘i katıldıklarını, 4‘ü kararsız 
olduklarını ve 2‘si de katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Katılım derecesinin yüksek olması göstermektedir ki iĢletmeler de 
çevreyle ilgili iĢlemlerinde diğer kiĢilerden bağımsız olarak hareket etmektedirler. 

 
ġekil-8 Süreklilik Kavramı 

 
 
ĠĢletmeler sahip, ortak veya yöneticilerinin ömürlerine bağlı olmaksızın yaĢamlarını sürdürürler. KiĢilik kavramı 

ile de bağdaĢtırıldığında, iĢletmeler sınırsız ömürleri dahilinde çevreyle sürekli etkileĢim halindedirler. Aynı zamanda, 
iĢletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmek için çevrenin sunmuĢ olduğu faktörlere ihtiyaç duymalarından dolayı çevre 
konusunda daha duyarlı davranmaları gerekir. Ankete katılan iĢletme temsilcilerinden 26‘sı iĢletmelerin sınırsız 
ömürleri dahilinde çevreyle sürekli iliĢki içerisinde oldukları önermesine kesinlikle katıldıklarını belirtmiĢ, 18‘i ise 
katıldıklarını belirtmiĢlerdir. 

 
ġekil-10 Dönemsellik Kavramı 

 
 
ĠĢletme temsilcilerinin 16‘sı önermeye kesinlikle katıldıklarını, 22‘si katıldıklarını, 6‘sı ise katılmadıklarını 

belirtmiĢlerdir. ĠĢletmelerin sınırsız ömre sahip oldukları noktasından hareketle, iĢletmelerin bu sınırsız ömürleri 
içerisinde faaliyetlerinin değerlendirilmesi için çeĢitli dönemlere ihtiyaç duyulmaktadır. ĠĢletme faaliyetlerinin 
dönemler itibariyle değerlendirilmesi iĢletmenin faaliyet sonuçları bakımından önem taĢımaktadır. Bu Ģekilde 
iĢletmeyle ilgili kısa vadeli ve uzun vadeli kararlar alınması kolaylaĢacaktır. Çevre ile ilgili kararlar almada da çevresel 
faaliyetlerin dönemler itibariyle değerlendirilmesi önem taĢımaktadır. 
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ġekil-9 Para Ġle Ġfade Edilebilme Kavramı 

 
 
Ankete katılan iĢletme temsilcilerinde 6‘sı önermeye kesinlikle katıldıklarını, 10‘u katıldıklarını, 26‘sı 

katılmadıklarını, 2‘si ise kesinlikle katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Ancak muhasebe ile ilgili diğer temel kavramlar da 
göz önünde bulundurulduğunda iĢletmelerin çevre ile ilgili iĢlemlerinin sosyal sorumluluk ve kiĢilik kavramları gereği 
muhasebe sistemi içerisinde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilik aynı zamanda çevresel faktörlerin 
para ile ifade edilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bilindiği üzere iĢletmede meydana gelen olay ve iĢlemler 
muhasebe sistemine dahil edilirken ortak bir ölçü birimi olarak para kullanılmaktadır. Para ile ifade edilmeyen çevresel 
unsurların muhasebe sistemi içerisine dahil edilmesi de mümkün olamamaktadır. Bu yaklaĢıma göre iĢletmeler gerek 
sosyal sorumlulukları gereği gerekse de diğer kiĢilerden farklı bir kiĢilik olarak çevre ile etkileĢim içerisinde 
bulunmalarından dolayı çevre ile ilgili olay ve iĢlemlerin para ile ifade edilebilmelerini sağlamalı ve bunların 
muhasebeye entegrasyonunu gerçekleĢtirmelidirler. 

 
ġekil-11 Maliyet Esası Kavramı 

 
 
Ankete katılan iĢletme temsilcilerinden 14‘ü önermeye kesinlikle katıldıklarını, 14‘ü katıldıklarını, 12‘si kararsız 

olduklarını ve 2‘si de katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. ĠĢletmelerin edinimleri sebebiyle katlanmıĢ oldukları giderler 
bütünü maliyeti ifade ettiğine göre, çevre ile ilgili yatırımların veya edinimlerin de bu esastan yola çıkılarak kayıt altına 
alınması gerekmektedir. Çevre ile ilgili yatırımlar veya harcamalar, çevre kalitesinin arttırılması veya zararların 
önlenmesi ya da azaltılması sebebiyle katlanılan fedakarlıkları ifade etmektedir. 

 
ġekil-12 Belgelendirme Kavramı 

 
 
Ankete katılan iĢletme temsilcilerinden 16‘sı önermeye kesinlikle katıldıklarını, 22‘si katıldıklarını, 6‘sı ise 

katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. ĠĢletmelerin faaliyetlerine bağlı olarak meydana gelen ekonomik olay ve iĢlemler 
muhasebe sistemi içerisinde kaydedilirlerken belgelerden yararlanılmaktadır. Aslında bu durum yararlanmadan daha 
fazla zorunluluk Ģeklinde olmaktadır. Çünkü belgesiz gerçekleĢtirilen kayıt gerçekten uzak sonuçlar elde edilmesine 
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sebep olacaktır. Çevresel faaliyetlerin diğer iĢletme faaliyetlerinde olduğu gibi belgeler vasıtasıyla muhasebe sistemi 
içerisinde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin ekonomik olmaları yani muhasebe açısından ortak ölçü 
birimi olarak kabul edilen para ile ifade edilmiĢ olmaları gerekmektedir. 

 
ġekil-13 Tarafsızlık Kavramı 

 
 
ĠĢletmeler çevre ile ilgili karar almada tarafsız olmalıdır önermesine iĢletme temsilcilerinin katılım dereceleri 

değerlendirildiğinde katılımcıların 22‘si kesinlikle katıldıklarını, 20‘si katıldıklarını, 2‘si ise katılmadıklarını 
belirtmiĢlerdir. ĠĢletmeler tarafsız bir Ģekilde ve önyargılardan uzak durarak, çevreye vermiĢ oldukları zararları hesaplar 
bazında kaydetmeli ve bu Ģekilde çevresel değerlendirmelerin yapılabilmesine olanak sağlamalıdır. Bu da çevreden 
etkilenen bireylerin uğramıĢ oldukları refah kayıplarının ortaya konulması açısından önem taĢımaktadır. 

 
ġekil-14 Ġhtiyatlılık Kavramı 

 
 
ĠĢletmeler yaratabilecekleri çevresel zararlar sebebiyle ihtiyatlılık kavramı gereği karĢılık ayırmalıdır önermesine 

ise iĢletme temsilcilerinin katılımları, 20‘si kesinlikle katılıyorum, 22‘si katılıyorum ve 2‘si katılmıyorum Ģeklinde 
gerçekleĢmiĢtir. Ġhtiyatlılık kavramı, iĢletmelerin sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek riskleri göz önünde 
bulundurması gerekliliğini ifade eder. Bu kavram çerçevesinde iĢletmelerin çevre ile olan etkileĢimleri de ele alınacak 
olursa, sonraki dönemlerde iĢletmelerden kaynaklanan çevresel zararlar veya oluĢabilecek çeĢitli çevresel maliyetler 
için iĢletmelerin ihtiyatlı davranarak karĢılık ayırmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 
ġekil-15 Tam Açıklama Kavramı 

 
 

ĠĢletmeler çevre ile ilgili faaliyetlerine iliĢkin bilgilere mali tablolarında açıklık getirmelidirler önermesine iĢletme 
temsilcilerinin 14‘ü kesinlikle katıldıklarını, 22‘si katıldıklarını, 4‘ü kararsız olduklarını ve 4‘ü de katılmadıklarını 
belirtmiĢlerdir. Tam açıklama kavramı gereği, iĢletmeler faaliyet sonuçlarını yansıtan mali tablolarda aynı zamanda 
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çevre ile ilgili finansal bilgileri tam olarak açıklayarak, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan, ancak alınacak 
kararları etkileyebilecek olan ve çevreyle ilgili gerçekleĢmesi muhtemel olayları da değerlendirmeye tabi tutarak mali 
tablolarında yer vermelidirler. 

 
ġekil-16 Önemlilik Kavramı 

 
 
Ankete katılan temsilcilerden 14‘ü önermeye kesinlikle katıldıklarını, 20‘si katıldıklarını, 8‘i kararsız olduklarını, 

2‘si ise kesinlikle katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Düzeyi her ne olursa olsun, iĢletmelerin faaliyet sonuçlarına etki 
edecek mali nitelikli her bilgi önemlidir ve kayıt altına alınması gerekmektedir. ĠĢletmelerin çevre ile ilgili mali nitelikli 
iĢlemleri de faaliyet sonuçlarına etkileri olduğu sürece önemlidirler. Çevre ile ilgili bu iĢlemlerin öncelikle muhasebe 
kayıt sistemi içerisine sokulması, sonrasında da mali tablolara aktarılması gerekmektedir.  

 
ġekil-17 Özün Önceliği Kavramı 

 
 
Katılımcıların 8‘i önermeye kesinlikle katıldıklarını belirtirlerken, 30‘u katıldıklarını, 6‘sı ise kararsız olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Muhasebe süreci içerisinde kayıt altına alınan olay ve iĢlemlerin biçimlerinden çok özlerinin önemli 
olduğu bu kavram gereğidir. Çevre ile ilgili olay ve iĢlemlerde de biçimden çok öze dikkat edilerek ve önem verilerek 
kayıt altına alınması ve çevresel maliyetlerin ortaya çıkıĢ Ģekillerinden daha çok çevresel maliyetlerin yarattığı etkilerin 
ele alınarak değerlendirilmesi özün önemini vurgular. 

 
ġekil-18 Tutarlılık Kavramı 

 
 
ĠĢletme temsilcilerinin 16‘sı tutarlılık kavramı ile ilgili önermeye kesinlikle katıldıklarını belirtirlerken, 14‘ü 

katıldıklarını, 8‘i kararsız olduklarını ve 6‘sı da katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Çevresel faaliyetlere bağlı olarak kabul 
edilen muhasebe uygulamaları için belirlenen muhasebe politikaları, dönemler arasında değiĢtirilmeden uygulanırsa, 
çevresel faaliyet sonuçları ile ilgili olarak üretilen bilgilerin de dönemler arasında karĢılaĢtırılabilir olması da sağlanır. 
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3. Sonuç 
ĠĢletmeler, kar elde etmek için kurulmuĢ ekonomik birimlerdir ve kar sağlamak için mal ve hizmet üretimlerini 

gerçekleĢtirirler. Bu faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi sırasında iĢletmeler çevre ile sürekli etkileĢim içerisindedirler. Bu 
etkileĢime bağlı olarak iĢletmeler, çevre ile ilgili olarak gerçekleĢtirdikleri faaliyetleri muhasebe sistemine dahil etme ve 
elde edilen sonuçları oluĢturacakları çevresel raporlarla bilgi kullanıcılarına iletmek durumundadırlar. ĠĢletmelerin 
çevresel bilgilerinin veri olarak kabul edilmesi, muhasebe sistemi içerisinde kayıt altına alınması ve raporlar haline 
dönüĢtürülmesi muhasebenin çerçevesini belirleyen temel kavramlar açısından da önem taĢımaktadır. Muhasebenin 
temel kavramları açısından çevrenin belirlenmesi konusunu içeren bu çalıĢmada ayrıca bir araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Buraya kadar değinilen hususlara bağlı kalınarak aĢağıdaki değerlendirme ve önerilerde bulunmak mümkündür: 

AraĢtırmaya katılan iĢletmeler Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi‘nde faaliyet gösteren üretim iĢletmeleridir. Bu 
iĢletmelerin büyük bir çoğunluğu 6 yıldan daha fazla faaliyet gösteren orta ölçekli iĢletmelerdir. Ayrıca bu iĢletmelerin % 
90.09‘luk kısmının çevresel maliyetlerinin ve yine %90.09‘luk kısmının da çevresel yatırımlarının bulunduğu tespit belirlenmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin tamamı sosyal sorumluluk gereği çevreye gereken önemin verilmesi ve çevreden 
sorumlu olunması konusunda katılım göstermiĢlerdir. Sosyal sorumluluk ise muhasebenin en temel kavramıdır. Muhasebe 
ile ilgili diğer kavramların anlam kazanarak etkinliklerinin sağlanması bu kavrama bağlı olarak gerçekleĢtirilebilecek bir 
durumdur. Ayrıca kiĢilik kavramı gereği iĢletmeler sahip veya ortaklarından farklı birer kiĢiliğe sahip olarak, kendi 
baĢlarına çevreden sorumludurlar. ĠĢletmelerin çevreyle olan iliĢkileri de bu kiĢilik üzerinden sağlanır ve iĢlerlik kazanır. 
Katılımcıların yaklaĢık % 86‘lık kısmının da bu yönde görüĢ bildirmiĢ olması bünyesinde bulundukları iĢletmelerin farklı 
birer kiĢiliğe sahip olduklarını belirttiklerini ve çevre ile bu kiĢiliğin arasındaki iliĢkinin sahip veya ortaklarınkinden farklı 
olduğunu göstermektedir. ĠĢletmeler sahip veya ortaklarından ayrı birer kiĢiliğe sahip oldukları gibi ömürleri de bu kiĢilerle 
sınırlı olmamaktadır. Yani iĢletmelerin ömürleri de sınırsız olmaktadır. Bu sınırsız ömür içerisinde iĢletmelerin çevreden 
soyutlanarak faaliyetlerini sürdürmesi düĢünülemez bir durumdur.  

Ayrıca iĢletmeler sürekliliklerini sağlamak için çevrenin sağlayacağı faktörlere de ulaĢmak durumundadırlar. 
Ancak iĢletmelerin diğer faaliyetlerinin olduğu gibi çevresel faaliyetlerinin de bu sınırsız ömür içerisinde yer alan 
dönemler itibariyle değerlendirmeye tabi tutulması ve sonuçlarının dönemler itibariyle yorumlanması iĢletmenin ve 
iĢletme faaliyetlerini kayıt altına alan muhasebenin etkinliğini arttıracaktır. Katılımcıların tamamının görüĢü de bu 
yönde olmuĢtur. ĠĢletmelerin çevresel konuları muhasebe sistemi içerisine dahil edebilmesi ve alınacak kararlarda rapor 
haline dönüĢtürülebilmesi için çevresel olay ve iĢlemlerin parayla ifade edilmeleri gerekmektedir. Çünkü iĢletmede 
meydana gelen mali nitelikli olay ve iĢlemler muhasebe sistemine dahil edilirken ortak ölçü birimi olarak para 
kullanılmaktadır. Ancak araĢtırmaya katılan katılımcıların yaklaĢık % 60‘lık kısmının katılım göstermemesi ve % 4, 
5‘lik kısmının kesinlikle katılım göstermemesinden anlaĢılmaktadır ki, iĢletmelerin çevre ile iliĢkilendirilmesi 
konusunda çeĢitli yanlıĢ anlamalar ortaya çıkmaktadır. Konunun daha iyi anlaĢılması için iĢletme faaliyetlerini 
irdeleyen ve faaliyet sonuçlarını ortaya koyan muhasebe ve muhasebenin iĢlerliğini sağlayan temel kavramların en 
azından konuyla alakalı kiĢilerce temel bilgi düzeyinde ele alınması gerekmektedir. Ayrıca çevre ile ilgili olarak 
gerçekleĢtirilen yatırımların veya edinimlerin de maliyet bedelleri göz önünde tutularak kayıt altına alınması 
gerekmektedir. Katılımcıların yaklaĢık % 63, 6‘lık kısmı maliyet esası konusunda bu görüĢü destekler nitelikte katılım 
göstermiĢleridir. Çevre ile ilgili olay ve iĢlemler kayıt altına alınırken diğer faaliyetlerde olduğu gibi belgeye 
dayandırılmalı ve tarafsız olunmalıdır.  

Çevrenin de iĢletme paydaĢları arasında gösterilmesi gerekliliğinin doğduğu günümüzde çevresel olayların kayıt 
altına alınmasında tarafsız olunması gerekliliği de karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca iĢletmeler sosyal sorumluluk taĢıyan, 
sahip veya ortaklarından ayrı bir kiĢiliğe ve sınırsız ömre sahip birer varlık olarak yaratacakları çevresel zararlar 
sebebiyle ihtiyatlı davranmak durumundadır. Katılımcıların yaklaĢık % 95‘lik kısmı da iĢletmelerin ihtiyatlı davranarak 
sonraki dönemlerde yaratabilecekleri çevresel zararlar sebebiyle karĢılık ayırmaları gerekliliğini vurgulamıĢlardır. 
ĠĢletmeler faaliyet sonuçlarını etkileyen tüm bu çevresel zarar, çevresel maliyet, çevresel faktör gibi olguları önemli ya 
da önemsiz ayırımı yapmaksızın muhasebe sistemleri içerisinde ele almalı ve sonuç olarak mali tablolarında yer vererek 
yine mali tablolarında açıklık getirmelidirler. Aynı zamanda bu kayıt ve tablolama iĢlemlerinde çevresel olayların 
biçimlerinden çok özleri belirlenmeli ve özleri esas alınarak çevre ile ilgili mali nitelikli iĢlemlerin veya olayların 
muhasebeleĢtirilmesi sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak da iĢletmelerin çevresel olaylarının izlenmesinde seçilen 
muhasebe politikalarının dönemler itibariyle uyumlu olması gerekmektedir. Uyumluluk iĢletmenin çevresel mali 
olaylarının takip edilmesini kolaylaĢtıracaktır. 

ġimdiye kadar değinilen hususları da göz önünde bulundurarak çevre ile muhasebenin temel kavramlarının 
iliĢkilendirilmesi hususunda hayata geçirilmesi önem arz eden noktalar da bulunmaktadır. Bunların en baĢında ise 
belgelendirme ve parayla ifade etme hususları gelmektedir. Öncelikle çevresel maliyetlerin para ile ifade edilmesinde 
mevcut olan zorlukların aĢılması için çalıĢmalar yapılmalıdır. Çevresel faaliyetlerin muhasebe sistemine aktarılmasında 
kullanılacak olan belgeler ve belgelendirme ile ilgili çalıĢmalar yapılarak muhasebe sistemine dahil edilecek belgelerin 
tespiti ve düzenlenmesi ile ilgili standartlar oluĢturulmalıdır. 
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Аннотация 
Основной объем промышленной продукции производится пятью экономикообразующими отраслями, 

которые в совокупности выпускают 88 процентов продукции от всего объема промышленного производства, а 
именно: пищеперерабатывающей (13%); текстильно–швейным производством (7%); металлургической 
отраслью (42%); в производстве строительных материалов (10%) и электроэнергетике (16%). 

В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, состоящей из 17 подотраслей, на долю 
производства малых и средних предприятий приходится порядка 70 процентов.  

На долю производства малых, совместных предприятий и индивидуального предпринимательства в сфере 
текстильного, швейного производства и производства кожи и изделий из кожи отрасли приходится порядка 80 
процентов. По итогам 2009 года в объеме всей промышленности удельный вес отрасли составил 4,8%, а в ВВП – 3%. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2009г. по сравнению с 2005г. 
возросла на 27,6 процента и составила 315,6 тыс. человек, или 14,2 процента от общего числа занятых в 
экономике. Значительная часть работающих в этой сфере занята в промышленности (35,6 %), строительстве 
(16,5 %), сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг потребителям (15,5 %). 

Объем промышленного производства субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009г. достиг 
23951,8 млн. сомов (11625,5 млн. сомов - в 2005г.) Доля промышленной продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в общем ее объеме по республике в 2009г. составила 24,2 процента, 
почти не изменившись по отношению к уровню 2005г. (22,7 процента). 

За последние пять лет в общем объеме промышленной продукции значительно возросла доля 
произведенной малыми и средними предприятиями муки - с 19 до 41 процента, минеральной воды - с 8 до 24 
процентов, мебели - с 36 до 54 процентов, этилового спирта - с одного до четырех процентов.  

Ключевые слова: обрабатывающей, пищеперерабатывающей, текстильный, швейный предпринимательства, 
малый и средний кластер. 

 
Abstract 

The main volume of industrial products produced by five the economics of formative industries, which together 
produce 88 percent of production from the total industrial production, namely: food processing (13%), textile and 
clothing manufacturing (7%), metallurgy (42%) in construction materials (10%) and electricity (16%). 

In the food processing industry, the consisting of 17 sub-sectors, the shares of production of small and medium-
sized enterprises account for about 70 percents. 

The share of the of small production, joint ventures and individual entrepreneurs in the textile, apparel and leather 
and leather products industry accounts for about 80 percent. By the end of 2009 in the amount of total industry share of 
the industry were 4.8% and GDP - 3%. 

In 2009, number of employed in small and medium business (excluding farms and private farms). Compared to 
2005 Increased by 27.6 percent and totaled 315.6 thousand, or 14.2 percent of total employment in the economy. A 
significant part of working in the field of employment in industry amount 35.6 percent, construction 16.5 percent, the 
field of real estate transactions, leases and services to consumers (15.5 percent). 

In 2009, the volume of industrial production of small and medium-sized businesses. reached 23,951.8 million 
soms, 11,625.5 million soms in 2005. Share of industrial products manufactured by small and medium enterprises, in 
general, its scope in the republic in 2009. Amounted to 24.2%, almost unchanged from the level of 2005 22,7%. Over 
the past five years in total industrial output increased significantly the proportion produced by small and medium-sized 
enterprises of flour - from 19 to 41%, mineral water from 8 to 24% of furniture - from 36 to 54% of ethanol - from one 
to four percent . 

Key words: manufacturing, food processing, textiles, clothing entrepreneurship, small and medium cluster. 
 
 
Промышленность Кыргызской Республики представлена тремя видами деятельности: горнодобывающей, 

обрабатывающей и энергетикой с удельным весом 2,2 процента; 81,8 процентов и 16 процентов соответственно, 
включающие в себя 17 отраслей.  

По данным Нацстаткома КР в промышленном секторе республики занято порядка 210 тыс.человек . 
Субъекты промышленности обеспечивают около 40 процентов налоговых поступлений в республиканский 

бюджет и 84 процента экспортных поставок.  
За последнее десятилетие были периоды, когда доля промышленности в ВВП снижалась с 46,2 % в 1991 году до 

11, 0 % в 1996 году, а по результатам 2008 года она составила 14% . 
По итогам 2009 года промышленностью республики произведена продукции на сумму 97,2 млрд.сомов с 

индексом физического объема промышленной продукции к уровню 2008 года 93,6 %. 
 

Таблица 1. Основные показатели промышленности Кыргызской Республики (2005-2009 гг.) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Объем промышленной продукции, млн. сом 51216,6 54423,9 59823,3 89235,7 97249,0 

Численность занятых в промышленности, тыс. человек 217,6  293,1 272,8 211,3 210,0 

Сальдированный финансовый резуль-тат (прибыль минус 

убыток), млн. сомов 
1761,0 -487,7 565,6 3457,4 4347,0 
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В 2009г. финансовое положение малых и средних предприятий характеризовалось получением балансовой 
прибыли, объем которой в 2009г. составил 307,2 млн. сомов. 

Рентабельными в 2009г. являлись около 40 процентов малых и средних предприятий, что на 5,6 
процентных пункта выше, чем в 2005г. и на 2,6 процентных пункта - чем в 2008г. 

Доля убыточных предприятий за этот период снизилась на 2,4 процентных пункта и составила около 38 
процентов. 

В 2005-2009гг. на долю рентабельных средних предприятий приходилось около 63 процентов, малых 
предприятий - более 36 процентов.  

В 2009г. уровень рентабельности малых и средних предприятий составил 0,7 процента, при этом 
рентабельной была деятельность только малых предприятий (1,4 процента).  

 
Таблица 2. Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики за 2008-

2010 гг. 

 2008 2009 2010 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, тыс. человек 
301,0 315,6 327,5 

малые предприятия 52,9 51,8 45,5 

средние предприятия 43,9 41,1 37,1 

индивидуальные предприниматели 204,2 222,7 244,9 

Объем промышленной продукции, произведенный 

субъектами МСП, млн. сомов 
23492,2 23951,8 28394,9 

малые предприятия 7021,1 6060,4 8800,2 

средние предприятия 8147,5 8104,4 10527,5 

индивидуальные предприниматели 8323,6 9787,0 9067,2 

 
Предприятиями пищевой промышленности выработано продукции на 13933 млн.сомов с индексом 

физического объема (далее – и.ф.о.) 110,6 %, в том числе производство пищевых продуктов, включая напитки 
на 12612,4 млн.сомов с и.ф.о. – 110,0% и производство табачных изделий - 1320,6 млн.сомов с и.ф.о.- 114,7% к 
соответствующему периоду 2008 года.  

Тенденция роста выпуска продукции в отрасли наблюдается с 2005 года. Так, за последние 5 лет прирост 
составил 67,7 процентов. В отчетном году, только со второй половины отчетного года ежемесячно 
обеспечивался положительный индекс. 

Рост в отрасли достигнут за счет увеличения объемов выпускаемой продукции в: мясном производстве -
196,2%; хлебопекарном-140,3%; муко-мольном-128,8%; табачном–114,7%; спиртовом производстве-106,5% и 
т.д. 

В то же время снижение выпуска отмечается в сахарном производстве (76,7%) по причине того, что в 
отчетном году в республику сахар-сырец на переработку не поступал. Из урожая сахарной свеклы 2009 года на 
АО «Каинда Кант» вместо ожидаемых 120,0 тыс. тонн поступило всего 54,1 тыс. тонн или чуть ниже половины.  

В молочной отрасли снижение объемов производства произошло по причине того, что предприятия 
отрасли снизили производство твердых сыров и сливочного масла из-за запрета на ввоз (транзит) в РФ, РК и РУ 
животноводческой продукции из КР в связи с выявлением случаев ящура КРС. 

За 2009 год по республике зарегистрировано 590 вновь введенных предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, из них 83 юридических и 507 физических лиц. В разрезе регионов: 
Баткенская область - 54 физических лиц, 1 юридическое лицо; Джалал-Абадская область - 44 и 16 
соответственно; Иссык-Кульская область - 52 и 5; в Нарынской области - 29 и 2; Ошская область - 168 и 1; 
Таласская область - 40 и 0; Чуйская область - 77 и 13; г. Бишкек - 47 и 37; г. Ош - 26 и 8 соответственно. 

В январе-ноябре 2009 года экспорт продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности составил 166,1 млн. долларов США или 82,5% к соответствующему периоду прошлого года 
за счет снижения экспорта молочных продуктов и различных пищевых продуктов (маргарин, пищевые смеси).  

Импорт продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-
октябрь 2009 года составил 412,0 млн. $ США или 97,0% к уровню прошлого года.  

Проблемы пищевой и перерабатывающей промышленности: 
-значительное количество морально и физически устаревшего оборудования и технологии;  
-отсутствие средств на модернизацию оборудования;  
-отсутствие оборотных средств; 
-преобладание теневой экономики; 
-низкое использование производственных мощностей в сахарной отрасли из–за дефицита сырья (сахарная 

свекла) по причине нерентабельности ее производства; 
-высокие процентные ставки в кредитовании; 
-отсутствие на предприятиях производственно-технологических лабораторий, которые призваны 

осуществлять оценку качества производимой продукции в соответствии с требованиями безопасности. 
На долю производства малых, совместных предприятий и индивидуального предпринимательства в 

отрасли приходится порядка 80 процентов. 
В течение всего отчетного года наблюдалась снижение производства. Так, и.ф.о. в I квартале составил 

65,5%, в I полугодии – 60,1 %, за 9 месяцев – 63,0 % и год - 69,9%, что обусловлено, прежде всего, влиянием 
мирового финансового кризиса. В результате чего, большинство текстильных предприятий простаивали по 
причине отсутствия сбыта в связи с неплатежеспособностью российских и казахстанских партнеров, 
скоплением на складах огромного количества продукции. 

В этой связи, доля продукции отрасли в общем объеме выпуска промышленной продукции в 2009 году по 
сравнению с предыдущими годами заметно снизилась: 2007г- 9,4%, 2008г.-7,1% и 2009г.- 4,8%.  

Одной из веских причин снижения объемов производства в текстильном секторе (77,4%) является 
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уменьшение объемов производства хлопка-волокна в связи со снижением посевных площадей хлопчатника. В 
связи с низкой рентабельностью производства данной культуры площади ее посева ежегодно уменьшаются. В 
отчетном году было заготовлено 50,7 тыс. тонн хлопка-сырца против 95,1 тыс.тонн в 2008 году (53,1%) ; 
выработано всего 18,4 тыс.тонн хлопка-волокна. Закупочная цена хлопка-сырца 24-25 сомов за 1 кг низкая и не 
оправдывает затраты. В целом, на мировом рынке цена хлопка не поднималась, продолжает оставаться низкой. 

В конце года из 27 хлопзаводов функционировали только 17. Простаивали: ОсОО «Ак-Тайлак Текстиль», 
Ошский филиал ОсОО «Корпорации Лиматекс», ОсОО «Тепе-Коргон Биримдиги», Ноокенский филиал ОсОО 
«Корпорации Лиматекс» и другие.  

Рост обеспечен: АО «ККСК» (132,2 %), ОсОО «Бишкекская кенафная фабрика» (101,0%), ОсОО «Кара-
Балта Килем» (114,5%), ОсОО «Манdi» (110,2%), ОсОО «Курманов и К» (120,7%) и ОАО «Илбирс» (136,2%) и 
др. Значительный прирост также обеспечен малыми предприятиями (298,8%). 

Наибольший удельный вес в текстильно-швейном производстве занимает швейная отрасль – 82,6 %. При 
этом, на долю индивидуальных предпринимателей, работавших на патентной основе, приходится около 80% от 
всего объема выпуска швейной продукции.  

За 2009 год т.г. швейной индустрией произведено продукции на 3713,2 млн.сомов с и.ф.о.- 68,3%. 
Снижение обусловлено отсутствия спроса и сбыта швейной продукции. Заметно уменьшился поток челноков-
оптовиков на рынок Дордой из Казахстана, Узбекистана, России через который осуществлялись в основном 
заказы швейникам.  

За период январь-ноябрь т.г. экспортировано швейных изделий на 67,6 млн. долларов США, что 
составляет 5,8% от общего объема экспорта республики. 

В связи с закрытием Черкизовского рынка 29.06.2009г. (по решению Правительства Москвы) в городе 
Москва, куда экспортировалась треть выпускаемой в Кыргызстане швейной продукции или более чем на 1 
млрд. швейная отрасль потеряла порядка 40% товарооборота.  

На снижение объемов производства швейной продукции повлияло и то, что постановлениями 
Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года № 733 и 736 исключалась патентная система 
работы, что было узаконено постановлением ПКР от 23 декабря 2005 года №615. В этой связи, многие швейные 
предприятия в начале 2009 года приостановили свою деятельность до восстановления прежних условий 
деятельности швейного бизнеса на патентной основе. После длительных обсуждений, постановлением ПКР от 
03.03.2009г. №145 работа швейной отрасли на патентной основе налогообложения была восстановлена с 
увеличением ставки патента в 2 раза. 

Продолжается работа Ассоциации «Легпром» по подготовке эскизного проекта организации швейного 
технополиса и новых предприятий в жилмассивах г. Бишкек на площади 2 гектара.  

Продолжается реализация мер по расширению действующих и введению новых швейных производств. В 
частности: 

- в мае 2009 года в г. Джалал-Абад введено в эксплуатацию новое предприятие ОсОО «Возрождение» по 
производству швейных изделий на 450 рабочих мест; 

- в с. Кызыл-Cуу Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области в июне 2009 года запущено новое 
швейное производство с дополнительными рабочими местами – 70 человек на базе ОсОО «Айко-Сейко» по 
пошиву спецодежды, военного обмундирования, школьной формы для младших классов.  

Остается проблемной своевременная оплата за продукцию, поставленную бюджетным организациям. Так, 
например не произведена оплата Минобороны за швейные изделия, отгруженные ОсОО «Айко-Сейко» (1,2 
млн.сомов) и др. Более того, требуется своевременное и предварительное финансирование заказов бюджетных 
организаций с тем, чтобы загрузить мощности отечественных производителей.  

Завершена разработка проекта Стратегии развития текстильной и швейной промышленности до 2011 года, 
при финансовой и технической поддержке Германского общества технического сотрудничества (ГТЦ), 
Международного торгового центра (МТЦ) и содействии международных и отечественных экспертов, 
презентация которого состоялась 15 декабря 2009 года. Реализация данного документа позволит придать 
импульс развитию текстильного и швейного производства в республике. В 2009 г. Международный торговый 
центр (ITC) приступил к реализации III Фазы проекта «Продвижение торговли в Кыргызской Республике», 
финансируемый Правительством Швейцарии. Продолжительность проекта – 3, 5 года, дата окончания проекта 
– 31.12.2012 года. Создан Наблюдательный совет проекта, первое заседание которого состоялось в октябре.  

Данный проект предусматривает выявление оптимальных путей решения проблем экспорта на 
национальном уровне. Расширение ассортимента экспортируемых из Кыргызской Республики товаров легкой 
промышленности, поддержку субъектов текстильно-швейного сектора. 

По виду деятельности производство кожи, изделий из кожи и производство обуви выпуск продукции за 
2009 год составил 185,1 млн. сомов с и.ф.о.- 101,7% (удельный вес – 0,2%).  

По отрасли наблюдается положительная тенденция производства с 2006года-247,9%, 2007г.-в 2,5 раза, в 
2008г.-106,9% и в 2009г.-101,7%.  

Прирост достигнут за счет активной деятельности: ОсОО «ОККО» (744, 1%), ОсОО Каиндинская обувная 
фабрика»(169,8%) и индивидуальных предпринимателей (113,3%). После длительного простоя в декабре т. г. 
запустилась фирма ОсОО «фирма Аида» и выработало продукции на 18,5 млн. сомов (444,3%).  

Однако, в декабре простаивали: ОсОО «Kaiser foot wear», ОсОО «Дружба обувь Компани», ОсОО 
«Жылдыз Анкара» и индивидуальные предприниматели.  

В г. Токмок на базе простаивающего завода ОсОО «Токмокский радиозавод», в январе запущен новый 
завод ОсОО «Токкожа» по обработке кожи с численностью 45 человек. В перспективе планируется 
численность довести до 90 человек при 2-х сменной работе. Объем инвестиций - 1,0 млн. долларов США, 
ожидаемая мощность - 60,0 млн. сомов в год. 

В феврале введено в эксплуатацию новое предприятие по производству обуви на базе кыргызско-южно-
корейского ОсОО «То-Сонг-Ко», в с. Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области. Создано 50 ра-
бочих мест. Производственная мощность – 6-10 тыс. пар женской обуви в месяц. В перспективе на базе этого 
же предприятия планируется организовать цех по переработке кожсырья. Сырье будет завозиться из Южной 
Кореи. 
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Проблемы легкой промышленности: 
-значительное количество морально и физически устаревшего оборудования и технологии;  
-бремя долгов по техническим кредитам Японии и Германии; 
-отсутствие средств на модернизацию оборудования;  
-отсутствие оборотных средств на закупку сезонного сырья: хлопка, шерсти, коконов, кожевенного сырья;  
-низкое качество первичного сырья: хлопка, шерсти и коконов, кожевенного сырья, а также дефицит 

тонкой шерсти и шкур КРС тяжелых развесов; 
-дефицит квалифицированных специалистов среднего уровня и рабочих текстильных и швейных 

профессий; 
-нехватка производственных помещений для расширения швейной отрасли. 
С 1 января 2009 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса Кыргызской Республики, в 

рамках которого созданы достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса на территории Кыргызской 
Республики: 

снижение общего количества налогов и сборов с 16 до 8; 
снижение и закрепление уже установленных на низком уровне ставок основных налогов: НДС - 12% 

вместо 20 %, налога на прибыль 10%, подоходного налога - 10%, ставки единого налога по упрощенной 
системе налогообложения в пределах 4-6 % вместо 5- 1 0% ;  

ликвидация каскадных нерыночных налогов: налога за пользование автомобильными дорогами с 
юридических лиц и отчислений на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

введение всеобщего декларирования доходов и имущества; 
либерализация налогового администрирования по отношению к добросовестному налогоплательщику и 

ужесточение по отношению к налогоплательщикам, уклоняющимся от налогообложения; 
создание основы для перехода от системы сплошных ежегодных проверок к проверкам 

налогоплательщиков, деятельность которых имеет признаки уклонения от налогообложения на основе методов 
анализа по оценке рисков неуплаты налогов; 

установление ограничения на количество проводимых рейдовых проверок. 
введение механизмов партнерства государства и бизнеса по установлению ставок. 
При этом, необходимо учесть, что если простые законы работают более или менее 
стабильно, то такие масштабные законы, к каким относится Налоговый кодекс, требуют постоянного 

совершенствования с учетом проводимой фискальной политики. 
Поэтому, в целях исключения противоречий и разногласий, в течение 2009 года, проводилась системная 

целенаправленная работа с участием представителей бизнес- сообщества по их устранению в рамках созданной 
Межведомственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики и Совета по координации 
фискальной политики при Министерстве экономического развития и торговли КР, которыми были рассмотрены 
и сняты наиболее острые противоречия, требующие безотлагательного вмешательства. 

Результатом данной работы стало принятие 7 Законов «О внесении изменений и дополнений в Налоговый 
кодекс КР», предусматривающих внесение 82 поправок редакционного характера, направленных на 
исключение неясностей и устранение противоречий и ориентированных на поддержку отечественных 
производителей, основными из которых являются: 

предоставление освобождения от налога на прибыль предприятиям пищевой и перерабатывающей  
промышленности, осуществляющим промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, а также 
освобождение от НДС поставок товаров, работ и услуг предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности и поставок отечественным сельскохозяйственных производителям сельскохозяйственной 
техники, производимых на территории КР сроком на 3 года по Перечню, утвержденному Правительством 
Кыргызской Республики; 

1) предоставление освобождения по налогу на имущество и земельному налогу субъектам СЭЗ; 
2) также установлен новый порядок зачета, возврата излишне уплаченной суммы налога, учитывающий 

возмещение переплаченных сумм пени и штрафных санкций; 
3) в целях снижения налоговой нагрузки по подоходному налогу конкретизирован порядок определения 

налоговой базы по минимальному расчетному доходу, а также расширен перечень лиц. к которым 
минимальный расчетный доход не применяется (дворники, лаборанты, сторожа); 

4) налогоплательщикам предоставлено право приобретать патент сроком на 1-2 дня: 
5) банковские учреждения получили право давать информацию об открытых счетах налоговым органам 

еженедельно, а не ежедневно; 
- уточнена налоговая база для банков; теперь, для банка налоговой базой является выручка от реализации 

основных средств, товаров, процентные доходы, доходы от выполнения работ, оказания услуг, включая доход 
от валютных операций за минусом убытков от валютных операций; 

- принято решение о предоставлении льгот по спецсредствам дошкольным учреждениям; 
- освобождена от НДС передача имущества в Уставный капитал; 
- для разрешения отдельных противоречий при введении налога на недвижимость, а также для отмены 

действия налога на недвижимое имущество до завершения тщательной разъяснительной работы среди 
населения о том, как налог рассчитывается и применяется, отдельно внесено изменение в Закон «О введении в 
действие Налогового кодекса Кыргызской Республики». 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КЫРГЫЗСТАНА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Дамира ЖАПАРОВА 

к.э.н., доцент КТУ «Манас» 
Аннотация 

Рынок здравоохранения, имеет особенности: производитель, а не потребитель определяет объем предостав–
ляемых медицинских услуг и часть благ медицинских услуг представляет собой объект коллективного потребления.  

Информационная ассиметрия поставщика и потребителя медицинских услуг деформирует взаимодействие 
спроса и предложения. Человек в ситуации неопределенности, чтобы избежать единовременных затрат, 
используют различные формы страхования.  

Реформирование здравоохранения Кыргызстана в современных условиях имеет целью повышение 
доступности и качества медицинской помощи. Главные проблемы: недостаток средств на здравоохранение и 
неэффективное их использование.  

Бюджетно-страховая система у нас в стране, не влияет на качество оказания медицинской помощи. 
Поскольку эффективные средства лечения стоят дороже, врачи на лечение вынуждены приобретать более 
дешевые препараты, что заранее обрекают больного на хронические болезни. Для оказания реальной помощи 
врачи вынуждены рекомендовать более препараты и методы лечения.  

Ключевые слова: Информационная ассиметрия, реформирование здравоохранения, недостаток средств на 
здравоохранение, неэффективное использование, бюджетно-страховая система, неформальные платежи, со-
оплата. 

 
 
Вклад здравоохранения в экономику страны можно определить двумя показателями: во-первых, чем больше 

ресурсов вовлечено в медицину и чем выше квалификация и интенсивность труда медиков, тем больше размер 
национального дохода. Во-вторых, здравоохранение оказывает влияние на формирование производственного 
потенциала и определяет качественные и количественные характеристики трудовых ресурсов. Общество несет не 
только социальные, но и прямые потери от заболевания и преждевременной смертности трудоспособного 
населения. Кроме того профилактика заболеваний, особенно инфекционных, дает значительный эффект для 
экономики страны.  

На протяжении многих лет здравоохранение рассматривалось как отрасль «непроизводственной сферы» и 
согласно такому представлению медицинские работники не участвуют в создании национального дохода, а 
лишь потребляют ее. И в этих условиях ресурсы этой сферы деятельности образуются согласно «остаточному» 
принципу финансирования. Между тем существует довольно тесная взаимосвязь между потенциалом здоровья 
населения и экономическим ростом. Исследования ученых показывают, что ущерб от заболеваемости, 
инвалидности и смертности населения очень значителен.  

Финансирование отрасли и работа лечебно-профилактических учреждений осуществляется на основе 
нормативов, устанавливаемых и спускаемых до каждого медицинского учреждения органами государственного 
управления. В таких условиях нет мотивации труда и экономических стимулов, а также оценки его результатов. 
Иначе говоря, в сфере медицинских услуг в государственных лечебных учреждениях нет полноценных 
экономических отношений. Это привело к тому, что управление отечественным здравоохранением строилось и 
продолжает осуществляться преимущественно на административных методах. 

Организаторы здравоохранения оценивали объем средств на содержание медицинских учреждений без 
поиска альтернативных вариантов вложения ограниченных ресурсов. В таких условиях невозможно получить 
ответы на вопросы: строить или реконструировать больницу, лечить пациента в стационаре или в поликлинике, 
взять нового врача, или больше заплатить работающему врачу.  

В итоге имеет место перегрузка стационаров, недооценка возможностей амбулаторно-поликлинических 
учреждений, что ведет к большим экономическим потерям. Результатом всего этого является низкая 
эффективность использования ресурсов и непрофессиональное отношение медицинских работников к своим 
обязанностям, а также поборы. Все эти недостатки связаны с тем, что здравоохранение как и другие отрасли 
услуг имеют экономическое начало, а также свою специфику. Непризнание этого влечет за собой уравниловку, 
низкое качество медицинской помощи, и в конечном итоге, низкий социальный эффект. 

Особые формы экономических отношений в здравоохранении обусловлены спецификой данной отрасли, т.е. 
здравоохранение как отрасль общественного хозяйства обладает рядом характеристик, нарушающих действие 
рыночного механизма. Во-первых, часть медицинских услуг обладает свойствами «общественных благ». 
Медицинские услуги при этом являются объектом коллективного потребления. То есть услуги, потребляемые 
одним человеком, становятся доступными другим членам общества. Например, противоэпидемиологические 
мероприятия становятся достоянием больших групп населения.  

При этом в дополнение к индивидуальной потребности возникает полезность для третьих сторон, так 
называемый «внешний эффект», когда услуга предоставляется конкретному лицу, но ее полезный эффект ощущают 
многие другие люди. Так, прививки против туберкулеза приносят пользу не только отдельным лицам, получившие 
прививки, но и обществу в целом, так как ограничивается распространение этого заболевания. Поэтому в сфере 
здравоохранения распределение ресурсов не всегда происходит на основе платежеспособного спроса и 
предпринимательских мотивов, а для удовлетворения потребностей общества. В связи противоэпидемиологические 
медицинские услуги финансируются из государственного бюджета, что характеризует нарушение рыночного 
механизма. Следует отметить, что такими свойствами общественного блага обладает лишь незначительная часть 
медицинских услуг. 

Теперь обратим внимание на такие услуги, которые обладают свойствами частного блага, и для них тоже 
характерны отклонения от обычной рыночной модели или «изъяны рынка». 

Прежде всего, это недостаточная информированность потребителя. Во-первых, больной человек не 
обладает знаниями, необходимыми для определения нужных для его лечения перечень и объем медицинских 
услуг. Ему сложно выбрать врача и лекарственные препараты. В отличие от обычных рынков, в 
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здравоохранении производитель, а не потребитель определяет объем и цену предоставляемых услуг. Т.е. врачи 
не только определяют и предлагают медицинские услуги, но и формируют спрос на них. В результате у врачей 
появляется возможность для обеспечения своих экономических интересов. То есть они могут увеличить объем 
и виды услуг, выбирая, не очень нужные, или совсем ненужные для выздоровления больного, при этом, 
исключая относительно дешевые методы лечения. Врачи стационара, например, могут увеличить объем услуг и 
тем самым обеспечить загрузку имеющихся мощностей (коечного фонда, медицинского оборудования и пр.) и в 
конечном итоге - увеличить свой доход. По этой имея возможность увеличить используемые ресурсы, не 
заинтересованы в рациональном использовании ресурсов. Таким образом, информационная ассиметрия 
повышает вероятность формирования затратного механизма в здравоохранении.  

В целом, информационная «ассиметрия» поставщика и потребителя медицинских услуг деформирует 
рыночное взаимодействие спроса и предложения. Например, в странах, где амбулаторная помощь оплачивается 
за каждую отдельную услугу, объем этих услуг выше, чем в странах, где эта помощь оплачивается в виде 
фиксированной суммы на одного пациента. В Германии и Франции, относящихся к первой группе стран, число 
амбулаторных посещений составляет 11, 5 и 7, 2 на душу населения. В Великобритании, где используется 
подушевой принцип оплаты врачей, на одного человека приходится 5, 5 посещений в год.  

Любой человек вынужден учитывать риск заболевания и связанные с ним затраты. Чтобы избежать 
больших единовременных затрат, человек в ситуации неопределенности склонен прибегать к различным 
формам страхования. Здоровые люди вносят определенные суммы в общий страховой фонд, который 
управляется специальным страховым институтом или страховой компанией, затем получают возможность 
лечиться за счет собранных средств. Однако страховые компании заинтересованы иметь дело с относительно 
здоровыми категориями населения, и избегают тяжелобольных людей, лечение которых требует больших 
затрат. Чтобы обеспечить доступ населения к страховым и медицинским услугам, требуются различные формы 
государственного регулирования.  

Объем потребления медицинских услуг не зависит от уровня платежеспособности человека, т.е. его 
доходов. Напротив, человек, имеющий более высокие доходы, меньше нуждается в медицинской помощи, так 
как качество его жизни позволяет иметь хорошее здоровье. Таким образом, наибольшую потребность в 
медицинской помощи имеют лица с низким доходом, и для обеспечения равного доступа к медицинским 
услугам, со стороны государства, требуется корректировка рыночного механизма распределения ресурсов в 
пользу стариков, детей, лиц с низким доходом, хронических больных, и т.д. Основой развития отрасли 
становится принцип общественной солидарности: богатый платит за бедного, здоровый за больного. 
Реализация этого принципа требует активного вмешательства государства. 

Однако возникают проблемы и «изъяны рынка» в системе страхования здоровья. Пациент, имеющий 
медицинскую страховку или право на получение бесплатной медицинской помощи в системе государственного 
страхования, не видит перед собой ценового «сигнала», т. е. условий ограничений. У него возникает искушение 
получить максимальный объем услуг, например, посетить лишний раз специалиста, настоять на госпитализации 
или получить дорогое лекарство. Данная ситуация тоже требует вмешательства со стороны государства.  

Ограничение конкуренции производителей медицинских услуг является следующим изъяном рынка в этой 
сфере деятельности людей. Во многих странах сеть больниц построена по принципу разделения уровней 
оказания стационарной помощи. Имеют место разные уровни оказания помощи по оснащению, квалификации 
персонала и набору услуг: более простые в небольших стационарах и более сложные в крупных региональных и 
центральных медицинских центрах.  

Неоднородность стационаров сужает сферу потенциальной конкуренции. Кроме того врачебные 
ассоциации лоббируют ограничение приема студентов в медицинские учебные заведения и установление 
искусственно завышенные требования к лицензированию врачебной практики. Больницы и другие 
медицинские учреждения должны быть укомплектованы и оснащены на основе действующих стандартов.  

Нередко в стандарт входят требования к минимальному объему сложных работ, требующих особой 
квалификации и особой практики. Например, в США больница не имеет право делать хирургические операции 
на открытом сердце, если в предшествующий год их было проведено менее 150. Соответственно, такая 
больница не может претендовать на получение контракта.  

В секторе амбулаторной помощи эти ограничения проявляются намного слабей, чем в стационарах. В 
большинстве западных стран (Германия, Чехия, Словакия) основная часть амбулаторной помощи оказывается 
независимыми индивидуальными и групповыми врачебными практиками. Они конкурируют между собой за 
привлечение пациентов. В здравоохранении Кыргызстана формирование конкурентной среды ограничивается 
не только выше приведенными объективными факторами, но и проводимыми десятилетиями линией на 
развитие преимущественно крупных форм оказания медицинской помощи (специализированные стационары, 
консультативно-диагностические центры). 

Модель поликлиники с территориальным прикреплением позволяет сосредотачивать в поликлинике 
врачей разных специальностей, что неизбежно сдерживает конкуренцию врачей. Напротив, небольшие по 
размеру врачебные практики оказываются в ситуации, когда приходится конкурировать между собой за 
привлечение пациентов. Итак, здравоохранение как отрасль имеет свою специфику, что обуславливает особые 
формы экономических отношений. В этой связи особенно важен вопрос о роли государственных рыночных 
регуляторов в здравоохранении. Можно ли рассчитывать на то, что рынок сам по себе разрешит проблемы 
отрасли и обеспечит эффективное распределение ресурсов, доступность и качество медицинской помощи?  

Эти вопросы актуальны не только для Кыргызстана. Во всем мире идет поиск разумного сочетания рынка 
и регулирования здравоохранения. Кроме того, возникли серьезные деформации в использовании ресурсов. 
Отсутствуют экономические стимулы к поиску новых типов медицинских учреждений, альтернативных форм 
оказания медицинской помощи. Сложившаяся сеть медицинских учреждений и порядок взаимодействия между 
ними таковы, что поэтапность лечебно-диагностического процесса осуществляется неэффективно: с 
перегрузкой стационаров, недооценкой возможностей амбулаторно-поликлинических учреждений (Белоруссия) 
и при почти полном отсутствии специализированных учреждений для долечивания и ухода. 

Необходимость государственного регулирования здравоохранения может рассматриваться как полное 
огосударствление здравоохранения. В таких условиях медицинские организации имеют статус 
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государственных учреждений и управляются государственными органами управления здравоохранения. 
Договорные отношения между финансирующей стороной и медицинской организацией отсутствуют. Работа 
медицинских учреждений осуществляется на основе установленных сверху нормативов, без права на свободное 
маневрирование ресурсами. Финансирование осуществляется на основе учета ресурсных показателей: коечного 
фонда, числа медицинских работников и прочее. В целом применяются административные методы управления.  

С другой стороны, использование только рыночных регуляторов не решает задачи доступности 
медицинской помощи для населения и не позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Специфика 
рынка медицинских услуг требует необходимость особых форм государственного регулирования.  

Во многих странах ведется активный поиск смешанной модели, основанных на сочетании рыночных 
регуляторов и планирования, осуществляемые органами государственного управления, финансирующими 
сторонами и медицинскими организациями. Разновидности этой модели получили название «внутреннего 
рынка» (Великобритания), «планируемого рынка» (Швеция) и «регулируемой конкуренции» (США, 
Нидерланды). Излагаемые модели регулируемого рынка вбирают в себя главные черты разных моделей 

И прежде всего, государство берет на себя финансирование значительной части медицинской помощи 
населению. Государство в той или иной форме регулирует цены, устанавливает стандарты медицинской 
помощи, осуществляет лицензирование медицинских организаций, планирует трудовые и материальные 
ресурсы и осуществляет другие регулирующие функции.  

Реформирование здравоохранения в современных условиях имеет конечной целью повышение доступности 
и качества медицинской помощи. И самая главная ключевая проблема лежит в плоскости экономических 
интересов участников системы здравоохранения: медицинских работников и пациентов. Интерес медицинских 
работников состоит в получении за свою работу достойной заработной платы, а пациента - в качественной и 
недорогой медицинской помощи. Но в силу низкой покупательной способности, пациент нуждается в государствен–
ной помощи. Таким образом, в здравоохранении есть «провалы» рынка, которые требуют участия государства.  

Анализ проблем системы финансирования здравоохранения можно проводить по двум направлениям: 
первый, по источнику формирования средств и второй, по форме их распределения.  

Консолидированный бюджет сектора здравоохранения республики на 2009 год составил 5 494,8 млн. 
сомов, что на 11,5% больше объема утвержденного бюджета 2008 года. И бюджет Фонда ОМС системы 
Единого плательщика составил соответственно 4161,3 млн. сомов или на 23,0% больше, чем в 2008 году. 
Несмотря на то, что финансирование в Кыргызстане осуществляется нарастающими темпами и государство 
тратит на здравоохранение из года в год больше, ощутимой пользы пока нет. Бюджетно-страховая система, 
которая сложилась на сегодняшней день, мало влияет на качество оказания медицинской помощи.  

Следует отметить, что при изучении проблем здравоохранения Кыргызстан сравнивают с зарубежными 
странами. На наш взгляд, это не совсем правильно, так как там существует проблема необходимости снижения 
расходов и они ищут пути оптимизации затрат, т.е. рационального использования всех ресурсов. Мы же 
главным образом ищем, пути повышения объема ресурсов. И это происходит в условиях экономически 
необоснованных плат за лечение (со-оплата), отсутствия стандартов и прозрачности, развития платности по 
произвольным ценам и других бесконтрольных процессов.  

Согласно системе Единого плательщика средства от со-оплаты поступают в единый фонд, а за тем 
согласно отчету первичных медицинских учреждений (больниц) за прошлый год о количестве пролеченных 
больных перераспределяются стационарным отделениям.  

Ввиду ограниченности ресурсов в стационарах осуществляется жесткая экономия средств, поступивших по 
системе Единого плательщика. Поскольку эффективные средства лечения стоят дороже, врачи вынуждены 
приобретать более дешевые препараты на лечение. Например, при инфекционных заболеваниях за счет средств 
единого плательщика назначается самый дешевый, недостаточно эффективный антибиотик -пенициллин. Такой 
подход преждевременно обрекает больного, независимо от размера его материального вклада на некачественное 
лечение, если оно ограничится только средствами, предоставляемыми медицинскими учреждениями. 

Врачи, заинтересованные в реальном выздоровлении своего пациента, сами вынуждены рекомендовать 
дополнительные более качественные и дорогостоящие препараты и платные медицинские услуги. И здесь у 
него есть возможность злоупотреблять своим преимущественным положением - определять спрос на 
медицинские услуги, что лежит на совести врача, давшего клятву Гиппократа. 

Кроме того, указанная методика установления норм далеко не соответствует 50% реальных затрат на 
лечение больного. Даже одинаковый тип заболевания для разных категорий больных разного возраста и 
состояния организма требует индивидуального подхода лечения и соответственно дифференцированных затрат. 
Согласно существующей методике, вместо получения реальной материальной поддержки со стороны 
государства одни пациенты вынуждены покрывать расходы других больных.  

Если обратиться к опыту других стран, в настоящее время большинство стран в своих схемах 
финансирования переносят часть финансовой ответственности на потребителя, что известно как со-оплата. 
Важнейшим обоснованием для введения со-оплаты является ограничение пациента от его желания получить 
чрезмерное лечение за счет средств страхования. Индивидуальные схемы со-оплаты отличаются друг от друга 
по природе финансовых договоренностей. В основном существуют 3 типа таких схем: удержание; со-
страхование (застрахованный человек должен определенную пропорцию в стоимости каждой единицы, 
употребляемой медицинской помощи); соучастие в оплате услуг.  

В наших условиях, пациенты кроме установленной со-оплаты, дополнительно вносят плату за 
медикаменты, а также нередко осуществляют неофициальные платежи – «подарки» врачам, другому 
медицинскому персоналу и, непосредственно, денежные вознаграждения (особенно, плата за операции). Кроме 
того, очень часто врач направляет больного в определенную аптеку или лабораторную клинику, имея при этом 
долю от стоимости проданных пациенту лекарств, или платы за лабораторные исследования, в которых даже 
если нет необходимости. Хотя 20% НДС с лекарств сняты, но на самом деле они не стали дешевле. 

Все это свидетельствует о том, что больной с введением со-оплаты вынужден теперь многократно 
оплачивать одну и ту же медицинскую услугу, в итоге не имея гарантию на полное выздоровление. 

Оплата больного части затрат на собственное лечение на наш взгляд, является более справедливым путем 
привлечения пациента для его лечения. Поэтому, по совокупности этих причин было бы целесообразно вместо 
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фиксированных со-платежей по отношению к медицинской помощи ввести со-оплату по отношению к лекарствам, 
т.е. оплачивать часть стоимости лекарств, использованных при лечении больного (на примере Турции). 

Следующим источником финансирования являются платные услуги: официальные и неофициальные. Эти 
финансовые средства не проходят через каналы государственного перераспределения и поступают в 
медицинские организации в форме прямой оплаты медицинских услуг. Сегодня в Кыргызстане имеют место 
следующие формы личных расходов на медицинскую помощь – прямая покупка лекарственных средств, 
платные медицинские услуги по полной стоимости и неформальные, т.е. незаконные платежи за услуги.  

С нашей точки зрения неформальные платежи в медицине, то есть, то, что платят врачу, не следует 
считать «взяткой». В условиях отсутствия механизма регулирования данная плата выступает как не 
регулируемое государством дополнение к рыночной цене, что невозможно отменить, или уничтожить. 
Единственный способ приведения их в какие-то рамки, формы – это их легализация. Тем более часть платных 
услуг вышла из тени.  

Платные медицинские услуги способствовали активному внедрению новых медицинских технологий. Более 
интенсивно стала использоваться материально-техническая база, кадровые ресурсы и т.д. Конечно, это снимает 
остроту бюджетного дефицита переходного к рынку периода. Однако, здесь возникли серьезные проблемы.  

Во-первых, платные медицинские услуги оказались вне сферы управляющего воздействия государства 
(прейскуранты есть, но они устарели, объем услуг не предусмотрен). 

Во-вторых, появилась тенденция использования государственного сектора для оказания платных услуг. 
Т.е. платные услуги осуществляются на базе государственных медицинских учреждений. В этой связи имеют 
место необоснованные госпитализации в государственной больнице, в так называемых платных палатах. В 
связи с ними появилась проблема неэффективного использования ресурсов здравоохранения и дополнительные 
расходы коммунальных услуг. Все это противоречит оптимизации стационарной помощи.  

Чем больше объемы платных услуг на душу населения, тем выше уровень и длительность госпитализации, 
тем больше коечный фонд. Ресурсы больниц «размазываются» на большое количество случаев госпитализации 
и как следствие - снижается стоимость одного случая лечения, а значит и качество медицинской помощи. Во 
многом из-за платных услуг возникают лишние мощности учреждений, которые связаны с большими 
затратами. То есть, платные услуги в данном случае снижают эффективность использования ресурсов. 
Поэтому, если эти мощности лишние, то их надо закрыть – независимо от источника финансирования 
(бесплатной или платной помощи).  

Говоря о структуре расходов, на наш взгляд, не совсем логично осуществлять отчисления в социальный 
фонд из средств обязательного медицинского страхования. Сам этот фонд представляет собой одну из форм 
социальных отчислений. Его нужно использовать по назначению, т. е. обеспечить застрахованного 
плательщика нормального качества лечением. А для страхования медицинских работников необходимо искать 
другие источники. Например, работники министерства внутренних дел республики, не выплачивая страховую 
сумму, пенсию, пособия получают за счет государственного бюджета. 

Следующая основная статья расходов – финансирование поликлиник на основе подушевого 
финансирования территорий, муниципальных образований и учреждений здравоохранения должно 
осуществляться с учетом ожидаемых расходов на медицинское обслуживание охватываемого программой 
контингента. Ожидаемые расходы можно оценить на основании данных по параметрам, влияющим на эти 
расходы и называемым тарификационными переменными. Последние должны быть измеримыми, не допускать 
произвольных манипуляций и не создавать негативных стимулов. 

Анализ оплаты труда в системе здравоохранения республики за последние годы показал устойчивую 
тенденцию роста заработной платы медицинских работников. С первого января 2008 года это повышение 
составило 30 процентов. Однако следует отметить, что при начислении заработной платы, как и во всех 
бюджетных структурах страны, не учитывается уровень инфляции. И повышение оплаты труда представляет 
собой лишь частичную компенсацию роста цен. 

 
Рисунок 1.1 
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По рисунку видно, что в настоящее время даже непрерывное повышение заработной платы медицинских 

                                                 
1 по данным Министерства здравоохранения КР.2010г.  

Доплаты к должностным окладам осуществляются: за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и увеличения объема 

выполняемых работ, а также врачам-руководителям. 
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работников позволяет едва покрывать минимальный потребительский бюджет, что и объясняет реальную 
причину неофициальной платы медицинских услуг. При таком уровне заработной платы трудно говорить о 
присутствии реальной мотивации к труду. 

Прежде чем приступить к факторам стимулирования труда в этой сфере раскроем современные принципы 
оплаты труда медицинских работников. Размер заработной платы определяется, исходя из должностного 
оклада, рассчитанного на базе Единой тарифной сетки и разрядных коэффициентов, и начисляется с учетом 
выполнения нормы рабочего времени. При начислении заработной платы применяются надбавки и доплаты к 
должностным окладам работников здравоохранения. Надбавки предусмотрены: за продолжительность 
непрерывной работы, за сложность, напряженность и качество работы, а также ученую степень.  

Формирование фонда оплаты труда организаций здравоохранения, работающих в системе Единого 
плательщика, осуществляется за счет: средств государственного бюджета; средств обязательного медицинского 
страхования; специальных средств; средств со-оплаты.  

Самое главное следует учесть, что фонд оплаты труда в стационарах определяется на основе затрат 
прошлого года за «пролеченный случай», что далеко не соответствует «пролеченности» больного. Лечение 
осуществляется путем использования твердых нормативов, где из нескольких альтернатив закладываются 
минимальные затраты лечения больного. Отсюда возникает вопрос: где реальный источник материального 
стимулирования хорошей работы врача? В производстве фонд материального поощрения формируется за счет 
прибыли.  

В медицине источником поощрения выступает заранее определяемый на основе учета прошлых затрат 
фонд оплаты труда. И по логике увеличение стимулирующей части должно проходить за счет основной части 
оплаты труда, что согласно математике: от перемены мест слагаемых, сумма фонда оплаты труда остается 
неизменной. В этой связи, поскольку в медицине нет прибыли в качестве источника поощрения, может быть, 
использовать часть специальных средств, образованных за счет платных услуг?  

В этой связи следует обратить внимание на опыт стран, где в системе управления здравоохранением 
важное место принадлежит мотивации труда.  

Иными словами используются экономически обоснованные подходы, способные перевести такую 
нематериальную категорию, как здоровье, в экономическую, материальную, измеряемую конкретными 
показателями. Основополагающей идеей изучаемого механизма мотивации труда на основе его оценки и 
стимулирования является отказ от повременной системы оплаты труда и максимальное внедрение ее сдельной 
формы в различных модификациях. При этом важнейшим и единственным критерием оценки труда 
медицинского работника является состояние здоровья пациента после проведения соответствующих 
медицинских мероприятий.  
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Аннотация 

Пищевая промышленность – эта часть всей промышленности, объединяющая совокупность однородных 
пищевых и перерабатывающих предприятий, характеризующаяся единством потребительского назначения 
производимого конечного продукта пищевого назначения, перерабатывающая, как правило, сырье 
сельскохозяйственного происхождения и располагающая специфичной материально-технической базой в виде 
системы машин и аппаратов и соответствующим составом кадров пищевиков. Пищевую промышленность 
можно определить как совокупность отраслей промышленности и отдельных производств, 
специализированных на выпуск продуктов питания. Пищевая промышленность тесно связана со всеми 
отраслями народного хозяйства. На ее долю падает значительная часть перевозимых различными видами 
транспорта грузов. Пищевики – крупнейшие заказчики строительства. Ни особенно тесные и прямо-таки 
родственные связи сложились между пищевой промышленностью и сельским хозяйством. Именно объективно 
сложившиеся тесные взаимосвязи между этими крупнейшими отраслями сформировали агропромышленный 
комплекс. Поэтому пищевую промышленность в совокупности правомерно также рассматривать как часть 
агропромышленного комплекса, а перерабатывающую промышленность как его неотъемлемую органическую 
составляющую.  

Роль и значение пищевой промышленности определяется тем, что она производит продукт питания, пищу. 
Этим сказано все. С точки зрения человеческой жизни, всего человечества и его цивилизации все остальные 
отрасли должны служить ей и быть как бы второстепенными. Недаром в знаменитой триаде "сыт, одет, обут" 
даже в числе самого необходимого на первом месте продукт пищевой промышленности. Именно пищевая 
промышленность может стать основным рычагом в развитии предпринимательства в Кыргызстане. А для этого 
необходимо дать возможность молодым предпринимателям поднимать ту грань предпринимательства в 
которая реально может стать успешным в стране.  

Ключевые слова: предпринимательство, пищевая промышленность, продукция. 
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The food-processing industry – this part of all industry uniting set of the homogeneous food and processing 

enterprises, characterised by unity of consumer appointment of a made end-product of the food appointment, 
processing, as a rule, raw materials of an agricultural origin and having specific material base in the form of system of 
cars and devices and corresponding structure of shots food-processing industry. The Food-processing industry can be 
defined as set of industries and separate manufactures, specialized foodstuff on release. The food-processing industry is 
closely connected with all branches of a national economy. On its share the considerable part of cargoes transported by 
various types of transport falls. The food-processing industry is the largest customers of building. Especially close and 
directly related communications стожились between the food-processing industry and agriculture. Objectively 
developed close interrelations between these largest branches have generated agriculture. Therefore the food-processing 
industry is in aggregate lawful for considering also as an agriculture part, and process industry as its integral organic 
component.  

The role and value of the food-processing industry is defined by that it makes foodstuff, food. It tells all. From the 
point of view of the human life, all mankind and its civilization all other branches should serve it and to be as though 
minor. Not without reason in the well-known triad the food-processing industry product "is full, dressed, put" even 
among the most necessary on the first place. The food-processing industry can become the basic lever in business 
development in Kyrgyzstan. And for this purpose it is necessary to give the chance for young businessmen to lift that 
side of business in which become real can successful in the country.  

Key words: business, the food-processing industry, production. 
 
 
Промышленность играет определяющую роль в социально-экономическом развитии любого общества, а 

уровень ее развития является отражением зрелости сформированной в стране общественно-экономической 
системы. В экономическом плане страна без промышленности или с низким уровнем развития 
промышленности представляет собой сырьевой придаток промышленно развитых стран. В социальном же 
плане такая страна тождественна преобладанием бедности среди населения, низким уровнем развития 
личности, отсталостью всех отраслей социальной сферы образования, здравоохранения, культуры, жилищного 
хозяйства, рекреации и т.д. Такое обстоятельство обусловлено определяющей ролью промышленности в 
формировании доходов государственного бюджета. На данном этапе экономического состояния в Кыргызстане 
сложились объективные обстоятельства, которые оказывают определяющее воздействие на уровни, темпы, 
эффективность и структуру развития промышленности. К ним относятся: новые политические условия; 
развитие разнообразных форм собственности т.д. Самой приоритетной отраслью в развитии 
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предпринимательства страны на сегодняшний день является пищевая промышленность. 
Пищевая промышленность – эта часть всей промышленности, объединяющая совокупность однородных 

пищевых и перерабатывающих предприятий, характеризующаяся единством потребительского назначения 
производимого конечного продукта пищевого назначения, перерабатывающая, как правило, сырье 
сельскохозяйственного происхождения и располагающая специфичной материально-технической базой в виде 
системы машин и аппаратов и соответствующим составом кадров пищевиков. Пищевую промышленность 
можно определить как совокупность отраслей промышленности и отдельных производств, 
специализированных на выпуск продуктов питания1. Пищевая промышленность тесно связана со всеми 
отраслями народного хозяйства. На ее долю падает значительная часть перевозимых различными видами 
транспорта грузов. Пищевики – крупнейшие заказчики строительства. Ни особенно тесные и прямо-таки 
родственные связи стожились между пищевой промышленностью и сельским хозяйством. Именно объективно 
сложившиеся тесные взаимосвязи между этими крупнейшими отраслями сформировали агропромышленный 
комплекс. Поэтому пищевую промышленность в совокупности правомерно также рассматривать как часть 
агропромышленного комплекса, а перерабатывающую промышленность как его неотъемлемую органическую 
составляющую.  

Роль и значение пищевой промышленности определяется тем, что она производит продукт питания, пищу. 
Этим сказано все. С точки зрения человеческой жизни, всего человечества и его цивилизации все остальные 
отрасли должны служить ей и быть как бы второстепенными. Недаром в знаменитой триаде "сыт, одет, обут" 
даже в числе самого необходимого на первом месте продукт пищевой промышленности.  

Но не только этим, разумеется, определяется место и роль пищевой промышленности в системе народного 
хозяйства, промышленности и агропромышленного комплекса.  

Пищевая промышленность, бесспорно, главенствует среди отраслей промышленности по доле 
производимого ею валового внутреннего продукта, национального и чистого дохода. Пищевики производят 
свыше пятой части всей промышленности по указанным показателям, хотя они составляют лишь около 7% ее 
численности персонала и такой же мизерной долей представлена в стоимости основных производственных 
фондов, во всем производственном аппарате.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность - составная часть всей промышленности и агропромыш–
ленного комплекса. И это обстоятельство делает ее, с одной стороны, представителем самой ведущей отрасли 
народного хозяйства и, с другой стороны, завершающим звеном и основой продовольственного комплекса.  

Как часть агропродовольственного комплекса как раз отрасли пищевой промышленности формируют как 
продуктовые подкомплексы, так и агропромышленные системы - свеклосахарную, масложировую, зерновую и 
т.д. Ведущая роль промышленности в системе народнохозяйственного комплекса и всей национальной 
экономики общеизвестна и очевидна. Именно промышленность технически вооружает и перевооружает все 
народное хозяйство, генерирует и поставляет, передовые индустриальные технологии другим отраслям. 
Наконец, в ней производится более половины продукции и национального дохода.  

И принадлежность пищевой и перерабатывающей промышленности ко всей промышленности и 
агропромышленному комплексу еще раз подтверждает ее ведущую роль к сфере материального производства и 
социально-экономической жизни общества. И, естественно, она вправе требовать адекватного отношения к себе 
от того же общества, кого кормит, а не сложившегося порочного остаточного принципа к ее нуждам. Переход 
национальной экономической системы к рыночным отношениям, открыл большие возможности для 
объективного подхода к исследованию экономических процессов, позволил выявить истинные причины 
кризисных явлений. Глубокий кризис в экономической жизни общества, спад производства, низкий уровень 
промышленного производства и не конкурентоспособность отечественной продукции в условиях рынка - все 
это предопределило особую актуальность в проведении научных исследований по возрождению и становлению 
промышленности. 

В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность России (пищевкусовая, мясная, 
молочная, рыбная, мукомольно-крупяная и комбикормовая) представляет собой одну из стратегических 
отраслей экономики, которая призвана обеспечить население страны необходимыми по количеству и качеству 
продуктами питания. Она насчитывает 30 отраслей с более чем 60 подотраслями и видами производства и 
объединяет более 22 тысяч предприятий различных форм собственности и мощности (их количество за 
последние 10 лет возросло в несколько раз) общей численностью работающих около 1, 4 млн. человек. Доля 
пищевой и перерабатывающей промышленности в общем промышленном производстве России составляет 
около 15 %2.  

При изменившейся радикальным образом политической, социальной и экономической среде существуют 
многие проблемы, которые затрудняют развитие пищевой промышленности в Республике Кыргызстане. К 
наиболее серьезным из них относятся: высокий уровень физического и морального износа оборудования; 
низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции; наличие значительной части 
неиспользуемого оборудования и мощностей в связи с отсутствием спроса и потерей значения 
соответствующих разновидностей продукции; крайне низкий уровень обеспеченности оборотными фондами; 
острый дефицит кредитных ресурсов, высокие ставки и неадекватное функционирование банковской системы; 
невысокая инвестиционная привлекательность национальной экономики, недостаточность внешних 
инвестиционных потоков; нехватка средств государственного бюджета для финансовой поддержки со стороны 
государства; недостаточное развитие рыночной инфраструктуры; дефицит квалифицированных кадров во 
многих отраслях промышленности; недостаточное развитие внутреннего спроса, узость внутреннего рынка, 
изолированность региональных рынков; низкий уровень заработной платы и недостаточность стимулов для 
высокопроизводительной работы; нехватка научных и научно-технических кадров. Вышеназванные факторы 
ослабили экономические рычаги воздействия развитию промышленности и в сочетании с невозможностью 
резкого увеличения заинтересованности через материальные стимулы привели национальную экономику к 

                                                 
1 Оксанич Н.В. Построение интегрированной структуры управления пищевым холдингом / Н. В. Оксанич // Пищевая промышленность. - 

2008. - №38. - С. 24- 27. 
2 Программа 2020: Институт региональной политики. - Красноярск. - 2008. - 37с. 
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длительному и глубокому кризису. 
Ближайшее будущее призвано полностью преодолеть перечисленные выше проблемы, трудности и 

препятствия на путях развития современной промышленности в Кыргызстане. Необходимо завершить 
экономические реформы в промышленности, суть которых заключается в переводе этой отрасли на рыночный 
режим функционирования. Успешное осуществление экономических реформ создают благоприятные 
предпосылки для интегрирования промышленности страны в структуру мировой промышленности, ускорения 
инновационно - технологических циклов, нахождения и закрепления за промышленностью Кыргызстана 
устойчивых ниш во внешнем рынке. 

На последних пяти лет в промышленном комплексе республики сохранялся спад выпуска продукции по 
отношению к уровню 2004 г., обусловленный в основном, сокращением объемов производства на 
предприятиях. Доля валовой добавленной стоимости промышленности в валовом внутреннем продукте 
республики снизилась с 17,3 % 2005 г. До 14,8% в 2009 г. За истекшие пять лет наибольший удельный вес в 
общем объеме промышленного производства занимали предприятия обрабатывающей промышленности, доля 
которых возросла с 78,3% в 2005 г. До 82,0% в 2009 г. Удельный вес предприятий по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды в 2009 г. Составил 16,0% против 19,8% в 2005 г. Доля 
горнодобывающей промышленности сохранилась в пределах 2%. 

В течении пяти лет количество предприятий, выпускавших промышленную продукцию в частной форме 
собственности, увеличилось с 88,6% в 2005 г. До 90,2 % в 2009 году, с государственной формой собственности 
сократилось, соответственно, с 6,5% до 5,6%3. 

В 2009 году объем промышленной продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства (с учетом неофициальной деятельности по производству муки и хлеба) достиг 24,0 млрд. 
сом, что в общем ее объеме составило 24,2% (22,7% в 2005 году), (таблица 1). 

 
Таблица 1. Объем промышленной продукции по типам предприятий (в процентах к итогу) 

Вид предприятий 2005 год 2009 год 

Малые предприятия 6,9% 6,1% 

Средние предприятия 9,9% 8,2% 

Крупные предприятия 77,3% 75,8% 

Индивидуальные предприниматели 5,9% 9,9% 

 
Промышленность Кыргызской Республики: национальный статистический комитет КР, Бишкек – 2010 г, с 

7-8. 
На долю предприятий, производящих пищевые продукты, включая напитки, и табака в общем объеме 

продукции обрабатывающей промышленности в 2009 г. Приходилось около 19%. Объем произведенной ими 
продукции составил 15330,4 млн. сомов и по сравнению с уровнем 2008 г. возрос на 10,6 %, а с 2004 г. – на 
25,9%. 

Рост физического объема производства в целом по отрасли в 2009 г. по отношению к предыдущему году 
обеспечен увеличением производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности на 28, 8%, 
переработки и консервирования рыбы и рыбных продуктов в 1,7 раза, напитков на 7,6%, растительных масел и 
жиров на 15,4%, мяса и субпродуктов в 2 раза. 

Вместе с тем сократились объемы переработки и консервирования фруктов и овощей на 11, 4% к уровню 
2008 г., производства молочных продуктов на 7, 6%. 

Прибыль рентабельных предприятий производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака на 
2009 г составил 812,9 млн. сом, по сравнению с 2008 г 788,1 млн. сом. Это обусловлено снижением импорта 
этих же товаров на 2009 г 407938,7 тыс. долл, по сравнению с 2008 годом на 425224,4 сом. Соответственно 
возрос объем производства данных продукций, которые составили на 2008 г 13470,6 млн. сом, а на 2009 г 
15330,4 млн. сом4.  

Таким образом, можно сказать, что у Кыргызстана есть потенциал насытить внутренний рынок и выйти на 
внешний рынок. Для этого потребуется найти альтернативные пути решения задач в области промышленности, 
в частности пищевого сектора. Ведь именно этот сектор обеспечивает население товарами первой 
необходимости. Соответственно производство этих товаров будет актуально всегда во все времена. В условиях 
рыночных отношений нужно дать поднять молодым предпринимателям стимул для движения бизнеса в 
Кыргызстане. У сегодняшнего молодого поколения предпринимателей, которые полны идей и энтузиазма 
обязательно должен быть шанс для развития предпринимательства в Кыргызстане, где основой может стать 
развитие промышленности. Необходимо поднимать ту отрасль, которая хочет подняться, а не возрождать ту 
грань, которая не сможет подняться никогда.  

Сегодня в зарубежных странах развитие промышлености является основным рычагом для развития 
предпринимательства. Ведь именно эта отрасль дает возможность предпринимательской среде 
просуществовать на долгосрочный период. Китай может стать ярким примером. Китай путем развития 
промышленности развивает предпринимательскую среду, как во внутренних, так и во внешних рынках. 
Например, автомобилестроение Китая обеспечивает создание совместных предприятий со всеми крупнейшими 
мировыми автопроизводителями. Более 90% производства легковых автомобилей в Китае приходится на 
совместные предприятия с иностранными производителями: (Volkswagen, GM, Toyota, Peugeot/Citroen, Honda, 
Renault/Nissan, с 2003 г. – BMW, DaimlerChrysler). Большинство таких предприятий создано совместно с 
крупными госкомпаниями, доля иностранного капитала в них ограничена 50%. В то же время Китай развивает 

                                                 
3 Промышленность Кыргызской Республики: национальный статистический комитет КР, Бишкек – 2010 г, с.6-7 
4 Промышленность Кыргызской Республики: Национальный статистический комитет КР, Бишкек – 2010 г,  
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свой розничный рынок. Китайский розничный рынок оказывает прямое влияние на развитие торговли в 
некоторых странах Азии и Южной Америки5. 

 Также, на бурное развитие промышленности способствует генная инженерия. Министерство сельского 
хозяйства Китая одобрило коммерческое культивирование генетически модифицированных сортов риса и 
кукурузы, устойчивых к вредителям. Эксперты полагают, что это позволит значительно увеличить урожаи, а 
значит, поможет стране избежать нехватки продовольствия. Основываясь на выше изложенное, Кыргызстан тоже 
может развивать предпринимательство в промышленности, и внедрять свои устойчивые внутренние рынки, 
позволяя отечественным производителям развивать свою деловую среду. Предприниматели, бесспорно, твердят о 
роли инновационных идей в промышленности, о том, что нужно совершенствоваться, путем реализации 
исследований и разработок в виде новых улучшенных продуктов питания, новых технологий, новых форм 
организации и управления различными сферами отрасли, новых подходов к социальным услугам и управлению 
кадровым потенциалом. Роль и значение инноваций в пищевой промышленности невозможно переоценить. Как 
показывает практика, покупателю постоянно предлагается широкий спектр товаров: продукты быстро 
изменяются, совершенствуются. Не используя инновационный потенциал, производитель обрекает себя на 
неизбежное отставание. Требуется постоянно совершенствовать оборудование, внедрять инновации, 
пересматривать подходы к совершенствованию кадровой политики, привлечению в отрасль специалистов 
соответствующего уровня квалификации. От состояния и уровня развития пищевой промышленности зависит 
насыщение внутреннего рынка потребительскими товарами первой необходимости, создание дополнительных 
рабочих мест, улучшение финансового состояния, развитие экспортных возможностей, увеличение доходной 
части бюджета страны. Глубокий кризис отечественных промышленных предприятий и не 
конкурентоспособность производимой ими продукции предопределяют необходимость разработки и реализации 
программы развития предпринимательства в этом секторе экономики. В переходный период 
предпринимательство выступает как особая инновационная форма производства, которая в соответствующих 
исторических и социально-экономических условиях обеспечивает производству необходимую динамику. В свою 
очередь тенденции развития предпринимательства в промышленности зависят от социально- экономической 
ситуации в стране. Отсюда следует, что наиболее правильный путь обеспечения окончательной промышленной 
пищевой стабилизации, это поднятие реального сектора экономики и насыщение внутреннего рынка 
отечественными, относительно дешѐвыми и качественными товарами и услугами. В первую очередь следует 
развить переработку сельхоз продукции, наладить деятельность предприятий пищевой и легкой промышленности, 
взять курс на расширение экспортных возможностей экономики республики.  
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Аннотация 
Бул макалада эл аралык туристтик бизнес чөйрөсҥндө байкалып жаткан жаңы тенденцияларга сереп 

салынып, алардын келип чыгыш себептери жана экономикалык, социалдык, экологиялык таасирлери талдоого 
алынган.  

Жалпы дҥйнөлҥк экономикалык конъюнктуранын начарлашынын натыйжалары, азыркы учурдагы адам 
баласынын психологиясындагы жаңы баалуулуктар жана субъективдҥҥ факторлор, эс алуу (отпуск) мезгилинин 
майдаланып бөлҥнҥшҥ жана кыска мөөнөттҥҥ саякаттардын көбөйҥҥсҥ, улгайып калган адамдардын туристтик 
суроо-талабынын кеңейиши жана да эс алуу стилиндеги өзгөрҥҥлөр талдоого алынып, тиешелҥҥ жыйынтыктар 
чыгарылган. 

Дҥйнөлҥк экономикалык конъюнктуранын начарлашы эл аралык туристтик бизнеске бир жактуу гана 
таасир бербестен, кызыктуу жана ошол эле учурда логикага туура келбеген натыйжалар да байкалууда. 
Замандаштарыбыздын психологиясындагы жаңы баалуулуктар жана ошого байланыштуу субъективдҥҥ 
факторлор да эл аралык туризмде чечҥҥчҥ ролдорду ойноодо. Өнҥккөн өлкөлөрдө эс алуу (отпуск) мезгилинин 
майдаланып бөлҥнҥшҥ жана ошого байланыштуу кыска мөөнөттҥҥ саякаттардын көбөйҥҥсҥ да байкалып жатат. 
Ошол эле учурда ал өлкөлөрдө жашап жатышкан улгайып калган адамдардын туристтик суроо-талабынын 
кеңейиши өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөрдҥн туризм тармагына кандай таасир берип жаткандыгы да кызыктуу. 
Акырында, өткөн ХХ кылымдын 90-жылдарына чейинки эс алуу стилдери XI кылымда кандай багытта 
өзгөрҥҥлөргө дуушар болуп жаткандыгы адистердин көңҥл чордонунда болуусу абзел. 

Эл аралык туристтик бизнес чөйрөсҥндө эмгектенип жаткан ишкерлер жана ошондой эле бул багытта 
билим алып жатышкан студенттер (магистранттар, аспиранттар) ҥчҥн сунушталып жаткан макаладагы 
маалыматтардын жана жыйынтыктардын практикалык мааниси зор. 

Негизги сөздөр: эл аралык туризм, эл аралык туристтик бизнестин өнҥгҥҥсҥнҥн факторлору, тенденциялар. 
 

Annotation 
In article are considered the new tendencies observed in sphere of the international tourist business. Are analyzed 

the reasons of their occurrence, and also economic, social and ecological influences.  
Have been analyzed such tendencies, as consequences of deterioration of the world economic conjuncture, new 

values in psychology of the modern person and subjective factors, crushing of the holiday period and increasing of 
number of short-term trips, expansion of tourist demand of older persons, changes in styles of rest. Also have been 
drawn corresponding conclusions. 

Deterioration of a world economic conjuncture has started to influence the international tourist market ambiguously. As 
a result are observed interesting and at the same time not logic consequences. New values in psychology of our 
contemporaries and subjective factors also have started to play a key role in the international tourism. Crushing of the holiday 
period in the developed countries and is observed the increase in number of short-term trips, connected with it. At the same 
time it is interesting, as expansion of tourist demand of the older persons, living in the developed countries, influences on 
development of inbound tourism in developing countries. And at last, in the center of attention of experts there should be a 
process of how styles of the rest observed about 90-years of the XX century changes in XXI century.  

The information and conclusions what offered in this article have huge practical value first of all for the 
businessmen working in sphere of the international tourist business, and also for students (undergraduates, post-
graduate students) who are training in the given direction. 

Key words: the international tourism, factors of development of the international tourist business, a tendency. 
 
 
Эл аралык туризм рыногунда зор мааниге ээ болгон Батыш Европа өлкөлөрҥнҥн туристтик суроо-

талабында 1980-жылдардын аягынан, 1990-жылдардын башынан баштап жаңы тенденциялар байкала баштаган. 
Бул тенденциялар негизинен бир катар экономикалык жана социалдык факторлор менен шартталып, жана 
ошондой эле адам баласынын психологиясындагы өзгөрҥҥлөр менен да байланышкан1. Азыркы учурда 
туристтик керектөөнҥн структурасына чечҥҥчҥ таасирди экономикалык конъюнктуранын начарлашы 
тийгизҥҥдө. Өнҥккөн индустриалдык өлкөлөрдҥ кошо камтыган кризис калктын сатып алуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнҥн 
кескин тҥрдө азаюусу менен коштолуп жатат. Натыйжада жумушсуздардын армиясы көбөйҥҥдө. Кризис эң 
биринчиден коомдун ортоңку катмарын – б.а. туристтик кызматтардын негизги керектөөчҥлөрҥн – алсыратып, 
аларды өзҥлөрҥнҥн досуг мезгилин (бош убактысын) башкача уюштурууга мажбур кылууда.  

Жогоруда белгиленген 1980-жылдардын аягы, 1990-жылдардын башында байкалган экономикалык конъюнк–
туранын начарлашы менен байланышкан социалдык сферадагы өзгөрҥҥлөр, өз учурунда, туристтик суроо-талаптын 
мҥнөзҥнө таасирин тийгизген2. Пенсияга чыгуу жашы азайтылган, отпуск мезгили узартылган, иш жумалыгы 
кыскартылган жана жумуштун ийкемдҥҥ графиги киргизилген. Эмгек рыногунда тҥзҥлгөн диспропорцияларды 
жумшартуу ҥчҥн багытталган мындай чаралар, ошол эле мезгилде, калктын бош убакыт фондусунун көбөйҥшҥнө 
жана туристтик кызматтарды керектөөчҥлөрдҥн потенциалдуу чөйрөсҥнҥн кеңейишине алып келҥҥдө. 

Саналып өткөн чаралардын ичинен пенсияга чыгуу цензинин азайтылышы тереңирээк кароону талап 
кылат, себеби улгайып калган адамдар көбҥрөөк туристтик активдҥҥлҥккө ээ. Көпчҥлҥк индустриалдуу 
өлкөлөрдө болсо бул ценз кризис башталгыча чейин эле салыштырмалуу төмөнкҥ деңгээлде – 60-65 жаш – 

                                                 
1 Люкшандерль Л. Спасите Альпы/ Пер. с нем. Е.М.Гончаровой. - М.: Прогресс, 1987. -168 с. 
2 Пузакова Е.П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес. - М.: Экспертное бюро, 1997. 
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болгон. Экономикалык артка кетҥҥнҥн башталышы менен айрым оор финансылык абалда калган ишканалар 
пенсиялык эс алууга 60 жашка чыккандарды эле эмес, ага жетпегендерди да жөнөтө башташкан. Ал адамдар 
болсо али мобилдҥҥ, физикалык ден соолугу чың, абдан көп бош убакытка ээ жана эң негизгиси саякаттарга 
каражаттарын сарптоого даяр болушкан. Булардын азыркы кҥндө да эл аралык жана ички туристтик 
рыноктордо таасирлери чоң. 

Ошондой эле азыркы туристтик суроо-талаптын мҥнөзҥ субъективдҥҥ факторлордун таасири алдында да 
калыптанууда. Жаңы баалуулуктардын пайда болушу менен адам баласынын психологиясында терең 
өзгөрҥҥлөр болууда. Бул өзгөрҥҥлөр төмөнкҥ кырдаалдар менен шартталган: 

 инсандын жеке физикалык жана руханий өзгөчөлҥктөрҥн мурдагыдан да эркин жана тҥз, өз алдынча 
көрсөтҥҥгө жана бекемдөөгө умтулуусу; 

 башка индивиддер, коомдук топтор жана уюмдар менен болгон мамилелерин кайрадан карап чыгуусу. 
Мамилелер мурдагыдан да жумшагыраак жана ийилгич мҥнөзгө ээ, жана инсандын өзҥнҥн тандоосунан 
көбҥрөөк көз каранды; 

 жаратылышка болгон башкача, жаңы мамиленин тҥзҥлҥшҥ. Мындай мамиленин негизинде «адам баласы 
өзҥнҥн текеберлигин жана керектөөчҥлҥк эгоизмин азайтып, табият менен ынтымакта жашоого аракеттениши 
керек»

3
. Бул мамиле коомдун туруктуу өнҥгҥҥ концепциясында чагылдырылган. Ал концепциянын маңызы 

болуп келечек муундар ҥчҥн да жашоонун жогорку сапатын камсыз кылуучу коромжусуз, экологиялык жактан 
максатка ылайыктуу табият пайдалануу саналат. Азыркы учурда туруктуу өнҥгҥҥ адам баласынын негизги 
маселеси катары бааланууда. 

Жогоруда саналган факторлор туристтик керектөөдө терең жылыштардын болуусун аныкташты. Жалпы 
экономикалык абалдын начарлашынын фонундагы бош убакыттын көлөмҥнҥн көбөйҥшҥ менен калктын 
рекреациялык жҥрҥш-турушунда эки башкы тенденция байкалууда – отпуск мезгилинин майдаланып бөлҥнҥшҥ 
жана кыска мөөнөттҥҥ саякаттардын көбөйҥҥсҥ. 1980-жылдардын башында Австрияда жана Улуу Британияда 
калктын 20 % ашыгы эс алууга жайкысын жана кышкысын, а 10 % жылына ҥч же андан көп жолу саякаттоого 
чыгышкан. Ушуга окшош абал Италияда, Германияда ж.б. Европанын өнҥккөн өлкөлөрҥндө да тҥзҥлгөн. 
Турлар мурдагыдан кыскараак, бирок бат-бат болуп калган. Батыш адабиятында бул кубулуш «интервалдуу 
саякаттар» деген ат менен белгилҥҥ4. 

«Интервалдуу саякаттарды» уюштуруу эң эле пайдалуу иш экендигин баамдаган турфирмалар, жөн турбастан, 
аларга болгон суроо-талапты бардык болгон мҥмкҥнчҥлҥктөр аркылуу кҥчөтө башташкан. Туристтик 
компаниялардын рыноктун бул жаңы сегментин кеңейтҥҥгө болгон кызыгуусу кыска мөөнөттҥҥ саякатчылардын 
бир кҥндҥк чыгымдары башка кадимки туристтердикине караганда алда-канча көбҥрөөк болгондугу менен 
тҥшҥндҥрҥлөт. Мындан сырткары, «интервалдуу саякаттар», апрель, сентябрь-октябрь жана февраль айларында бир 
аз жандануу менен, жыл бою суроо-талапка ээ болушуп, туризм тармагынын эң курч проблемаларынын бири болгон 
– сезондуулукту (айрыкча мейманканалардагы жана туристтик транспорттогу) жумшартууга өбөлгө тҥзҥшөт. 

Батыш Европа жашоочулары ҥчҥн популярдуу эс алуу болуп дем алыш жана майрам кҥндөрҥндөгҥ 
маршруттар санала баштаган. Бул маршруттар көргөзмөлөргө, музейлерге, галереяларга, дҥкөндөргө, айрыкча 
антиквар дҥкөндөрҥнө барууну камтыйт. Ошондой эле андан кем эмес ырахаттануу менен адамдар уик-
энддерди улуттук парктарда же болбосо ар-кандай фестивалдарда, карнавалдарда, дегустацияларда катышуу 
максатында кыска мөөнөттҥҥ, узак эмес сапарларга чыгып өткөрҥшөт. Статистикалык изилдөөлөрдҥн 
маалыматтары боюнча, 1990-жылдары европалыктардын 40 % ашыгы кыска мөөнөттҥҥ, иш максатындагы эмес 
сапарларын шаарларда, ҥчтөн бири – тоолордо, деңизде жана айыл жергесинде, калган 30 % жайкы жана 
кышкы спорт тҥрлөрҥ, дарылануу ж.б.у.с. менен алектенип өткөрҥшкөн. 

Кыска мөөнөттҥҥ саякаттар ҥчҥн транспорттун негизги тҥрҥ болуп жеке менчик автоунаалар колдонулат. 
Туристтердин болгону 10-13 % гана самолѐтко артыкчылык беришет. Тҥнөө базасы катары негизинен 
коммерциялык жайгашуу жайлары – мейманканалар пайдаланылат. 

Батыш Европадагы кыска мөөнөттҥҥ саякаттар рыногунун негизги «камсыз кылуучусу» болуп Германия 
жана Улуу Британия саналат. 1990-жылдары бул өлкөлөрдҥн кыска мөөнөттҥҥ турлардагы ҥлҥшҥ 35% 
(Германия) жана 10% (Улуу Британия) тҥзгөн. Мындай турлардын көпчҥлҥгҥ Францияда, Австрияда жана 
Германияда уюштурулат5. 

Кыска мөөнөттҥҥ сапар тартуучуларды кабыл алуу боюнча Европа өлкөлөрҥнҥн ичинен, албетте, биринчи 
орунда Франция турат. Жакынкы туризмди өнҥктҥрҥҥ менен бул өлкө негизинен Германиялык, Бельгиялык, 
Улуу Британиялык, Италиялык жана Испаниялык меймандарды кабыл алып турат. Бир канча кҥндҥн ичинде 
туристтер Парижди жана Франциянын төмөнкҥдөй башка шаарларын кыдырып чыгышат: Марсель шаары – 
өзҥнҥн океанографиялык турлары менен белгилҥҥ; Белфорт шаары – мурдагы аскер базасынын ордундагы 
өзҥнҥн уникалдуу рекреациялык зонасы менен белгилҥҥ; Нант шаары – кооз архитектуралык эстеликтери 
менен белгилҥҥ ж.б. Мындай шаарлардын ар бири өзҥнҥн өзгөчөлҥктөрҥнө ээ жана аларды билгичтик менен 
туристтерди тартуу ҥчҥн пайдаланышат. Аракеттҥҥ иш-чаралардын натыйжасында Франциядагы кыска 
мөөнөттҥҥ туризм жылына 25 %, б.а. узак мөөнөттҥҥ туризмге караганда 3-4 эсе тезирээк өсҥҥдө. 

Узак эмес аралыкка ылайыкталган, кыска мөөнөттҥҥ саякаттардын санынын өсҥшҥ менен туризм, калктын 
эс алуусунун мындай жаңы формасы менен гана чектелип калган жок. Ошол эле учурда алыскы, узак 
мөөнөттҥҥ саякаттарга болгон суроо-талап дагы сакталып келҥҥдө6. 

Башка бир тенденция – бул улгайып калган адамдардын туристтик суроо-талабынын кеңейиши. Бир 
караганда, 55 жаштан жогорку жаштагы адамдардын туризми парадокс болуп көрҥнҥшҥ мҥмкҥн, анткени 
пенсияга чыгуунун өзҥ эмгекке жараша татыктуу эс алууну билдирет. Бирок, калктын ар-кандай жаш-курактык 
керектөөлөрҥн терең изилдөөлөр көрсөткөндөй, мындай маселе жөн эле бар болбостон, абдан курч да турат. 
Иштеп жаткан калктын бөлҥгҥнөн айырмаланып (алар ҥчҥн туризм – бул кҥндөлҥк тҥйшҥктөн четтете турган 

                                                 
3 М.Ф.Прайс, Л.А.Г.Мосс, П.В.Уильямс. Туризм и комфортно - ориентированная миграция / Горы мира. Глобальный приоритет. - М.: 

Ноосфера, 1999. 
4 Ashley, C., and Roe, D., 1998. Enhancing Community Involvement in Wildlife Tourism: Issues and Challenges. NED Wildlife and Development Series, No. 11. 
5 http://www.unwto.org/europe/index.php 
6 Туризм на весах доходности//Бизнес: организация, стратегия, системы. – 1998. - №5. 
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жана өздөрҥнҥн ишке жөндөмдҥҥлҥгҥн калыбына келтире турган эс алуу), абдан көп бош убакытка ээлик 
кылган пенсионерлер ҥчҥн туристтик саякат – бул активдҥҥ жашоо образынын формасы. Бул жагдай, көп 
себептердин ичинен, улгайып калган адамдардын туристтик рыногунун болушун жакшыраак тҥшҥндҥрөт. 
Бҥгҥнкҥ кҥндө бул рынок бир кыйла өзгөрҥҥлөргө дуушар болууда. 

Азыркы кездеги улгайып калган адамдардын туристтик суроо-талабы 20 жыл, жадагалса 10 жыл мурунку 
пенсия жашындагылардыкынан кескин тҥрдө айырмаланып турат. Азыркылар абдан жигердҥҥ (энергиялуу) 
келишет. Саякаттоого болгон шык буларда пенсияга чыкканга чейин эле бар болчу. Европада туристтик 
активдҥҥлҥк болуп көрбөгөндөй көтөрҥлгөн мезгилде булар 30 жаштын тегерегинде болушчу. Алардын көбҥ 
ошол эле мезгилде саякаттарга кеңири чыга башташкан. Так ошол мезгилден тартып туризм алардын 
жашоосунун ажырагыс, маанилҥҥ бир бөлҥгҥ болуп келе жатат. 

Бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ улгайып калган туристтер – абдан тажрыйбалуу жана кызыкдар саякатчылар, алар ҥчҥн 
туризм кҥндөлҥк тҥйшҥктөн убактылуу кутултуучу арга гана болбостон, дҥйнөнҥн динамикасын жана көп 
тҥрдҥҥлҥгҥн таанытуучу жол болуп калды. Бир жерге отуруп калууну билбеген, жашоого кызыгуусу ого бетер 
артып турган бул адамдар жада калса коркунуч туудурган жана укмуштуу окуяларга бай, тобокелчиликти талап 
кылган төмөнкҥдөй саякаттарга да чыгышат: Альпыда лыжа тебишет; Колорадодо сал менен дарыяда агышат; 
Африканын чөлдөрҥн кезишет ж.б. Алардын көпчҥлҥгҥ ар-кандай туристтик уюмдарга жана турагенттиктерге 
кайрылышып, группалык турларда жҥрҥҥгө артыкчылык беришет7. 

Улгайып калган туристтердин көбҥ өзгөчө бир турпродуктуну иштеп чыгууну талап кылбастан, жаштар 
менен деле бирдикте эс ала беришет. Бирок, саякаттардын белгилҥҥ бир тҥрлөрҥ, мисалы, круиздер жана 
автобустук турлар 55 жаштан жогорку инсандар арасында көбҥрөөк суроо-талапка ээ. Бирок ал турлар деле 
саякатчылардын жашына атайын каралбастан эле сатылат. 

Физикалык жактан алсыз жана өтө кары адамдар да четте калышпайт. Алар да саякаттоону жана анын 
натыйжасында алынган жаңы таасирлерден ырахат алууну каалашат, бирок мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ катуу чектелген. 
Калктын мындай категориясынын эс алуусу «төртҥнчҥ курактагылар ҥчҥн» деп аталуучу программалардын 
алкагында уюштурулат. Бул программаларды таратуу менен атайын структуралар – пенсиондук клубдар жана 
ассоциациялар – алек болушат. Мисалы, Данияда – «Дайнедж Ассоциэшн», Нидерландыда – «Сенье Ваканти 
План», Швецияда – «Свериджес Пенсионарфорбинд» ж.б.у.с. 

Улгайып калган адамдардын туристтик суроо-талабынын кеңейиши туруктуу мҥнөзгө ээ болуп бара жатат. 
Туризм рыногунун бул сегментинин өзгөчөлҥгҥ болгон жогорку темптеги өсҥштҥн келечекте да сакталуусу 
кҥтҥлҥҥдө. Бул тенденцияны эске алуу менен алдыңкы туристтик фирмалар улгайып калган клиенттерди 
тартуунун жаңы жолдорун издешип, өзҥлөрҥнҥн ишкердҥҥлҥгҥн кайтадан карап чыгышууда. 

Эс алуу стилинде да баштан-аяк өзгөрҥҥлөр жҥрҥҥдө. Пляждагы пассивдҥҥ убакыт өткөрҥҥ, алиге чейин 
отпуска өткөрҥҥнҥн (эс алуунун) кеңири таралган формасы болсо да, акырындап башка суроо-талаптарга орун 
берҥҥдө. «Ҥч S»: деңиз – кҥн – пляждын ордуна акырындап «ҥч L» формуласы – билим – пейзаж – досуг 
келҥҥдө. Бул формула адам баласынын психологиясында бекемделе баштаган жана азыркы туристтердин 
жҥрҥш-турушунда жана ой жҥгҥртҥҥсҥндө чагылдырылуучу жаңы баалуулуктарга абдан төп келет. 

Кҥнҥмдҥк турмуштан алыстоого умтулуп, турист чоочун жергиликтҥҥ калктын улуттук колоритине, 
турмуш-тиричилигинин өзгөчөлҥгҥнө, кулк-мҥнөзҥнө жана маданиятына абдан кызыгуу менен көңҥл бөлөт. Ал 
өзҥн курчаган бардык нерселерден көрксҥз шаардык пейзажга, монотондуу жана бир калыптагы жашоого 
каршы келҥҥчҥ ырахатты, майрамды кҥтөт. Ошол эле мезгилде адам баласынын кҥчҥнҥн толук калыбына 
келҥҥсҥ жана өсҥшҥ ҥчҥн активдҥҥ эс алуу зарыл экендиги билинҥҥдө. Адамдар өндҥрҥш чөйрөсҥндө жана 
кҥнҥмдҥк турмушта пайда болгон нерв чыңалуусун жана физикалык кыймылдын жоктугун компенсациялоо 
ҥчҥн саякатка чыгышууда. 

Рекреациялык мотивациянын мындай эволюциясы жеке эркиндиктин кеңейҥҥ контекстинде жҥрҥҥдө. 
Азыркы учурда ар бир адам өзҥнҥн туристтик сапарынын программасын жеке өзҥ эч кандай мажбурлоосуз 
аныктагысы келет. 

Белгилҥҥ француз туризмологу M.Breton-Girardдын ою боюнча азыркы туристтин портрети төмөндөгҥдөй: 
«Бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ турист кызыктуу, окуялуу саякатты издөө менен спорттук өзгөчөлҥккө ээ болууда. Ал өзҥнҥн 
маанайынын кандай болгондугуна жана табияттын тез өзгөрҥп тургандыгына карабастан дайыма өз кҥчҥнөн 
ашып тҥшҥҥгө умтулуп, убакыт менен бирдикте жаратылышка карай чечкиндҥҥ бет алууда. Мындан ары 
турист сапарга көз карандысыздыкты, көңҥл ачууларды жана жашоонун кубатын табуу ҥчҥн чыгат. Ал 
кҥнҥмдҥк кайталануучулукту четке кагып, өзҥнҥн индивидуалдуулугун көрсөтҥҥдө. Ал ҥчҥн мҥчө болуу 
формуласы жана коллективдҥҥлҥк башталыш тааныш эмес. Ал активдҥҥ убакыт өткөрҥҥнҥ, формасына келҥҥ 
ҥчҥн физикалык иш-аракетте болууну каалайт. Ал көпчҥлҥктөн, калың элден качкысы келет, бирок кыска 
мөөнөткө, жана адаттан сырткаркы жашоо образында болуп көрҥҥнҥ каалайт. Көңҥл ачууларга жана кыймыл-
аракетке болгон кызыгуунун кҥчөшҥ бул эволюцияны ачыгыраак иллюстрациялайт»8.  
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Аннотация 

Интенсивное развитие экономических процессов, происходящих сегодня в организациях общественного 
питания Кыргызстана, все больше требует анализа информации по различным ее признакам. Отечественный 
ресторанный бизнес относительно молодой и получил толчок для своего развития на заре 90-х годов. Еще 20 
лет назад этого сегмента экономики как такового в Кыргызской Республике не существовало, а сейчас он бурно 
развивается и процветает, внося свою лепту в экономику страны. 

Ключевые слова: туристическая индустрия, общественное питание, ресторанный бизнес. 
 
Abstract 

Intensive development of economic processes taking place today in the public catering Kyrgyzstan increasingly 
requires analysis of information on its various features. Domestic restaurant business is relatively young and has 
received an impetus for its development at the dawn of the 90-ies. 

Even 20 years ago, this segment of the economy itself to the Kyrgyz Republic did not exist, and now it is booming 
and thriving, making a contribution to the economy. 

Keywords: Tourism industry, catering, restaurant business. 
 
 
Нынче наши соотечественники берут в привычку периодически обедать в кафе и ресторанах, и все больше 

кыргызстанцев следуют европейской традиции трапезничать вне дома. Для кочевой кыргызской культуры этот 
обычай является заимствованным. Увлечение гастрономическими изысками становится все более 
востребованным не только в Бишкеке, но и в других регионах страны, о чем говорит большое количество 
ресторанов и кафе на всей территории Кыргызстана.  

Отечественный ресторанный бизнес относительно молодой и получил толчок для своего развития на заре 
90-х годов. Еще 20 лет назад этого сегмента экономики как такового в Кыргызской Республике не 
существовало, а сейчас он бурно развивается и процветает, внося свою лепту в экономику страны [1]. 
Инвесторы все пристальнее приглядываются к этому сегменту сферы услуг, в надежде окупить вложения в 
достаточно сжатые сроки, если правильно выберут бизнес-модель. Ресторанный бизнес – это деловая отрасль, 
как и любая другая, находящая в тесной взаимосвязи с состоянием экономики страны в целом.  

Сейчас погоду в ресторанном бизнесе делают малые компании, что характерно для экономики республики. 
Деятельность предприятий общественного питания не лицензируется государством. Хотя своим страшным 
контролером они считают санэпидемслужбу. Они могут работать с образованием юридического лица либо 
ведут деятельность как частные предприниматели с образованием или без образования юридического лица. 
Некоторые крупные кафе и рестораны платят налоги, многие же используют патентную систему. 

Складывается впечатление, что точными данными о ситуации в отечественной индустрии питания никто 
не владеет. Проблема при анализе ресторанного бизнеса заключается в том, что многие элитные рестораны и 
развлекательные комплексы имеют совмещенную деятельность с гостиничным бизнесом, поэтому как 
закономерность имеют общую статистику по ресторанному и гостиничному делу. Так число хозяйствующих 
субъектов, относящихся к категории «гостиницы и рестораны», на начало 2005г. было 7778. Специальная 
перепись предприятий торговли и общественного питания проводится с периодичностью 1 раз в три года, 
последняя была 1 октября 2009г. Тогда в Кыргызстане насчитывалось около 3200 ресторанов, кафе и столовых 
(при 6243 субъектах в общей категории «гостиницы и рестораны»)[1]. 

В 2004 году 53% объема услуг гостиниц и ресторанов приходилось на малые предприятия – 18%. 
Наиболее динамично развивается именно среднее предпринимательство, чья доля в общем объеме услуг 
выросла с 13% до 18% [1]. 

Эти изменения, происходившие в начале 2000 годов можно проследить из таблицы 1. (объем услуг 
ресторанов (млн. сомов) 

 

2002 2003 2004 

Кыргызская Республика 1 477,4 1 931,7 2 261,4 

Малые предприятия 764 1 050 1 205 

Средние предприятия 192 257 424 

Индивидуальные 

предприниматели 
521 625 632 

 
Доля малых предприятий при этом увеличилась не значительно, а индивидуальных предпринимателей за 2 

года уменьшилась с 35% до 27%. Эта тенденция тесно связана с общим уровнем развития экономики [2]. 
 

Таблица 2. Динамика оборотов ресторанов, баров и столовых по Кыргызстану (млн. сомов) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Оборот  742,5 918,8 995,7 1 143,8 1469,9 1 768,8 2 113,4 2 431,5 2778,6 2998,1 3332,4 
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Фокусных исследований, специально посвященных развитию ресторанного бизнеса в республике, пока не 
предпринималось. Однако имеются агрегированные данные об оборотах предприятий этого сектора. Исходя из 
официальной статистики, последние пару лет темпы роста в ресторанном бизнесе составляли 15-20%, и они по 
этому показателю догоняют развитие розничной торговли. Также можно заметить одновременное замедление 
темпов инфляции на услуги ресторанов и кафе до средних 3-4% в год[2]. 

Как и все рентабельное и окупаемое в кыргызской экономике, отечественные рестораторы не спешат 
выходить в свет. В настоящее время до сих пор остается сложным узнать имя владельца заведения. Теневые 
методы работы еще сильны и там. Так, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
признает наличие значительной теневой деятельности у ресторанов и кафе. Обычно при расчете ВВП 
статистики делают дорасчет их оборотов исходя из показателя скрытых объемов в 25-30%. В то же время в 
Государственном комитете по доходам ряд специалистов считают, что эта цифра составляет 70-80%. То есть 
реальный объем может вполне быть в 1, 5 раза выше официального и достигать 5 млрд. сомов [3]. 

Как известно центром ресторанного бизнеса является Бишкек, а основу его составляют кафе. При этом 
следует учесть, что какого-либо четкого принципа деления на рестораны и кафе нет. Согласно, статданным, на 
конец 2005 года в г. Бишкек было 878 предприятий индустрии общественного питания, в том числе: кафе -696, 
ресторанов -34, баров -59, столовых -74, буфетов и других видов предприятий -17. Говоря о качестве, к 
сожалению, не многие могут похвастаться профессионализмом, высоким уровнем сервиса, кухней[3]. 

Эксперты единодушно констатируют, что в Кыргызстане на данном этапе ресторанная культура только 
начинает формироваться. Многие заведения не имеют индивидуальности во внутренней отделке и элементов 
эксклюзивности. Подавляющее большинство заведений Бишкека – это кафе, обычные кафе, кухня которых 
ограничена стандартным набором европейских и национальных блюд, а клиентами являются средние горожане. 
Своя ниша есть у так называемых «забегаловок» с незапоминающимися названиями, которые расположены 
обычно вдоль оживленных трасс или вокруг рынков. Обычно в таких заведениях предлагается национальная 
кухня (в меню манты, лагман, самсы, пельмени, лепешки, чай), а санитарно-гигиенические нормы оставляют 
желать лучшего. Большинство из них работает по принципу семейного бизнеса, где работниками являются 
родственники. Неотъемлемый элемент кыргызского общепита – обязательное наличие мясных блюд. Попытки 
создания вегетарианских заведений оканчивались крахом. 

Если подробно остановиться на том, чем живет сегодня ресторанная индустрия Бишкека, то можно в 
первую очередь выделить этнические рестораны, предоставляющие возможность познакомиться с различными 
национальными кухнями. Сейчас среди популярных или даже модных можно выделить китайскую кухню, 
корейскую, итальянскую, турецкую, японскую, узбекскую, кавказскую и др. 

В основном они относятся к высшему или среднему ценовым сегментам. Быстрее всего поднимается сегмент 
заведений типа «бистро», рассчитанные в основном на молодежь, и относящиеся к низшему ценовому сегменту. 

По официальным данным, в Кыргызстане потребительские расходы на питание вне дома сейчас 
составляют 1,2-1,3% от суммарных расходов домохозяйства. Это усредненные цифры с учетом малоимущих 
слоев населения, проживающих в сельских районах. Однако в столице и курортных зонах, где предпочитает 
отдыхать молодежь, эта цифра должна быть выше. При этом в Бишкеке количество посадочных мест 
предприятий общественного питания официально составляет 24 289, из них наибольшее количество (8005) 
приходилось на Свердловский район столицы[3]. 

Рестораторы заявляют, что число людей, которые могут позволить себе посещать рестораны раз в неделю 
невелико. Это люди, которые составляют средний класс. С увеличением этого слоя общества будет расти и 
поле для ресторанного бизнеса. Это означает, что отсутствие среднего класса ограничивает развитие 
ресторанов среднего ценового уровня. На сегодня основными факторами конкурентоспособности являются: 
кухня и средняя сумма чека, при этом место расположения посещаемых ресторанов и кафе разнообразно и 
часто многие находятся не в «первой линии». 

Кыргызская индустрия общепита точно содействует решению проблемы трудоустройства, особенно 
молодежи. Сейчас в сфере общепита в целом занято около 30 тыс. человек. Поскольку наибольшее количество 
посетителей приходится летний сезон, то заведения общепита предоставляют возможность заработать 
студентам, компенсируя дополнительную потребность в официантах и других работниках. 

Подобрать профессиональную команду ресторанных работников – настоящая проблема. Текучесть кадров 
колоссальная. Часто это связано с неумением мотивировать сотрудников, хотя уровень оплаты труда часто 
превышает среднюю зарплату. Отмечается бум спроса на креативных поваров, а сейчас крупные рестораны и 
кафе пытаются найти иностранных специалистов.  

Если проблема с наймом обслуживающего персонала (официанты, сомелье, менеджеры залов) упирается 
сегодня в основном в значительное превышение спроса над предложением, то в случае с управленческими 
кадрами для ресторанов все намного сложнее. Количество грамотных ресторанных управленцев сегодня весьма 
ограниченно. Тенденция к улучшению ситуации пока не наблюдается - в Кыргызстане несколько 
специализированных учебных заведений, которые готовят менеджеров такого уровня. Многие являются 
самоучками и полагаются на внутренне чутье. 

В Бишкеке есть много кафе и ресторанов с хорошей кухней и интересным интерьером, но откровенно 
негостеприимный и равнодушный сервис портят общее впечатление. Поэтому эксперты всегда обращают 
внимание на недооценку фактора хорошего сервиса отечественными рестораторами. 

Меняющиеся вкусы потребителей, развитие туризма и усиление конкуренции требуют в последнее время 
от участников ресторанного бизнеса новых концепций, появляются сетевые структуры, гибкие модели. Если 
раньше поход в ресторан/ кафе считался праздником, событием, то сейчас это уже становится обязательным 
элементом культуры. С другой стороны, проведение банкетов и семейных торжеств приносит львиную долю 
выручки кафе и ресторанам - преимущественно в высшем ценовом сегменте («Золотой дракон», «Тянь-Шань», 
«Консул», «Алтын Казына»)[4]. Но это свидетельствует больше об ошибках в бизнес-модели и резко снижает 
шансы на достижение коммерческой успешности. 

Кафе, рестораны превратились в идеальное место проведения ритуальных трапезных церемоний особенно 
в столице. Тесные городские квартиры не позволяют устраивать традиционные поминальные трапезы для 
многочисленных родственников и друзей (их особенностью является традиционная раздача части еды со стола 
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всего съедобного в раздаваемых в таких случаях целлофановых пакетах). 
Самым массовым типом заведений общепита, как уже ранее упоминалось, являются кафе с обязательным 

наличием алкогольных напитков, разливного пива и микса европейской и восточной кухни. Пик посещаемости 
приходится обычно на конец рабочего дня и вечернее время, основной контингент - от 25 до 35 лет. 

В качестве успешной модели в Кыргызстане, как и во всем мире, зарекомендовала себя концепция «фаст-
фудов». Это сравнительно новый для Бишкека тип заведений, создаваемых в основном иностранными 
бизнесменами - турецкими, пакистанскими («Макбургер», «Пицца Инн», «Бегемот»). Они построены по техно-
логии сетевых структур, основная аудитория которых состоит из студентов и учащихся с уровнем доходов 
ниже среднего. Здесь же можно упомянуть и так называемые небрендированные торговые точки по продаже 
«быстрой» еды - гамбургеров, чебуреков, хот-догов, самс и т.д., которые расположены в киосках или крытых 
навесах, но имеют достаточно большую аудиторию: до 300 человек в день). 

Свою нишу приобрели также рестораны и кафе в крупных торговых центрах («Дордой Плаза», «Караван», 
«Вефа», «Бета-Сторес»)[5]. Большинство из них схожи с заведениями «фаст-фуд». У них есть достаточно 
стабильный поток клиентов из числа покупателей торгового центра и часто с детьми. Поэтому они имеют 
достаточно разнообразное меню, но без особых гастрономических изысков. 

Стремясь привлечь новых посетителей, но при этом ограниченные в размерах залов профессиональные 
рестораторы все шире внедряют услугу доставки заказа на дом. Пицца с доставкой стала уже повседневностью, 
хотя сейчас она все еще позиционируется как услуга в средней ценовой категории. Большинство бишкекских 
ресторанов и кафе самой перспективной частью потребителей, наряду с иностранцами, сейчас считает офисных 
служащих. Специально для этого сегмента разрабатываются программы скидок и недорогих бизнес-ланчей, 
доступных только в рабочее время. Сюда же можно отнести и выездное обслуживание в офисах (кейтеринг) , на 
круглых столах и конференциях, практикуемое крупными кафе и ресторанами. 

Ограничения на развитие ресторанного бизнеса накладывает слаборазвитый рынок качественных 
продуктов питания. Рестораторы, специализирующиеся на каких-то редких блюдах («Океан», «У Мазая», 
«Золотой Фазан»), как правило договариваются с дистрибьюторами о специальных поставках пищевых 
продуктов[5]. Соответственно это способствует подорожанию стоимости блюд. 

Успех зависит от огромного количества нюансов: место, статус заведения и клиентов, количество 
персонала, выбор блюд и напитков, сумму чека, оформление интерьера и детали декора и прочих элементов. 
Только половина открываемых предприятий индустрии питания могут правильно выбрать их и добиться 
признания. В качестве успешных примеров можно привести известные в Бишкеке кафе «Дока», «Навигатор», 
«Классик», центр отдыха «Дасмия». Многие же сталкиваются с необходимостью проведения кардинального 
перепланирования бизнеса, вплоть до его закрытия.  

Мечта любого ресторатора полные залы, постоянные аншлаги, респектабельные, щедрые и дружелюбные 
посетители. Ресторан - это театр и очень печально, когда представление идет при пустых трибунах. 
Ресторанный бизнес в Кыргызстане - одна из редких динамично развивающихся сфер. Поэтому очень 
привлекательным является оказание различных услуг, в том числе информационных, этому сектору экономики.  

У отечественного общепита есть и свои слабые места, которые не изменились с годами формирования. 
Узким местом являются низкий жизненный уровень кыргызстанцев и низкий уровень развития туризма. 
Львиная доля посетителей наших ресторанов - это сами кыргызстанцы. Как и в других странах бывшего СССР, 
четверть ресторанов разоряется в первый год работы, другая часть так и не добиваются прибыльности, кое-как 
сводя концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Развитие туризма даст толчок к развитию в первую 
очередь индустрии гостеприимства и развлечений. Наши рестораны уже сейчас готовы принять большой поток 
туристов. Это очень перспективное направление, и нашим мудрым правителям пора бы обратить на него свое 
внимание, перейти от слов к делу. Но боюсь, что наша государственная машина будет скорее препятствием, 
чем катализатором и координатором таких перемен. Так что вся надежда на наших деловых и предприимчивых 
рестораторов, которые не любят долгих дискуссий, но предпочитают работать, засучив рукава. 

У каждого начинания, в том числе и в сфере общественного питания есть свои поклонники, но удивить и 
удержать их можно, только если ресторатор сам будет интенсивно работать и совершенствовать свое 
предприятие. Какую кухню сейчас предпочитает кыргызстанец? 

В Кыргызстане господствуют так называемые восточная и европейская кухни. Это значительно 
обобщенные и упрощенные категории, которые понятны для людей. Китайская кухня традиционно популярна, 
как и во всем мире. Сейчас, наверно, нет такой сферы человеческой деятельности, которая обходится без Китая. 
Прочно вошли в рацион кыргызстанцев блюда кавказских народов. Большой интерес Турции к нашей стране и 
присутствие граждан этой страны в Кыргызстане сделали популярной турецкую кухню. Появляются 
экзотические кухни отдельных народов. Правда, кыргызстанцы еще недостаточно хорошо ориентируются в 
этой экзотике, а для этого необходимо открытие рубрики или информационного портала о ресторанном бизнесе 
с целью освещения традиций и кухонь различных народов. 

Главные действующие лица ресторанного бизнеса редко общаются как друг с другом, так и с широкими слоями 
населения. Эти люди - настоящие герои, и страна должна знать их в лицо, так же как и популярных политиков, артистов.  

Хотелось бы призвать рестораторов объединиться и активно участвовать в общественной жизни Кыргыз-
стана. Только вместе можно решить проблему «узкого места». Сколько бы ни старались рестораторы улучшать 
свои рестораны, придумывать способы привлечения клиентов, пока Кыргызстан не зацветет, перспективы 
любого бизнеса можно поставить под сомнение. Но нельзя и при планировании своего бизнеса забывать и об 
уроках истории. Необходимо быть как оптимистами, так и реалистами.  
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Аннотация 

Серьезным препятствием на пути устойчивого развития компаний ТЭК является дефицит источников 
финансирования инвестиций. Собственные источники удовлетворяют их потребности не более чем на 60%, а 
кыргызский финансовый рынок не ориентирован на реальный сектор экономики. В этих условиях дополнитель-
ными источниками инвестиционного финансирования могут стать акционерные и заемные, в том числе 
иностранные, ресурсы. Но эти деньги являются для компаний дорогими и требуют введения специального 
проектного управления с созданием системы гарантированной эффективности каждого инвестиционного дол-
лара или сома. Государство в этих условиях может само стать предпринимателем и развернуть денежные 
потоки, уходящие за пределы республики обратно, развивая отечественное производство. Кроме того, 
правительству необходимо в стратегических направлениях развития топливно-энергетического комплекса 
главным приоритетом обозначить повышение крайне низкой в настоящее время эффективности 
энергопотребления и энергосбережения. Иначе, при сохраняющемся разрыве в энергоемкости производств еще 
долго из Кыргызской Республики будет выгоднее экспортировать сырье, а не продукты его переработки или 
конечную продукцию. Следовательно, не противоречащая национальным приоритетам цель может быть 
оправдана только при вытеснении конкурентов с внутреннего рынка и замещении конкурирующих видов 
топлива своими энергоресурсами. 

Ключевые слова: государственное предпринимательство, государственное регулирование, топливно-
энергетический комплекс (ТЭК), угольная промышленность, Кыргызская Республика 

 

DEVELOPMENT OF THE STATE ENTREPRENEUR 
IN THE COAL INDUSTRY OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract 
Serious obstacle on a way of a sustainable development of the energetic companies is deficiency sources of 

finance investments . Own sources satisfy their requirements no more than on 60 % and the Kyrgyz financial market is 
not focused on real sector of economy. In these conditions joint-stock capital and debt, including foreign capital can 
become additional resources of investment. But this money is expensive for the companies and required introduction of 
special management with creation of system of the guaranteed efficiency of each investment dollar or soms. In these 
conditions the state can become the entrepreneur and return the monetary streams inside of republic, developing a 
domestic production. Besides, the government must to increase efficiency energy savings and to determine the main 
priority in strategic directions of development of a fuel and energy complex. Otherwise, at remaining rupture in power 
consumption of manufactures still for a long time from the Kirghiz Republic it will be more favorable to export raw 
materials, instead of products or production. Hence, replacement of competitors from home market and replacement of 
competing kinds of fuel by own energy sources can be justified only by national priorities. 

Key words: the state entrepreneur, state regulation, a fuel and energy complex, the coal industry, Kyrgyz Republic.  
 
 
Понятие предпринимательства в рыночной экономике в основном рассматривается относительно 

коммерческих, реже некоммерческих организаций и практически не рассматривается как вид деятельности 
государственными структурами. Считается, что государственные организации априори, должны быть не 
коммерческими или бесприбыльными, а убыточность государственных предприятий принимается как 
закономерное явление. Однако, выступая как субъект рыночных отношений, государство может и должно 
создавать государственные коммерческие структуры для реализации политики развития экономики, т.е. 
помимо надзорно-регулирующей функций выполнять и предпринимательскую функцию. Поддержка и 
стимулирование развития отраслей и сфер экономик должно осуществляться не только субсидированием 
отдельных предприятий или хозяйств или монетарно-фискальными рычагами, но и развитием государственного 
предпринимательства. Опыт Сингапура подтверждает эффективность такого подхода в развитии отдельных 
отраслей1. Так, после обретения независимости в Сингапуре была создана государственная структура - 
Управление Экономического Развития (УЭР), которая, например, привлекая инвестиции, создала 
государственный банк, специализирующийся на кредитовании только сферы производства или 
государственную судостроительную верфь, выполняющую заказы на строительство судов для всех государств 
региона. В дальнейшем, когда эти компании встали на ноги и стали прибыльными, государство путем 
проведения приватизации продало их в частные руки, преобразовав в акционерные корпорации. А бывшие 
государственные чиновники, управлявшие этими компаниями, впоследствии стали их генеральными 
менеджерами или директорами. 

Целесообразно исследовать подобный опыт и применить подобные механизмы и в Кыргызской 
Республике, начав, например, с энергетического сектора. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Кыргызстана сегодня находится в тяжелом кризисном 
состоянии, выход из которого требует осуществления неординарных комплексных мер со стороны государства. 
Одним из ключевых стратегических направлений развития ТЭК республики на сегодня является создание 
бизнес-среды, включающей различные по размерам и специализации компании. На 1 января 2010 года в 
Кыргызской Республике добычей топливно-энергетических полезных ископаемых занимались 76 
промышленных компаний, основными видами продукции которых являются уголь (каменный, бурый), сырая 

                                                 
1
 Lee Kuan Yew. The Singapore Story: 1965 - 2000. From third world to first. HarperCollins Publishers, N.Y., USA, 2000  
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нефть и природный газ2. Эта бизнес-среда и должна способствовать стабилизации и динамичному развитию 
ТЭК, что подразумевает наиболее полное и эффективное использование всех его ресурсов и потенциала.  

Мировой опыт организации и управления предприятиями и отраслями топливно-энергетического 
комплекса свидетельствует о необходимости достаточно жесткого регулирования их деятельности со стороны 
государства. Это обусловлено следующим: 

— предприятия комплекса немногочисленны, относятся к стратегическим отраслям экономики, в 
значительной степени определяют промышленный и военный потенциал, а также положение дел в экономике и 
экологии; 

— энергия в различных формах потребляется абсолютно всеми членами общества, причем особенностью 
данного процесса является его непрерывный характер. Это означает, что вопросы энергоснабжения были и 
остаются вопросами политическими; 

— для энергоотраслей характерны высокая инерционность развития, огромная капиталоемкость и 
концентрация материальных ресурсов, потребность в масштабном и комплексном освоении национальных 
природных богатств, преимущественно монопольное положение на рынке и невозможность дублирования ряда 
производств на определенной территории. 

В силу этих причин правительства большинства зарубежных стран предпочитают сохранять многие 
топливно-энергетические отрасли в собственности государства при весьма жесткой регламентации 
деятельности не попавших туда отраслей и предприятий, непосредственно связанных с функционированием 
национальной энергетики. В тех случаях, когда конкуренция в отраслях комплекса ведет к укреплению 
энергохозяйства страны, к лучшему удовлетворению общественной потребности в определенных 
энергоносителях, государство допускает туда частный и иностранный капитал (обычно это сеть бензоколонок, 
разведка и освоение на определенных условиях нефтегазовых, угольных месторождений, создание 
дополнительных мощностей по их переработке, производство альтернативных источников энергии и т.д.). 

В качестве основных задач государственного регулирования в энергетике можно отметить следующие: 
— создание условий добросовестной конкуренции; 
— способствование стабильному развитию энергетики; 
— защита окружающей среды; 
— регулирование нормы прибыли компаний. 
Степень государственного участия в регулировании отраслей ТЭК, как свидетельствует мировой опыт, 

всецело зависит от этапа развития, конкретной обстановки, характера и масштаба решаемых задач. Для 
эффективного функционирования экономического механизма необходимо оптимальное сочетание рыночных 
методов и методов, обусловленных государственным регулированием, то есть без государственного участия 
воспроизводственный процесс просто невозможен. Формы и методы финансово-экономического гос-
регулирования нестабильны, они эволюционируют в зависимости от конкретных условий. Опыт промышленно 
развитых стран подтверждает, что чем острее ситуация, тем активнее государство вмешивается в 
регулирование отраслей ТЭК.  

Таким образом, считается, что энергетический рынок является тем экономическим механизмом, который 
регулирует состояние и динамическую взаимосвязь между системами товарно-денежных отношений и 
госрегулирования экономики. Причем роль государства сводится к формированию ценовой, таможенной и 
налоговой политики, созданию конкурентной среды и разработке адекватного законодательства. Однако наряду 
с этими достаточно ясными моментами в подходе к формированию "регулируемого государством 
энергетического рынка" имеются и определенные противоречия, которые, по нашему мнению, надо учитывать 
при разработке стратегических целей развития отечественных компаний. Во-первых, расплывчата сама ценовая 
политика: что такое цены на топливо, ограниченные структурой цен мирового рынка? Более того, цена 
самофинансирования в условиях Кыргызстана не всегда ниже цен мирового рынка. Во-вторых, государство 
вряд ли в состоянии в одиночку создать полноценные хозяйствующие субъекты рынка и рыночную 
инфраструктуру. Это может сделать частный капитал, а государство лишь будет способствовать данному 
процессу, формируя благоприятный климат. В-третьих, заявленная жесткая налоговая политика в отраслях ТЭК 
плохо согласуется с намерением улучшить условия для самофинансирования и расширить круг отечественных 
и иностранных инвесторов. Наконец, возможности государства по сбору налогов вовсе не беспредельны. 

Подобные неясности, хотя и затрудняют разработку целей стратегического развития компаний ТЭК, не 
являются непреодолимыми. С учетом их реального вклада в экономику Кыргызской Республики эти компании 
могут строить стратегию своего развития достаточно независимо от государства при соблюдении всех правил, 
установленных последним.  

С данной точки зрения рассмотрим возможности развития своей угольной промышленности 
Кыргызстаном. Наряду с золотодобычей добыча угля может быть высокоэффективной в нашей республике при 
проведении разумной политики государственного предпринимательства.  

За истекшие годы угольная отрасль республики оказалась в полном упадке. Добыча угля за это время 
сократилась в 10 раз и составила в 2009 г. всего лишь немногим более 600 тысяч тонн при потребности не 
менее 2,5 млн. тонн3. Из страны, экспортирующей этот товар, Кыргызстан превратился в импортера. Для 
восполнения острейшего дефицита теперь ввозится около 1,0 млн. тонн угля. И это при том, что республика 
располагает громадными разведанными запасами (2,4 млрд. тонн) и традиционно квалифицированными 
кадрами для их освоения. 

Причины называются стандартные: отсутствие оборотных средств на закупку крепежных, взрывчатых и 
других материалов, изношенность оборудования и нехватка запчастей для его ремонта, возросшие тарифы за 
услуги железнодорожного и автомобильного транспорта. Многие действующие на юге республики шахты были 
закрыты по рекомендации наших зарубежных консультантов программы PESAC якобы «ввиду их явной 
бесперспективности». Торопливость подобных оценок, не проработанность экономических и социальных 
последствий остановки отрасли соответствовали приватизационным действиям того времени. Государство 

                                                 
2 НСК. Промышленность Кыргызской Республики. Годовая публикация, - Бишкек, 2010. - 310 с. 
3 НСК. Промышленность Кыргызской Республики. Годовая публикация, - Бишкек, 2010. - 310 с. 



3. Uluslararasi GiriĢimcilik Kongresi 

 

185 

поспешило избавиться от груза собственности, передавая промышленные объекты в частные руки, хотя было 
очевидно, что рыночного собственника у нас еще нет. И если приватизация сферы услуг, объектов 
коммунального и бытового назначения, некоторых объектов легкой и пищевой промышленности в целом была 
оправдана и необходима, то разгосударствление отраслей тяжелой промышленности, особенно 
машиностроения и топливно-энергетического комплекса, было явно ошибочным, совершенно непродуманным 
и потому преждевременным. 

Угольная промышленность требует значительных затрат на содержание основных средств, особенно при 
подземном способе добычи (водоотлив, вентиляция, освещение и т.д.), расходов на материалы, которые в 
республике не производятся (крепежный лес, взрывчатые материалы и др.) и без государства, только в частном 
порядке эти проблемы не решить. Индивидуальный владелец, даже в форме акционерного собственника не 
владеет ни необходимой суммой средств в качестве оборотного капитала, ни кооперированными связями для 
решения соответствующих проблем методом финансового, технического или материального кредита. Без 
государственной протекции, гарантий и ранее наработанных государственных связей отрасли энергетики и 
добывающей промышленности обречены на полную их остановку. Выжить смогут только те из них, продукция 
которых пользуется мировым спросом в виде сырья: нефть, газ, драгметаллы, хотя и они не лишены элементов 
мировой конкуренции. Угледобыча к этой категории не относится, следовательно, ее участь была предрешена. 
Лишившись регулирующих основ со стороны государства, угольная отрасль Кыргызской Республики обрела 
высококонкурентоспособного рыночного соседа Казахстана с его мощным угледобывающим комплексом 
Карагандинского бассейна. В этих условиях сохранить добычу хотя бы на критически необходимом 50 % 
уровне (т.е. 1 млн. тонн в год) можно было бы путем осуществления протекционистской политики (повышение 
таможенных пошлин, введение квот). Однако этого не произошло, а в последствии, после вступления 
Кыргызстана в ВТО эти меры уже не могли быть использованы. Армия безработных пополнилась за счет 
горнорабочих Ташкумыра, Кызылкии, Сулюкты и др. И вот здесь можно было бы использовать потенциал 
государственного предпринимательства. Но чем занят ГП «Кыргызкомур»? В основном, лишь проведением 
тендера на закупку угля, разработкой договоров с казахстанскими производителями угля о поставках. 

Для оценки данного положения с позиции экономической целесообразности и учета социальных 
последствий можно привести следующие расчеты, позволяющие сравнить два альтернативных варианта: 
покупка угля в Казахстане и производство угля в Кыргызстане4. Согласно опубликованных данных Казахстан 
поставляет уголь по цене 50 долларов СШ за 1 тонну (хотя известно, что Караганда продает его по 24 
долларов). При импорте карагандинского угля в объеме 1, 0 млн. тонн по цене 50 долларов за тонну 
кыргызский потребитель (ТЭЦ, население, хозяйствующие субъекты) уплачивают поставщику совокупно 50 
млн. долларов, т.е. из части совокупного общественного продукта в форме наличных средств около 2, 4 млрд. 
сомов покидают пределы Кыргызстана (для расчета $1 = 48 сом). Для потребителя угля совершенно 
безразлично, кому он уплатил за продукцию: иностранному или отечественному производителю. Ему важно, 
чтобы товар удовлетворял его по качеству и цене. Но для общества в целом (т.е. для государства) здесь есть 
принципиальная разница. Она заключается в том, что закупая товар из-за рубежа, мы теряем реальные средства, 
тогда как, покупая товар у отечественного производителя, мы оставляем эти средства внутри республики для 
дальнейшего развития производства и стимулирования спроса. Согласно экономическому закону 
мультипликатора, на эту же сумму образуется вторичный и т.д. производственный цикл с его общественным 
эффектом. Таким образом, не выходя за рубеж, а оставаясь внутри республики денежные средства 
функционировали бы в дальнейшем воспроизводственном процессе, создавая новые рабочие места и пополняя 
государственную казну дополнительными налоговыми поступлениями.  

Теперь оценим вариант добычи угля на собственных месторождениях Акулак, Каракече, Джергалан и 
другие. Цену на их продукцию и объемы производства для простоты и сопоставимости приравняем к 
импортной. Из общей стоимости товарной продукции в 2, 4 млрд. сомов в государственные бюджеты всех 
уровней поступит более 240 млн. сом в виде налога за пользование недрами5, не говоря уже об отчислениях в 
Соцфонд и подоходного налога на заработную плату, даже предположив, что налогооблагаемая прибыль будет 
отсутствовать. В производстве подобного масштаба на добыче и транспортировке угля может быть 
задействовано до 2000 рабочих мест. На вторичном, т.е. сопутствующем производстве (технологический 
сервис, торгово-бытовое обслуживание) предположительно может быть занято столько же. Итого в сферу 
производства может быть вовлечено около 4000 человек с годовой выработкой на одного человека 600 тыс. сом 
в виде произведенного и реализованного угля. ВВП при этом увеличится примерно на 40% от суммы его 
реализации, т.е. на 960 млн. сом и пополнится примерно на такую же сумму за счет последовательно 
возбужденного вторичного производства и услуг. 

Как видим, с позиции интересов общества варианты при заданных условиях далеко не равнозначны. 
Отечественное производство в конечном результате значительно эффективнее. Вопрос в том, где пределы 
данной экономической эффективности и как установить предельные параметры в каждой конкретной ситуации. 
Очевидно, что при относительном равенстве цены на импортную продукцию и затрат на отечественное 
производство, безусловно приоритетным должно быть последнее. Выбор в пользу отечественного производства 
в условиях снижения экономического роста и высокой безработицы просто необходим, ибо экономический и 
социальный эффект слишком ощутим и очевиден: создать рабочие места и снять социальную напряженность. В 
данной конкретной ситуации с угледобывающей отраслью это особенно наглядно подтверждается следующим 
упрощенным расчетом: при средней годовой выработке 100 тысяч сом на одного занятого в производстве и 20 
% в ней живого труда общая численность задействованного трудоспособного населения при добыче и 
потреблении 1, 0 млн. тонн угля составит: 2400000 тыс. сом × 0, 2 / 100 тыс. сом = 4800 человек.  

Таким образом, целесообразность подхода в пользу именно отечественного производства очевидна. Но для 
его реализации требуется непременное условие: понимание этой проблемы государственными органами, а 
также твердая воля правительства по обеспечению благоразумной законодательной и налоговой основы с 
целью преодоления корпоративных интересов коррумпированных структур в этой сфере и создания условий 

                                                 
4 Расчеты проведены автором. 
5 Налоговый Кодекс КР от 17.10.2008, вводится в действие с 1.01.2009г. – Бишкек: изд-во Академия, 2008. – С. 206 - 209 
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для возрождения отечественной угледобычи. 
Подобные расчеты можно привести и для других сфер экономики, которые подтвердят, что государство, 

покупая продукты (зерно, муку, уголь и пр.), которые могли бы производиться в Кыргызстане, тем самым 
поддерживает иностранного производителя, превращая Кыргызстан из индустриальной республики в торгово-
посредническую.  

Выше приведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы:  
Во-первых, предприятия ТЭК необходимо рассматривать как важный источник финансовых ресурсов, а 

потому в соответствии с новым Налоговым Кодексом КР на них было перенесено возрастающее налоговое 
бремя; 

Во-вторых, поддержка товаропроизводителей за счет "умелой" ценовой политики не должно обернуться 
заниженными ценами на энергоносители для отдельных групп потребителей; 

В-третьих, намечается значительный структурный сдвиг в потреблении энергии - от промышленности к 
коммунально-бытовому сектору и пассажирскому транспорту (ранее эти потребители традиционно 
субсидировались); 

В-четвертых, растущие требования к охране окружающей среды и надежности энергоснабжения означают 
неизбежный рост внутренних издержек предприятий ТЭК на добычу, преобразование и транспортировку 
энергоресурсов. 

Правительству необходимо в стратегических направлениях развития топливно-энергетического комплекса 
главным приоритетом обозначить повышение крайне низкой в настоящее время эффективности 
энергопотребления и энергосбережения. Иначе, при сохраняющемся разрыве в энергоемкости производств из 
Кыргызской Республики еще долго будет выгоднее экспортировать сырье, а не продукты его переработки или 
конечную продукцию. Следовательно, не противоречащая национальным приоритетам целью является 
наращивание добычи энергоресурсов, которая может быть оправдана только при вытеснении конкурентов с 
внутреннего рынка и замещении конкурирующих видов топлива собственными энергоресурсами. 
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Аннотация 
В работе обосновано ведение стимулирующие налоги на прибыль, на НДС и на акцизные товары и для 

этого изложены механизмы и инструменты, а также приведены необходимые расчеты. Предложено внести 
соответствующие изменения и дополнения в статьях Налогового кодекса, в инструкциях и положениях по 
учѐту, начислению, администрированию, отчетности и составлении налоговой декларации по этим видам 
налогов. Рассмотрено возможности применение единого механизма учета налоговых и таможенных платежей 
на каждого налогоплательщика, особенно в экспортно-импортных операциях, в т.ч. по НДС и акцизных 
товаров. 

Ключевые слова: Налоговой кодекс, стимулирование налогов: прибыль, НДС, акцизные товары, 
налоговая декларация, механизмы налогов, таможенные платежи, "теневая" экономика, налогоплательщики, 
экспорт, импорт товаров, доходы бюджета. 

 
 
В процессе развития рыночных отношений, преодоления мирового финансово-экономического кризиса 

одним из важных условий стабилизации экономической системы государства является обеспечение 
равноправных партнерских отношений между налогоплательщиками и налоговой службой в рамках 
обеспечения ФЭБ, налогоплательщиков и государства в целом. 

Эти требования аккуратно выполняются участниками налоговых правоотношений, при условии 
стабильного экономического развития, и достигается своевременное выполнение намеченных налоговых 
поступлений. Это свидетельствует о том, что со стороны налогоплательщиков в основном, соблюдается 
надлежащая налоговая дисциплина, и налоговая служба также точно выполняет свои функции на основе 
Налогового кодекса и других нормативно правовых актов КР. Соблюдение взаимных требований и 
обязательств достигается также с помощью единой системы контроля и исполнения нормативно-правовых 
актов налоговой системы, правильности исчисления, полнотой и своевременным поступлением налогов в 
бюджетную систему КР и платежей во внебюджетные фонды. 

Принося большие доходы в казну, налоги способствуют укреплению государственного устройства, 
которое все острее нуждалось в улучшении самой системы, но и в укреплении ФЭБ, сохранении суверенитета 
страны путем развития научной теории налогообложения. Создателем такой теории считается видный 
английский экономист и ученый XVIII в. А. Смит. Он утверждал, что налоги для налогоплательщика – признак 
не рабства, а свободы. Труд А. Смита «Исследование о природе и причине богатства народов», увидевший свет 
в 1776-г. определил основные принципы налогообложения, не утратившие значения и поныне. Это принципы 
справедливости, определенности, приемлемости и экономии. 

В основном, эти принципы были заложены и в новом Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 
2009-г. в соответствие с Законом КР от 17 октября 2008-г. «О введении в действие Налогового кодекса КР», и 
был принят Жогорку Кенешем КР 2 октября 2008-г.  

Следует отметить, что зачастую нечестные налогоплательщики ведут двойную бухгалтерию, в первой 
налоговой проверке они показали документы, выгодные для них, а во второй, желая снизить налоги, подделали 
свои документы, снизили базовые показатели. Уменьшили налоговые начисления и претендовали уменьшить 
им ранее начисленную сумму налога. Для таких категорий налогоплательщиков есть возможность образовать 
как бы излишне уплаченные суммы налога и потребовать их возврата (пункт 3 статьи 58). Они могут 
искусственно создать процесс банкротства (подпункт 3 статьи 68) или попасть под процедуру санации (пункт 4 
статьи 58), чтобы избежать уплаты налогов, найти приемлемый пункт гражданского законодательства (пункт 5 
статьи 58), и попасть под прерывание срока исковой давности по налоговым обязательствам. 

С учетом таких обстоятельств на начало 2009-г. образовалась большая налоговая задолженность 
(недоимка) налогоплательщиков и она имеет тенденцию роста. Этот процесс при наличии неточных и 
неконкретных формулировок статей Налогового кодекса. И при отсутствии системных, жестких, и 
объективных налоговых проверок суммы недоимок могут и дальше расти. Поэтому необходимо на постоянной 
основе, вначале на уровне камеральных проверок отслеживать 

недоимки, устанавливать причины их образования и принимать оперативные меры к их своевременному 
погашению. Когда речь идет о погашении недоимок, необходимо не ограничивать права и обязанности 
налоговых органов и в статье 101 «Планирование проведения выездной проверки» в пункте 6 после слова 
«перепроверка»1 дополнить «…сомнительной налоговой задолженности (недоимку)» и далее по тексту.  
 
Таблица 1. Взаимосвязь налоговых поступлений и основных показателей экономики Кыргызской Республики (в среднем за 

3 года, млрд. сом) 

Показатели 
1993-1995 

гг. 

1996-1998 

гг. 

1999-2001 

гг. 

2002-2004 

гг. 
2005- 2007 гг. 

2005-2007 гг. в % 

к 1993-1995 гг. 

1. Налоговые 

поступления к ВВП, % 
13,4 12,6 12,1 14,3 17,6 

4,2 % - 

пункт 

2. Доходы госбюджета 1,9 5,1 10,2 16,3 27,2 1431,5 

2.1. Госбюджет: +, - -1,0 -1,3 -0,8 -0,7 0,1 х 

2.2. То же к ВВП, % 8,9 4,6 2,2 0,8 +0,1 х 

                                                 
1 Налоговой кодекс Кыргызской Республики. – Б.: изд-во «Академия», 2008. С. 81. 
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3. ПИИ $ млн.  185,1 89,6 210,3 335,6 436,9 236,0 

4. Торговый баланс, $ 

млн. 
-59 -255 -62 -153 -878 1488,1 

5. ГВД, $ млн.  371,2 783,4 1380,1 1772,7 1965,8 529,6 

6. Чистые налоги на 

импорт 
0,4 2,2 4,4 7,9 14,7 36,7 

7. ВВП 11,2 29,4 62,7 84,5 118,1 1054,5 

7.1. в т.ч. товары 6,9 17,5 37,4 45,4 55,0 797,1 

8.Прибыль+, убыток - 1,0 -3,2 -3,7 4,6 7,6 760,0 

 
Необходимо проанализировать взаимосвязь налоговой нагрузки и экономических показателей республики. 

Данные табл. 1 показывают, между налоговыми поступлениями и основными показателями экономики КР 
существует тесная взаимозависимость. Так, в отдельные годы увеличился уровень налоговой нагрузки, что 
привело к снижению уровня их собираемости, возросла сумма недоимки. А отдельные хозяйствующие 
субъекты, «покрываемые семьей экс-президента», имели налоговые каникулы и льготы. В отдельные годы они 
даже были освобождены от уплаты налогов, сборов и пошлин при экспортно-импортных операциях. При 
наличие таких нюансов, некоторые хозяйствующие субъекты перешли на подпольное производство, 
занимались «теневой» экономикой, не оплачивали налоги и не участвовали в формировании госбюджета 
республики. В результате ухудшались финансово-экономические показатели Кыргызстана, наблюдалось 
расползание «теневой» экономики, что отрицательно воздействовало на макроэкономические показатели 
республики.  

Рассмотрим тенденцию роста ВВП и структуру основных налоговых поступлений Кыргызстана (табл. 2). 
В 1993-2007 гг. в структуре налоговых поступлений заметными темпами возросли таможенная пошлина и НДС. 
Незначительно возросли налоги на прибыль и акцизные налоги. Хотя при формировании методики исчисления 
этих налогов были допущены некоторые неточности, особенно по акцизным налогам, многие товары, основная 
их масса была получена от реализации винно-водочных изделий, которые были произведены в «теневой» 
экономике, либо получены «контрабандой» через таможенные границы. При определении налога на прибыль, 
возможно, были искажены показатели в сторону уменьшения, путем искусственного увеличения затраты на 
производство и реализацию товаров. 

 
Таблица 2. Объем ВВП и структура налоговых поступлений Кыргызстана (млрд. сом) 

Годы ВВП 
Всего 

налоги 

В т.ч. налог 

на прибыль 
НДС 

Налог с 

физ. лиц 
Акцизы 

Таможенная 

пошлина 
Другие 

1993 5,1 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,03 0,07 

1995 16,1 2,2 0,4 0,7 0,3 0,3 0,1 0,4 

2000 65,4 7,7 0,6 3,0 0,8 1,5 0,4 1,4 

2005 100,9 16,4 1,3 7,1 1,7 1,1 1,7 3,5 

2006 113,8 20,0 1,5 9,2 1,8 1,2 2,8 3,5 

2007 139,7 26,5 1,7 12,7 2,3 1,4 3,8 4,6 

2007 г. в разах 

к 1993 г. 
27,4 37,8 8,5 63,4 23,0 14,0 126,7 65,7 

 
За изучаемый период, ВВП возрос в 27, 4 раз, а налоги увеличились в 37, 8 раз. В течение первых двух лет 

(1993 и 1995 гг.) уровень налоговых поступлений по отношению к ВВП составлял всего 13, 7%, в 2000 г. он 
снизился до 11, 8 %, и только начиная с 2005 г. он начал расти 16, 3 %, в 2006 г. - 17, 6 % и в 2007 г. составил 
19, 0 %.  

Среди стран СНГ, в Кыргызстане уровень налоговых поступлений к ВВП заметно отличается. Так, в 
Кыргызстане отношение доходов к ВВП, в том числе налоговых и неналоговых поступлений, в сравнении с 
Казахстаном меньше, а с Таджикистаном значительно выше.  

Такие разночтения свидетельствуют о несовершенстве Налогового кодекса и необходимости внесений 
изменений, дополнений и уточнений. При этом оптимальный размер изъятия налогов не должен превышать 25-
30 % от уровня ВВП. 

В структуре налоговых поступлений значительная доля приходится на НДС, далее таможенная пошлина, 
налоги с физических лиц, налоги на прибыль, акцизный налог и др. (рис.1). 

В современной налоговой системе КР НДС занимает ведущее место. В условиях мирового финансово-
экономического кризиса и его влияния на уровень инфляции, учитывая общую ситуацию на внутреннем и 
мировом рынке, необходимо пересмотреть налоговую политику. Следует предусмотреть поэтапное снижение 
НДС, особенно на потребительские товары и услуги, одновременно увеличить ставки других налогов.  

Налогообложение способствует обеспечению необходимых условий роста благосостояния общества. 
Решение этих задач обеспечивается сочетанием различных методов налогового регулирования и в единстве с 
известными методами государственного регулирования экономики: ценообразование монопольных товаров и 
услуг, тарифное и денежно-кредитное регулирование, налогово - бюджетная политика.  

Совершенствование налоговой политики должно быть подчинено созданию прочного экономического 
базиса и стабильных политических условий общественного развития, росту и стабилизации 
макроэкономических показателей.  

Следует отметить, что налоговая нагрузка постепенно увеличивается и на население, одновременно 
снижается нагрузка на юридические лица. Повышенная ставка установлена на налоги с продаж, введен новый 
налог на недвижимость и отменены налоги на ФЛЧС и автодороги. Сумма потери из-за отмены последних 2-х 
видов налогов будут компенсироваться за счет повышенного налога с продаж и налога на недвижимость. Ради 
справедливости, и с учетом общего декларированного экономического состояния отдельных категорий граждан 
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следовало бы повысить налоги на имущество богатых лиц, и одновременно снизить налоги с бедных слоев 
населения. 

С учетом влияние глобального финансового кризиса на экономику страны и в целях обеспечения роста 
уровня производства, необходимо принять меры по улучшению собираемости налогов и сокращению 
налоговой задолженности, росту макроэкономических показателей республики.  

 

Налог на прибыль

13%

НДС

57%

П/н с физ.лиц

14%

0%

Акцизы

16%
Налог на прибыль

НДС

П/н с физ.лиц

Акцизы

 
Рис.1. Структура основных налоговых поступлений, % 

 
Одновременно необходимо обеспечить сокращение налоговой задолженности, которая на 1.01.2009г. 

составила 1, 8 млрд. сомов, или увеличилась на 35, 1 млн. сомов. Из всей суммы задолженности доля НДС 
равна 1, 154 млн. сомов, или свыше 60%. Значительная доля налоговой задолженности приходится на компании 
энергетического сектора.  

В условиях некоторой монополизации отраслей, технологической и технической отсталости все налоги 
прямо или косвенно равны как и НДС. И они в определенной степени способствуют искусственному росту цен 
на товары, и приводят к резкому усилению инфляции. И в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса может произойти некоторый спад производства.  

А обложение прибыли или введение рентной системы налогообложения не вызывают заметного роста цен 
и инфляции. Использование системы фиксированных платежей подготовило бы базу для перехода к рентному 
налогообложению, а также введению экологического налога. В этом случае существенное пополнение бюджета 
производилось бы главным образом за счет ренты с природных ресурсов.  

Таким образом, основным принципом формирования налоговой системы является поэтапная и взвешенная 
последовательность предпринимаемых шагов по еѐ совершенствованию, которая привела бы к намеченным 
целям без существенных потерь, с учетом накопленного опыта и уровня развития экономики. 

Один из жизненно важнейших принципов в условиях рыночных отношений в обществе и в финансово-
экономической деятельности в стране является выбор золотой середины во взаимоотношениях 
налогоплательщиков с фискальными органами. Такая согласованность должна сопровождаться точным 
соблюдением правовых налоговых отношений.  

В стране имеются политические силы, способные объективно и эффективно действовать на уклоняющихся 
от уплаты налогов монополистов, крупных, средних экономико-образующих хозсубъектов, а также физических 
лиц. Заставить их, чтобы они взяли на себя часть ответственности за вывод страны из состояния финансово-
экономического кризиса.  

Не реальное или низкое обложение налогами нестабильных и рискованных отраслей экономики может 
компенсироваться более объективным налоговым обложением высокорентабельных и устойчивых видов 
деятельности, которые могут рентабельно работать и при возросшем налоговом бремени.  

Принципиально важно пересмотреть налоговую политику в отношении предприятий монопольных 
отраслей экономики, владельцам которых не приходится особо переживать за свои доходы. В силу своих 
масштабов и заметного положения этим предприятиям будет крайне сложно уклоняться от налогов. Получая 
монопольную ренту, ведущие компании и фирмы должны взять на себя объективную налоговую нагрузки, что 
позволит улучшить финансовое положение и создать условия для успешного развития основных отраслей 
экономики и нестабильных видов бизнеса.  

При разработке нового Налогового кодекса республики было предусмотрено, исключение недостатков 
предыдущего Кодекса, создание оптимальных условий развития предпринимательской деятельности, 
удовлетворение объективных потребностей государства. Как известно с 1996 г. в предыдущий Налоговый 
кодекс было внесено свыше семисот дополнений, уточнений и изменений.  

В нѐм были предусмотрены специальные освобождения от налоговых начислений, имели место 
противоречия и нечеткая формулировка, которые сделали налоговую систему республики неспособной 
эффективно управлять финансовой деятельностью и получать обоснованные доходы. В прежнем Кодексе 
имели место двусмысленность, отсутствие точных комментариев в отношении прав налогоплательщиков и 
полномочий налоговых органов. В результате встречались непоследовательность и непредсказуемое 
применение норм налогового режима при налогообложении, при его взыскании и администрировании, 
особенно при изъятии имущества с целью ликвидации налоговой задолженности. 

В этой связи экспертная группа провела обширные консультации с представителями бизнес - среды, чтобы 
объективные поправки и дополнения были рассмотрены и включены в новый Налоговый кодекс. 

В СРС предусмотрено реформирование налоговой системы. В частности, снижение коррупции в 
налоговых и таможенных органах и повышение эффективности их деятельности путем обеспечения 
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стабильности и предсказуемости налоговой политики, снижения налогового бремени и упрощения налоговой 
системы2. 

Предусмотрено целенаправленно и дифференцированно проводить налогово-бюджетную политику для 
выхода хозяйствующих субъектов из состояния «теневой» экономики. Учитывая, что коррупция, «теневая» 
экономика и налоги между собой взаимосвязаны и взаимозависимы, необходимо определить масштабы 
«теневой» экономики и реально использовать налоги, как важный фактор легализации невидимых отраслей. В 
этих целях с 1 января 2006 г. были снижены ставки подоходного налога на 10%; ставки налога на прибыль – на 
10%; отменен НДС на поставку сельхозпродукции3. Отменены налоги за пользование автодорогами, налоги на 
ФЛЧС и др.  

Разумеется, новая налоговая система охватила основные функции и принципы организации налоговых 
правоотношений. Предусмотрены порядок уплаты налогов, система и процедура их выплаты. Они должны быть 
простыми, понятными и удобными для налогоплательщиков и налоговой службы. Налоговая система должна 
быть гибкой и легко адаптируемой к меняющимся общественно-политическим требованиям республики. Она 
должна обеспечивать оптимальный режим перераспределения создаваемого ВВП и быть эффективным 
инструментом государственной экономической политики. Наряду с этим, налогоплательщики должны быть 
защищены от двойного или тройного налогообложения. Самое главное налоги должны быть доступными, 
объективными, справедливыми, прозрачными, экономичными и стимулирующими.  

Учитывая опыт стран арабского региона, следует сократить количество видов налогов и соответственно 
уменьшится число налоговых инспекторов. Одновременно следует ввести и стимулирующие налоги, что 
приведет к уменьшению объектов «теневой» экономики и сокращению коррупции в органах налоговой службы.  

Однако при налоговом регулировании мы не должны противоречить фискальной роли системы 
налогообложения. Необходимо шире вводить стимулирующие налоги. Налоговое стимулирование является 
крайне сложным, поскольку внутреннее содержание налогообложения – это единение и противостояние 
экономических интересов участников налоговых правоотношений. Налоговое стимулирование, как часть 
государственного регулирования, должно преследовать интересы государства в налогово-бюджетной политике, 
и предпринимателей. И эти интересы должны сводиться к максимальному обеспечению общественных 
потребностей. 

С помощью стимулирующих функций и принципов налогов государство обеспечивает развитие 
технического прогресса, повышает уровень инновационной деятельности, увеличивает рабочие места, 
капитальные вложения. И на этой основе создаются условия для расширенного воспроизводства. В результате 
возрастающая сумма прибыли направляется на увеличение финансовых ресурсов, которые могут быть 
использованы на техническое перевооружение и реконструкцию хозяйствующих субъектов, создание 
высокотехнологичных предприятий, и увеличение производства товаров народного потребления.  

Предполагается, что при введении стимулирующих налогов отпадает необходимость у 
налогоплательщиков вести в скрытой форме двойную бухгалтерию, в проведении хронометража со стороны 
налоговой службы. Будет соблюдена дистанция между предпринимателями и сотрудниками налоговых 
органов.  

При введении стимулирующих налогов, одновременно повышается ответственность со стороны 
участников налоговых правоотношений, и упрощается налоговое администрирование. Возрастет взаимное 
доверие между предпринимателями и налоговой службой. Появится возможность функционирования 
альтернативных частных налоговых служб, что приведет к легализации «теневой» экономики почти во всех 
сферах народнохозяйственного комплекса. 

Стимулирующие налоги нужны, прежде всего, в налоге на прибыль, где отмечается самый низкий рост 
поступлений за годы суверенитета республики, и еѐ доля в структуре налоговых поступлений не превышает 
10%.  

Следует ввести стимулирующие налоги и на НДС, где часто встречаются искажения отчетных данных в 
бухгалтерии налогоплательщиков и в налоговой службе. Особенно при начислении налоговых платежей, 
составлении налоговой декларации, и при предоставлении отчетности по этому виду налога. В настоящее время 
в структуре доходной части бюджета удельный вес данного налога составляет в пределах 60 % и по 
результатам документальной проверки, здесь часто встречаются сокрытия доходов. Среди налогоплательщиков 
фиктивно образуются липовые фирмы, у большинства появится налоговая задолженность в пользу 
предпринимателей, и после получения своих выгод липовые фирмы ликвидируются, наносится значительный 
ущерб госбюджету республики. Такие манипуляции обычно происходят не без поддержки налоговой службы. 

По поводу введения стимулирующих налогов на прибыль и на НДС составлена аналитическая таблица 60, 
где определены порядок расчѐта стимулирующих налогов на прибыль и на НДС для хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории КР. Приведены необходимые показатели: базовые и отчетные месяцы (квартал), 
ставки налога в %, объем прибыли и НДС, а также сумма первоначального налога.  

Кроме того, соответственно снизить налоги на ту часть прибыли, которая направляется на инвестирование 
местных хозяйствующих субъектов. 

Предусмотреть снижения налогов, на долю высокотехнологичной конкурентоспособной продукцию, 
которая идет на экспорт. Одновременно повысить налоги, пошлины и сборы поставки на экспорт сырья, 
включая полуфабрикатов. 

Следует пересмотреть налоги за пользование недрами. Особенно ставка роялти (часть 2 статья 310) на 
золото, серебро и платину с учетом прироста запасов. Во-первых, запасы месторождений точно не 
определяются. Во-вторых, установленные ставки роялти – низкие. Самое главное предусмотреть 
стимулирующие ставки при переработке сырья, чем больше переработки, тем ниже ставки роялти на другие 
полезные ископаемые и продукты их переработки, не только не предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 
статьи, но для частей 2, 3, 4 и 5 указанной статьи. При применении этого нововведения создаются 

                                                 
2Стратегия развития страны на 2009-2011 гг. Министерство экономического развития и торговли КР. (Grant TF-056357) Bвсемирного Банка. 

Б.: 2008. С.10-11.  
3 Бакиев К.С., Президент К.Р. «Каждому Кыргызстанцу – достойную жизнь». Б.: ОАО «Учкун», 2006, с.4. 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

192 

дополнительные рабочие места, то, что нужно республике. 
В данном нововведении не предусмотрены варианты уменьшения объемов прибыли, НДС и акцизных 

товаров в отчетном месяце (квартале) против базисного периода. Стимулирование налогов предполагается 
только при условии обеспечении роста объемов прибыли, НДС и акцизных товаров в отчетном периоде по 
сравнению с базисом, что исключает приписок, манипуляции первичных, статистических и бухгалтерских 
отчетов.  

При введении стимулирующего налога на прибыль и на НДС необходимо учесть, что в республике будут 
несколько сотен хозяйствующих субъектов, которые заинтересованы во введении этого налога. Поэтому 
вытекает необходимость обобщения этих нововведений. В освоении методики помогут табличные материалы, 
которое первоначально заполняются налогоплательщиком в электронной форме и проверяются налоговой 
службой района с участием региональных подразделений Министерства экономического регулирования КР. В 
целом по республике эти данные будут обобщаться указанным министерством с участием Налоговой службой 
республики. 

Такое нововведение может применяться по видам акцизных товаров в следующей последовательности. За 
основу берется показатель табл. 3, с учетом необходимых данных здесь следовало бы применить такой вариант. 
Когда в отчетном периоде по сравнению с базовым увеличивается объем налогооблагаемой базы акцизных 
товаров, например на 15%, тогда на этот же уровень должна снижаться величина ставки указанных акцизных 
налогов (согласно статьи 287 Налогового кодекса). И, исходя из этого, рассчитывается общая сумма акцизных 
налогов в целом по хозсубъекту. Далее приводятся обобщающие данные в вышеуказанной последовательности 
в целом по району, по региону и по республике.  

Следовательно, стимулирующие налоги являются важным фактором снижения уровня «теневой» 
экономики республики. Введение стимулирующих налогов на прибыль, на НДС и на производство акцизных 
товаров и другие заинтересованные налоговые меры, как для предпринимателей, так и государству связано с 
необходимостью дальнейшего совершенствования налоговых правоотношений и повышения качества 
налогового контроля. В 2009-г. Министерством экономического регулирования КР ожидаются реальные темпы 
роста ВВП в пределах 6%, в 2010г. – 6,1%, в 2011г. – 6,2%. Эти показатели могут быть уточнены с учетом 
влияния кризиса. 

И на этой основе ожидается увеличение объема налоговых поступлений с 40, 4 млрд. сомов в 2009 г. до 54, 
5 млрд. сомов в 2011 г. Доля налоговых поступлений в 2011 г. составит свыше 86% в общих доходах бюджета 
против 83% в 2009-г. Ежегодный прирост налогов в среднем составит свыше 6 млрд. сомов. 

 
Размер стимулирующих налогов на прибыль и НДС для хозсубъектов, расположенных на территории 
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Были рассчитаны изменения объемов прибыли и НДС, а также сумма первоначального налогов. Вначале 

из прироста объема прибыли и НДС отчетного месяца (квартала) по сравнению с базовым месяцем (кварталом) 
налоговом облагается только 50% (графа 8). Остальная часть 50% не облагается налогами и остается для 
создания расширенного воспроизводства, если они занимаются производством товаров народного потребления 
и экспортом готовых товаров и изделий. Итак, исходя, из указанной суммы, (в графе 8) начисляется налог 
соответственно на сумму 1,5 и 7,2 млн. сомов (графа 9). С учетом этого составлен расчет для чистого 
стимулирования налога соответственно в размере 4,5 и 21,6 млн. сомов (графа 10). В результате чистый эффект 
для хозяйствующих субъектов от введения стимулирующего налога составил по 34,6 % (гр.10 умножаем на 100 
и делим на гр. 12). Валовая сумма стимулирующего налога составила соответственно 8,5 и 40,8 млн. сомов. 
Выгодность для товаропроизводителей составила по 52,9 %. При этом обычная сумма налога до 
стимулирования составила соответственно 13,0 и 62,4 млн. сомов, что значительно больше, чем до 
нововведения. 

В целях устойчивого обеспечения ФЭБ республики необходимо ввести стимулирующие налоги, как один 
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из основных факторов снижения уровня «теневой» экономики и искоренения коррупции в республике. Считали 
необходимым внести следующие конкретные предложения.  

 Ввести стимулирующие налоги на прибыль, на НДС и на акцизные товары, что будет способствовать 
искоренению коррупции и ликвидации «теневой» экономики в республике. Одновременно внести 
соответствующие изменения и дополнения в статьях Налогового кодекса, в инструкциях и положениях по 
учѐту, начислению, администрированию, отчетности и составлении налоговой декларации по этим видам 
налогов. Внедрить единый механизм учета налоговых и таможенных платежей каждого налогоплательщика, 
особенно в экспортно-импортных операциях, в т.ч. по НДС и акцизных товаров. 

 Учитывая, что налоговая нагрузка увеличивается на население, и снижается нагрузка на юридических 
лиц, следовало бы ввести налоги на имущество, недвижимость состоятельных лиц, и одновременно снизить 
налоги с бедных слоев населения. 

Кроме того, снизить налоги на ту часть прибыли, которая направляется на инвестирование местных 
хозяйствующих субъектов. Принципиально важно пересмотреть налоговую политику в предприятиях 
монопольных отраслей экономики и одновременно ввести рентную систему налогообложения за использование 
природных ресурсов. 

 Предусмотреть создание единой автоматизированной информационной системы и механизма (в 
электронном варианте) по налоговым расчетам, с целью исключения контактов сотрудников налогового органа 
с налогоплательщиками. 

  Осуществлять широкое внедрение современных информационных технологий в систему регистрации, 
учета налогоплательщиков, компьютеризацию рабочего процесса налоговых инспекций, внедрение пилотного 
проекта «электронного патента» на рынках и мини-рынках, создать единую систему автоматизированного 
учета выдачи обязательных патентов по цепочке «хозяйствующий субъект и налоговая служба».  

 Ввести автоматизированную обработку выданных хозяйствующими субъектами счетов-фактур НДС и 
усилить его администрирование, путем проведения оперативного контроля потока производимых и завозимых 
товаров, исключая возможность незаконного получения хозяйствующими субъектами зачета (возмещения) 
сумм НДС по приобретенным материальным ресурсам.  

 Предусмотреть ответственность юридических лиц (уголовную, административную и гражданско-
правовую) за участие в коррупционных правонарушениях, за нарушение государственными служащими 
порядка декларирования, не соблюдение требований постановления ПКР от 04 апреля 2002 г. № 194 «О 
порядке проведения проверок государственными контролирующими органами деятельности субъектов 
предпринимательства» в части необоснованных проверок». 

 Упорядочить порядок предоставления налоговым органам банка данных и реестр налогооблагаемых 
недвижимого и движимого имущества. 

 Стимулировать работников налоговых органов путем повышения заработной платы в два – три раза и 
предусмотреть систему поощрения работников налоговой службы за результативные показатели в работе. 
Например, начислять определенный процент от суммы доначисленных и поступивших в бюджет налогов, 
поступлений налоговой задолженности, а также практиковать выдачу беспроцентных ссуд для улучшения 
жилищных условий. 

 Обеспечить эффективное использования резерва и ротации кадров в системе налоговых органов, не 
допускать проникновение лиц, имеющих не погашенную судимость за совершенные преступления, прием 
работников в эти органы осуществлять только путем конкурсного отбора. 

 Регулярно проводить ротацию налоговых инспекторов, занимающихся выдачей субъектам обязательных 
патентов и патентов предпринимателям, осуществляющим деятельность на крупных рынках, а также отпуском 
ГСМ (АЗС, сливных путей). 

 Своевременно проводить аттестацию кадров налоговых органов с соблюдением принципов прозрачности 
и объективности в соответствии с требованиями Закона КР «О государственной службе» и действующего 
законодательства. 

 Привести в соответствие законодательную базу на предмет выявления в них предпосылок коррупции, 
устранить противоречия и разночтения правовых актов, совершенствовать налоговое законодательство, 
обеспечить прозрачность процесса разработки нормативно правовых активов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. 

 Усилить контроль соблюдения законодательных ограничений на занятие должностей в системе 
налоговых и таможенных органов лиц, совершивших коррупционные и должностные правонарушения.  

 Улучшить работу по налогообложению и повышению собираемости налогов; регистрацию юридических 
лиц производить только по представлению сведений налоговыми органами об отсутствии задолженности, в том 
числе и у учредителей. 

 Запретить формирование уставного капитала вновь создаваемых предприятий имуществом учредителей-
предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет. 

 Принять меры дисциплинарной и административной ответственности к лицам, допустившим 
коррупционные проявления в системе налоговых органов; совершенствовать схему управления фискальными 
органами и организационной структуры в направление разграничения функций и исключения дублирования и 
параллелизма, сокращения количества необоснованных проверок. 

 Ввести в практику опубликование информации в СМИ ежеквартальных отчетов о результатах 
проводимой работы по антикоррупционной политике в налоговых и таможенных органах; и периодические 
сообщения, лекции в этих системах по данному вопросу. 

 Усилить взаимодействие с правоохранительными органами по выработке и реализации совместных 
мероприятий антикоррупционной политики. 

 Внедрить во всех территориальных государственных налоговых инспекциях налоговую отчетность на 
основе механизма самоисчисления, позволяющего исключать прямой контакт налогоплательщиков с налоговой 
службой. 
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 Активизировать работу «телефона доверия» с опубликованием их результатов в СМИ; своевременно 
проводить служебные расследования по фактам некачественно проведенных налоговых проверок и 
необоснованных заключений по апелляционным жалобам налогоплательщиков. 
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Аннотация 

В статье исследованы проблемы повышения эффективности налогообложения в Кыргызской Республике, 
предлагаются конкретные предложения по формулированию расходов и доходов хозяйствующих субъектов, 
позволяющих достоверно определить налогооблагаемую прибыль. Значительное внимание уделено 
совершенствованию механизма постепенного перевода стоимости долгосрочных активов в издержки предприятия. 

Ключевые слова: Налоговый Кодекс, налог на добавленную стоимость, долгосрочные активы, налог на 
прибыль, совокупный годовой доход, производственные затраты, безвозмездно полученные имущества. 
Методы начисления амортизации, налоговая стоимость, расходы по страхованию. 

 
 
В оптимальной налоговой системе регулирующие и стимулирующие функции налогов преобладают над их 

фискальной функцией. Насколько действующий с 1 января 2009г. Налоговый Кодекс стимулирует развитие 
предпринимательской деятельности в республике? 

Новый Налоговый Кодекс преследует проведение реальной фискальной реформы. За 12 лет применения 
предыдущего Кодекса возник большой круг проблем и попытки его усовершенствования с целью повышения 
стимулирующей функции (более пятисот изменений) к желаемым результатам не привели. Напротив, 
разрозненные и несистемные дополнения и изменения обусловили нестабильность налогового режима, 
ухудшающего инвестиционную привлекательность экономики республики. Поэтому анализ изменений 
налогового режима действующего Налогового Кодекса позволяет получить ответ на поставленный вопрос. 

Вначале остановимся на общих изменениях применяемого Налогового кодекса по сравнению с 
предыдущим. Это, прежде всего, значительное сокращение видов налогов, снижение ставки НДС с 20 до 12 
процентов и увеличение его регистрационного порога до 4 млн. сомов, освобождающего малые предприятия от 
уплаты налога и способствующего развитию экономики. Освобождены от обложения данным налогом поставки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов промышленной переработки ягод, плодов и овощей, суммы 
процентов, подлежащих получению лизингодателями основных средств; поставки минеральных удобрений и 
средств химической защиты растения, вакцин и лекарственных средств для животных, природного газа, 
лекарственных средств; импортируемых племенных сельскохозяйственных животных и семенных материалов; 
определенных видов ввозимых основных средств, указанных в товарных позициях ТНВЭД, которые будут 
использованы непосредственно для собственных производственных целей; стандартные, социальные и 
имущественные вычеты по подоходному налогообложению. Предполагается, освободить от налогообложения 
предприятия, обеспечивающие прорыв в области новых технологий и другие. 

Стабильность налогового режима обеспечивается при глубоком обосновании методологических основ 
налогообложения. В противном случае, порочная практика внесения разрозненных дополнений будет 
продолжаться бесконечно. 

Исходя из этих базовых позиций, а также практической применяемости, следует отметить, что, несмотря 
на произошедшие позитивные изменения в Налоговом кодексе, на наш взгляд, нельзя его считать нормативной 
основой налогообложения без изъянов. Прежде всего, вызывает резкое возражение положение Кодекса, которое 
без должного обоснования усиливает налоговое администрирование. В частности положение, разрешающее 
фискальным органам без решения суда изымать у физических лиц задолженность наличными или с его счетов в 
банках или у третьих лиц. Допущена несогласованность отдельных положений Налогового кодекса. Так, 
согласно статье 4 к основным средствам относится имущество со стоимостью свыше 10000сомов, что 
подтверждается и дублируется статьей 199. В ней указывается, что к основным средствам и нематериальным 
активам включается имущество, стоимость которого составляет более 100-кратных расчетных показателей. Но 
в пункте шестом статьи 259, основное средство определяется как актив, эксплуатируемый более года и 
таможенная стоимость которого составляет не менее 200000сомов, т.е. его стоимость в два раза превышает, 
указанную сумму в статье 198. В ней также указывается, что балансовая стоимость основных средств и 
нематериальных активов включает в себя таможенные пошлины и сборы. 

Такое уточнение является излишним. Во-первых, первоначальная стоимость долгосрочных активов 
состоит из фактических затрат, включающих таможенные пошлины и сборы. Во-вторых, общеизвестно, что эти 
расходы включаются не только в стоимость долгосрочных активов, но и в себестоимость текущих активов как 
невозмещаемые налоги. Поэтому вместо описания известных моментов, следовало бы обратить внимание на 
ясность изложения. В частности, в первом пункте этой статьи указывается, что «расходы по страхованию 
основных средств при перевозке, получаемые на приобретение и производство основных средств для 
собственного использования, и другие затраты…». 

В данном пункте речь идет о том, что в первоначальную стоимость долгосрочных активов, наряду с 
другими видами фактических затрат включаются расходы по страхованию основных средств при перевозке. 
Далее не ясно, о каком получении идет речь. Не ясным остается также последняя часть данного пункта, «за 
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов….». Следует отметить, что в пункте допускается 
смешивание фактических затрат по приобретению и созданию долгосрочных активов и общих расходов 
хозяйствующего субъекта. Налоги увеличивают его общие расходы. Следовательно, последняя часть пункта 
является излишней. 

Остается неясным, с какой целью сформулирован второй пункт статьи. О том, что после указанных 
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действий стоимость основных средств изменяется – это объяснение инженерное или строительное? В пункте 
следовало бы раскрыть методику определения стоимости долгосрочных активов после соответствующего вида 
действий, с добавлением еѐ определения после уточнения срока эксплуатации применяемого объекта. После 
этих изменений, пункт имел бы смысловую налоговую нагрузку. Такие редакционные погрешности только по 
налогу на прибыль встречаются в статьях 188, 192, 199, 200, 202, 212 и других. 

Требуют уточнения также состав совокупного годового дохода и необлагаемых доходов при определении 
налога на прибыль хозяйствующих субъектов. Первый подпункт 188 статьи регламентирует, что выручка от 
реализации товаров, работ, услуг определяется за исключением выручки от реализации основных средств, 
включенных в налоговую группу в целях налоговой амортизации. Почему доход, полученный от продажи 
основных средств, не включается в состав совокупного дохода? По действующему порядку бухгалтерского 
финансового учета, операции по списанию и продаже основных средств отражаются на счетах «Прочие не 
операционные доходы » и «Прочие не операционные расходы». Указанные счета закрываются путем списания 
отражаемых оборотов на счет «Свод доходов и расходов », то есть доход или убыток от продажи долгосрочных 
активов увеличивает или уменьшает совокупный годовой доход предприятия. Поэтому, с какой целью 
сформулирована последняя часть пункта «включенных в налоговую группу в целях налоговой амортизации» не 
ясно. При ликвидации (списании) долгосрочных активов в вышеуказанных счетах отражается сумма 
накопленной амортизации, которая сопоставляется с балансовой стоимостью объекта и полученным доходом. 

Разработчики Налогового кодекса, очевидно, решили исправить ошибку и второй подпункт 
сформулировали: доходы от реализации активов, не подлежащих амортизации (то есть текущих активов – 
прим. авторов), включая доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при 
демонтаже или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств. В данном подпункте объединен 
доход от продажи текущих активов и доход в виде стоимости имущества, полученного от разборки 
долгосрочных активов. По мнению разработчиков, общим объединяющим началом выступают текущее 
имущество в виде материальных запасов. Как быть в случае, когда списанный объект долгосрочного актива 
продан без разборки как целое имущество – в виде станка, автомашины, здания? На наш взгляд, первый 
подпункт должен быть сформулирован «доход от продажи продукции (работ, услуг) и других видов текущих 
активов», который бы учитывался на счете 6110 «Выручка от реализации продукции (работ, услуг)». На 
производственных предприятиях реализуется продукция (работы, услуги), а товар – в субъектах 
перепродающих приобретенное имущество. В этом случае, на вышеуказанных счетах не операционной 
деятельности могли бы учитываться не только результаты списания долгосрочных активов, но и доходы, и 
расходы от инвестиционных и финансовых операций субъекта. 

На наш взгляд, такие методологические ошибки возникают вследствие отсутствия координации 
деятельности разработчиков Налогового кодекса и Службы надзора и регулирования финансового рынка 
Кыргызской Республики для финансовой отчетности, в компетенцию последнего входит трансформация 
бухгалтерского учета на международные стандарты. Такая изолированность не способствует организации 
налоговой системы республики по общепринятым стандартам. Реформирование налоговой системы это не 
только усиление принципов налогового администрирования и снижение ставок налогов, а прежде всего, 
формирование прозрачной и достоверной информации о налоговой базе на основе данных бухгалтерского 
финансового учета. В результате разобщенности подходов к формированию информации о налоговой базе в 
Налоговом кодексе республики и действующей практики организации бухгалтерского финансового учета 
границы налогового учета все более расширяются. Иными словами, доля дополнительных корректировок, 
сопровождаемых в значительной степени условностями в общем объеме налоговой информации, все более 
повышается. 

В состав совокупного годового дохода включается стоимость безвозмездно полученных активов 
(четвертый подпункт статьи). Однако, согласно третьего подпункта статьи 189 в необлагаемые налогом на 
прибыль доходов относится стоимость безвозмездно полученных активов при условии их использования в 
уставных целях. Следовательно, четвертый подпункт 188 статьи должен быть сформулирован как «стоимость 
безвозмездно полученных активов, используемых не в уставных целях». 

Седьмой подпункт 188 статьи в совокупный годовой доход включает также дивиденды в целом без 
указания источников их выплаты. В то время как четвертый подпункт 189 статьи к необлагаемым доходам 
относит дивиденды, полученные налогоплательщиками от участия в отечественных организациях. Поэтому в 
седьмом пункте 188 статьи следует указать «дивиденды, полученные от не отечественных организаций». Такие 
же уточнения касаются и ряда других пунктов указанной статьи.  

По нашему мнению, нуждается в уточнении методика определения доходов и расходов, подлежащих 
вычету. В общий доход включают поступления от выполнения долгосрочных контрактов. Но во втором и 
третьем пунктах статьи 192 «Доходы и вычеты по долгосрочным контрактам» изложены лишь общие моменты. 
Тем не менее, анализируемая статья должна содержать методику определения доходов и вычетов или хотя бы 
ссылку на позаказную систему калькуляции себестоимости выполненных этапов контракта. 

Альтернативные методы их исчисления содержатся в Международных стандартах финансовой отчетности. 
Для определения дохода в отчетном периоде необходимо определить часть работ по контракту. Расходы, 

понесенные при достижении данного этапа выполнения контракта, должны сопоставляться с этим оборотом. 
Если результаты выполнения долгосрочного контракта не могут быть определены до его завершения с 
достаточной точностью, то прибыль будет отсутствовать. Однако такой подход к определению финансового 
результата не исключает установления величины доходов и расходов по завершенному этапу долгосрочного 
контракта. Доход будет равен сумме платежей за выполненную работу, поступившей от заказчика. Расходы 
субъекта равны себестоимости сданных работ этапа. Следовательно, затраты, относящиеся к несданным 
работам, рассматриваются как будущие расходы. Доходы от реализации по выполненным этапам контракта 
также могут быть определены путем суммирования себестоимости законченной работы и признанной прибыли, 
когда можно установить еѐ величину достаточно надежно. Прибыль от выполненных этапов работ можно 
определить как разность между их стоимостью (то есть суммы поступивших платежей) и себестоимостью. 

Требует углубленного изучения 200 статья кодекса, раскрывающая классификацию основных средств и 
определение размера амортизационных отчислений. В последнем Кодексе добавлена шестая группа «расходы 
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налогоплательщика на геологическую подготовку месторождения полезных ископаемых, проектные и 
инженерно-изыскательские работы и получение прав пользования недрами, на горно-капитальные и горно-
подготовительные работы с целью последующей добычи полезных ископаемых, а также основные средства 
горнодобывающих или горно-перерабатывающих предприятий, введенные в эксплуатацию и фактически 
используемые при недропользовании, с нормой амортизации в 50 процентов. Если по первым двум группам 
основных средств нормы начисления амортизации соответственно в 30 и 25 процентов остались без изменения, 
то по третьей группе она повышена от 15 до 20 процентов и по пятой группе –от 7 до 10 процентов. Иными 
словами по основным средствам, не включенным в другие их группы, зданиям, сооружениям и строениям, 
начисление амортизации ускорено. Причем по перечисленным видам основных средств предусмотрено после 
истечения 20 лет эксплуатации амортизацию начислять по прямолинейному методу по норме 20 процентов в 
год. Следует заметить, что в соответствии со вторым пунктом амортизация определяется по каждой группе от 
их налоговой стоимости на конец года, то есть за вычетом начисленной амортизации в текущем периоде. Как 
показывают расчеты по основным средствам первой группы со стоимостью в 500000 сомов, более половины 
начисленной амортизации приходится на первые два года, более 80% на первые пять лет. По основным 
средствам пятой группы со стоимостью в 20000000 сомов 88 процентов их стоимости будет начисляться в виде 
амортизации за первые 20 лет ускоренным методом и остальные 12 процентов по линейному методу за 5 лет. 
Следовательно, объекты пятой группы обновляются за двадцать пять лет. Если продолжить начисление их 
амортизации по ускоренному методу в 10 процентов, то они свою стоимость восстановили бы через семьдесят 
два года. 

Линейная норма амортизационных отчислений в двадцать процентов установлена для сокращения срока 
восстановления объектов, а также период его эксплуатации не превышал амортизационный период. 

Значительное возражение вызывает пятый пункт обсуждаемой статьи, регламентирующий определение 
налоговой стоимости группы на конец отчетного периода (в Кодексе указан год, что противоречит принципу 
исчисления фактической себестоимости произведенного продукта в конце квартала). В нем указывается, что 
налоговая стоимость группы на начало года, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений, 
исчисленных в предыдущем году, представляет их налоговую стоимость на конец года. Поэтому было бы более 
точным указать налоговую стоимость на конец предыдущего года. Эта стоимость увеличивается на сумму 
основных средств, добавленных к группе в течение года (следовало бы указать «в течение налогового периода). 
Налоговая стоимость определяется по предложенной формуле, на которой остановимся ниже. Исчисленная 
стоимость увеличивается на величину основных средств, добавленных к налоговой стоимости группы 
предыдущего года (непонятно о какой оставшейся части идет речь?). Установленная стоимость уменьшается на 
сумму выбывших основных средств и оставшейся части стоимости основных средств, выбывших в 
предыдущем году. Списывается объект основных средств по балансовой стоимости. Если он демонтируется, то 
могут быть оприходованы запасные части или различные виды материалов по цене возможной реализации. Их 
стоимость как составная часть объекта основных средств в момент продажи или ликвидации уже списана, и 
необходимости в вычете их стоимости нет. 

Для определения стоимости основных средств, добавляемая к налоговой стоимости группы предложена 
формула Б (А+0, 5):12, где А- число полных месяцев, в которых основное средство использовалось для 
получения дохода; Б- стоимость поступивших основных средств в налоговом периоде. Разработчики Кодекса 
не раскрывают значение показателя 0, 5. По их замыслу считается, что объект, приобретенный в течение 
месяца, отработал половину месяца независимо в его начале или конце оно приобретено. Традиционная 
практика бухгалтерского учета данный момент регулировала в следующем порядке: по поступившим основным 
средствам амортизация начислялась с первого числа следующего месяца, по выбывшим также прекращалась - с 
начала наступающего месяца. Основные средства поступают и выбывают не каждый месяц. Их движение в 
течение налогового периода редкое. Поэтому необходимо оставить в силе проверенный на практике подход 
определения стоимости основных средств, от которой начисляется амортизация. Усложнение Налогового 
кодекса для определения стоимости основных средств за половины месяца, которые, начиная со следующего 
периода в налоговую стоимость, включаются по полной стоимости, нет необходимости. 

Вызывает резкое возражение содержание восьмого пункта статьи. Прежде всего, каким образом налоговая 
стоимость группы на конец года может быть меньше нуля? Это означает отсутствие амортизируемых 
долгосрочных активов. И в этих условиях их стоимость как может приравниваться нулю, и каким образом этот 
отрицательный остаток налогоплательщик может включить в свой доход. Очевидно, разработчики имели в виду 
начисление амортизации по отдельным объектам больше их балансовой стоимости за фактический срок их 
эксплуатации. Но рыночная конкуренция не допускает таких положений, требующих обновления долгосрочных 
активов в течение коротких сроков их эксплуатации. Налоговый кодекс как нормативная основа не только 
налогообложения, но и организации бухгалтерского финансового учета должен быть изложен ясно и доступно. 
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Аннотация 

В статье приводится оценка эффективности схемы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса, 
при этом анализируются динамика и структура налоговых сборов по основным формам специального 
налогового режима, действующего в Кыргызской Республике. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики 
направлено на поддержку этого сектора экономики через создание специальной правовой базы, регулирующей 
налоговые отношения бизнеса. 

В Кыргызской Республике в соответствии с новым Налоговым кодексом налогообложение субъектов 
малого и среднего предпринимательства непосредственно регулирует четыре режима: налогообложение на 
основе разных форм патентов, единый налог и налоговый контракт, причѐм все они, кроме обязательных 
патентов, имеют альтернативную форму налогообложения по общеустановленной схеме – по декларации. 

Есть мнение, что патенты и другие формы «упрощѐнки» не способствуют реализации фискальной 
функции налогов, не отвечают основному принципу налогообложения – принципу справедливости и должны 
быть отменены. На наш взгляд, эта несправедливость не больше, чем она присутствует, например, при 
введении единой ставки подоходного налога в стране, где имеет место значительное расслоение общества. 

В то же время упрощѐнные формы налогообложения имеются в налоговом законодательстве и развитых 
стран, когда несколько налогов заменяется уплатой одной суммы. 

Кроме того, несправедливо, если общее снижение налоговой нагрузки, как одно из направлений налоговой 
политики КР, не коснѐтся субъектов малого и среднего бизнеса. Такую задачу эффективнее реализовать через 
механизм взимания налогов, который является одним из факторов, определяющих уровень налогового бремени. 

Ключевые слова: упрощѐнная система налогообложения; патент, единый налог, налоговый контракт. 
 
Abstract 

This article investigates the effectiveness of taxation schemes of small-scale and average-scale business. There is 
also an analysis of the structure and dynamism of tax collection in accordance with the special current tax treatment of 
Kyrgyz Republic. 

The governmental control of business activity is aimed to support this branch of economics through the creation of 
simplified legal taxation conditions. It takes place for the purpose of regression of the taxation. 

In Accordance with new Internal Revenue Code, the taxation of small-scale and average-scale business directly 
regulates four regimes: the taxation on the base of different patent form (including obligatory patent), single tax and tax 
contract, and alternative form - tax return. 

There is an opinion that patents and other peculiarities of simplified system do not help to achieve revenue 
function of taxes, do not meet the basic principle – principle of equity, therefore, and should be canceled. From our 
point of view, this unfairness is the same as for example under the establishment of single income-tax rate in the 
country of significant social stratification. 

At the same time simplified forms of taxation occurs in tax legislation of developed countries. Some of them also 
substitute several taxes by the payment of one amount of money. 

Besides, it is unfair if common regression of the taxation would not touch subjects of the small-scale and average-
scale business. 

It is more effective to achieve this goal through the debts collection mechanism, which presents as a factor that 
determines the level of tax burden. 

Key words: simplified system of taxation, patent, single tax, tax contract. 
 
 
В современных условиях государственное регулирование национальной экономики обусловлено 

интенсификацией процесса глобализации. Государственное регулирование подразумевает создание 
общеэкономических и правовых условий, обеспечивающих действенное функционирование конкуренции для 
всех секторов экономики без нарушения основ рыночной системы – прав собственности и свободы 
хозяйственной деятельности. 

Значимость предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике была определена ещѐ 
Комплексной основой развития до 2010-г, где было предусмотрено, что частное предпринимательство, в том 
числе индивидуальное (ИП), малый и средний бизнес, будет приоритетной сферой обеспечения устойчивого 
экономического роста. В этом контексте особое внимание уделялось малому и среднему бизнесу (МСБ), 
который в условиях развивающейся страны становится главным производителем валового внутреннего 
продукта и образования среднего класса. Развитие экономики и общества в целом предопределяется, прежде 
всего, успешным развитием этой категории населения, если иметь в виду материальное благосостояние, 
которое не только обуславливает интенсивность процесса общественного воспроизводства, но и активно влияет 
на все остальные сферы общественной жизни. 

Таким образом, именно с этих позиций можно оценивать деятельность развивающего государства, 
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определяющего в качестве приоритетов сокращение бедности и увеличение доли среднего класса. Такую 
стратегию государственной политики можно лаконично обосновать мудростями Конфуция: «В стране, которой 
хорошо правят, стыдятся бедности. В стране, которой правят плохо, стыдятся богатства». 

Государственная поддержка предпринимательства выражается в различных аспектах. Одно из основных еѐ 
выражений – это налогообложение, которое осуществляется через упрощение налоговых отношений в виде 
специального налогового режима для предпринимателей. Вклад СМБ составляет около 7% в налоговых 
доходах, администрируемых налоговой службой республики (для сравнения: уд. вес налога на прибыль – более 
14%). 

Упрощѐнное налогообложение в разных видах практически существует во всех странах, применение его 
зависит от уровня развития налоговой системы: чем изощрѐннее налогообложение, тем меньше 
распространение упрощѐнного налогообложения. Однако есть и кардинально противоположное мнение, 
которое заключается в том, что обложение налогом вменѐнного дохода может быть заменой таких основных 
налогов как налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц. 

Между тем в обществе складывается мнение о несовершенстве налоговой системы в Кыргызской 
Республике, как в целом, так и в части налогообложения среднего и малого предпринимательства. Об этом 
говорят не только в предпринимательских кругах, но и политики, и на обывательском уровне. Нам же 
представляется, что налогообложение этого сектора бизнеса может вызывать дискуссий, но не жѐсткой 
критики. Пониженная оценка налоговой системы зачастую продиктована чрезмерными эмоциями и 
политическими, конъюнктурными целями. 

Если говорить объективно, то следует провести обзор по развитию вопроса, исходя из истоков 
становления налоговой системы в Кыргызстане, который первым среди стран СНГ в 1996 г. построил правовую 
базу по налогам, основанную на мировом опыте1, имеющую свои специфические особенности. 

Проблеме налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса с началом становления налоговой 
системы в Кыргызстане, как и в других странах Содружества, уделялось особое внимание со стороны 
государства и деловых кругов. Это выражается во введении особого налогового режима в 
предпринимательском секторе, в начале – добровольных патентов, в 2001 г. – обязательных патентов, а позднее 
и единого налога. В настоящее время в соответствии с новым Налоговым кодексом Кыргызской Республики, 
принятым в октябре 2008 г., эти формы взимания налога включены в специальный налоговый режим, который 
предполагает сбор налога на основе обязательного патента, добровольного патента, упрощенное 
налогообложение в форме единого налога, уплату налогового контракта и налог на специальные средства2. 

Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства непосредственно регулирует четыре 
режима из перечня, приведѐнного выше: налогообложение на основе разных форм патентов, единый налог и 
налоговый контракт, причѐм все они, кроме обязательных патентов, имеют альтернативную форму 
налогообложения по общеустановленной схеме – по декларации. 

Необходимо констатировать, что доля поступлений подоходного налога от предпринимателей по 
декларации сокращалась по мере введения новых форм налогообложения: в 2000 г. она составляла 18,1% от 
общей суммы налоговых доходов от МСБ, в 2001 г. – 15,1%, в 2002 г. – 10%. Далее снижение было уже менее 
интенсивным, в настоящее время она составляет около 5,5%. Это не обязательно показатель стремления 
предпринимателей уйти от налогообложения, если иметь в виду, что и в классической схеме налогообложения 
доходов есть возможности неполной уплаты налогов. Так, проведѐнные исследования по подоходному налогу с 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе свидетельства3, показали, что 
фактические ставки подоходного налога в 2001 г. составили 12,1%, а в 2002 г. 9,2%, в то время как 
действующие маргинальные прогрессивные ставки доходили до 30-40%. Считается, что уменьшение налоговой 
нагрузки на предпринимателей произошло в результате снижения налоговой базы вследствие расширения 
перечня вычетов и необлагаемых доходов, однако, правильней видеть в этом только одну из причин. 

Кроме того несовпадение налогового учѐта и бухгалтерского учѐта в соответствии с международными 
стандартами, действующими в Кыргызской Республике, также в определѐнной степени усиливает налоговую 
нагрузку, что изначально предопределяет альтернативу субъектов МСБ. 

Включение патентных форм налогообложения в новый Налоговый кодекс КР, вопреки мнению отдельных 
исследователей о неэффективности и постепенном изживании, свидетельствует, на наш взгляд, об их 
несомненных достоинствах. Упрощѐнные формы налогообложения имеют место и в условиях развитой 
экономики, например, так называемое паушальное налогообложение (Lump sum), означающее замену 
нескольким налогам суммарной платой. 

Отметим также, что, по сути, и налогообложение на основе патентов, и единый налог являются 
упрощѐнной системой налогообложения, различающиеся между собой степенью упрощения (в этом плане 
необходимо, на наш взгляд, с целью приведения в соответствие форму и содержание систематизировать эти 
понятия, действующие в налоговом законодательстве КР). Патентное налогообложение, по выражению 
российских налоговедов4, является самой простой и высшей его (упрощения) формой. 

Действие специального налогового режима в отношении среднего и малого предпринимательства в 
Кыргызской Республике схематично представлено на рисунке 1. 

Каждая из этих форм упрощѐнного налогообложения имеет как положительные, так и отрицательные стороны, 
анализ которых может выявить достаточные основания для их дальнейшего развития и совершенствования. 

Прежде всего, следует отметить некоторое отступление от основных принципов налогообложения, в 
частности, справедливости и равномерности: фактические доходы налогоплательщиков отклоняются от 
вменѐнных (читай, средних) как в сторону увеличения, так и уменьшения. Соответственно, налоговая нагрузка 

                                                 
1 Подробно о соответствии системы налогообложения КР мировым стандартам см. Фынчина Х.А. Налогообложение в Кыргызской 

Республике и политика унификации налоговых систем // Вестник КРСУ.– 2005.– том 5.– № 4.– С. 87-94. 
2 Первоначально специальный налоговый режим регулировал налогообложение только в свободных экономических зонах (СЭЗ), где субъекты СЭЗ 

при производстве и реализации товаров (кроме подакцизных), работ и услуг на территории СЭЗ освобождаются от всех налогов. 
3 В соответствии с новым налоговым законодательством КР физические лица с доходов, полученных от предпринимательства, платят не 

подоходный налог, а налог на прибыль. 
4 Горский И.В., Медведева О.В., Лебединская Т.Г. Проблемы патентного налогообложения // Финансы. – 2007. – № 10. – С. 29. 
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одних будет занижена, других – завышена. В этой ситуации однозначно можно сказать, что государство больше 
потеряет, добиваясь максимального приближения реальных доходов к вменѐнным, ибо потери 
налогоплательщика-предпринимателя скажутся на развитии их деятельности, что в итоге обернѐтся ущербом 
для государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Формы налогообложения доходов субъектов предпринимательской деятельности. 

 
Отсутствие в упрощѐнной системе налогообложения вычетов, учитывающих личные обстоятельства 

налогоплательщиков (что имеет место в подоходном налогообложении), также говорит о еѐ приближѐнном 
характере. 

Итак, ведение экономической деятельности только путем приобретения патентов (обязательное 
патентирование) предусматривается для отдельных видов деятельности, таких как казино, обмен валют, услуги 
сауны и бань (за исключением муниципальных), услуги бильярда и предоставления игровых автоматов, услуги 
дискотек, ночных клубов и круглосуточных автостоянок. 

Патент в этом случае заменяет уплату таких налогов с доходов и оборотов, как налог на прибыль, НДС на 
облагаемые поставки и налог с продаж, уплачивая другие налоги в соответствии с налоговым 
законодательством КР (например, земельный налог, налог на имущество и т.п.). 

Налоговая нагрузка в значительной мере определяется размерами ставок налога. 
В настоящее время в Кыргызстане действуют ставки налога на основе обязательного патента в 

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 января 2009 года «Об 
утверждении ставок налога на основе обязательного патента по видам экономической деятельности» (в 
обновлѐнной редакции от 3 марта 2009 года), которые по видам деятельности развлекательного характера в 
несколько раз выше установленных ранее. Такая мера со стороны государства, принятая с целью ограничения 
определѐнных видов деятельности, положительно оценивается обществом и даѐт заметные результаты. 

Совершенствование налогообложения этой сферы предпринимательской деятельности в КР шло в 
направлении более полного учѐта факторов, определяющих ставку налога и сумму налогового обязательства. 

Так, современная практика функционирования обязательных патентов предполагает ставки налога, 
например, по услугам сауны в зависимости от площади в размере 30 тыс. сом. (до 150 кв.м) и 50 тыс. сом. 
(свыше 150 кв.м) в месяц, и от стоимости услуг за час (градация ставки налога по четырѐм ступеням от 7,5 тыс. 
сом. в месяц в группе до 150 кв.м). 

Ставка налога на услуги бильярда составляет от 400 сом. за месяц до 10 тыс. сом. в зависимости от 
стоимости услуги за час и местонахождения (Бишкек и другие регионы). 

Четыре размера ставок налога от 6 до 12 тыс. сом. за месяц по услугам обменных бюро определены в 
Бишкеке в зависимости от месторасположения, в других населѐнных пунктах ставки рассчитывают с 
применением корректировочных коэффициентов от базового размера налога в 10 тыс. сом. 

Таким образом, сумма налогового оклада в целом по обязательным патентам зависит от ставки налога, 
базы налога (общая площадь, количество игровых столов, автоматов или парковочных мест и др.) и 
понижающих коэффициентов от 0,1 (при численности населения до 10 тыс. человек) до 0,7 (при численности 
населения 250-500 тыс. человек), применяемых по отдельным видам деятельности и в определѐнный период 
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года, если они осуществляются не на территории курортных зон. 
Взимание налога на основе добровольного патента распространяется на физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность по перечню разрешѐнных видов деятельности на основе патента, 
названного добровольным по причине предоставления выбора формы налогообложения дохода: или по 
общеустановленной схеме (по декларации) или упрощѐнной, т.е. на основе патента. Последнее не требует 
ведения учѐта доходов и расходов по стандартам бухгалтерского учѐта и не подлежит выездной налоговой 
проверке за период действия, что особенно привлекает предпринимателя. Понятно, что выбор при таком 
раскладе будет однозначным и в пользу патентов. 

Следует признать, что упрощение системы налогообложения для малого и среднего бизнеса вызвано, прежде 
всего, трудностями администрирования доходов в этой сфере экономики. В то же время высоко оценивается и его 
роль в развитии предпринимательства, в связи с чем наблюдается постоянное расширение перечня видов 
предпринимательской деятельности на основе добровольных патентов. С введением нового Налогового кодекса был 
установлен сокращѐнный перечень (71 вид деятельности), что вызвало резко негативную реакцию в 
предпринимательской среде. И в настоящее время он доведѐн до 125 видов деятельности5. 

Считается, что вменѐнное обложение нарушает принцип равенства и не учитывает личных обстоятельств6. 
Отметим, что гибкость налоговой политики в сфере патентного налогообложения в Кыргызской Республике 
Правительство пыталось обеспечить в первое время с помощью льготы в виде понижающих процентов7, например, в 
размере 5% - пенсионерам или на каждого иждивенца; инвалидам I, II, III групп – 20%. Эффективность такой меры 
(в части применения) была небольшой, работу же, по контролю над обоснованностью еѐ применения, привнесла 
значительную, не исключались и злоупотребления со стороны участников налоговых правоотношений. Поэтому эти 
льготы, просуществовав целых шесть лет, были всѐ же отменены в 2002 г. 

На наш взгляд справедливость в этом виде налогообложения (в той мере, что может быть вообще в системе 
налогов) достигается возможностью корректировки суммы налога в зависимости от конкретных условий работы 
предпринимателя, таких как сезонность, степень доходности, вид и место ведения деятельности. 

Предприниматели, занимающиеся экономической деятельностью на основе добровольного патента, платят 
налог в виде фиксированной суммы – платы за патент, которая заменяет налог на прибыль и налог с продаж. 

Упрощенная система для субъектов малого предпринимательства в форме единого налога введена 
законом Кыргызской Республики с 1 января 2002 г. 

Уплата единого налога предусматривает общеустановленный порядок учѐта доходов от деятельности, 
подлежащей обложению (во всех сферах, кроме финансовой), и заменяет только два налога – на прибыль и с 
продаж. 

Ставки налога установлены от дохода без учета НДС и налога с продаж в размере: 
▪ 4% – в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, производства, торговли; 
▪ 6% – в остальных сферах деятельности (отметим, что ранее действовали 5; 6 и 10% от выручки без 

косвенных налогов в зависимости от вида деятельности. 
Упрощение налогообложения дохода субъекта малого предпринимательства по данной модели, по сути, 

сведено только к методике исчисления налога (по сниженной ставке и от дохода без осуществления вычетов), 
ибо в части отчѐтностей послаблений нет – ежеквартальный налоговый отчет и налоговая декларация 
представляются наряду с плательщиками налога на прибыль. 

Налоговый контракт – новшество нового налогового законотворчества в Кыргызской Республике. 
Налоговый контракт представляет собой фиксированную сумму налогов на прибыль, с продаж и НДС на 
облагаемые поставки, определяемую по согласованию между субъектом налога и налоговыми органами. 

Методом налогового контракта могут воспользоваться организации и предприниматели при наличии 
многих условий: если они не уплачивают налог на основе обязательного патента; не оказывают кредитные, 
финансовые, страховые услуги; не являются инвестиционными и пенсионными фондами; не профессиональные 
участники рынка ценных бумаг; не имеют налоговой задолженности; не являются плательщиками налога за 
недра и акцизов; и осуществляют экономическую деятельность не менее 3 лет. 

Преждевременно давать оценку эффективности данной модели налогообложения предпринимательской 
деятельности, однако уже можно сказать, что на фоне декларации общего снижения налоговой нагрузки на 
СМБ, сумма налогового обязательства по контракту, определяемая в размере, превышающем наибольшую 
сумму налоговых обязательств за 3 предшествующих года не менее, чем на 25% (ст. 370 НК КР), 
представляется не обоснованной и завышенной. Кроме того, на наш взгляд, по данной схеме налогообложения 
много нечѐткостей. Остановимся на одной из них – сумме контракта в случае его продления. В 
законодательстве прямо не указано, что принятая в соответствии со ст. 370 НК КР сумма налогового контракта 
в дальнейшем ежегодно должна будет увеличена на те же 25%. Важный элемент данной формы 
налогообложения трактуется налоговой службой именно так, что, по нашему мнению, безосновательно. 

Несмотря на эти и другие обстоятельства, отсутствие партнѐрских отношений между участниками 
налоговых отношений вынуждает субъектов МСБ идти на заключение налогового контракта, так как в период 
его действия налоговая проверка не проводится. В настоящее время (по состоянию на 1 апреля 2010 г.) 
работающих на основе налогового контракта около 900 субъектов, сумма же налогового контракта определена 
в размере 12 млн. сом. 

Эффективность различных форм упрощѐнного налогообложения и их роль в формировании общих сборов 
можно оценить по данным анализируемых поступлений налогов за последние годы. 

На рисунке 2. видно, что в целом структура налоговых сборов по субъектам МСБ за анализируемый 
период сложилась стабильная, исключение составляет 2009 год, когда начал действовать новый Налоговый 
кодекс, внесший определѐнные поправки в деятельности субъектов МСБ. 

                                                 
5 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года «Об утверждении базовой суммы налога на основе 

добровольного патента по видам предпринимательской деятельности» (в редакции постановлений Правительства КР от 3 марта 2009 года 

№ 145, 8 декабря 2009 года № 739). 
6 Горский И.В., Медведева О.В., Лебединская Т.Г. Указ. соч.: С. 29. 
7 В соответствии с письмом ГНИ при Минфине КР от 5 сентября 2006 г. 
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Рис. 2. Динамика структуры налоговых сборов по основным формам налогообложения субъектов МСБ в 
Кыргызской Республике за период с 2005 по 2009 гг. 

 
Отмечается относительно ровное развитие предпринимательской деятельности на основе добровольных 

патентов. Доля поступлений налогов от них сократилась только в 2009 г. за счѐт значительного роста 
поступлений (с 27,84 до 40,32%) по обязательным патентам, в основном от игрового бизнеса8. Кроме того, 
выше было отмечено значительное сокращение в начале 2009 г. перечня видов предпринимательской 
деятельности, осуществляемых на основе добровольных патентов. Уже в марте 2009 г. обозначенный перечень 
был пересмотрен Правительством КР и дополнен 52 видами деятельности. 

Однако снижение темпа роста по указанной причине в первом квартале 2009 г., несомненно, сдержало 
развитие этого сектора предпринимательства. Темп снижения был бы ещѐ выше, если бы не реакция субъектов, 
осуществляющих деятельность на основе обязательных патентов, на значительное повышение ставок налога: 
только в январе 2009 г. прекратили экономическую деятельность 7 казино в Бишкеке (рост ставок, возможно 
обоснованный, сразу в 6 раз!). Влияние существенно, если считать, что столица приносит ощутимые доходы в 
государственный бюджет9, по обязательному патентированию по Бишкеку за 2008 г. наибольший удельный вес 
занимают поступления от казино – 71%, от игровых автоматов 19%. 

Анализ динамики налоговых поступлений по формам налогообложения субъектов МСБ в Кыргызской 
Республике за последние пять лет подтверждает выявленные тенденции (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Анализ динамики налоговых сборов по основным формам налогообложения субъектов МСБ в 

Кыргызской Республикеза период с 2005 по 2009 гг. 
 
Если считать, что налоговые сборы в определѐнной степени отражают развитие налоговой базы, то можно 

                                                 
8 Выведение деятельности казино за пределы Москвы стало причиной резко роста игорных заведений в КР (столица получила даже 

название Бишкек-Вегас в одной из СМИ РФ). Если в 2007 году в республике действовало 304 казино, то в 2008 – уже 410 с тенденцией 

расширения спектра предоставляемых услуг. 
9 Более подробно см. Фынчина Х. А., Кененбаева Г.А. Вклад столицы в формирование бюджета страны: оценка налоговых поступлений // 

Вестник КРСУ. – 2006. – том 6. – №6. – С. 80-87. 
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констатировать, что в целом средний и малый бизнес в республике динамично развивается в основном за счѐт 
субъектов, работающих на патентной системе. 

Следует отметить снижение популярности в среде предпринимателей к упрощенной системе 
налогообложения. Имеются неоднократные факты обратного перехода на общепринятую схему 
налогообложения в связи с нецелесообразностью применения упрощенной формы. Не наблюдается и 
существенного увеличения поступления в бюджет. 

Вместе с тем следует признать, что совершенствование системы налогообложения должно быть построено 
на более полном учѐте доходов и расходов налогоплательщика, а это в определѐнной мере может обеспечить 
именно единый налог, который предполагает ведение бухгалтерского учѐта в соответствии со стандартами. 

Наряду с достоинствами единого налога, к которым, прежде всего, следует отнести добровольность и 
альтернативность, имеются и недостатки. Прежде всего, это высокие ставки налога. Изменения в 2009 г. 
коснулись только сокращения количества ставок, аннулирована ставка в 10%, которая фактически не работала 
по причине ограниченного числа объектов налогообложения. Далее, недостаточным кажется замена единого 
налога только двух налогов: на прибыль и с продаж. На наш взгляд, в сумму единого налога должны быть 
включены все налоги, кроме налогов с собственности. Понятно, что совершенствование этой формы 
налогообложения предпринимательской деятельности должно идти по одному из двух обозначенных 
направлений. 

В заключении следует сказать, что взятый Правительством Кыргызской Республики курс на снижение 
налоговой нагрузки субъектов экономической деятельности и повышение еѐ на население отвечает 
современной налоговой политике развивающихся стран. Такая мера, несомненно, должна коснуться и 
субъектов малого и среднего бизнеса. Наиболее рациональной и экономичной формой реализации такой 
политики в отношении предпринимательской деятельности является механизм взимания налогов, который, 
определенно, оказывает многостороннее влияние на показатель налогового бремени. 

Налогообложение, основанное на вменении условного дохода, относится к способу уплаты налога по 
платежеспособности получателей неучитываемых доходов, и будет эффективным до тех пор, пока не будет 
налажен контроль за поступлением доходов. 
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В данной статье рассматривается специальный налоговый режим для субъектов малого предпринимательства. 
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Abstract 

This paper aims to analyze the special taxation regime for small enterprises. In particularly simplified taxation 
system and temporary taxation are analyzed and possible directions of tax reforms are defined. 

Keywords: small business, a special tax regime, a simplified system of taxation, patent. 
 
Создание эффективной системы налогообложения малого бизнеса, создающей стимулы для развития 

предпринимательства, является актуальной задачей. Важность малого бизнеса для современной экономики 
огромна. Малый бизнес – важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может гармонично 
развиваться ни одно государство. Прежде всего, малый бизнес отличается своей мобильностью. Малый бизнес 
способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей населения, усилению 
конкуренции, внедрению инноваций, созданию новых рабочих мест, сглаживанию экономических кризисов, а 
также формированию среднего класса. По данним Всемирного Банка в настоящее время на малых и средних 
предприятиях в мире занято почти 50% населения и производится около 33% национального продукта. 

Во всем мире стараются создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности. По 
рейтингу Doing Busness-2010 Кыргызстан поднялся на 41 ступеньку из 183 стран. Важнейшей мерой, 
регулирующей жизненный цикл предприятий малого предпринимательства является налогообложение. Между 
тем, налообложение для Кыргызстана является проблемным индикатором в рейтинге Doing Busness-2010, 
поскольку он стоит на 156 месте, что хуже чем было в 2008 году (152 место). 

В данной статье делается попытка оценить систему налогообложения малого предпринимательства в 
Кыргызстане. Существуют два основных подхода к налогообложению малого бизнеса. Первый подход 
заключается в использовании пониженных ставок по отношению к налоговой базе, определяемой в соответсвии 
с общими правилами. Второй и более распространенный подход предполагает использование специальных 
режимов налогообложения. В Кыргызстане существуют общий режим и специальные налоговое режимы. 
Субъекты малого бизнеса могут выбирать режим налогооблажения. Исключение составляет некоторые виды 
деятельности, которые обязаны применять налогообложение на основе обязательного патента. 

К числу малого предпринимательства отнесены организации и индивидуальные предприниматели, если 
одновременно соблюдаются следующие условия: 

1) Количество работников, одновременно осуществляющих деятельность в организации или у индивидуаль–
ного предпринимателя, не превышает 30 человек; 

2) Организация или индивидуальный предприниматель не является налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость. 

Специальный налоговый режим налогообложения является стимулирующей налоговой политикой и 
направлен на создание выгодных условий для малого предпринимательства. Прежде всего, это применение 
упрощенных способов определения налоговой базы на основе фактических результатов деятельности валовой 
выручки и использование пониженных ставок. Также практикуется система времененного налогообложения, 
предполагающая косвенную оценку потенциального дохода налогоплательщика (на основе хронометражного 
обследования) и введение фиксированного налога, заменяющего один или несколько видов налогов (патент). 
Специальные налоговые режимы налообложения позволяют снизить издержки малого предпринимательства по 
уплате налогов, и тем самым улучшают экономическую среду и создают стимулы для его развития.  

Однако, осуществленные нами расчеты показывают, что упрощенная система налогообложения не 
приводит к уменьшению налоговой нагрузки на малое предприятие. Упрощенная система налогообложения 
означает право уплаты субъектами малого предпринимательства единого налога. Базой обложения налогом 
является доход без учета НДС и налога с продаж. Ставка для торговли установлена в размере 4%. То, что 
налоговая нагрузка при упрощенной системе налогообложения больше, чем при применении общего режима 
налогообложения наглядно видно в Табл.1. 

 
Табл. 1. Сравнительная таблица систем налогообложения на ОсОО «Аль-Хаят» по итогам 2009г. (тыс. сом) 

№ 

п/п 
Показатели 

Традиционная система Упрощенная система 

Величина 

показателя 

Величина 

налога 

Величина 

показателя 

Величина 

налога 

1 Выручка без НДС 1837862  1837862  

2 Налог с продаж, 1,5% 18378662 2756,7   

3 Прибыль 34845    

4 Налог на прибыль, 10%  3484,5   

5 Налог при упрощенной системе, 1,5   183786,2 7351,5 

6 Итого налогов  6241,2  7351,5 

7 Удельный вес налогов на 1 сом. выручки  0,3  0,4 
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Поскольку, малое предприятие имеет право выбора системы налогообложения, то можно рассчитать 
сумму уплачиваемого налога, как в общем режиме, так и упрощенной системе налогообложения. Удельный все 
налогов на 1 сом выручки при использовании упрощенной системы налогообложения выше, чем уровень 
налогообложения при обычной системе налогообложения. Поэтому упрощенная система налогообложения не 
получила широкого распространения.  

Что касается патентов, то наблюдается расширение их применения. Как видно из Табл-2, где показана 
структура специального режима налогообложения, в основном работает система патентов. Доля налогов на 
основе патентов составляет 93% налоговых поступлений в рамках специального налогового режима. Это 
связано с большой выгодой от деятельности на основе патентов, а еще больше с возможностями уклонения от 
налогов при использовании патентов. Уклоняться от налогов позволяет отсутствие отчетности и следовательно , 
прозрачности деятельности в финансовом отношении. В отличие от единого налога для субъектов малого 
предпринимательства эта форма уплаты налогов очень популярна. Это связано как со значительным 
упрощением учета, так и с тем, что стоимость патентов на много ниже тех сумм, которые пришлось бы 
уплачивать в форме обычных налогов.  

Стоимость патента, включающая все уплачиваемые налоги, определяется приблизительно. В отсутствии 
всякого учета трудно определить размер дохода предпринимателя. На практике субъекты, работающие по 
патенту, получают доходы в много раз больше, чем сумма, принимаемая для расчета стоимости патента. Ярким 
фактом, отражающим несоответствие стоимости патента и реальных доходов предпринимателей, стала борьба 
фискальных органов КР и ТРК «Дордой», где торговцы центральных рядов, приобретая патенты как все по 6 
тыс. сомов, имели обороты в сотни милионов сомов, в то время как на окраинах такого нет. В результате 
данного противостояния был найден компромисс. Один вид патента, а именно на торговую деятельность, стал 
дифференцироваться по стоимости в зависимости от месторасположения точки торговли, что невозможно 
осуществлять постоянно, и что входит в противоречие с сутью патента.  

Основной вывод при рассмотрении специальных налоговых режимов -это в ближайшей перспективе 
необходимо отказаться от практики использования системы патентов. Следующим нашим предложением 
являются более полное использование возможностей упрощенной системы налогообложения. Для этого 
необходимо снижение применяемых ставок, а также перейти на другую базу налогообложения. Сейчас 
применяется база налогов с валовой выручки, что является очень простой формой исчисления, поскольку нет 
необходимости оценивать стоимость факторов производста. Кроме того, налоговые поступления являются 
более стабильными вследствии независимости налоговой базы от фактических финансовых результатов 
деятельности. Основной недостаток налогов с валовой выручки является то, что налогобложению подлежит не 
добавленная стоимость. Поэтому предлагается переход к налогообложению потока денежных средств. При 
налогообложении потока денежных средств налоговой базой является чистая выручка, то есть доход от 
деятельности, исчисляемый как разница между выручкой от реализации продукции и стоимостью 
используемых в производстве факторов. 

 
Таблица 2. Данные по специальному режиму налогообложению малого предпринимательства за 2008 год 

Методы налогообложения 
Количество зарегистрированных лиц и 
выданных патентов 

Сумма налоговых поступлений 
(тыс.сом) 

1. Упрощенная система 
налогообложения,  
в % к итогу 

2 924 
 
- 

72 045,5 
 
7% 

2. Налог на основе патента: 
в % итогу 

860 939 
- 

953 999,4 
93% 

Итого 863 863 1 026 044,9 
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THE TAXATION IN REAL SECTOR OF THE KYRGYZ ECONOMY IN MARKET CONDITIONS 
 
Abstract 

This article analyzes the socio-economic impacts associated with changes in tax laws and tax collection practices, 
including their impact on tax collection, the actual state of the economy and its structural transformation. 

Key words: taxation, Kyrgyz Republic, real sector, tax burden. 
 
 
Реализация Антикризисной политики, разработанная правительством в августе 2010 года, предполагает 

достижение устойчивости государственного бюджета, обеспечение стабильности функционирования 
государства и снижение социальной напряженности. В период кризиса и нестабильности становятся очевидны 
уязвимые стороны механизмов формирования доходов и осуществления расходов. 

Основная часть доходов бюджета напрямую зависит от состояния экономики или от налогооблагаемой 
базы- доходов, оборота, продаж. По данным Нацстаткома, реальный ВВП за период январь-сентябрь 2010 года 
сократился на 0.5%, по сравнению, с аналогичным периодом прошлого года. Ухудшение благосостояния 
граждан связано с апрельскими и июньскими событиями - утрата источников доходов, потеря крыши над 
головой . На 30% сократились переводы от трудовых мигрантов. 

Прогнозируемый рост цен на уровне 12-13% повлечет за собой сокращение реальных доходов населения. 
Доходная база госбюджета сокращается, расходы имеют тенденцию к росту. При формировании доходной 
части бюджета и проведении налоговой политики правительство может быть подвержено давлению со стороны 
отдельных групп депутатов. Политика расходов может наращиваться пропорционально лоббистской силе 
отдельных интересов или сокращаться, в этом случае ожидается секвестр- пропорциональное срезание доходов 
с поправкой на обеспечение стабильности ситуации в республике. 

Специфические особенности малой экономики республики и огромный дефицит государственного 
бюджета не позволяют кардинально изменить налогообложение, но роста налоговых доходов можно достичь 
только путем улучшения собираемости налоговых поступлений. 

На настоящий момент, несмотря на принимаемые меры по финансовому оздоровлению страны, дефицит 
государственного бюджета, рост внутреннего и внешнего долга республики сохраняются значительными. 
Деформация финансово-кредитной политики связана с тем, что развитие финансовой системы опережало и шло 
в ущерб реальному сектору. Производственный сектор испытывал острую нехватку денежных средств для 
обеспечения нормального экономического оборота. 

Дороговизна банковского кредита, который является важнейшим источником формирования оборотных 
средств, привела к демонетизации оборота, т.е. сокращению его обеспеченности денежными средствами и к 
бартеризации экономики. 

Это создавало больше возможностей для теневых махинаций, распространения неучтенных расчетов 
наличными, резко снизило и без того ограниченные возможности государства осуществлять контроль за 
экономическими, в частности, в сфере обеспечения полных и своевременных платежей в бюджет. 

Сейчас дефицит бюджета достигает почти 30 миллиардов сомов или 13% ВВП. К середине будущего года 
он сократится до 8-ми, к концу 2011г. до- 4-х процентов ВВП. 13% ВВП (при нашем ВВП в 200 миллиардов 
сомов)- это колоссальная сумма (1). 

Весь бюджет с грантами и прочими поступлениями превышает 50 миллиардов. Отрицательный разрыв 
может составить не менее 20 миллиардов. При этом суммарные вложения в нашу экономику , определенные 
программой государственных инвестиций (ПГИ) составят 1.1 миллиарда долларов в течение 2.5 года. Экспорта 
воды и электроэнергии нет. Нет экспорта, нет и экспортных денег, на которые раньше закупали уголь и мазут в 
Казахстане и природный газ в Узбекистане. Поэтому дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, а это больше 
30 миллионов долларов. Структура налоговых изъятий не отвечает структуре доходов экономических агентов. 
Так, промышленность Кыргызстана, производя около 17% от ВВП, уплачивает 38% всех налогов. Вклад же 
банковского и торгового сектора неадекватен их финансовым возможностям. К примеру, торговля, дающая 
более 10% от ВВП, вносит в бюджет не более 2% налогов. Создаются символы перераспределения ресурсов в 
спекулятивный сектор, по своему характеру менее контролируемый и более криминогенный. 

Тяжесть налоговой нагрузки (по различным оценкам, законопослушный налогоплательщик в Кыргызстане 
должен дать в виде налогов от 60 до 80% прибыли), сложность самой системы подбивает экономических 
агентов выбирать экстремальные, в том числе и противоречивые способы улучшения своего финансового 
положения. 
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Проводимая в прошлом веке НЭП сумела развить частное предпринимательство разумной налоговой 
политикой, когда налоги составили не более 25%, а в дальнейшем политика, направленная на его вытеснение, 
осуществлялась увеличением налоговой нагрузки до 90%. 

Немаловажным фактором являются социальные причины, связанные со снижением жизненного уровня 
населения, высоким уровнем социальной дифференциации, что, в принципе, может служить моральным 
самооправданием при совершении теневых сделок, и низким уровнем правового создания культуры населения. 

Значительная часть неформального производства на практике является также скрытым, потому что часть 
неформальных производителей, например, в торговле, не платят установленных налогов и уклоняются от 
выполнения установленных законов норм. В более широком смысле наличие обширного неформального 
сектора создаст значительные проблемы в экономике Кыргызстана, поскольку значительно сужает 
возможности государства не только в области сбора налогов, но и вообще осуществления любых других 
контрольных и регулирующих функций.  

Появление теневой экономики не ограничивается только производством. Экономические единицы не 
декларируют и стремятся вывести из-под налогообложения доходы, полученные в результате неформального и 
скрытого производства. Участие в сделках по купле-продаже запрещенных товаров и услуг является 
незаконным для обеих сторон. Доходы, полученные от скрытого или незаконного производства, могут 
выпустить в виде скрытой прибыли предприятий или неучтенной заработной платы, но, в основном, в виде 
смешанного дохода.  

Смешанный доход – это доход некорпоративных предприятий, предприятий, то есть, по определению, 
доход от неформальной производственной деятельности.  

Поскольку значительная часть неформального производства на практике выступает как скрытое 
производство, значит, соответствующая часть смешанного дохода может трактоваться, как скрытый доход. 
Однако скрытое производство может осуществляться не только в неформальном секторе. Потому любые 
первичные доходы в результате скрытого или незаконного производства, должны трактоваться как скрытые 
доходы. 

Это может быть незаконная прибыль, получения в результате неуплаты в должном размере налогов, или 
заработная плата, выплаченная работниками в качестве компенсации за участие в скрытом производстве. При 
этом не имеет существенного значения, воспринимается ли эта заработная плата в качестве незаконной самими 
наемными работниками. Доходы в виде заработной платы могут трактоваться как скрытые даже в том случае, 
если они получены вполне законным путем, но не продекламированы в ходе уплаты подоходного налога. Также 
может трактоваться укрытая от обложения текущими налогами на капитал прибыль предприятий. 

Если рассматривать участие в незаконных или неформальных сделках купли-продажи торгов и услуг как 
участие в операциях скрытой или неформальной экономики, значительную часть затрат домашних хозяйств на 
конечное потребление следует отнести к характеристике этих секторов. 

Многие предприятия, особенно малые, имея скрытые или незаконные доходы, также скрыто инвестируют 
их, занижая в отчетах фактическую стоимость построенных офисов, закупки компьютеров и другого 
оборудования. Довольно часто сознательно занижается стоимость строительства жилых домов. Контрабанда, 
обеспечивающая поступление на рынок значительной части ресурсов потребительских товаров, выступает 
чаще всего в виде скрытого от налогообложения импорта, и также влияет на адекватность оценок ВВП. 

Совокупная добавленная стоимость, получения в результате скрытого и неформального производства, 
составляет внушительную цифру, равную, в разные годы, примерно 45–50% ВВП. Однако большую часть этой 
величины составляет неформальное производство, осуществляемое в соответствии с Установленными 
правилами. В основном, – в сельском хозяйстве. Скрытое производство также достаточно велико и составляет 
примерно 7-8% ВВП. Определенная совокупная величина скрытого и неформального секторов представляется 
разумной. 

Согласно оценкам специальной комиссии ЕС, доля незарегистрированной экономики, основную часть 
которой составляет неформальный сектор, в европейских странах в среднем 16-17% и колеблется от 20-30% в 
Греции и Италии до 5-7% в скандинавских странах. В России эта доля составляет 23-25%. Вполне возможно, 
что в Кыргызстане, где сельское хозяйство, содержащее развитый неформальный сектор, играет ведущую роль, 
доля неформальной экономики может составлять порядка 40% ВВП. Величина же собственно скрытого и 
незаконченного производства значительно меньше и не выглядит чрезмерной. 

В целом неформальное производство делится на легальную и скрытую часть, примерно в соотношении 7 к 
1, то есть законное производство преобладает. Однако необходимо учитывать, что в основном, такое 
достаточно благоприятное соотношение сложилось потому, что сельскохозяйственное производство целиком 
отнесено к легальным части. В большинстве других отраслей скрытая часть в неформальном секторе 
преобладает, так, в торговле соотношение полученного и налогооблагаемого дохода составляет примерно 2,5 к 
1 с учетом всех льгот. 

Немногим лучше положение и в других отраслях. Скрытая часть неформального производства суммарно 
невелика и оставляет примерно 5% от ВВП. Скрытое производство в других секторах еще меньше – примерно 
2-2,5% от ВВП. Однако главная проблема заключается в том, что сельскохозяйственные производители в 
неформальном секторе также не платят налоги, потому что освобождены от них. 

Таким образом, хотя большая часть неформальных производителей выполняют установленные правила, 
сами правила таковы, что только за счет этого объемы производства, сопоставимые с половиной 
произведенного в стране ВВП, практически не облагаются налогами. Если же учесть, что примерно 10% от 
ВВП составляют нерыночные услуги (образование, здравоохранение, управление, социальное обеспечение, 
культура и др.), которое в принципе не облагаются налогами, потому что не имеют доходов, то получается, что 
только примерно 40% всей произведенной в стране добавленной стоимости реально облагается налогами. 

Необходимо добавить, что скрытое неформальное производство растет как в номинальном, так и реальном 
выражении, причем особенно быстро растет скрытая часть. Что касается скрытой производственной 
деятельности в остальных секторах, то ее масштабы достаточно невелики (2,2-2,5% ВВП.) Эта деятельность 
сосредоточена, в основном, в торговле. Можно отметить также значимые масштабы скрытого производства 
водки и коммерческой деятельности по оказанию платных услуг населению. 
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Такое положение вполне объяснимо, потому что, в целом, доходность реального производства в 
Кыргызстане, как и в других странах СНГ, пока невелика даже в скрытом секторе (за исключением 
перечисленных отраслей), а связанные, со скрытым производством , риски высоки. Поэтому выгоднее 
сосредоточить бизнес на легальных финансовых операциях, приносящих высокие доходы, в торговле, в том 
числе внешней, и развлечениях. Вероятно, тем обстоятельством, что часть скрытых доходов домашние 
хозяйства, вернее, небольшая их часть, получают от перераспределительных и финансовых операций, можно 
объяснить, что суммарный вес скрытых и смешанных доходов в ВВП выше, чем удельный вес скрытого и 
неформального производства. 

Смешанный доход, полученный, в соответствии с правилами, в основном состоит из натуральных 
продуктов собственного производства. Вместе с тем, теневой доход достаточно высок и составляет от 9 до 12% 
ВВП. Необходимо констатировать, что темпы роста этого вида доходов чрезвычайно велики. Доходы населения 
также являются источником доходов бюджета, причем одним из самых стабильных. 

Вместе с тем, если огромную долю доходов домашние хозяйства получают в натуральной форме, пусть 
даже вполне законно, общая сумма подоходного налога снижается, и доходы государственного бюджета 
неизбежно падают. 

Достаточно велика доля неформального сектора и в потреблении домашних хозяйств, в основном – за счет 
потребления продуктов собственного производства и покупок на неорганизованных рынках. Эти действия 
домашних хозяйств также вполне законны, а что касается потребления продукции собственного производства, 
то это даже поощряется властями с целью уменьшить напряжение на продовольственном рынке.  

Настоящую проблему для экономики составляет огромный неформальный сектор, практически 
неконтролируемый и не облагаемый налогами. За счет экономической активности сектора обеспечивается 
практически половина производства, значительная часть доходов и большая часть конечного потребления 
домашних хозяйств.  

С неформальной экономикой необходимо добиваться существенных изменений в экономической 
политике, которые могут обеспечить нормальные условия для функционирования отечественных 
производителей. 

Поэтому необходимы комплексные мероприятия по совершенствованию налоговой системы. Причина не 
только в тяжести налогового бремени. 

Во-первых, все эти налоги невозможно собрать, и даже если, применяя весь карательно-репрессивный 
аппарат попытаться это сделать, результатом может оказаться остановка подавляющего большинства 
предприятий. 

В последнее время на государственном уровне принят ряд мер, ведущих к обеспечению налогового 
бремени и некоторому его упрощению (введение патента). В Кыргызстане налоговая система имеет сложную 
структуру с большим количеством различных налогов, сборов, отчислений, регулируемых законами с 
подзаконными актами, содержащими подчас спорные трактовки ряда положений. 

Существующие правила и процедуры применения штрафных, финансовых санкций не способствуют 
пополнению бюджета. Уровень штрафных санкций нужно дифференцировать, классифицировать нарушения. 
Назрела необходимость специальной системы отслеживания информационного обеспечения и оптимизации 
мероприятий по повышению эффективности работы, улучшения налоговой дисциплины, повышения уровня 
информированности государственных органов о налогообложении. 

 
Выводы 

В условиях нестабильности механизмы формирования доходов и осуществления расходов уязвимы. 
Сохраняется дефицит государственного бюджета, внутреннего и внешнего долга. Наличие неформального 
сектор как в номинальном, так и в реальном выражении сужает возможности государства. Необходимо 
специально отслеживать информационное обеспечение и оптимизировать мероприятия по повышению 
эффективности работы, улучшать налоговое администрирование. 
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Özet 

Günümüz dünya ekonomisi koĢullarında, hem mikroekonomi düzeyinde, hem de makroekonomi düzeyinde, 
küresel rekabet dinamikleri her geçen gün daha karmaĢıklaĢıp, daha yüksek nitelikli parametrelere doğru dönüĢüm 
geçirmektedir. Bu çerçevede, hem firmalar hem de ülkeler, küresel rekabette değiĢen rekabet mimarisini etkin bir 
Ģekilde çözümlemek, amaçlarını doğru bir Ģekilde yapılandırmak ve bu amaçlara etkin bir Ģekilde ulaĢmak için, kendi 
yapılarını-stratejilerini de bu rekabet dinamiklerine en uygun Ģekilde uyarlamak zorundadırlar. Küresel rekabet 
sürecinde baĢarılı olmayı en önemli faktörlerin baĢında teknoloji ve inovasyon alanında lider giriĢimciler olan tekno-
giriĢimciler ve tekno-giriĢimcilik gelmektedir. 

Bu bağlamda, çalıĢmanın temel amacı, yüksek küresel rekabet koĢulları altında, ülkelerin ve kurumların, küresel 
rekabette güçlerini, kazançlarını/refahlarını artırabilmelerinde, en önemli faktörlerin baĢında, bilim-teknoloji inovasyon 
temelli giriĢimcilik stratejisi geldiğini, sistematik bir yaklaĢımla analiz etmektir. Tekno-giriĢimcilerin ve tekno-
giriĢimciliğin mikroekonomi ve makroekonomi düzeyinde desteklenerek geliĢtirilmesi için gerekli olan etkin ekonomi 
politika ve stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması sürdürülebilir küresel rekabet gücünü, ekonomik büyümeyi ve 
toplumsal refahı yakalamak açsından son derece büyük önem arzetmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tekno-GiriĢimcilik, Küresel rekabet gücü, Ekonomik Büyüme. 
 
 

1. GiriĢ 
Dünya ekonomisinde her geçen gün küresel rekabetin Ģiddetlenmesiyle, mikroekonomi düzeyinde bakıldığında, 

kurumların varlıklarını ve kârlılıklarını sürdürebilmeleri daha da zorlaĢmaktadır. Mikroekonomi bazında firmaların 
izleyecekleri strateji ve politikaların merkezine, bilim-teknoloji inovasyon temelli fark yaratma giriĢimciliğini/bilincini 
yerleĢtirmeleri, bu bilinci kurumlarına içselleĢtirmeleri, kurumsal mimarilerini bu stratejiye göre inĢaa etmeleri, 
firmaların varlıklarını ve kazançlarını sürdürmeleri olasılığını yükseltecektir. Bilim-teknoloji inovasyon temelli fark 
yaratmayan, bunun için gerekli yenilikçi, giriĢimci kurum kimliğini kazanamayan kurumlar rekabette geri kalarak 
varlıklarını koruyamayacaklardır. Bu durumda firmalara düĢen görev, bilinçli-sistematik-güçlü-etkin bir çabayla, 
yenilikçi düĢünmenin ve giriĢimciliğin özünü, ruhunu kurumsal mimarilerine, çalıĢanlarına içselleĢtirmek, 
özümsetmektir. Organizasyon yapılarının, kurum kültürünün, rekabet anlayıĢının, yenilikçi yaratıcı ve giriĢimci bir 
zemine taĢınmaması halinde rekabette geri kalınıp piyasadan silinileceği daima akılda tutulmalıdır. Dolayısıyla bilim-
teknoloji inovasyon açısından yaratıcı, yenilikçi ve giriĢimci firmalar gelecekte ayakta kalabilecektir. 

Mikroekonomi düzeyinde olduğu gibi, makroekonomi düzeyinde bakıldığında da, değiĢen küresel rekabet 
koĢulları, ülkelerin küresel rekabet güçlerini, doğal kaynak temelli üstünlükten, bilim-teknoloji inovasyon temelli 
üstünlüğe taĢımalarını bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkarmaktadır. Makroekonomi zemininde de bilim-teknoloji 
inovasyon temelli fark yaratma giriĢimciliğini/bilincini ulusal ekonomi ve toplumsal yapılarına içselleĢtiren ülkeler, 
küresel rekabet güçlerini, uzun dönem iktisadi büyümelerini, varlıklarını ve refahlarını sürdürebilmeleri açısından daha 
güçlü bir konuma sahip olarak, küresel rekabet mimarisinin değiĢimine, güçleri oranında yön verebilmektedir. 
Mikroekonomi düzeyinde olduğu gibi, makroekonomi düzeyinde de bilim-teknoloji inovasyon temelli olarak küresel 
rekabette fark yaratıcı, yenilikçi, giriĢimci ekonomik ve toplumsal dönüĢümleri baĢaramayan uluslar da, maalesef, 
küresel rekabette geri kalarak varlıklarını koruyamayacaklardır. Bu durumda ulusal düzeyde izlenmesi gereken sosyo-
ekonomi-politik strateji, ulusal bilim-teknoloji inovasyonun kurumsal-sistematik altyapısı ve kültürünü, ekonomik ve 
toplumsal yapıya güçlü bir Ģekilde içselleĢtirmektir. Ülkelerin ve firmaların bilim-teknoloji inovasyon temelli güçleri 
arasında karĢılıklı ve güçlü bir bağlantı vardır. Firmalar bu alanda güçlendikçe ülkelerin küresel rekabet gücü artmakta 
ve ülkelerin küresel rekabet gücü arttıkça da firmaların küresel rekabet gücü yükselmektedir. Bu ise toplumsal refahın 
artmasına imkan vermektedir. 

 
2.  GiriĢimciliğin Ekonomideki Rolü ve Önemi 

GiriĢim, sözlük anlam olarak bir iĢe giriĢmedir (Türk Dil Kurumu, 2011). GiriĢimci ise, belirsizlik altında, bir 
alanda sonuç almak için giriĢim yapan kiĢi veya kurumdur. Ġktisadi faaliyet açısından bakıldığında, giriĢimci, belirsizlik 
altında, kaybetme riskini üstlenerek bir amaca (ki bu amaç temel olarak anlamlı karlılıktır) ulaĢmak için giriĢimde 
bulunan kiĢi veya kurumdur. 

GiriĢimcileri ve giriĢimciliği çok farklı açılardan tanımlamak mümkündür. Bunlardan birisi, giriĢimcinin, kendi 
hesabına veya bir kurum hesabına göre giriĢim yapmasıdır. Eğer bir giriĢimci, bağımsız olarak kendi hesabına iĢ 
yapıyorsa (entrepreneur) bağımsız giriĢimcidir. Ancak bir kuruma bağlı olarak, kurum hesabına giriĢimde bulunuyorsa 
bu içgiriĢimci (intrapreneur) olarak tanımlanmaktadır. 

GiriĢimciliğin tarihsel geliĢim süreci, ekonominin tarihsel gelĢim sürecine göre farklılaĢmıĢtır. Bu bağlamda, 
iktisat biliminde de giriĢimcinin rolü her zaman çok önemli olmuĢ, iktisadi katma değeri yaratmada, üretim faktörlerini 
yöneten, temel riski üstlenen ve bu risk sonucunda kar elde eden kiĢi olarak tanımlanmıĢtır. Tablo-1‘de iktisat 
biliminde, giriĢimcilik üzerine temel katkı yapan iktisatçıların, giriĢimcilerin rolleri üzerine yaptıkları tanımlar 
verilmiĢtir. Buna göre, tanımlardaki temel nokta bir kazanç elde etmek için, risk alan, kıt kaynakları yöneten, yöneten, 
koordine eden, sorumlu karar verici, fırsatçı, yenilikçi olarak karĢımıza çıkmaktadır. GiriĢimcinin kar elde 
edebilmesinin en temel prensiplerinden birisi, yeni kar alanları yaratmaktır. Bu ise yenilikçi, giriĢimci ve atik olmasını 
gerektirmektedir. 

mailto:fahrisolak@marmara.edu.tr
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Tablo-1. Ġktisat Teorisinde GiriĢimcilik Üzerine Temel Katkı Yapan Ġktisatçılar 

Yıl Ġktisatçı GiriĢimsel Rol Tanımı 

Klasik Dönem 

1755  R. Cantillon  GiriĢimci (Entrepreneur) Terimini kullandı ve Spekülatör, olarak tanımladı. 

1800  J. B. Say  Koordinatör, olarak tanımladı. 

Erken Neo-Klasik Dönem 

1890  A. Marshall  Koordinatör, yenilikçi, arbitrajcı (fiyat farkını kara çeviren) , olarak tanımladı. 

1907  F. B. Hawley  Çıktı sahibi (riski üstlenen), olarak tanımladı. 

1911  J. A. Schumpeter  Yenilikçi (innovator), olarak tanımladı. 

1921  F. Knight  Belirsizlik altında, sorumlu karar verici, olarak tanımladı. 

1925  F. Edgeworth  Koordinatör, olarak tanımladı.  

GeliĢmiĢ Neo-Klasik Dönem 

1925  M. Dobb  Yenilikçi (innovator), olarak tanımladı. 

1927  C. Tuttle  Belirsiz altında sorumluluk sahibi, olarak tanımladı. 

Modern Neo-Klasik Dönem 

1973  I. Kirzner  Arbitrajcı ve karlı fırsatlar için atik olan,  

1982  M. Casson  Belirsizlik altında kıt kaynakların koordinasyonunu sağlayan, olarak tanımladı.  

1993  W. Baumol  Varolan teĢvik yapısından etkilenen Yenilikçi ve Yönetici, olarak tanımladı. 

Kaynak: AIDIS, R. (2003) Entrepreneurship and Economic Transition, Tinbergen Institute Disccussion Paper, Amsterdam, 2003-

015/2, s. 3, <http://www.tinbergen.nl/ uvatin/03015.pdf>, 10.03.2011 

Ayrıca Bkz. Link, A.N. ve Siegel, D.S. (2007)., Innovation, Entrepreneurship, and Technological Change., Oxford University 

Press, s. 26. 

 
GiriĢimciliğin ve teknolojik yeniliklerin-inovasyonların kapitalist sistem üzerindeki etkilerini inceleyen en önemli 

iktisatçılardan birisi Joseph Schumpter‘dir. Schumpeter, (1928, 1934, 1939 ve 1950) çalıĢmalarında, kapitalist sistemin 
geliĢmesinde, büyümesinde ve iktisadi dalgalanmalara maruz kalmasında en önemli etkenin, giriĢimciler ve 
giriĢimcilerin iktisadi yenilikleri (inovasyon) icat etmeleri ve piyasaya sürmeleri olduğunu belirtmiĢtir. Schumpeter icat 
(invention) ve inovasyon (innovation) arasındaki ayrımı yapmıĢtır. Buna göre icadı yapanlar bunu her zaman 
inovasyona dönüĢtüremeyebilir, giriĢimci icadı ticari baĢarı kazandıracak inovasyonlara dönüĢtürecek kiĢidir. 
Schumpeter‘e göre kapitalist sistemin temel dinamizmi (motoru) giriĢimcilerden ve yeniliklerden kaynaklanır. 
GiriĢimcilerin ortaya koyduğu, yeni tüketici malları, yeni üretim ve taĢıma yöntemleri, yeni pazarlar ve yeni endüstriyel 
organizayon yapıları kapitalizmin beslenme kanallarıdır. Öyle ki, giriĢimci ruh, yenilikçi baĢarılara imza attığı sürece 
kapitalizm geliĢr, ancak giriĢim ruhu ve inovasyon ruhu öldüğü vakit, kapitalizm de ölür (Prodan, 2007: 4). Ayrıca her 
yenilik, bu yenilik karĢısında duramayan iĢletmeleri iflas ettirir. Schumpeter bu bağlamda, yenilik yaparak yeni katma 
değer alanları açana, eski köhnemiĢ yapıları yıkan giriĢimcileri, sadece mevcut kaynakları tüketerek hayatta kalmaya 
çalıĢan kapitalistler karĢısında yüceltiri (Blanco, (2007: 3). Biyolojideki mutasyon ne ise kapitalist sistemdeki kesintisiz 
devrimsel (yenilikleri) yaratıcı ve (eskileri) yıkıcı süreç de aynıdır. Bu yaratıcı yıkım süreci kapitalizmin temel 
gerçeğidir. Schumpeter‘ göre kapitalist sistemde firmaların asıl rekabet çizgisi fiyat üzerinden olmayıp, ürünler, 
süreçler, pazarlar ve stratejilerde, yenilik yaratma üzerindendir. Bu yüzden kapitalizmdeki rekabet yapısı gerçekte çok 
boyutludur. Her iktisadi yenilik, emek verimliliğini ve kârlılığı artıracağı için, yeniliğin önem derecesine göre 
ekonomide geniĢleyici bir dönemi mümkün kılar. Ancak yeniliğin bu etkisinin zamanla geride kalması sistemi tekrar 
baĢlanıç noktasına getirir. Ancak bu noktaya gelmeden yeni iktisadi yenilikler olabilir, bu durumda sistemin geliĢmesi 
yeniliklerein sıklığına ve önemine bağlı olmaktadır. Yeniliklerin ortaya çıkmasında ekonomik konjonktür ve 
giriĢimciler için finansal kaynak imkanı önem arzetmektedir (Sarıdoğan-Turanlı, 2010: 43-45). Schumpeter‘e göre 
endüstriyel inovasyonun iki farklı yapısı sözkonusudur, bu yapılar literatürde Schumpeter Mark I ve Mark II olarak 
tanımlanmaktadır (Keklik, 2003:X). Mark I‘de inovasyonun temel kaynağı yüksek rekabet altında çalıĢan küçük 
firmalar iken, Mark II‘de inovasyonun kaynağı oligopolistik rekabet altında çalıĢan büyük firmalardır. Birinci aĢamada, 
inovasyonun temel kaynağı giriĢimci ruhuna sahip küçük iĢletmeler iken, ikinci aĢamada büyük araĢtırma geliĢtrme 
(AR-GE) laboratuvarına sahip büyük iĢletmelerdir. Schumpeter‘e göre uzun bir iktisadi konjonktürün baĢlangıç 
aĢamasında Mark I yapısı sözkonusudur, bu aĢama yaratıcı yıkım (creative destruction) aĢaması ile karakterize edilir, bu 
aĢamada temel aktörler yenilikçi firmlar ve giriĢimcilerdir. Teknolojik açıdan endüstriye giriĢ kolaydır. Yenilikçi yeni 
firmalar, yeni inovasyonlarla endüstriye girer ve endüstrideki mevcut firmaların tüm geçerli olan üretim, organizasyon, 
dağıtım yapılarını sürekli olarak yıkarak daha önceki inovasyonları yarattığı rant benzerlerini ele geçirirler. 
Konjonktürün geniĢleme aĢamasında küçük firmalar ve öncü sektörler olgunlaĢarak yaratıcı birikim (creative 
accumulation) Mark II ortaya çıkar. Mevcut firmalar bu aĢamada her açıdan güçlüdür ve yeni firmalara endüstriye 
giriĢlerinde engeller çıkartırlar. Konjonktürün bitimine doğru yeni inovasyonlar ortaya çıkar bunlar yeni öncü sektörler 
yaratırken eski sektörlerin de yeniden yapılanmasına yol açarlar. Bu dönemde yeni bir iktisadi toparlanma evresi söz 
konusudur, bir dönemden diğerine geçiĢ evresi boyunca endüstrilerde turbülanslar olabilecektir. 

GiriĢimciliğin ekonomik sistem açısından önemi görüldüğü gibi, bir yandan varlığıyla dinanmizmiyle kapitalist 

sistemi ayakta tutan diğer yandan ise, giriĢimciliğin dinamizminin yokluğuyla kapistalist sistemin aĢamalı olarak 

sosyalist sisteme dönüĢmesine yol açacak kadardır. 

 
3. Tekno-GiriĢimciliğin Tanımı, BileĢenleri ve GeliĢmesini Etkileyen Faktörler 

GiriĢimci, belirsizlik altında bir sonuca ulaĢmak zorunda olduğu için, amacına ulaĢmak için gerekli olan tüm 
araĢtırmaları yapıp, gerekli tedbirleri alarak uygun stratejilerle amacına ulaĢmak zorundadır. Günümüzde küresel 
rekabet koĢulları sürekli değiĢip geliĢtiği için, küresel rekabet koĢullarında amaçlarına ulaĢmak isteyen giriĢimciler de, 
küresel rekabetin gereklerine göre gerekli dönüĢümleri yaparak mücadele etmek zorundadırlar. Küresel rekabetin temel 
dinamiklerine baktığımızda, küresel rekabet üstünlüğünün kaynakları, geçtiğimiz yüzyıl boyunca, sahip olunan doğal 
kaynak üstünlüklerinden hızla uzaklaĢarak, bilim-teknoloji-inovasyon temelli kazanılmıĢ üstünlüklere doğru dönüĢüm 
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geçirmektedir. Bu bağlamda, küresel rekabet üstünlüğünün temel kaynağı bilim-teknoloji-inovasyon olması sebebiyle, 
küresel rekabet alanında mücadele eden giriĢimcilerin de, bilim-teknoloji-inovasyon açısından rekabet üstünlüğü 
sağlayacak Ģekilde kendilerini dönüĢtürmeleri gerekmektedir. Bilim-teknoloji-inovasyon temelli olarak, küresel rekabet 
üstünlüğünü kazanmak için giriĢim faaliyelerini sürdüren giriĢimcileri, tekno-giriĢimci olarak tanımlayabiliriz. Bu 
bağlamda, bilim-teknoloji-inovasyon temelinde yapılan giriĢimciliğe de tekno-girĢimcilik denilebilir. Tekno-
giriĢimcilik, bilim-teknoloji-inovasyon geliĢtirmenin ve bunu ticari baĢarıya dönüĢtürmenin bir sürecidir. Bu süreç ne 
kadar iyi yönetilirse elde edilecek kazanımlarda o kadar yüksek olacaktır. 

Tekno-giriĢimcilik, giriĢimciliğin bir alanı olarak son dönemde geliĢmekte olan bir alandır. Temel amacı, teknoloji 
yoğun bir çevredeki giriĢimsel faaliyetlere odaklanmasıdır. Tekno-giriĢimcilik, giriĢimcilikle ilgili risk faktörleri ile 
teknolojik geliĢmenin yüksek belirsizliğini birlikte yönetmeyi hedefler. Yeni teknoloji geliĢtirme ve ticarileĢtirme 
sürecindeki giriĢimcilik faaliyetleri, diğer girĢimcilik alanındaki faaliyetlere göre iki daha fazla risklidir (Thérin, 2007: 
ix). 

Blanco‘ya (2007: 3) göre, teknoloji temelli giriĢimcilik, Avrupa‘nın ekonomik değer yaratımında ve geliĢmesinde 
en önemli kaynaklardan birisidir. Bu sebeple, tekno-giriĢimciliğin geliĢmesi için gerekli olan her türlü destekleyici 
ekonomi politikaları uygulanmaktadır. Ne var ki, tekno-giriĢimcilik üzerinden elden edilen sonuçlardaki katma değer 
yüksek olmasına rağmen, sonuç almak, kazanç elde etmek katlanılan risk de diğer faaliyetlerdeki giriĢimciliğe göre iki 
kat daha fazla risklidir. Çünkü teknoloji geliĢtirme ve ticarileĢtirme süreci çok yüksek riskleri olan bir faaliyet alanıdır. 

Literatürde, tekno-giriĢimcilik yerine pek çok farklı ifade (technology entrepreneurship, technical 
entrepreneurship, techno-entrepreneurship, technopreneurship gibi) kullanılabilmektedir. Aynı Ģekilde pek çok tanımda 
sözkonusudur. Bu tanımlardan bazıları Ģunlardır (Prodan, 2007: 26): 

Dorf-Byers (2005)‘e göre, tekno-giriĢimcilik, yüksek potansiyelli, teknoloji yoğun ticari fırsatları, yetenekler ve 
sermaye gibi kaynakları toplayarak, hızlı büyüme ve önemli bir riski, temel karar almak prensipleri ile yönetmeyi içeren 
bir tür iĢ liderliği tarzıdır. Teknoloji giriĢimcileri, bilim ve mühendislikte meydana gelen önemli ilerlemeleri, müĢteriler 
için daha iyi ürün ve hizmetlere dönüĢtürerek kazanç elde eder. Lider teknoloji giriĢimcileri, odaklanma, tutku ve 
kazanmak için amansız bir istek içindedirler. 

Shane-Venkataraman (2004)‘a göre, tekno-giriĢimcilik, giriĢimcilerin, organizasyonel kaynakları ve teknik 
sistemleri bir araya getirme süreçleri ve fırsatları yakalamak için giriĢimci firmalarca oluĢturulan stratejilerdir.  

Kanada Mühendislik Akademisi‘ne (1998) göre tekno-giriĢimcilik, bir veya bir kaç kiĢinin, vizyonları ve 
amaçlarına ulaĢmak için finansal riskleri kabul ederek, bilimsel ve teknik bilgiyi yenilikçi bir Ģekilde uyguladıkları bir 
iĢe baĢlamaları ve yönetmeleridir.  

Blanco, (2007: 3)‘göre, tekno-giriĢimciler, yeni teknoloji temelli çözümler üretmek için araĢtırmalar yapıp, elde 
ettikleri sonuçları değer yaratan çözümlere çevirip ticarileĢtirerek ekonomik kazanımlar elde etmeye çalıĢırlar. Tekno-
giriĢimcilik, geliĢme sürecinde önemli bileĢenler sözkonusudur. Bu bileĢenler Ģu Ģekilde tanımlayabiliriz (Prodan, 2007: 
27): 

 
1) Yeni teknoloji temelli bir tekno-giriĢimci 
2) Üniversiteler 
3) Kurumlar/ġirketler 
4) Sermaye / Finansman 
5) Piyasa/MüĢteriler 
6) Devlet 
7) DanıĢmanlar 
 
Bu bileĢenlerin hepsi, tekno-giriĢimcilern ekonomiye yüksek düzeyde katma değer yaratması için bir destek 

altyapısı-ağı yaratır. Tekno-giriĢimciler, kendileri için gerekli olan, bilimsel, teknolojik geliĢmeleri, üniversitelerden 
temin ederler, bu bilgileri piyasada ticari baĢarı kazandıracak ürün ve hizmetlere dönüĢtürerek bu iĢle ilgilenen 
kurumlara-Ģirketlere satarlar veya iĢbirliği yaparlar. Bu süreçte kendilerinin ayakta kalması için finansal desteğe ihtiyaç 
duyarlar, finansal desteği, tekno-giriĢimcilik, üzerine finansman ayıran finans kurumları veya bu iĢte gelecek gören 
iĢletmeler sağlar. Devlet pek çok açıdan tekno-giriĢimcilik sistemine destek sağlar. TeĢvikler, finansman altyapı gibi 
kolaylıklar sağlar. DanıĢmanlar ise sürecin bütünü görerek sistemin amaç göstergelerinin iyileĢmesi için danıĢmanlık 
yaparlar. Sonuçta bu süreçlerden elde edilen çıktılar piyasaya sunulur ve müĢterilerin tutması sağlanır. Süreç ne kadar 
baĢarılı yönetilirse, elde edilecek kazanımlarda o kadar yüksek olacaktır. 

ġekil-3.1.‘de Porter tarafından geliĢtirilmiĢ olan elmas modelinin, tekno-giriĢimcilik için kümelenme (clustering) 
versiyonu verilmiĢtir. Buna göre tekno-giriĢimcilerin daha güçlü bir Ģekilde geliĢmesinde, coğrafi yakınlaĢma, faktör ve 
talep cephesinim güçlü olması ve iĢbirliğiyle ortaya çıkan sinerji, tekno-giriĢimcilerin sürdürülebilir küresel rekabet 
gücüne ve ekonomik büyümeye ulaĢmalarında son derece büyük önem arzetmektedir (Isabelle, 2007: 72) 
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ġekil-3.2‘de tekno-giriĢimciliğin geliĢmesi için bir model önerisi yer almaktadır.  

 
Buna göre, üniversite ve iĢletmelerden gelen giriĢimciler, Ar-Ge‘leri sonucunda geliĢtirdikleri teknolojik ürünler 

üzerinden giriĢimci olmak üzere, kurumlarından ayrılır, kuluçka merkezlerinde gerekli destekleri alarak büyürler, 
pazarda koĢullarında izleyecekleri baĢarılı stratejiler sayesinde yükselmeye çalıĢırlar. 

Isabelle, D.I. (2007). ―S&T commercialization strategies and practices‖, F. Thérin, (Der.) Handbook Of Research 

On Techno-Entrepreneurship, Edward Elgar, s.72. 

 

ġekil. 3.1. Tekno-GiriĢimciler Ġçin Kümelenme Elması (Porter‘ın Elmas Modeli, 1990) 

Firma Stratejisi Ve Rekabet Ġçin 
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4. Tekno-GiriĢimciliğin ve Küresel Rekabet Güçlerinin GeliĢmesi Ġçin Bir Sistem Önerisi 
Mikroekonomi açısından incelendiğinde tekno-giriĢimciler, kendi amaçlarına ulaĢmak için rekabet üstünlüğü 

sağlayacak stratejiler geliĢtirmelerine karĢın, tekno-giriĢimciler makroekonomik politikalara tek baĢlarına yöne vermeleri 
güç olmaktadır. Bu sebeple, makroekonomi düzeyinde, tekno-giriĢimcilerin, küresel rekabet üstünlüğüne katkı yapacak 
Ģekilde ulusal iĢ ve rekabet ikliminin iyileĢtirilmesi son derece büyük önem arzetmektedir. 

ġekil-4.1‘te tekno-giriĢimciler için küresel rekabet gücü destek sistemi temel iĢlevsel yapısı ve hedefleri verilmiĢtir. 
Buna göre, sistemin yapısında, merkezde tekno-giriĢimciler için kurumsal yönetim yapısı ve destek sistemleri yer 
almaktadır.  

Bu sistemler içerisinde, tekno-giriĢimciler için küresel rekabet gücü destek sistemi kurumsal yönetim yapısının temel 
iĢlevi, sisteminin beyni rolünü üstlenmektir. Kurumsal yönetimin temel amacı, küresel rekabet gücünü yükseltmek için, 
amaçlar, politikalar, stratejiler geliĢtirmek, alt sistemleri bu amaç ve stratejileri gerçekleĢitirmek için uyumlu ve etkin bir 
Ģekilde çalıĢtırmak. Küresel rekabet gücü deste sisteminin, yönetim, denetim ve iyileĢtirilmesi için gerekli tedbirleri 
almaktır. Zamana ve koĢullara göre, sistemi ve iĢleyiĢ yapısını geliĢtirmektir. Kurumsal yönetim sisteminde temel 
paydaĢlar, kamu kesimi, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kesimi temsilcilerinden oluĢması hedeflenmektedir. 
Yönetimde her bir kesim bir yandan kendi amaçları için sisteme yön verir diğer yandan sistemin amaçlara ulaĢması için 
iĢbölümü çerçevesinde destek verir. Sistemin örgütlenmesi ve finansal olarak kendisini sürdürülebilir kılmasında paydaĢlar 
arasında iĢbirliği yapılır. 

Tekno-giriĢimciler için küresel rekabet gücü destek sisteminde alt bileĢenler, küresel rekabet gücü sisteminin 
çalıĢması için kendilerine verilen iĢlevleri yerine getirir. Bu iĢlevlerin temel özellikleri, Tablo-4.1.‘de detaylı bir Ģekilde 
verilmiĢtir. Alt sistemlerin paydaĢları olarak kamu sektörü, özel sektörü, üniversiteler ve sivil toplum kurumları, 
uzmanlıklarına göre bir iĢbölümüne girerekk alt sistemlerin ana sistemin daha etkin ve güçlü çalıĢmasına yardım ederler. 
Tasarlanan küresel rekabet gücü sisteminin, mikroekonomi ve makroekonomi düzeylerinde küresel rekabet üstünlüğünü 
sağlamak için çalıĢır. Mikroekonomi düzeyinde bu süreç, bir yandan sektörler ve firmalar düzeyinde diğer yandan, ise 
bölgeler ve iller düzeyinde gerçekleĢtirilmeye çalıĢılır. Küresel rekabet gücü sisteminin temel hedefi ise, küresel pazarlarda 
ve ulusal pazarda, tüm iktisadi birimlerin küresel rekabet gücünü yükselterek, uzun dönemde sürdürülebilir ekonomik 
büyüme ve toplumsal refaha katkı yapmalarını sağlamaktır. 

ġekil-4.2.‘de tekno-giriĢimciler için küresel rekabet gücü destek sisteminin genel yapısı ve iĢleyiĢi verilmiĢtir. Buna 
göre sistemin temel aktörleri, kamu kesimi, özel sektör, hem reel sektör hem de finansal sektör olarak yer almaktadır, 
üniversiteler, tüketiciler, sivil toplum kuruluĢları ve dıĢ dünyadır. Diğer yandan, küresel rekabet gücü etkileyen faktörler 
olarak 24 tane faktör tanımlanmıĢtır. Bu faktörler küresel rekabet gücü sisteminde 10 alt sistemde sınıflandırılmıĢtır. Bu 
faktörler koĢullara göre değiĢiklik gösterebilir. Amaç bu faktörleri, rekabet üstünlüğünü artıracak Ģekilde iyileĢtirmektir. Bu 
bağlamda, aktörler ve faktörlere bağlı olarak, küresel rekabet gücü sisteminin iĢleyiĢ sürecinde, öncelikle, ulusal rekabet 
gücü örgütlenme, yönetiĢim ve iĢbirliği modeli geliĢtirilir, daha sonra tekno-giriĢimcilik için mevcut durum (SWOT) 
analizi yapılır, buna bağlı olarak amaçlar tanımlanır ve amaçları geliĢtirmek için küresel rekabet gücü politikaları-
stratejileri geliĢtirilir ve uygulanır. Stratejilerin baĢarılı olabilmesi için, mikroekonomi ve makroekonomi düzeyinde rekabet 
gücü yapısın tüm yönleriyle bütüncül olarak güçlendirilir. Bu stratejilerle, ekonomi genelinde, maliyetlerin düĢmesi, 
verimliliğin, kalitenin, ürün çeĢitliliğinin ve inovasyonların yükselmesi sağlanır. Bu geliĢmeye bağlı olarak da küresel 
pazarlarda, küresel rekabet gücünde artıĢı sağlanır, bu ise sürdürülebilir ekonomik büyüme, kalkınma ve toplumsal refah 
artıĢının süreklilik kazanmasını sağlar. Küresel rekabet gücü sistemi, sürekli olarak değiĢen küresel koĢullara göre 
yenilenir, geliĢtirilir ve iyileĢtirilir. 



 

 

 
 

 

 

TEKNO-GĠRĠġĠMCĠLĠK KÜRESEL REKABET DESTEK SĠSTEMĠ  REKABET 

ÜSTÜNLÜĞÜ 

HEDEFĠ 

K
Ü

R
E

S
E

L
 P

A
Z

A
R

 
U

L
U

S
A

L
 P

A
Z

A
R

 

TEKNO-GĠRĠġĠMCĠLĠK 

DÜZEYĠ 

MĠKROEKONOMĠ 

  

MAKROEKONOMĠ 

Düzeyinde 

TEKNO-

GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN 

Yükseltilmesi 

BÖLGELER 

Düzeyinde 

TEKNO-

GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN 

Yükseltilmesi 

 
ĠLLER 

Düzeyinde 

TEKNO-

GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN 

Yükseltilmesi 

 

SEKTÖRLER 

 Düzeyinde 

TEKNO-

GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN 

Yükseltilmesi 

 
ĠġLETMELER 

Düzeyinde 

TEKNO-

GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN 

Yükseltilmesi 

 

Tablo - 4.1. Tekno-GiriĢimcilik Küresel Rekabet Destek Sistemi 
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Tablo - 4.2. Tekno-GiriĢimcilik Küresel Rekabet Gücü Sistemi ĠĢleyiĢ Yapısı 
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5. Sonuç 
Dünya ekonomisinde, küresel rekabet gücü koĢullarındaki sürekli ve hızlı değiĢim, hem mikroekonomi hem de 

makroekonomi alanında bu rekabete ayak uyrdurmayı zorunlu kıldırmaktadır. Aksi halde bu rekabet ayak uyduramayan 
ülkeler, firmalar piyasadan silinecektir. Bu bağlamda, küresel rekabetin değiĢen dinamiklerine baktığımızda en önemli 
kriterin, rekabetin, geleneksel doğal kaynaklar üstünlüğünde hızla bilim-teknoloji-inovasyon temelli üstünlüğe 
kaydığını görüyoruz. Bu sebeple, gerek mikroekonomi düzeyinde, firmalar ve bireyler, gerekse de makroekonomi 
düzeyinde ülkeler, küresel rekabet güçlerini yükseltmeleri için bilim-teknoloji-inovasyon temelli küresel rekabet 
stratejileri geliĢtirmek zorundadırlar. Dolayısıyla, giriĢimcilerin de artık, tekno-giriĢimciler olarak dünya ekonomisine 
entegre olmaları yüksek risklerin yanında yüksek kazanımları da birlikte getirmektedir. 

Ülkelerin küresel rekabette baĢarılı olabilmeleri için, tekno-giriĢimcilik alt yapısını geliĢtirmesi, tekno-giriĢimciliği 
teĢvik etmesi ve makroekonomi düzeyinde, tekno-giriĢimciliği besleyen bir genel tekno-giriĢimcilik destek sistemi 
kurması, mikroekonomi alanında tekno-giriĢimciler için, kümelenme, tekno-park, tekno-giriĢimci modellenmeleri tesis 
ederek, tekno-giriĢimciliğin küresel rekabet gücünü artırması, küresel düzeyde tekno giriĢimciler geliĢtirmesi, 
sürdürülebilir küresel rekabet gücüne, ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha ulaĢmada son derece büyük önem 
arzetmektedir. 
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Özet 

GiriĢimci son yılların en önemli değerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Üretim faktörlerini bir araya 
getirerek oluĢturduğu sinerjiyi iĢletmeciliğe taĢıyarak yönetim fonksiyonlarını icra etmektedir. Hayallerinden bir aĢ, bu 
aĢından bir iĢ ve bu iĢinden zenginlik yaratan özel kiĢi olarak tanımlayabileceğimiz giriĢimci, araĢtırma ve geliĢtirme 
boyutunu hayatının her aĢamasında farkında olarak ya da olmadan iĢin odağına yerleĢtirmiĢtir. 

Günümüzde iĢletme fonksiyonlarının temellerini oluĢturan satın alma, üretim ve pazarlama fonksiyonları her gün 
artan rekabet Ģartlarında kendilerini geliĢtirme noktasında hızlı ve etkin olmak zorunda kalmıĢlardır. Bilimsel bilginin 
ticari hayatın vazgeçilmezi halini almasıyla inovatif bir rol üstlenen Ar-Ge çalıĢmaları giriĢimcileri heyecanlandırmıĢtır. 
Artık iĢletme fonksiyonları içerisinde Ar-Ge sayılmakta ve organizasyon Ģemalarında ilk bakılan birim olmaktadır. 

Rekabetçi Ģirketlerin rekabet ortamında en önemli savunma ve/veya saldırı aracı olarak artık Ar-Ge ‘yi 
kullandıklarını görüyoruz. Özellikle giriĢimcilik serüveninin uzak geleceklere taĢınması yenilik ve yaratıcılığın 
ekonomik değere dönüĢmesine bağlı bir gerçeklik olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede Türkiye‘de KOBĠ cenneti 
olarak bilinen Konya il merkezi içerisindeki organize sanayi bölgelerinde yer alan iĢletmelerin giriĢimcilerine Ar-Ge ve 
giriĢimci tutumlarını ölçen anket uygulanarak SPSS programında değerlendirilmiĢ ve sonuçlar yorumlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimci, Ar-Ge, Konya. 
 

ENTREPRENEUR WITH R&D DIMENSĠON: AN APPLICATION IN KONYA INDUSTRY 
 
Abstract  

Entrepreneur is accepted as the most valuable thing of recent years. Carrying synergy that is created by production 
factors to business performing management factors. We can define entrepreneurs as create meal from dreams, business 
from meals and wealth from this business. Entrepreneurs placed research and development dimension in every phase of 
his life being aware or without. 

They have to be fast and effective in developing themselves in purchasing, production and marketing functions 
that consists of basic business functions. Scientific knowledge becoming indispensible of commercial life, R&D 
abilities excited entrepreneurs. R&D is accepted as one of the business functions and takes part in organization chart. 

We see competitive companies using R&D as the most important defense and /or attack tools in competitive 
environment. Especially moving entrepreneurial adventures to distant future, it should not be forgotten that creativity 
and innovation is a reality transforms into economic value. In this context , in Konya that is known as centre of SME‘s 
in Turkey, a survey is applied to entrepreneurs to measure R&D and entrepreneurship attitudes and evaluated in SPSS 
program and discussed.  

Key Words: Entrepreneur, research and development, Konya. 
 
 

1. Kavramsal olarak GiriĢim ve GiriĢimci 
GiriĢimci kelimesi bir Ģeyi yapmaya baĢlayan kiĢi anlamına gelmekte olup, giriĢmek fiilinden türemiĢtir. Tarihsel 

olarak baktığımızda giriĢimci diye Türkçe‘ye çevrilen "entrepreneur" Fransızca kelime entreprendre'den gelmektedir 
ve anlamı bir Ģey yapmaktır. Bu yalın anlamının yanı sıra kelimenin Avrupa dillerinde ilk kullanımı 1734‘de Fransız 
iktisatçı Cantillon‘na kadar gitmektedir. Cantillon‘a göre, entrepreneur ―belirsiz bir gelecek karĢısında, kiĢinin kendi 
kendini istihdam etmesi‖dir. Cantillon‘un bu tanımını daha anlaĢılır hale ise 20. yüzyıl baĢlarında Avusturyalı düĢünür 
Joseph Schumpeter giriĢimciliği temel öğesi olarak ―yaratıcı yıkım‖ kavramını ortaya koymuĢtur. GiriĢimci, yeni bir 
düĢüncesi, yeni bir tarzı olan kiĢidir. Bu yeni düĢünce ve/veya tarzı uygulayabilmesi için, eski ile hesaplaĢması, 
gereğinde eskiyi yıkması gerekmektedir. GiriĢimci bir defaya mahsus yenilik yapan değil, sürekli yenilik peĢinde koĢan 
kiĢidir. Yani Schumpeter‘in yaratıcı yıkımı bir tür ―sürekli devrim‖dir. (Özel, 2009;36)  

Türk Dil Kurumu Sözlüğü‘nde giriĢim;‖bir iĢe giriĢme, teĢebbüs‖ giriĢimci ise ―ticaret, endüstri gibi alanlarda 
sermaye koyarak giriĢimde bulunan kimse, müteĢebbis‖ olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda giriĢimcilik, çevrede 
ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya veya yeni fırsatlar yaratabilme amacıyla, ürün veya hizmet üretmek için üretim 
faktörlerine sahip olma, bunları örgütleme kabiliyeti ve risk alma yeteneğini ifade eder. (ErdoğmuĢ, 2009:243) 

GiriĢimci tanımı yapılırken hemen hepsinde yenilik ve değiĢim, esneklik, dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve 
geliĢim odaklı olma gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Sonuç olarak giriĢimciyi bir hayali olan ve bu 
hayalinden bir aĢ elde edebilen bu aĢından bir iĢ çıkaran ve bu iĢinden hem kendi hem de toplum için yeni ve farklı bir 
zenginlik yaratan kiĢi olarak tanımlayabiliriz. 

 
1.1 GiriĢimcinin özellikleri 

GiriĢimcilik konusunda pek çok çalıĢması bulanan Tekin‘e(2005;20-21) göre, giriĢimcilere yaratılıĢ ve güdüler 
açısından bakıldığında birçok değiĢik özelliklere sahip oldukları görülecektir. Ancak konuyla ilgili yapılan çeĢitli 
araĢtırmalar, baĢarılı giriĢimcilerin bazı ortak özelliklere sahip olduklarını göstermektedir. ÇalıĢtıkları iĢ kollarında 
baĢarılı küçük iĢletmeler incelendiğinde baĢarılı giriĢimcilerin ortak özelikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

1. Uygun görünen, kabul edilebilir riskleri göze alan kiĢidir. 
2. Kendine özgü bir Ģeyler gerçekleĢtirmek ve bu gerçekleĢtirdiğiyle anılmak arzusunda olan kiĢidir.  
3. ĠĢletme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde belirli sınırlar içerisinde kalmak yerine iĢletme yönteminin her 

fonksiyonunda otorite olmayı arzular ve bu konuda kendini yetiĢtirmeye çalıĢan özeliğe sahip çok yönlü bir kiĢidir.  
4. Yapılması gereken iĢi sonuna kadar izler, gerektiğinde kiĢisel olarak yoğun bir tempoyla çalıĢıp iĢ bitiricidir. 
5. Kendine güvenerek karĢılaĢacağı tüm sorunların üstesinden geleceğine inanarak çalıĢmalarını sürdürür. 
6. ĠĢin yerine getirilmesi konusunda iĢ görenlerin fikirlerini dinler ve bu amaçla izlenen yöntemlerde oldukça 

esnektir. Fakat programın uygulanmasında iĢlerin zamanında ve doğru yapılmasının da katı bir kiĢidir.  
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1.2 Niçin giriĢimci 
GiriĢimci her alandaki yeniliği baĢlatan kiĢi olduğu gibi yeniliklerin sürdürülebilmesi ve geliĢtirilmesi de onun 

karar ve uygulamaları sonucunda gerçekleĢmektedir. Günümüz iĢletme örgütleri, bir yandan insan ihtiyaçlarını 
giderirken, bir yandan da ortakların maksimum kâr sağlama amacı taĢımaktadır. Gerek hizmet edilen toplumun 
büyümesi ve geliĢmesi, gerekse iĢletme faaliyetleri sonunda elde edecekleri kârı paylaĢma kitlenin sayıcı çoğalması, 
iĢletmelerin büyüklüğünü artırmıĢtır. ĠĢletmeler bu durumda iken giriĢimciler bir yandan içinde bulunduğu sosyal 
çevresi değerlendirmekte, bir yandan da personel davranıĢlarını bir takım esaslara bağlamak istemektedirler.(Çelik, 
Akgemci, 2007:25-26) 

GiriĢimciler pazardaki fırsat ve imkânları belirleyen bunları iĢ fikrine dönüĢtüren, risk üstlenerek kaynakları bir 
araya getiren, yatırım yaparak kurduğu iĢletmesini baĢarıyla yöneten, rekabet üstü kalabilen yenilikçi bir kiĢidir. Bu 
kiĢiler bir ülkenin geliĢmesinde kalkınmasında ve refahın tabana yayılarak yoksulluğun önlenmesinde itici güç rolünü 
oynayan kiĢilerdir. Bu nedenle giriĢimcilik yeteneği ve becerisinin yaygınlaĢtırılarak üst seviyelere çıkarılması 
kalkınmanın da hızlandırılması anlamına gelecektir. Zira yeniliğin, değiĢim ve dönüĢümle birlikte teknolojini üretimde 
kullanılması, yeni ve kaliteli ürünlerin pazara sunularak insanların ihtiyaçlarının karĢılanmasında giriĢimciler öncü 
görevi üstlenmektedirler (Kaya, 2007;64). Yeni fikirlerine vizyonlarını da katarak toplumda yeni ürün çıkaran üretim 
yönetimi bulan, yeni pazarlar yaratan, yeni hammadde ve yeni organizasyonların yapılmasında katalizör görevi gören 
kiĢilerdir. 

GiriĢimcilerin önemi finansal, sosyal artistik, estetik ve çevresel sermayelerin yaratılmasında açığa çıkmaktadır. 
Çoğu kez giriĢimcilerin çabaları bir sektörde bir iĢletmenin yaratılması olmayıp, aynı zamanda sektörleri yaratmaya ya 
da biçimlendirme konusunda önemli hizmetleri açığa çıkarırlar. GiriĢimcilik konusunda bir otorite olan Michael 
Roberts, giriĢimcinin rolünü iĢi yapmaktan, öğretmeye ve daha sonra bütünü yönetmeye doğru yönelmesini 
önermektedir. Peter Drucker ise, çağımızın en önemi teknolojisinin, elektronik, genetik yada yeni maddeler değil 
―giriĢimci yönetim‖ olduğu ifade etmektedir (Yeniçeri, Ġnce, 2005;446- 494). 

 
2. Kavramsal olarak AraĢtırma ve GeliĢtirme (AR-GE) ve Önemi  

Kavramsal olarak araĢtırma ve geliĢtirme, geniĢ anlamda bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla 
sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı 
Ģeklinde tanımlanır. ĠĢletmeye yönelik tanımlamada ise araĢtırma ve geliĢtirme, iĢletmelerde yeni mamul ve üretim 
süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalıĢmalar topluluğudur (Saruhan, 1998; 86-87).  

Ar-Ge , belli bir isletme probleminin çözümlenmesinde yardımcı olan, riski daha az, geri dönüĢ oranı nispeten 
yüksek ve uzun zaman beklemeyi gerektirmeyen; mevcut bir üretim sürecinin iyileĢtirilmesi, bir mamulde değiĢiklik 
yaparak yeni mamul haline getirilmesi vb. faaliyetlere yönelik bir kavramdır (Yıldız, Kapusuzoğlu, 2008; 45). 

Ar-Ge iĢletmelerin en önemli destekleyici fonksiyonlarındandır. ĠĢletmeler hızla değiĢen çevrelerine ayak 
uydurabilmek, onlarla baĢa baĢ konuma gelebilmek ve fark atabilmek için bu fonksiyondan yararlanmaktadırlar. Çünkü 
rekabet Ģiddetlenmekte ve sürekli olarak yeni bir mamul üretimi yapılmakta veya var olan mamuller geliĢtirilmektedir. 
Dolayısıyla, iĢletmelerin yaĢama ve geliĢmeleri araĢtırma ve geliĢtirme yapabilme yeteneklerine bağlıdır. ĠĢletmelerde 
araĢtırma ve geliĢtirme fonksiyonu iĢletmenini canlılığını sürdürmesi bakımından önemli bir fonksiyondur. Bu 
fonksiyon, iĢletmenin öteki bütün fonksiyonlarında rol oynamakta, sonuçta iĢletmeyi değiĢen koĢullara karĢı ayarlayan, 
sorunlarına çözüm bulan, canlılığını sürdürüp, büyüme ve geliĢmesini sağlayan destekleyici bir özellik göstermektedir 
(http://www.odevarsivi.com/ dosya.asp?islem=gor& dosya _no =147222 20 Mart 2010).  

Yapılan istatistikler göre 2000 yılında GSMH'nın sadece % 0,6'sını AraĢtırma-GeliĢtirme'ye (Ar-Ge) harcayan 
Türkiye'ye karĢılık, Ġsveç % 3,8'ini, Finlandiya % 3,3'ünü, Japonya % 3, 1'ini, Ġsrail % 2,8'ini ve ABD % 2,7'sini 
harcamaktadırlar. Türkiye'yi karĢılaĢtırdığımız ülkeler grubu içinde sadece Meksika Türkiye'den daha az kaynağı Ar-Ge 
'ye harcıyor. Güney Kore Türkiye'nin 4,5 katı, Ġrlanda ise 2,6 katı Ar-Ge 'ye kaynak ayırmaktadırlar 
(http://www.vicebusiness.com/makale4.php 18 Mart 2010). 

 
2.1.ĠĢletmelerde Ar-Ge ‟nin yeri 

Ar-Ge genellikle bilimsel ve teknik bilgi birikimini yükseltmek için sistematik bir biçimde ürütülen yaratıcı 
faaliyet ve bu bilgi birikimini yeni uygulamalarda kullanım Ģeklidir. Anlamı daha daraltırsak Ar-Ge iĢletmelerde yeni 
mamul ve üretim süreçleri bulunarak ortaya konmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalıĢmaların bütünüdür.(Erdinç, 
2002;54). ĠĢletmelerin en önemli destekleyici fonksiyonlarından biri araĢtırma ve geliĢtirmedir. ĠĢletmede araĢtırma ve 
geliĢtirme fonksiyonu iĢletmenin canlılığını sürdürmesi bakımından önemli bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, iĢletmenin 
öteki bütün fonksiyonlarında rol oynamakta, sonuçta iĢletmeyi değiĢen koĢullara karĢı ayarlayan, sorunlarına çözüm 
bulan, canlılığını sürdürüp büyüme ve geliĢmesini sağlayan destekleyici bir özellik göstermektedir. ĠĢletmeler 
varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet gücünü arttırabilmek için sürekli ve düzenli araĢtırma-geliĢtirme eylemlerine 
giriĢmelidirler. Bu eylemler, üretim, pazarlama, örgütsel yapılanmada kullanılan sistem, yöntem veya hizmetlerin 
iyileĢtirilmesini amaçlayıp personel ve sosyal içerikli konularda olabilir. AraĢtırma-geliĢtirme konusunda izlenen 
strateji, yeni mal üretim ve pazarlamasıyla ilgili olabileceği gibi savunmaya yönelik, geleneksel, fırsatçı ve taklitçi bir 
özellik de taĢıyabilir. Bütün bu stratejiler bir yerde iĢletmenin, mevcut kaynakları en etkin ve verimli biçimde 
kullanmasını sağlayan bilimsel çalıĢmaları gerektirir ve iĢletmenin varlığı ve yaĢamını sürdürmesi ile doğrudan ilgilidir.  

http://www.odevarsivi.com/dosya.asp?islem=gor&%20dosya%20_no%20=147222
http://www.vicebusiness.com/makale4.php%2018%20Mart%202010
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ġekil 1: Ar-Ge ‘nin diğer fonksiyonlardaki destekleyici rolü 

 
 
Bundan 20 yıl öncesine iĢletme kitaplarının çoğunda Ar-Ge departmanı diye bir bölüm bulunmazdı. Ayrıca 

Ģirketlerin organizasyon Ģemalarında da yer almazdı. Fakat bugün çok hızlı değiĢimler yaĢanmaktadır. ġekil 1‘ de 
görüldüğü gibi Ar-Ge iĢletmenin temel fonksiyonlarıyla iççedir. Hatta onları Ģekillendirmektedir.  

ĠĢletmeler açısından Ar-Ge fonksiyonunun esas amacının, dinamik bir çevrede faaliyet gösteren iĢletmenin muhtaç 
bulunduğu değiĢmeyi sağlamak suretiyle yaĢamını devam ettirme, geliĢme ve büyümesine yardım etme olduğu 
söylenebilir. ĠĢletmenin bütün faaliyetlerini kapsayacak ve bunlardan rasyonellik, verimlilik ve kârlılığı maksimum 
seviyeye çıkaracak etkin bir tarzda organize etmesi gerekir. Bu nedenle zamanımızda Ar-Ge fonksiyonunun baĢarılı bir 
tarzda organizasyon ve yönetimi, piyasada rekabet üstünlüğü sağlamak yönünden her büyüklükteki iĢletme için temel 
bir sorun haline gelmiĢtir. ĠĢletme de taĢıdığı öneme istinaden Ar-Ge fonksiyonu iĢletme bünyesinde üst düzey yönetim 
kademesine bağlanması ve bu fonksiyon yöneticisine genel müdür yardımcılığı seviyesinde bir statü sağlanması 
Ģeklindedir (ġimĢek, Çelik, 2009; 280). 

 
2.2. Küçük ĠĢletmelerde Ar-Ge ve Önemi 

Ekonomik ve teknik açıdan hızla değiĢen, dinamik bir çevre içinde bulunan iĢletmelerin varlıklarını 
sürdürebilmeleri ve hedeflerine ulaĢabilmeleri ancak kendilerinin de bir değiĢim içinde olmaları ile mümkündür. 
Özellikle global rekabetle birlikte ülke ekonomisindeki ve endüstrideki yeri ve önemi gün geçtikçe artmakta olan küçük 
ve orta ölçekli iĢletmeler (KOBĠ) bu değiĢimden büyük iĢletmelere göre daha fazla etkilenmektedirler. Türkiye 
ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olan KOBĠ‘ler tüm iĢletmelerin %99,8‘ini, istihdamın %76,7‘sini 
oluĢturmaktadır (Çalıpınar, Baç, 2007; 446). 

Devlet istatistiklerine göre Amerika‘da en az 25 milyon küçük iĢletme mevcuttur (500‘ den az çalıĢanı olan 
iĢletmeler küçük iĢletme statüsündedir). Kendi adına gazete dağıtan bir çocuk, limonata satıcısı vb. kayıt altında 
olmayan pek çok bazen tek kiĢilik bazen de daha fazla çalıĢanı olan iletme vardır. 25 milyon küçük iĢletmeden 20 
milyonunda çalıĢan sayısı 50 kiĢinin altındadır. Bunlardan yaklaĢık olarak 17 milyon tanesindeki çalıĢan sayısı ise, 
iĢletme sahibi de dâhil olmak üzere, yalnızca bir ya da iki kiĢidir. Bu tür iĢletme sahipleri çok çeĢitlilik gösterirler. Lise 
terkten Harward Üniversitesi‘ni mastırla bitirmiĢ birisi, genç ya da yaĢlı, kadın ya da erkek, pek çok kendi kaderlerini 
kendileri kontrol eden pek çok giriĢimci mevcuttur. Küçük iĢletmeler paranın, aynı zamanda da beyinlerin olduğu 
yerlerdir. Amerikan ekonomisine her yıl katılan yeni iĢlerin tamamını küçük iĢletmeler yaratır. Küçük iĢletmeler, 
―araĢtırma –geliĢtirme‖ çalıĢmalarına devasa bütçeler ayıran en kârlı 1000 Ģirketten, çalıĢan baĢına ondört kat daha fazla 
buluĢa imza atmaktadırlar (Fox, 2006, 12-13).  

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) KOBĠ Ar-Ge BaĢlangıç Destek Programı Proje 
Öneri Değerlendirme Raporu AGY 201-02 Temmuz 2009 Hazırlama Kılavuzu üçüncü sayfasında, ülke kalkınmasında, 
sadece ileri teknolojilere odaklanmak değil, tüm sektörlerdeki teknoloji tabanının geliĢtirilmesi ve bilgiye dayalı 
faktörlerin özellikle KOBĠ‘lere yaygınlaĢtırılması önemlidir. KOBĠ‘lerin esnek yapıları bu firmaları yenilik faaliyetleri 
için büyük Ģirketlere oranla çok daha avantajlı kılabilmektedir. Ancak KOBĠ‘ler, ölçek ekonomisinden kaynaklanan 
sıkıntıları, nitelikli personel eksiklikleri, yönetiĢim yetersizlikleri ve finansmana eriĢim sorunları gibi nedenlerden 
dolayı çoğunlukla yenilik yapabilme potansiyellerini hayata geçirememektedirler. Diğer bir durum tespiti de, 
KOBĠ‘lerin yaptıkları ürün ve süreç iyileĢtirme veya geliĢtirme faaliyetlerini sistematikleĢtirerek Ar-Ge ve yenilik 
projelerine dönüĢtürememeleri ve proje hazırlama ve raporlama konusunda ciddi sorunları olduğunu ifade etmiĢtir. 
Burada da açıkça Ar-Ge‘nin ulusal bir politika olduğu görülmektedir. Sadece Türkiye değil gelecekte var olmak isteyen 
ülkeler artık KOBĠ‘lerde giriĢimci ve Ar-Ge‘yi birbirinden ayrı düĢünmemelidirler.  

Bugünün iĢletmelerinde gerçekleĢtirilen yenilik faaliyetleri denince AraĢtırma ve GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢmaları 
ön plana çıkmaktadır. Ar-Ge çalıĢmaları yenilik sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Fakat bu noktadan hareket 
ederek yenilik faaliyetlerinin tamamını Ar-Ge çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkan bir süreç olarak değerlendirmek 
doğru değildir. Yenilik faaliyetlerinin çoğu yüksek vasıflı iĢgücüyle, diğer iĢletmelerle ve kamu kurum ve kuruluĢlarıyla 
yapılan ortak çalıĢmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Yenilik Ģemsiye bir kavramdır ve Ar-Ge faaliyetlerini de 
kapsamaktadır (ġahin, 2009; 262). KOBĠ‘lerin, giriĢimci desteği ile teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliĢtirilerek 
daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliĢtirebilmeleri, kurumsal araĢtırma 
teknoloji geliĢtirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları 
ülkelerin rekabet güçlerini artırmada önemli baĢarılar kazandırabilir. 

ĠĢletmelerin baĢarılarında böylesine önemli rolü olan ARGE projesi planlama, yürütme ve izleme konusu ülkemiz 
iĢ dünyası ve özellikle küçük iĢletmeler için yeni bir kavramdır. Firmaların proje ve özellikle proje personeli yönetimi 
konusunda yeterli bilgi ve deneyim kazanmaları için ülke çapında yaygın tedbir alınması sağlanmalıdır. (Gök, 2009). 
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3.GiriĢimci ve Ar-Ge ĠliĢkisi 
Son yıllarda giriĢimciler sağlana destekler sonucu giriĢimcilik faaliyetleri tüm Dünya‘da büyük artıĢ göstermiĢtir. 

GiriĢimci yeni bir ticari fikir etrafında yeni iĢler kurarak pazarın büyümesini, çeĢitlenmesini ve yeni iĢ olanakları ile 
istihdamın armasını sağlayan kiĢidir. ĠĢte bu noktada tekno giriĢimcilik ortaya çıkmaktadır. GiriĢimcinin öngörü ve 
sezgi yeteneği ile Pazar yaratma ve geliĢtirme becerisine sahip olarak teknoloji geliĢtirerek yapılan giriĢimciliğe 
denilmektedir. Tekno giriĢimci teknolojiyi giriĢimcilikte etkin ve verimli kullana kiĢidir. Tekno giriĢimin en büyük 
avantajlarından bir düĢük sermaye ile yüksek büyüme hızlarına ulaĢabilmektedirler. Microsoft‘un kurucusu ve sahibi 
Bill Gates buna iyi bir örnektir (Tekin, 2005;419-420). Son dönemler de yeni bir yatırımcı türü olarak melek 
yatırımcılar oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bunlara iyi bir örnek ise henüz 40 yaĢında olan Aykut ġenkut‘dur. Ġnternet devi 
Google‘ın ilk Türk çalıĢanı olan ġenkut, 2005‘de ayrıldığı Google‘dan aldığı milyonlarca dolarlık tazminatla, iyi bir 
fikri olan ancak sermayesi bulunmayan küçük Ģirketlere yatırım yapan bir ‗melek yatırımcı‘ oldu. ġenkut, kendi 
alanında 5 yıl içinde sıfırdan ABD‘nin en büyük yatırımcıları arasına girdi. Ünlü finans dergisi BusinessWeek 
tarafından bu yıl yapılan ‗en büyük teknolojik melek yatırımcılar‘ listesine 13. sıradan giren ġenkut, sıralamada 24. olan 
eski Ģirketi Google‘ın CEO‘su Eric Schmidt‘i bile geçti (www.milliyet.com. 25 Mart 2010). 

 
4. Konuya ĠliĢkin Konya‟da Yapılan Saha AraĢtırması 
 
4.1 AraĢtırmanın Konusu 

AraĢtırmanın temel konusu giriĢimciliğin Ar-Ge boyutuyla araĢtırılmasıdır. Konya‘da bulunan iĢletme sahibi 
giriĢimcilerin demografik, giriĢimcilik özeliliklerinin belirlenmesi, bu özelliklerin Ar-Ge iliĢkisinin tespitidir. Diğer alt 
konusu ise kendi iĢini kurabilmek için bir giriĢimcide olması gerekli nitelik ve Ģartlar, iĢini kuran kiĢilerde bulanan 
özellikler, devletin giriĢimcilere öncelikli olarak nasıl destek vermesi gerektiği, ĠĢletmelerde bağımsız bir araĢtırma ve 
geliĢtirme (Ar-Ge) birimi varlığı ve Ar-Ge çalıĢmalarının neler olduğu konularına iliĢkin veriler toplamaktır. 

 
4.2 AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

AraĢtırmanın temel amacı, Konya il merkezinde bulunan KOBĠ statüsünde Selçuklu Ġlçesi sınırlarında Zafer 
Sanayi Bölgesinde bulunan iĢletmelerde giriĢimcilik özeliklerinin neler olduğu, Ar-Ge çalıĢmalarının ne ölçüde 
yapıldığı, bu çalıĢmaların neler olduğu ile yenilikler ve giriĢimci ruhu tespit etmektir. 

Konya yöresinin seçilmesinin önemi; Türkiye‘de KOBĠ cenneti olarak ifade edilen bir konumda olması, pek çok 
giriĢimcinin bulunması ve özellikle büyüme potansiyeli olan ve sürekli yeni iĢletmelerin açıldığı tarım, sanayi ve turizm 
kenti olmasıdır. Özellikle yedek parça üretimi ve mobilya sektörü çok geliĢmiĢtir. Ayrıca aile iĢletmelerinin fazla 
olması diğer bir etken olarak düĢünülebilir. DĠE‘nin 2002 Genel Sanayi ve ĠĢyeri Sayımı sonuçlarına göre ilimizde 
56.185 adet iĢyeri bulunmakta ve bu iĢyerlerinde 135.443 kiĢi çalıĢmaktadır. Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa ve 
Antalya‘dan sonra Türkiye‘de en fazla istihdam Konya‘dadır ve tüm istihdam oranı % 1‘tür. Ġlimizde 50/ ve daha fazla 
iĢçi çalıĢtıran firma sayısı 263‘tür. Bu iĢletmelerin 8‘i devlete aitken 255‘i özel sektöre aittir. Ekonomiye ilave edilen 
toplam katma değer ise 276.215.797 milyar TL‘dir. Bu ilave değerin % 68‘i özel sektöre, % 32‘si devlete aittir. 
Konya‘nın bir özelliği de; sanayisinin belli tür ürünlere dayalı olmayıp oldukça geniĢ bir sektörel alanda üretim 
yapmasıdır. Diğer bir ifade ile makine sanayisinden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrik-elektronikten 
gıdaya, ambalajdan kağıt sanayine kadar oldukça değiĢik üretim alanlarında faaliyet göstermektedir. Böyle geniĢ bir 
ürün yelpazesine sahip Konya, geleceğin ―Silikon Vadisi‖ olmaya da adaydır (http://www.kso.org.tr/ 28.Mart 2010). 

Özellikle son yıllarda artan Ar-Ge‘nin öneminin Konya‘daki giriĢimcilerin dikkatini çekecek hale getirmek, 
mevcut durumu görmek ve bu konuda yapılan ilk çalıĢmalardan biri olması açısından önemli görülmektedir. Küresel 
rekabetin getirdiği araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin neler olduğunun bilinmesi ve buna göre politikaların 
belirlenmesine yönelik verilerin derlenmesi de diğer bir önemli gerekçe olarak düĢünülmüĢtür. 

 
4.3 AraĢtırmanın Sınırları ve Metodu  

AraĢtırma Konya il merkezinde bulunan daha çok küçük sanayi iĢletmeleri olarak adlandırdığımız 119 iĢletmede 
gerçekleĢmiĢtir. Örneklem evreni seçilirken daha çok kendi iĢini kurmuĢ esnaf özelliği olan iĢletmeler tercih edilmiĢtir. 
Hazırlana anket formu 160 iĢletmede yapılmak üzere planlanmıĢtır. 103 adeti yüz yüze, 45 adeti bırakılıp alınmak üzere 
ve 12 adet posta yolu ile ulaĢtırılmıĢtır. Geri dönüĢümleri aynı Ģekilde sağlanmıĢtır. Toplamda 119 adet 
değerlendiremeye alınmıĢtır.  

Konya il merkezinde 3 organize sanayi bölgesi 15 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu küçük sanayi 
sitelerinde toplam 4204 iĢletme bulunmaktadır (www.konya.gov.tr). Zafer Sanayinde de yaklaĢık faal olarak 300 
iĢletme olduğu varsayılmıĢtır. AraĢtırma sırasında özelikle eğitim düzeyi düĢük ve küçük esnaf statüsünde olan 
iĢletmelerin ilgili kiĢileri ankete cevap vermekte gönüllü olmamaları ve bazı yöneticilerin bilgi eksikliği karĢılaĢılan 
baĢlıca sorunlar arasındadır. ĠĢletme sayılarının belirlenmesinde Konya Valiliği sayfasında yer alan Sayılarla Konya 
bölümünden yaralanılmıĢtır.  

20 ġubat ve 20 Mart 2010 tarihlerinde yapılan çalıĢma Mart ayı içerisinde bitirilmiĢtir. AraĢtırmada yüz yüze 
görüĢmeler ve yazılı soru tekniği kullanılmıĢtır. Anketler çoğunlukla iĢletme sahiplerine ve yetkili kiĢilere yöneltilerek 
sorulmuĢtur. Anket formu iki bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölümdeki soruların amacı iĢletmelerin ve kiĢilerin 
demografik yapısını yorumlaya yönelik veriler elde etmektir. Ġkinci bölüm ise giriĢimcilik ve Ar-Ge ye yönelik sorular 
hazırlanmıĢtır. 

Birinci bölümde 8 ikinci bölüm de 12 olmak üzere toplam 20 soru bulunmaktadır. Anket sonuçları 16.0 SPSS 
istatistik programı kullanılarak frekans analizi ve yüzde dağılımları, aritmetik ortalama ve hipotez testleri kullanılmıĢtır. 

 
4.4.AraĢtırmanın Bulguları 

AraĢtırmanın bulguları demografik, giriĢicilik ve Ar-Ge ‗ait bulgular olarak sınıflandırılmıĢtır. 
 

4.4.1.Demografik bulgular 
Bu bölümde cevaplayıcıların kiĢisel demografik özellikleri ile iĢletmeye yönelik genel bilgileri elde etmeye 

yönelik sorulara ait veriler bulunmaktadır. Tablo 1‘de görüldüğü gibi cinsiyet açısından dağılımda kadın %7,6, erkek 
%92.4 oranına sahiptir. Bu oran kadınlar açısından görüleceği üzere çok düĢüktür. Ayrıca bu oran giriĢimci sayısı değil 

http://www.milliyet.com.tr/index/Google
http://www.milliyet.com.tr/index/ABD
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o iĢletmede ankete cevap veren kiĢileri de ifade etmektedir. Kadın giriĢimci sayısının azlığı dünyada olduğu gibi 
Türkiye‘de önemli bir sorundur. Türkiye‘de son yirmi yıldır kadınların ekonomik statüsünün güçlendirilmesi konusuna 
yönelik ilgi artmıĢtır. 1990‘ların ilk yarısında kadınların küçük iĢletmelerini kurmalarına destek verilmesi, ücretli 
istihdamın yanı sıra, kadınlara ekonomik getiri sağlamanın uygulanabilir yolları arasında görülmüĢtür(Ecevit, 
‘2007;35).Türkiye‘de kadınların toplam giriĢimcilere oranı TÜĠK ve OECD kayıtlarına göre yüzde 12.5.tir 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/14036941.asp).  

 
Tablo 1. Demografik Özellikler 
 

Cinsiyet 

Kadın  9 7,6 

Erkek 110 92,4 

Toplam 119 100 

YaĢınız  

18-30 49 41,2 

31-40 43 36,1 

41-50 22 18,5 

51 ve üzeri 5 4,2 

Toplam 119 100 

 
 

 

Eğitim 

Ġlkokul/ortaokul 17 14,3 

Lise/meslek lis 48 40,3 

Önlisans 17 14,3 

Lisans 34 28,6 

Yük. Lisans 3 2,5 

Toplam 119 100 

 

Ünvanınız 

Genel müdür 18 15,1 

Müdür 21 17,6 

Müdür yardımcısı 11 9,2 

Bölüm sorumlusu 40 33,6 

ġef 6 5,0 

Diğer 23 19,3 

Toplam 119 100 
 

 

ĠĢletmedeki yetki kaynağınız 

ĠĢ yeri sahibi 50 42,0 

Profesyonel yönetici 69 58,0 

Toplam 119 100 

Cevaplayıcıların yaĢ dağılımı ise, 18-30 yaĢ arası, %41,2, 31-40 arası %36,1, 41-46 arası %18,5 ve 46 ve yukarısı 
%4.2‘dir. Eğitim durumları ilkokulu %14.3, lise %40,3, ön lisans %14,3, lisans %28, 6 ve yüksek lisans %2,5‘tir. 
ĠĢletmedeki yetki kaynağına bakıldığında iĢyeri sahibi %42, profesyonel yönetici %58 olarak çıkmıĢtır. Cevaplayıcıların 
unvanları açısından, genel müdür %15,1, müdür %17, 6, müdür yardımcısı, %9,2, bölüm sorumlusu, %33, 6, Ģef %5 ve 
diğer grubunu oluĢturan iĢgören, muhasebeci vb‘leri ise %23 oranına sahiptir. Tablo‘2 de ise ĠĢletmelerin özeliklerine 
ait veriler yer almaktadır. ĠĢletmelerin %35,3‘ü mamul, %57, 1 hizmet ve %7,6 sı ise diğer cevabını vermiĢlerdir. 
Sektörde çalıĢma süreleri 1 yıldan az olanlar %10,1, 1-5 yıl arası olanlar %37,8, 6-10 yıl olanlar %25,2 ve 11 yıl ve 
yukarı çalıĢanlar ise %26,9‘nu oluĢturmaktadırlar. ĠĢletmelerin çalıĢan sayıları dikkate alındığında en yüksek oran 1-5 
kiĢi arasında %35.5 olduğu görülmektedir. Ġkinci sırada ise %30,3 ile 6-10 kiĢi ve sıra ile 11-15 arsı %17.6 ve en son 
sırada %16,8 ile 20 ve yukarısı almaktadır. Bu durum küçük sanayi sitelerinde anketin yapıldığını gösteren verilerden 
biri kabul edilebilir. 

 
Tablo 2. ĠĢletmeye Yönelik Frekans Dağılımları 

ĠĢletmeye ĠliĢkin Veriler  N % 

Üretim alanınız 

Mamul 42 35,3 

Hizmet 68 57,1 

Diğer  9 7,6 

Toplam 119 100 

Sektörde çalıĢma 

1 yıldan az 12 10,1 

1-5 yıl 45 37,8 

6-10 yıl 30 25,2 

11 yıl ve üzeri 32 26,9 

Toplam 119 100 

ÇalıĢan sayısı 

1-5 42 35,3 

6-10 36 30,3 

11-15 21 17,6 

20 ve yukarısı 20 16,8 

Toplam 119 100 

 
Tablo 3. GiriĢimci KiĢilik Ve ĠĢletmelerdeki Ar-Ge Oranları Tablosu 

 

Sorular EVET HAYIR 

N % N % 

Kendinizi giriĢimci bir kiĢiliğe sahip olarak görüyor musunuz? 115 96,6 4 3,4 

ĠĢletmenizde bağımsız bir araĢtırma ve geliĢtirme(Ar-Ge) birimi 

bulunmakta mıdır? 29 24,4 90 75,6 

4.4.2. GiriĢimciliğe iliĢkin bulgular  

http://www.hurriyet/
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Cevaplayıcıların kendilerini giriĢimci bir kiĢiliğe sahip görme oranı %96, 6 ile çok yüksek çıkmıĢtır. Bunun nedeni 
küçük iĢletmelerde çalıĢan kiĢilerin genelde iĢlerini kurma hayali taĢımaları ile açıklanabilir. Ayrıca giriĢimci yönlerinin 
olduğunu da ifade eder.  

ĠĢletmelerinde bağımsız Ar-Ge birimin olma oranı %24,4 ile gerçekte yüksek bir orandır. Aslında evet diyenlerin 
pek çoğu bayilik yapan firmalar konumundadır. Bu nedenle ana firmalar düĢünülerek cevap verdikleri düĢünülmektedir.  

Kendi iĢini kurmak için gerekli olan en önemli nitelik ve Ģartlar ise Tablo 4‘deki verilerde görülebilir. Ġlk üçte 
sırası ile risk üstlenebilmek %27,7 ile yüksek bir farkla birinci sırada yer alırken, yenilikçi uygulamalar, liderlik ve 
sermaye sahibi olmak ilk üç sıra yer almıĢtır. En alt sıra da ise yüksek zekâya sahip olmak ve giriĢimcilik eğitimi almıĢ 
olmak gelmektedir. Burada giriĢimcilik eğitimi almıĢ olmak en alt sıralarda yer almıĢ olması düĢündürücüdür.  

 

 
 

Tablo 5 ise kendi iĢini kurabilmek için kendinde bulduğu özellikler nelerdir? Sorusuna sırasıyla risk üstlene bilme , 
tecrübe sahibi olma, zekâsına olan güven ve yenilikçi olma olarak sıralamıĢtır. GiriĢimci bir aileden gelme ve iletiĢim 
becerileri ise son sırada yer almıĢtır. Bu iki tabloda dikkat çekici sonuçlar ise Ģöyledir. Risk üstlenebilme giriĢimcilikte 
en önemli unsur olarak değerlendire biliriz. Ayrıca giriĢimcilik eğitimi ve iletiĢim becerileri çok önemli özellik olarak 
görülmemiĢtir. Bu katılımcı grubun eğitim düzeyinin düĢük olması ile açıklanabilir. Dikkat çekici bir sonuç ise zekâ ile 
ilgili durumda söz konusudur.  

GiriĢimci olmak için yüksek zekâya sahip olma çok önemli görülmezken kendi iĢini kurmada üçüncü sırada yer 
almıĢtır.  

 
Tablo 6. Sizce devlet giriĢimcilere öncelikli olarak nasıl destek olabilir? 

Destek olma araçları N % 

Vergi indirimleri sağlayarak 52 43,7 

Bürokrasiyi azaltarak 17 14,3 

Finansal Hibelerle 17 14,3 

Ar-Ge destekleriyle 15 12,6 

Hazine teĢvikleriyle 6 5,0 

Kredi vererek 6 5,0 

Kredilere teminat sağlayarak 4 3,4 

Diğer 2 1,7 

Toplam 119 100 

 
Devlet giriĢimcileri nasıl desteklemeli sorusuna verilen cevaplar Tablo 6‘da yer almaktadır. Katılımcılar vergi 

indirimleri %43, 7 ile en baĢta yer alırken sıra ile %14, 3 bürokrasinin azaltılması ve finansal hibeler, %12, 6 Ar-Ge 
destekleri ile cevaplarını vermiĢlerdir. Kredilere teminat istenmesi ve kredi kullanılması ise destek araçları içerisinde en 
az isteneler arasında yer almıĢtır. 

 
Tablo 7. Cevaplayıcıların Ar-Ge ‘ye Yönelik Ġfadeler Yönelik Ġfadelere ĠliĢkin Veriler 

ĠFADELER 

CEVAPLAR ORT 

(x) 

ST 

SP 

 

1 2 3 4 5 

F %  % F % F % F %  

1 Ar-Ge çalıĢmaları yeterli düzeydedir. 18 15,1 21 17,6 26 21,8 33 27,7 21 17,6 3.15 1.32 

2 
ĠĢletmemizde Ar-Ge çalıĢmalarının 

gerekliliğine inanılmaktadır. 
9 7,6 6 5,0 13 10,9 42 35,3 49 41,2 3.97 1.18 

3 Ar-Ge için yeterli bütçe ayrılmaktadır. 22 18,5 27 22,7 27 22,7 22 18,5 21 17,6 2.94 1.36 

4 
ĠĢletmemizde Ar-Ge eğitimleri 

önemsenmektedir 
13 10,9 8 6,7 29 24,4 35 29,4 34 28,6 3.57 1.27 

5 
Ar-Ge sonucu elde edilen yeni ürünleri ortaya 

koyanlar ödüllendirilmektedir. 
17 14,3 14 11,8 29 24,4 34 28,6 25 21,0 3.30 1.31 

6 Ar-Ge için iĢ fikirleri istenmektedir. 11 9,2 5 4,2 18 15,1 40 33,6 45 37,8 3.86 1.23 

Tablo 5. Kendi iĢinizi kurabilmek için kendinizde 
bulduğunuz en önemli özelliği iĢaretleyiniz 

Nitelikler N % 

1. Risk üstlenebilmek 31 261 

2. Tecrübe sahibi olmak 16 13,4 

3. Zekam 12 10,1 

4. Yenilikçi uygulamalar(Yenilikçilik) 11 9,2 

5. GeniĢ bir çevreye sahibi olmak 10 8,4 

6. Organizasyon becerilerine sahip olmak 9 7,6 

7. Liderlik 9 7,6 

8. Üretime ait teknik bilgiye sahip olmam 9 7,6 

9. Sermaye sahibi olmam 5 4,2 

10. Fırsatları okuyabilmek 4 3,4 

11. GiriĢimci bir aileden gelmem 2 1,7 

12. ĠletiĢim becerilerim 1 0,8 

Toplam 119 100 

Tablo 4. Kendi iĢini kurabilmek için gerekli nitelik ve 

Ģartların sıralı tablosu 

Nitelikler N % 

1. Risk üstlenebilmek 33 27,7 

2. Yenilikçi uygulamalar(Yenilikçilik) 16 13,4 

3. Liderlik 14 11,8 

4. Sermaye sahibi olmak 14 11,8 

5. Tecrübe sahibi olmak 13 10,9 

6. Organizasyon becerilerine sahip olmak 11 9,2 

7. Üretimle ilgili teknik bilgi sahibi olmak 8 6,7 

8. Fırsatları okuyabilmek 5 4,2 

9. GiriĢimcilik eğitimi almak 3 2,5 

10. Yüksek zeka sahibi olmak 1 0,8 

11. Diğer 1 0,8 

Toplam 119 100 
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7 
Ar-Ge için inovasyon ve yenilik faaliyetleri 

desteklenmektedir 
11 9,2 4 3,4 21 17,6 27 22,7 56 47,1 3.94 1.27 

(x (Aritmetik Ortalama) = 1, 00-2, 33 düĢük, x : 2, 34-3, 66 Orta, x : 3, 67-5, 00 yüksek 
 

4.4.3. AR-GE iliĢkin bulgular 
Ar-Ge‘ye yönelik tutumlarını ölçmeye iliĢkin sorulara verilen cevaplar ise Tablo 7‘deki aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmaları dikkate alınarak yorumlanmıĢtır. Ġfadelerde en yüksek değeri 2. Ġfade almıĢtır. Onu sıra ile 7., 6. ve 4. 
ifadeler almıĢtır. Burada cevaplayıcılar iĢletmeler için Ar-Ge çalıĢmalarının gerekliliğine inanmaktadırlar. Ġfadeler en 
düĢük değeri ise yeterli bütçe ayrılmaması almaktadır. Bu ifade az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerdeki finansman 
sorunu hatırlatır bir veri olarak görülmektedir. Ġfadelerin genle aritmetik ortalaması ise 3.53 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 
veri küçük sanayi bölgesi iĢletmelerinde Ar-Ge faaliyetleri önemsenmekte fakat bütçe ayırmada sıkıntılarla 
karĢılaĢılmaktadır Ģeklinde yorumlanabilir.  

 
5.Sonuç ve Öneriler 

Günümüzün en önemli iki kavramı haline gelen giriĢimci ve Ar-Ge iliĢkisi önemli bir süreç olarak görülmektedir. 
Kriz dönemlerinde dikkatleri üzerinde toplayan bu kavramlar her sektörde iĢlevsel roller görmektedir. Teorik çerçevede 
giriĢimcinin üretim sürecinin aktörü durumuna geçmiĢ olması onun yenilik ve inovasyona dayalı çabalarının sonucudur. 
Gerek geleneksel anlamda gerekse tekno giriĢimcilik alanında artık Ar-Ge çalıĢmaları giriĢimcilerin dikkatini 
çekmektedir. ĠĢletmeyi kuran ve sürdüren giriĢimci yenilik ve yaratıcılıktan uzak bir yönetimle baĢarılı 
olamayacaklarını anlamıĢ bulunmaktadırlar. ĠĢletme faaliyetleri ve süreçleri araĢtırma ve geliĢtirme birimleri tarafından 
küresel rekabetin getirdiği tüm faktörleri iyi yönetmek durumundadırlar. Ar-Ge siz bir büyüme ve rekabet üstünlüğü 
günümüz ekonomik hayatında görülmemektedir. Bu nedenle Ar-Ge‘nin önemi bilgi, teknoloji ve entelektüel sermaye 
sayesinde giderek artacaktır.  

Yapılan saha çalıĢması sonucunda küçük sanayi sitelerinde bulunan iĢletmeler kendilerini giriĢimci olarak ifade 
etmiĢlerdir. Ayrıca giriĢimciliği risk alabilme ile yakından iliĢkili görmektedirler. Bunun yanı sıra liderlik, yenilikçi 
olma, tecrübe sahibi olmayı önemsemektedirler. GiriĢimci olabilmek için zekâlarını kullanmaları ve kendilerine güven 
duymaları gerektiğini düĢünmektedirler. GiriĢimciler devletten destek noktasında öncelikle vergi indirimleri 
beklemektedirler. Daha sonra ise bürokrasiyi azaltmak ve Ar-Ge desteği yapılması uygun olacaktır. Ar-Ge‘ye yönelik 
tutumları yeterli bütçe ayrılmaması dıĢında gayet olumlu yaklaĢmaktadırlar.  

Sonuç olarak giriĢimci ve giriĢimcilik özellikleri Ar-Ge ile uyumlu bir süreç yaĢadıkça baĢarılı Ģirketlerin olması 
kaçınılmazdır. AraĢtırma ve geliĢtirmeden yana tercih kullanan giriĢimciler baĢarılı ve mutlu bir süreci kendisi ve etrafı 
için sağlayabilir. Ülkeler bu tür giriĢimciler sayesinde refah düzeyini artırarak iĢsizlik, verimsizlik ve krizlere karĢı daha 
dirençli olabileceklerdir. 
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Abstract 

The basis of entrepreneurship is humankind‘s curiosity and the effort of research for achieving the entire better 
with this interest. In this context, the entrepreneuris an impulsive and creative person that generating the research for 
investing, following markets, not avoid competition, and knowing when necessary to engage in risk. Therefore, 
considering the current crisis environment, the entrepreneurs must benefit by Information Tecnologies for perpetuating 
their existence at the global competitive pressure. Information technology (IT) is the study, design, development, 
implementation, support or management of computer-based information systems, particularly software applications and 
computer hardware. IT deals with the use of electronic computers and computer software to convert, store, protect, 
process, transmit and securely retrieve information. The entrepreneurs, who could use IT accurately at the exact time 
and could, prevail to generate economic value from IT, provide a competitive advantage.  

At present day, the entrepreneur wants to achieve efficiency in commitment and skill the use of IT a wide range of 
various fields from mobile phones to Internet or from security cameras to application software.  

The most important features of IT are the continual increase in technological capabilities and the cost is 
continuously falling. Therefore, the entrepreneurs of information age must increasly use the instruments as IT may 
require. In this context, this study is for the detection of entrepreneurs‘ technological competences and utilization levels. 
First study in the light of literature, a survey form was prepared. Questionnaire applied to 98 entrepreneurs at Konya 
shopping center and we analyzed the data with SPSS statistical program.  

Key words: Entreprenuer, Information and communication technology, enterprise. 
 

I. Introduction 
Under the pressure of competing with larger enterprises, entrepreneurs have to start new forms of doing business 

by leaving traditional methods. Competitor or customers could be at the other end of the world, thus using 
communication technologies in achieving markets provides a significant competitive advantage. Customers expect 
increasingly products and quick services to meet. Many entrepreneurs have taken steps to ensure customers meet their 
products via internet. Techno-entrepreneur is the one who use technology effectively in entrepreneurship. For this 
reason, the ability of using technology in marketing and them of techno-entrepreneur has gained importance. (Tekin, 
2005: 419)  

With the increasing competition, customers want to buy their products in a cheaper way. In this case, re-evaluating 
the process of business and eliminating unnecessary step in this process, reduction of cost and as a result, the aim is 
reduction of the prices. In terms of entreprenuer, using of communication technologies is an important thing in 
reduction of cost. This research prepared to determine an entrepreneur‘s technological ability and their user level 
includes 98 entreprenuers in Konya shopping center area. In this research, a questionnaire was prepared in the light of 
the first study as a literature survey. The questionnaire had 98 entrepreneurs and we evaluated the collected data. We 
formed necessary recommendations by determining the level of Information and Communication Technology usage 
survey results. 

 
II. Information and Communication Technology 

Today, there have been mobile phone, computer and other technological devices, which enable information, 
communication us wherever and whenever we want; we can access mass media by means of various forms of eletronic 
communication networks. In addition to books, magazines and newspapers we face with websides, CD, DVD, database 
and increasingly technological devices (Headrick, 2002:12). Software vendors, audio and video producer companies 
have increased, while people working on computers in anyway and spending time with various entertainment methods, 
information sector comprises a significant partion of gross national product (Headrick, 2002:12). Few technologies, 
which affected human life, have reached the level of information and communication technologies. Technologies, 
which enable information collection, processing, storage, transmitting data from one place to another through networks, 
are called information technology. (Tutar/Yılmaz/Erdönmez, 2003:119) 

Communication technology includes all technologies in communication area. These are devices connected with 
transmission, telecomunications, communication, information, broadcasting, publishing and printing. These are phone, 
fax, radio, television, GSM, computer, modem, internet, video, video camera, printer etc. (Atabek, 2001:31) 

Information technology includes transmission of data, fax, mobile phones, television, computers and data 
networks (Tutar/Yılmaz/Erdönmez, 2003:120). ‗‗Data is a raw fact represented by letters, numbers and sings. (Öğüt, 
2001:11) In other words, it is symbol of all types for computer processing (Arat/Ergül, 2004:1-2). 

Information is resulted from data processing. In other words, it is making data meaningful and useful by analyzing. 
(GüleĢ/Bülbül, 2004:207) (Öğüt, 2001: 11) 

 
III. Usage of Information and Communication Technology in Businesses 

Customers increasingly expect products and services quickly to meet. Entrepreneurs who are under pressure of a 
huge competition have to find new methods of businesses other than traditional ones in order to survive. Competitors 
and customers could be at the other end of the world, thus using communication technologies in achieving markets 
provides a significant competitive advantage. (Cambazoğlu, 2003:35) Businesses, which want to survive, need to 
integrate with modern world (Haigh, 2004: 548). 

The foundation of communication technologies accelerating the interactions between individuals, organizations 
and countries are data based technological improvements. By means of these technologies, information is transferned as 
text, audio, video and image formats very quickly over long distances (Öğüt, 2001:176). 

Customers want to buy products with cheaper prices. This fact needs business to evaluate their process, elimate 
unnecessary steps and reduce costs. Falling costs will be decreases the number of employees. The costs decrease trough 
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intranets. (Cambazoğlu, 2003:35) Customers want products to be cheap, fast and good quality. Thus, Total Quality 
Management has spread. We statistically recorded Quality process and customers‘ feedback and offered to employees 
with intranet, in this situation, employees provided faster resolution to customer problems. 

With developing technologies, the way of customer gaining product, information and service has also changed. By 
means of on-line connection, information is possible with representatives (Cambazoğlu, 2003:36). 

With the developments of communication technologies, internet is not a computer technology any more, it is also 
a technology for mobile phones, even IP phones and this has enabled cost and time reduction. 

The scope of information and communication technologies and its varieties are tought to be necessary for all these 
devices and internet, mobile communication, GPS and navigation. 

 
1. Internet 

It is a name given to a group of worldwide databases. Simply, it is the networks, which transfers information. 
Millions of people can communicate each other wherever they are and they can send e- mails. Fort his reason, internet 
is as important as company‘s phones. (Balevi, 1995:16-17) Today, via a variety of software, we can communicate with 
video and voice. www. (World Wide Web): Entering the internet with different computers to communicate all over the 
World is entering a page with www. There is not only textual information on web pages. There are also various textual 
fonts and effects, different images, videos, audios and forms. Other connections on entered page create web. (Barret, 
2000:25) (Altun, 2005:38) 

Search engines have become the main sources of information search; it is possible to reach detailed information 
about individuals or instutions. (Altun, 2005:38) Downloading system, which enables us with the main system files all 
over the World, is teh internet‘s most important part. (Barnett, 200:37)With web browser add-ons, some avaible 
browsers, 2D and 3D applications are used. In future, with the help of virtual reality modelling language we can 3D 
designed web pages. (Cambazoğlu, 2003:26) Web pages designed with virtual reality modelling language provide users 
feel to be in the media, and this will be very useful for company presentation. 

There are services at built-in softwares, which supports internet. It is necessary to mention four of them. (Balevi, 
1995: 25) 

a) E-mail; is a method of exchanging digital messages from an author to one or more recipients E-mail programs 
allow messages to reach the correct adresses. (Altun, 2005:37) b) Telnet; with this service, it is possible to use a 
computer, which is far away by opening a terminal session to use in the computer. (Balevi, 1995:27) Today; remote 
assistance, remote desktop connection etc applications are used by companies. These applications are especially useful 
in controlling the computers in branch offices and support requirements. 

c) Internet Relay Chat; chat which provides simultenously communication and mutual correspondence is an 
ideal method both for induviduals and public interviews. (Altun, 2005:127) Today, developed companies use it for on-
line support for customers and they use it to solve problems about businesses. These applications are gradually 
replacing by phone calls.  

d) File Transfer Protocol; we use it to transfer files, which are not possible not to send, by e- mails. 
(Cambazoğlu, 2003:26) The usage of required software within the organization and enterprise report writing provides 
an effective acceleration of the time and other procedures. 

 
2. Mobile Communication 

With the expansion of mobile phone usage and the development of coverage, GSM users are able to communicate 
in voice wherever they are in the World. (Ertekin/ Özbay, 2000:16) 3G provides transmission of moving voice, image, 
graphic and other datas with high speed. Messagging, internet Access and high-speed multimedia communication is 
possible through 3G (Aksu/SubaĢı, 2005:53). ThreeG Technology legally came into our lives on 30th of Jully in 2009 
and in addition to audio transmission; video transmission could be possible. 

Various applications for devices in the field of mobile communication have been developing to establish contact each 
other. These are Wap, Gprs, Sms, and Bluetooth. WAP (Wireless Application Protocol): It is a service, which provides 
subscribers of mobile phone Access to internet. GPRS (General Packet Radio Service): The technology of providing packet 
data communication via GSM Network technology. With this technology, chat, access to web pages etc. is possible. SMS 
(Short Message Service): We use it to transfer limited data to other mobile pnones. 

Bluetooth: This service emerged with the idea of a wireless link between mobile phones and laptops and we use it to 
enable audio and data communication with in short distances (Tosun/Vural/Yurdakul/Çelik/Köseoğlu/Yakın, 2006: 28-30). 

Today, a mobile phone includes hardware, operating system and applications, which are possible with these 
programs. Windows CE, which developed by Microsoft, is used in many areas from televisions to households. 
Windows CE applications are these such as Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer and Outlook. We also use these 
programs in mobile phones. (Ertekin/Özbay, 2000:17) Additionally today; via wireless, technology and 3G it can be 
accessed to internet with mobile phones and data files created by mobile programs can be transferred to other mobile 
phones or computers. 

 
3. GPS (General Positioning System) 

United States of Department of Defence developed it. It is a system taken from a Gps receiver immediately and 
continuosly with position, velocity and time. (Yıldız, 2001:2) There are 24 satellites in GPS space part. Each satellite 
publicates synchronized time signals and location information of other satellites. (Yıldız, 2001:5-8) GPS devices take 
signals from at least four satellites to determine information such as velocity and location. GPS is for various goals. It is 
especially necessary for enterprises to follow their vehicles‘ location immediately or retrospectively. Fort his following, 
applications developed by GSM such as SMS and GPRS are used. Navigation is a device making an accurate 
determination of routes for transportation; thanks to GPS, it sends voice, two and three dimensional map orientations 
from the current location to destination point. Through satellite data, GPS receiver accounts the current coordinates and 
the navigation software moves the current location map to screen by using these coordinates.  

Today, due to the global competitive environment, it is inevitable for every kind of companies and employees to 
use communication technologies. Because the fastest access to global marketing is possible through communication 
technologies. 
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IV. Retail Selling and Shopping Centers 
The basis of shopping centers are developed cities of industrial revolution, the discovery of computers with 

electronic and technological revolution, the discovery of freezers for packetting and for storing, and new ways for cheap 
and fast shopping are. In addition to these discovers; population growth, the start of women working life, the intense 
tempo of business and lack of time have made shopping centers important. In city centers, higher and with more flats, 
shopping centers are preferable (Berrin, 2001: 61). 

Technologic, politic and social differences became effective in building shopping center in United States of 
America. The basic keys of modern shopping centers are major tenants, large and free car parks, landscape architecture 
and elements of beautiful mix shops (Berrin, 2001: 63). 

Retail trade defired as distrubition of consumer goods and products is a conversion process. Today, retailer 
services selling all kinds of products like hipermarkets are integral part of consumers (Berrin, 2001:79). 

The retail selling which is the last stage of the process of marketing is the final set of activities for the sale of 
consumer goods and services to meet the needs. Retail selling does not include just marketing activities, it also includes 
before and after sales (home delivery, maintenance and repair) activities (Varinli, 2008: 1-2). 

Information and communication technology has also changed the style of marketing and sales. Today, increasing 
marketing practices, tactics and their understanding via information and communication technologies is an important 
factor. 

 
V. Methodology 
1. Aim of the Research 

The aim of the research is to determine the usage level, application styles and perspectives of information and 
communication technology of entrepreneurs located in shopping centers in Konya. 

 
2. Data Collection Method 

This study is about an exploratory research and primary data is used. Information collected through a generated 
questionnaire. The questionnaire includes twenty-five questions to entrepreneurs about the usage of information and 
communication technology and the last ten questions are likert-typed. 

The questions used in questionnaire closed-ended questions, but some open-ended questions are also used such as 
‗‗others or what is your opinion?‘‘. We used nominal, ordinal and likert-type scales in developing questions. 

The pilot study of questionnaire was on the test group of 30 people. Questions, which were difficult to understand, 
eliminated and reliability was tested. The reliability Cronbach Alpha analysis of scale was made and reliability was 
found as 0, 76. Thus, the reliability of variables is acceptable. We can say that all items measure the same feature and 
this measured feature is homogeneous. 

 
3. Universe and Sample 

The research is limited with shopping centers in Konya. The research is depended on shopping centers in Konya. 
We learned the number of enterprises by business administration and 140 shopping centers were determined. We 
selected ninety-eight businesses randomly and we interviewed face to face, they filled the questionnaire by themselves. 

Finally, we eliminated four of the questionnaires because of their meaningless and we analyzed 94 businesses. 
 

4. Research Hypotheses 
H1- The participation of businesses, which have web pages, differs on the adventages of information 

communication technology.  
H2- According to education level, participation on adventages of information and communication technology 

differs. 
H3- According to age group, usage mobile phone differs. 
 

5. Analyzing Data 
Collected data applied with to SPSS 16.0 statistic program and it analyzed through this program. We used 

frequency distribution, mead and standart deviation in data analysis. 
 

VI. Findings 
% 66,0 percent of personnel involved in research are male, % 34,0 percent are female. % 52,1 percent of personnel 

are aged between 18-26, %42, 6 percent are aged 27-35, %3,2 percent are aged 36-44 and % 2,1 percent are aged 45-
over. A large part of the personnel involved in research are young, they are up to 35 age. 

 
Table 1- Gender and Age Distribution 

 

 Number Percent 

Gender 

Male 62 66, 0 

Female 32 34, 0 

Total 94 100, 0 

Age 

18-26 49 52, 1 

27-35 40 42, 6 

36-44 3 3, 2 

45-over 2 2, 1 

Total 94 100, 0 
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%78,7 percent of personnel involved in research graduated from high school, %12,8 percent from higher 
education, 2,1 percent from faculty and %6,4 percent from post graduate and over. Generally, education level of 
personnel is low. 

 
Table 2- Education Level 

 

 Number Percent 

Educational status 

High School 74 78,7 

Higher Education 12 12,8 

Faculty 2 2,1 

Post Graduate - Over 6 6,4 

Total 94 100,0 

 
While %96, 8 percent of businesses have computers, %3, 2 percent don‘t have. In other words, just three of ninety- 

four businesses do not have computers. The number of computers used is like these; 53 businesses have just one 
computer, 27 businesses have two computers, 4 businesses have three and 7 businesses have four computers. Almost all 
businesses have computers and almost percentage30 of them have the second. 

 
Table 3- Computer Ownership And The Number Of Enterprises 

 

 Number Percent 

Computer number 

1 53 58,2 

2  27 29,7 

3  4 4,4 

4  7 7,7 

Total 91 100,0 

 
While %95,7 percent of businesses have web pages, %2,1 percent of them don‘t have. 
The most common feature in businesses is picture identification (%34,4), the second one is the prices of goods and 

services (%31,3) and the third one is video identification(%18,5). 
On-line shopping and on-line support are not so common on web pages of businessses involved in research. 
 

Table 4- Business Web Page Status 
 

 Number Percent 

Businesses With Web Page 90 95,7 

Businesses Not Having Web Page 4 4,3 

Total 94 100,0 

 Number Percent 

Features of web pages 

Ġmage 78 34,4 

Prices 71 31,3 

Video 42 18,5 

Online Shopping 19 8,4 

Online Support 17 7,5 

 
% 90 percent of businesses involved in research have internet and 88 businesses connect inte rnet through 

wireless. 
 

Table 5- Internet and Connection Type 
 

 Number Percent  Number Percent 

Avaible Internet Connection 90 98,9 Wireless 88 97,8 

Unavaible Internet Connection 1 1,1 Cable 2 2,2 

Total 91 100,0 Total 90 100,0 
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The most common device, which customers use to connect their company to buy goods and products, is reflected 
table 6. Businesses mostly use cahat programs to communicate and secondly they use e-mails. Chat through mobile 
phones, internet phones and skype phones are not so common to communicate. 

 
Table 6- Communication Types 

 

 Number Percent 

The most common communication types 

E-mail 84 37,3 

Chat (chat programs) 118 52,4 

Chat Via Mobile Phone 11 4,9 

Internet Phone 9 4,0 

Skype Phone 3 1,3 

 
Mobile phone usage level is low. The most common applications are these 3G communications (6 businesses), 

GPRS (5 businesses), internet (22 businesses). 
Percentage 33 of businesses involved in researh have service vehicles such as cars and vans, but %67 percent of 

them don‘t have any. However, some business branches do not need service vehicles. One-third of businesses use 
service vehicles with navigation system. 

 
Table 7- Service Vehicles and Navigation Usage 

 

 Number Percent  Number Percent 

Service Vehicles Navigation Usage 

Avaible Service Vehicle 31 33,0 Yes 10 10,6 

Unavaible Service Vehicle 63 67,0 No 84 89,4 

Total 94 100,0 Total 94 100,0 

 
H1- In order to undertand whether business havin web pages are agree on the adventages of using ınformation 

technology or not, we usedIndependent Samples T-test Analysis. The result of analysis shows that there is not a 
meaningful diffrence at 0, 05 level. The reason for this undiffrence resulted from low number of business, which does 
not have web pages. 

 
Table 8- Difference According To Web Page 

 

 Number Average Standard Deviation t P 

Avaible web page 90 45,9889 5,41221 
0,04 0,997 

Unavaible web page 4 46,0000 5,22813 

 
H2- In order to understand whether there is a diffrence at agreeing on information technology applicat ions 

according to education level or not, we used One-Way Anova Analysis. As a result, no meaningful diffrence could be 
determined. 

 
Table 9- Difference According To Education Level 

 

 Total Squares sd Mean Square F P 

Among groups 109,956 3 36,652 
1,279 ,286 

Intra-group 2579,034 90 28,656 

 
H3- In order to understand whether usage of mobile phones differs according to the age group or not, we used 

Crosstabs Chi-Square Analysis. As a result, in using internet and 3G, a meaningful difference could be determined. 
 

Table 10- Mobile Phone Applications According To Age Group 
 

 Internet usage 3G usage 

Age group Yes No Yes No 

18-26 40 9 30 19 

27-35 29 11 21 19 

36-44 1 2 2 1 

44-over 0 2 1 1 

 chi-square p chi-square p 

 11,895 0,003* 10,397 0,004* 

P<0, 05
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It shows in the table that businesses involved in research know the adventages of information and communication 
technology. They all agree that with information and communication technology, the sales of products have increased. 
The term ―Our sales have increased.‖ has the first level (4, 8404). Secondly ‗Internet allows quick information Access 
(4, 7447).‘ and thirdly ‗It helps everyday tasks to be followed quickly‘ (4, 7021). 

 
Table 11- The Mean Judgement about Computer and Internet 

 

 Avarega 
Standard 

Error 

Standard 

Deviation 

Internet allows quick access to information. 4,7447 0,05440 0,52744 

Internet is used for communication in our company. 4,5213 0,7965 0,77222 

Internet allows customers quick and cheap communication. 4,3936 0,09592 0,93000 

Internet allows introduction of companies and products to customers. 4,5745 0,08073 0,78274 

Internet allows information sharing in businesses 4,5106 0,0929 0,90095 

Our company‘s having web page enable our introduction to public. 4,6064 0,0803 0,77900 

Internet increases the efficiency of business. 4,5106 0,7967 0,77244 

Internet facilities us to offer special service to customers. 4,5851 0,0806 0,78164 

Internet increases our sales. 4,8404 0,1860 1,80384 

Internet allows quick follow for daily works and minimizes the error. 4,7021 0,7067 0,68517 

 
Conclusion and Recommendations 

In order to increase the level of using information and communication technologhy, trained personnel are 
necessary. 

 Businesses having web pages should add on-line interview, on-line shopping, on-line support and on-line 
appointment. Today, there are few businesses, which do not have web pages. Among those businesses involved in this 
research, just four of them do not have web pages. Businesses not having web pages should correct this deficiency. 

Information and communication technology has an important effect in reducing marketing costs, relations with 
customers, improving relations and sharing information within businesses and this effectiveness is gradually increasing. 

Internet makes ınformation global by accelerating the flow of internet information. While global competition is 
intense and it is still increasingly becoming intense, businesses should use information and communication technology 
correctly. It is especially important for businesses, which have interactive relationship with customers. Now, people 
who are at the other end of the world are also customers for businesses. Thus, internet shopping is very important. In 
this regard, by analyzing marketing costs, we should take advice from experts on the subject. 
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Abstract 

Nowadays as mankind‘s communication necessities growing, a device which was utilized at transfering the 
knowledge from one place to other place, sharing and storing has been rapidly increased. Today the fenomenon of 
communication which has started with smoke has left the place to wonder of tecnology as internet and mobile phones. 
For example, when students doing homework, ladies looking for foods tariffs and gentlemen reaching the car 
maintenance informations has been used the internet websites. Once upon the time, while the home phones and works 
phones were luxury, ip phones are the devices which were used by everyone today cause of progressıng of 
communications tecnologies. 

Nowadays it‘s impossible to think mankind without mobile phone and internet. Provided that todays mankind has 
been pushed to loneliness in between such tecnologic devices. while such developed tecnologic devices has provided 
everykind of communicatıon (celebrating fest, greeting eachother, sharing happiness and sadness, shopping) without 
meeting and standing next to each other, on the other hand pushing the loniless. Further more mankind work out 
everything without leaving the house because of this they are gradually away the way of face to face communication. 
That makes the people diverge and become strangers to each other. So that people who lives in the same community 
loosing the specialty of society. 

In this study work, a survey has applied to bussines school students as futures entrepreneurs who accept the most 
improvement and predisposed to usage of tecnologic devices. The datas has been analysised by spss statistic 
programme. The results have been appraised after the analiysis and the solutions have been suggested on this way. 

Key words: Communication technologies, methods of traditional communication  
 
I.  INTRODUCTION 

In our age and technology world, workers operating in the field of entrepreneurship can benefit from the 
advantages of information technology like others operating in many fields. In today‘s world mobile phones, internet 
connections, satellites, social networking sites like Facebook and Twitter are intensively used, so the trade men cannot 
be considered to be away from those developments. In many places ın the world, entrepreneurs in the production of 
goods and services, distributing or delivering to ultimate customers in order to save time and gain more profit, use those 
developments. All the people who live in the community life benefit from these technological devices and even can earn 
money or buy all the needs without leaving their homes. 

Today virtual stores place in real stores and real offices have turned into home offices with internet connection by 
getting rid of table-chairs, staff costs. The students have gotten rid of going to the libraries, browsing trough dusty 
archives, photocopying and they have started using flash drives, portable hard drives as technological products. In 
addition, trade men can find customers over internet and make sells of goods and services by using the internet again. 
The subject of the study is to determine to what extent students, graduating from Faculty of Business, are using the 
information technology devices at work. 

 
II. DEVELOPMENTAL COURSE OF TECHNOLOGIES USED FROM THE FIRST PERIOD TO THE 

PRESENT 
Entrepreneurs can bedefined in public as ‗business man, the person having knowledge and skilled person. He can 

produce a particular product or service, he can market others‘ products or his own products, and he can deposit capital 
of his own or others by considering the probability of profit and loss.‘ (ġimĢek, 2003:26). Today entrepreneur, in other 
words businessperson, leaves the traditional methods behind and tries to live by keeping pace with technological 
developments. Because as Zyman said; 

‗There is no old- style marketting any more. It has already died like Elvis. Perhaps advocates of the old-style 
marketting, largest advertising agencies and television networks, want to support large marketting budgets cadavers. 
Because they afraid of being exclused. Now there is no singing and dancing. The music has already stopped. The 
known marketting age has ended.‘ (Zyman, 2000: 245). 

Zyman shows with his speech that entrepreneurs need to start new marketing methods supported by technology. 
Today many people mention that changes in changes in economical relationships are as important as the transmission of 
agricultural era into industrial era. Now, there are new dynamics, new rules and new instictives for success. However, 
the the important thing is that how this change will be (Tapscott, 1998: 39). The answer to this question is information 
technologies as Zyman said.  

Today‘s world is living an era in which science is developing rapidly. The speed of science has become impossible 
to keep up with. Today people benefit from all the advantages of science. From devices used in homes to others such as 
vehicles, communication, entertainment devices, computers, mobile phones, satellites etc. are all the products of 
science. Applied health regulations, food technology, agricultural and industrial production, education have improved 
with the help of science (Temiz, 1991: 35). Of all these technological developments, the improvement of technological 
devices is at an incredible speed. 

For this reason, having information about a subject, transfering something to people about this subject and 
benefiting from advantages of today‘s technologies in doing so has become one of the important thing that today‘s 
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people need to have in social and commercial sense. It is important to speak in community, contribute to the topic 
discussed in conversation by knowing something have detailed knowledge of the subject while transfering others in 
order to maintain your life. Benefiting from technological devices in transfering these knowledges is one of the needs of 
our age. It cannot be considered of a teacher‘s, a faculty member‘s or a businessperson‘s etc not using computing 
devices. Because while raising the new generations or while trading with a businessman at the other end of the world, it 
is almost impossible not to benefit from discoveries of the age such as mobile phones, computers and the internet. 
Sharing and conveying information is as important as putting out. For example, if Newton had not told that he had 
found gravity or if Archimede had not shared that he had found the lifting force of water, today‘s world would have 
been a different world (www.bolukenti.com, 2010). It is also impossible for today‘s trade men to trade without knowing 
Euro and U.S dolar pairs, world exchanges, their own products‘ production locations and quantities in the world. So 
their not using technological devices in our age can not be considered. 

The communication desire of humankind, which began with primitive instruments such as drums and smoke, has 
continued with newspapers, which are proucts of commercial capitalism in Western Europe. For the merchants and 
bankers around the Rhin River in Europe trade has accelerated the birth of the newspapers‘ need for economic 
communication (Totkgöz, 2000:83-84). The newspapers, which emerged from entrepreneurs‘ need for communication, 
followed by radio after World War I and television after World War II. With the emergence of the internet a new era in 
communication started in 1969, business leaders now can make meetings with others if even they are at the other end of 
the world as if they were together and they can easily sell their products or they can easily buy what goods and services 
they need. 

In the mid of eighteenth century, economic activities on western world and the technology were not so different 
from those activities and technologies of the pharaohs era thousands years ago But the same century was the beginning 
of a big change. Many technological innovations emerged in the mid term of the century and the foundations of 
information society were laid. During the next three thousands years after Homers, the only innovation in weaving 
looms was the using of distaff (mule (wikipedia-2010)) and spindles (spinning two ends of the hooked tool (wikipedia-
2010)) instead of windlass (natura lor artificial fibers used for yarn spinning machinery (wikipedia-2010)). However, 
cotton-spinning machine found by James Hargreaves could reach automatically eighty benches with string. The speed 
of camel caravans, the fastest mode of transport of 2000 B.C, was average 14 km per hour. The speed of locomative 
found three thousands years after in nineteenth century was only 24 km per hour. At the end of the same century, the 
speed of this locomative was 100 km per hour. After these periods, people discovered plane of which speed was 700 km 
per hour, later they met spacecrafts with thousands of miles per hour. In addition to these developments which were too 
important for world trade, people met nuclear power and computer in 1940 (Dura and Ark, 2002:126-127). A big 
change was experienced with the entrance of computer into human life by sharing and storing information. As in all 
sectors, computer and the internet were big advantages for entrepreneurs‘ trade activities. In the era of 2000, radio and 
television are integral part of of everyone‘s house and the internet is a communication toool in the third millennium 
(AktaĢ, 2004:186). The internet, wonder of the third millennium, transfer knowledges with the help of cable or wireless 
and telephone lines and it is used intensively in the field of trade as in many areas. Today, many companies in the world 
sell their products trough this virtual world, make arregements for the production and have been following many 
important jobs such as accounting, billing, warehouse control over the web. In addition to this, mobile phones have 
become an indispensable part of our lives and now it is impossible to move without them. Especially the feature of 
mobile phone‘s entrance to internet has moved property markets inthe world as well as Cyber world chats to our pocket. 
Now we can manage our business and we are able to dialogue with our customers even if we are going from one place 
to other in bus, car etc. 
 
III.  E-TRADE 

New economy is an information trade. So putting e-trade in the center of new economy will not be a wrong form 
of behavior. Today information technology allows databased economy. As a result, knowledgeable workers have tripled 
industrial workers in numerical sense. It is foreseen that these knowlegeable workers will be future entrepreneurs. Smart 
cards, cars, clothes, radios and televisions can be considered as the latest products of today‘s technology (Tapscott, 
1998:40-41), and the majority who can sell these products trough internet will be uture entrepreneurs again. 

Technological developments in our age mentioned above have not just affected our daily lives; they have also 
affected business life and economic activities. Technological developments in this new structure have introduced the 
humanity ‗the letter E‘. It has become a symbol of the new form of communication altering human life. This symbol 
used for electronic has installed a new identity to all concepts so far, for example; trade/ e-trade, business/e-business, 
government/e-government, health/e-health, education/e-education etc. 

The concept of e-trade has begun to be called in business life through internet and has had an important position. 
Since business activities are largely based on commnucation, the internet is used as a communication tool and 
communication between remote offices can be made fast, reliable and inexpensive (Kırcova, 2002:32). E-mail edresses, 
MSN and video communications over the internet are serving for current trade and they are important for it. 

E-trade called as the meaning of selling and buying product over the internet shows itself as a concept, which 
includes all these developments. E-trade, for short ınformation technology networks (internet etc.) can be defined as the 
exchange process of all information, services and money. If today economy is a mechanism of change for 
entrepreneurs, the realization of this change through on-line or electronically can be briefly defined as e-trade 
(www.kobitek, 2010). 

Although there are different approaches to e-trade among entrepreneurs, even those who have doubts, accept the 
benefits of e-trade. Entrepreneurs have largely started to use e-trade, which provides convenience to customers in time, 
effort etc. Consumers can buy products through e-trade without going to the shops, losing time and without any traffic 
or stress. Briefly; thanks to information technologies entrepreneurs have access to consumers 24 hours a day and seven 
days a week and they can do any economical activities (OdabaĢı ve Ark, 2003:327-328). 

 
IV.  PLACE OF ENTREPRENEURS IN INFORMATION TECHNOLOGIES 

Marketing, the term of meeting the needs of people, interesets many in the community sector and it indicates many 
structures, which involves entrepreneurs, too (Elden ve Ark, 2009: 16). Advances in information technology have 

http://www.bolukenti.com/
http://www.kobitek,2010/
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brought up as direct marketting techique quickly developing economic activities in virtual environment (OdabaĢı veArk, 
2003:325). And this has made necessary to carry the requirements of today‘s enrepreneurs within the framework of the 
activities of this era to this digital platform. 

In today‘s world, information technology is rapidly developing and interms of evaluation of goods and 
servicesproduced in market, entrepreneurs are seen to have beter luck compared with other businesses. Mostly students 
graduating from computer department, communication, engineering etc. can find jobs in information technology area, 
entrepreneurs have a big role in supplying and marketting goods and services produced in this area. There is a problem 
of unemployment in Turkey and the gap resulted from this problem is a big chance for entrepreneurs. In this sense, 
entrepreneurs using the advantages of informstion techonologies in existing work systems can also benefit from the 
blessings of this sector as a business. 

Avatar, regarded as a wonder of information techolonogies of 2010, was directed in New Zeland and this is a clear 
indication that information technology can provide jobs to people in every country and area. New Zeland has a 
population of seven million and 150 thousands people in the information technology industry have been working as a 
Professional, the film ‗Avatar‘ is revaling 2 billion dollars box-office return in exports (Cansızoğlu, 2010:6) and this 
shows that there is a big potential in this business sector for entrepreneurs. 

From the window of the situation in Turkey, 45 million of people are under the age of 35, 18-20 million of people 
are unemployment, just %20 percent of people are working in information technology sector (Cansızoğlu, 2010:6) and 
this shows that there is a significant amount of need for entrepreneurs in this sector. With a specific education about 
information technology, which we use in every stage in our lives, for people being educated in different departments as 
well as entrepreneurs, Turkey will be one of the best countries in the world in this sector. 

In our today‘s world, the concept of integrated marketting communication has gained importance (Elden ve Ark, 
2009:13), if we look at the situation trough marketting perspective of reaching products produced to customers, it will 
be seen that there are many job opportunities in the information technology industry for entrepreneurs as in many other 
businesses. For example, Turkey ranks first in world rankings in using Facebook social network, MSN and other chat 
programs and it is certain that information technology trade will also increase with the increasing number of educated 
people working in this sector as in countries, which have voices in the world like India and Ireland. The thing that 
supports this prediction is that Turkey has a young population benefiting from all opportunities in terms of 
entrepreneurial, even though it ranks the lowest in math and science lessons interms of success among OECD countries 
(Cansızoğlu, 2010:6). 

 
V. METHOD 
1-  Universe and Sample 

This study includes nearly 900 students, future entrepreneurs, studying at Selcuk University Business Department 
of Economics And Administrative Sciences Faculty as normal and night classes. One hundred and thirty five students 
were randomly chosen as female or male in business department as sample group. Since 15 of questionnaires were 
meaningless, they were eliminated. Distribution of gender and age is below. 

 
Table 1: Gender and Age Distribution 

 

Features Number Rate 

Gender 

Male 57 47,5 

Female 63 52,5 

Total 120 100 

Age 

18 5 4,2 

19 9 7,5 

20 54 45,0 

21 29 24,1 

22 16 13,3 

23 5 4,2 

24 1 0,8 

30 1 0,8 

Total 120 100 

 
%47, 5 percent of students involved in research are male, %52, 5 percent of them are female. Looked at the 

student‘s age group, %45 percent- nearly half of them are at the age of 20. %24, 1 percent of the students are 21 years 
old. The distribution of age of the students involved in research is among 20-22. 

 
2- Measuring Instrument 

A questionnaire was used as a measuring instrument in the researh. The questions wew improved fort he purpose 
of research, they were prepared as multiple-choices and for specifying the priority. The questionnaire included 20 
questions; the questions were related to measuring the students‘ demographic characteristics, internet usage, and mobile 
phones usage and in general communication Technologies usage. The pilot study of questionnaire was applied to fifty 
people test group, the questions that were not understood were eliminated and its reliability was tested. The analyzed 
reliability test result was 0, 79. 

The questionnaire used in the research was administrated at the end of the fall semester of 2010 in the form of 
face-to-face interview. 
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3- Research Hypotheses 
H1- The internet connection level of hours differs according to gender. 
H2- The usage of information technology devices for a good time to spend differs according to gender. 
H3- According to ownership a computer, the agreement of judgements about the necessity of the internet and 

mobile phone differs. 
 

VI. FINDINGS 
%60,8 percent of the business department students involved in research have computers, %39,2 of them don‘t 

have. Looked at how the internet has entered our lives, %95,8 percent of students use internet, while just %4,2 percent 
of them don‘t use. These rates show that almost all the students involved in research use internet and this shows how 
important the internet is. 

 
Table 2: Computer Ownership and Internet Use Information 

 

computer ownership Number Percent 

 

Yes 73 60,8 

No 47 39,2 

Total 120 100,0 

internet usage Number Percent 

 

Yes 115 95,8 

No 5 4,2 

Total 120 100,0 

connection place Number Percent 

 

Home 82 68,8 

Unıversıty 32 26,7 

Dormıtory 6 5,0 

Total 120 100,0 

 
The vast majority of the participants connect to internet from their home. In second place wireless connection is 

used in the university campus. In third place, they connect to internet from dormitories. As the internet technology 
develops, the styles of connecting to internet also develop. As a result, business students can connect to internet with 
cable and wireless. Today many students as well as students in business department can connect to internet from many 
points in Alaaddın Keykubat Campus in Selcuk University. Students with lap top computer can connect to internet both 
in campus areaa and in big shopping centers. This makes it easy to reach information in every area. 

According to information provided by students involved in research, the time spent on the internet in a day is 
mostly 2-3 hours with %33, 3 percent rate, in second place it is 0-1 hour with %26,7 percent rate. The rate of students 
who spend 4-5 hours in a day is %17, 5, the rate of students who spend 6-7 hours on the internet in a day is %12 and the 
rate of students who spend 8 hours and over on internet in a day is %12,5. The 2-3 hours spent on the internet in a day 
by almost all students in business department is really a high rate. This shows that the internet is not only used for a 
necessity, it is also used for spending time and entertainment. It can be said that student who spend 8 hours and over on 
the internet in a day have computer addiction. As it is seen in table 3, %60 percent of students involved in research with 
1 hour, %28, 3 precent of them wih 2-3 hours, %6 percent of them with 4-5 hours, %3, 3 percent of them with 6-7 hours 
and %3,3 percent of them with 8 hours and over spend their time on Facebook and Twitter defined as Social Networks. 
Many people in today‘s world intensively use these social networks, used to find old school friends or colleagues or to 
share information. It can be seen that the students of business department, defined as future entrepreneurs, use these 
social networks intensively at least one hour a day. 

 
Table 3: Internet and Social Networking Sites Usage Information 

 

internet usage(hour) Number Percent 

 0-1 hour 32 26, 7 

2-3 hour 40 33, 3 

4-5 hour 21 17, 5 

6-7 hour 12 10, 0 

8- over 15 12,5 

Total 120 100,0 

 

time spent in using facebook, 

twitter and other networks 
Number Percent 

 0-1 hour 72 60, 0 

2-3 hour 34 28, 3 

4-5 hour 6 5, 0 

6-7 hour 4 3, 3 

8- over 4 3, 3 

Total 120 100, 0 

 
The ownership rate of mobile phones of students involved in research and their internet usage information is clear 

in table 4. Almost all the students (%96, 7) use mobile phones. In our country, usage of mobile phones has become an 
indespensable part of our lives. Because of 3G technology being new and the prices, internet and mail use trough 
mobile phones is low. However; thanks to fast technological developments, these devices will also be cheaper and the 
prices will decrease to the ranges that everyone can buy. If we think that many people have the second GSM, this 
process will not be long. 
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Table 4: The Mobile Phones Ownership and Internet Usage 
 

ownership of mobile phone Number Percent 

 Yes 116 96, 7 

No 4 3, 3 

Total 120 100, 0 

internet and mail usage trough 
mobile phone 

Number Percent 

 Yes 32 26, 7 

No 88 73, 3 

Total 120 100, 0 

 
It was asked to students through which devices they could follow news, the devices used for his aim are shown 

table 5. According to the data obtained from students, the most preferred way of following news is through is internet 
with a %70 percent rate. Since newspapers defined as traditional media bodies are bought for a fee and it is impossible 
to monitor all the television news, entrepreneurs tend to use internet. Because following the news and reading news is 
more affordable. 

 
Table 5: The Usage of Communication Tools in Monitoring News 

 

 Number Percent 

 Traditional media  40 33, 3 

Television 80 66, 7 

Radio 13 10, 8 

Internet 84 70, 0 

Mobile phone 7 5, 8 

 
Hypotheses and Comments 

H1- The internet connection level of hours differs according to gender. 
In order to analyze whether the internet connection level of hours differs according to gender or not, Crosstabs 

Chi-Square Analysis was used. The hypothes that says it differs according to gender was found meaningful. Male 
students connect to the internet in longer than female students do. As it is understood from the table, while male 
students spend more time on the internet than female students interms of time, female students intensively use internet 
when the number of people connecting to the internet at the same time is much more, in other words in rush hours. 
There is an inverse rate between time density and person density among male and female students. 

 
Table 6: Lenght of Stay Connected to Internet by Gender 

 

 0-1 2-3 4-5 6-7 8- Total Chi-square P 

Male %10, 5 (6) %36, 8(21) %21, 1(12) %19, 3(11) %12, 3(7) %100(57) 

21, 18 0, 02* Female %41, 3(26) %30, 2(19) %14, 3(9) %1, 6(1) %12, 7(8) %100(63) 

Total %26, 7(32) %33, 3(40) %17, 5(21) %10, 0(12) %12, 5(15) %100(120) 

*=P<0, 05 
H2- The usage of information technology devices for a good time to spend differs according to gender. 
In order to analyze whether this hypothes is true or not, Independent Sample T- Test Analysis was used. As a 

result ıt was undertood that there is no meaningful difference in using information technology devices for a good time to 
spend. The rates of internet usage for entertainment, which was one of the purposes of computer usage among the test 
group, were close to each other. In addition, this shows that students use the intenet as a tool for game, chat and 
entertainment regardless of gender. 

 
Table 7: Usage of Information Devices for Spending Good Time by Gender 

 

Gender Number Average 
Standard 

Deviation 
T P 

Male 56 3, 5536 1, 20483 0, 01 0, 976 

Female 63 3, 3968 1, 17143 

 
H3- According to ownership a computer, the agreement of judgements about the necessity of the internet and 

mobile phone differs. 
In order to test this hypothes Independent Sample T-Test Analysis was used. The results of analysis show that 

thoughts of students who have computer are meaninfully different about the necessity of internet and mobile phone for 
social communication. According to this table, 73 of participants agree that computer, internet and mobile phones are 
important for social communications, 47 of the participants say that these devices are ofcourse important but face-to-
face communication is also important. 
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Table 8: The Computer Ownership Is Required For Social Communication 
 

Ownership Number Average 
Standard 

Deviation 
T P 

Yes 73 4, 1781 0, 82230 10, 90 
0, 002* 

No 47 3, 7660 1, 25478 

 *= p<0, 05 
 
The average scores of participants about information technology‘s facilitating our lives are shown below. The 

students‘ agreement in judgements is upper level. This table shows that the students know the benefits of information 
technology. The students of business department, who are defined as future entrepreneurs, are aware of the convenience 
brought by information technology in human life, they use many of these devices and they can do many of their studies 
with the help of these devices. As it can be understood from the table, participants all agree that computers, internet, 
mobile phones and other devices of information technology facilitate human life. 

 
Table 9: Information Technology Devices Make Life Easy 

 
 Average S.Error SS Min Max 

Mobile Phone makes my life easy. 4, 6000 0, 07041 , 77134 1, 00 5, 00 

Computer makes my life easy. 4, 5500 0, 6357 , 69633 1, 00 5, 00 

Internet makes my life easy. 4, 5000 , 06695 , 73336 1, 00 5, 00 

Other Technologies (Television, GPRS, Wap, 3G 

etc.) make my life easy. 
4, 1167 , 08711 , 95428 1, 00 5, 00 

 
The students involved in research know how necessary the information Technologies are. Agreement of the 

students in the sample group is over %50 about required judgements in table 10. and this result shows us that the place 
of information technology devices is important in our lives and internet, computer, mobile phones etc are necessary for 
both social and commercial life. 

 
Table 10: Necessity of Information Technologies 

 
 Average S.Error SS Min Max 

I can‘t imagine a life without mobile phone. 3, 5333 , 12123 1, 32800 1, 00 5, 00 

Computer, internet, mobile phone are necessary 

for social communication. 
4, 0167 , 09392 1, 02886 1, 00 5, 00 

Computer, internet, mobile phone are necessary 

for commercial communication. 
4, 1833 , 08614 , 94365 1, 00 5, 00 

E-trade is ver important for entrepreneurs. 4, 2000 , 08250 , 90377 1, 00 5, 00 

 
As it is seen in the table 11, while they are doing homework, the students‘ utilization averages from the internet are very 
high. The students‘ internet usage averages about banking transactions are low. The usage of other applications is by 
half in the form. In the questionnaire about the usage of information technologies, university students were chosen as a 
sample group and this has led to the result‘s being high. The result shows that the students mostly use internet while 
they are doing homeworks. However; looked at the table 11, it can be seen that students use internet intensively for 
banking transactions, spending time, entertainment and doing other official businesses, too. 

 
Table 11: Intended Usage of Internet, Time on Internet and Surfing Internet Factor 

 
 Average S.Error SS Min Max 

I use the internet while doing homework. 4, 1583 , 09318 1, 02076 1, 00 5, 00 

I use information devices for good time spending 

(for game or chat). 
3, 4706 , 10861 1, 18482 1, 00 5, 00 

I use the internet for banking transactions. 2, 9832 , 12170 1, 32756 1, 00 5, 00 

I use the internet for other official businesses. 3, 1261 , 11788 1, 28587 1, 00 5, 00 

I can‘t understand how the time passing when I‘m 
on the internet. 

3, 7059 , 10698 1, 16701 1, 00 5, 00 

I like surfing on internet virtual environment. 3, 5462 , 10769 1, 24702 1, 00 5, 00 

  
VII. CONCLUSION 

Modern people, described also as information society, are trying to live as required. Modern people do what the 
currnt era wants them to do and obey rules in order not to be alone and make others feel that they are also in the 
community. Additionally, they try to follow technology, which is developing quickly. They follow what is going around 
by using communication tools, which are indispensable part of our lives. Modern peoople, who have experienced the 
rapid developments such as transition from old-fashioned televisions to LCD and plasma, transition from home phones 
to mobile phones and transition from traditional printed newspapers to virtual newspapers, use these changes in both 
their special and business life. In this research, a questionnaire was applied to students in business department who are 
described as future entrepreneurs. As it can be seen from tables, the majority of sample group students have their own 
computer; accordingly, they have connection to internet.  
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This result shows that computers and connection to the internet, which were too expensive in the past, are now 
more affordable. Businesspersons also described as entrepreneurs can communicate rapidly and easily with the 
customers wherever they are in the world. According to results of the questionnaire applied to business department 
students, future entrepreneurs, benefit from this advantage. %96, 7 percent of students involved in research have their 
own mobile phones and this shows that all Turkish people, from 7 to 70, are happy with these techonological 
developments. Although the rate of mobile phone ownership is so high, connection to internet through mobile phone is 
not so high, just %26, 7 percent. This is because connection to internet trough mobile phone is too expensive. However, 
with the investment to GSM operators and campaigns, they try to end this negativity. Future entrepreneurs follow the 
news of event near and far environments throuh internet instead of newspapers defined as traditional media, instead of 
radio defined as auditory media or instead of television defined as auditory and visual media, accordingly this shows 
how important the internet in our era. 

The first hypothes, one of the hypotheses in research, was confirmed, as it can be understood in table 6. According 
to table 6, male students connect to the internet in longer hours than female students do, while female students 
intensively use internet when the number of people connecting to internet at the same time is much more. 

The second hypothes ‗The usage of information technology devices for a good time to spend differs according to 
gender.‘ It was not confirmed as it can be seen in table 7. Because the students connection rate to the internet is nearly 
the same. The last hypothes ‗According to ownership a computer, the agreement of judgements about the necessity of 
the internet and mobile phone differs.‘ was confirmed. Because it is accepted, that having a desktop computer or having 
laptop computer is effective in entering these kinds of sites. 

According to the answers given by students, defined as future entrepreneurs, information technologies have 
facilitated human life as it is seen in table 9. Researches that made this study also agree on this statement and they 
support it. The statement that the world would be a difficult place these information technology devices are also 
supported by researchers. From the answers asked to future entrepreneurs, business deparmet students, about the 
necessity of these technological devices, it is understood that more than half of the entrepreneurs were agree on the 
statement. This statement is again supported by researches and it is foreseen that information technology and the 
devices should be used in both social life and in commercial area. The research has also supported this. More than half 
of the business department students defined as future entrepreneurs answered the questions positively such as the 
internet usage goal, the reasons of spendin time on internet. All of these results show us that internet, one of the best 
innovations of this era and mobile phones seem to sustain their existence as essential elements for a long time in our era 
defined as space and information age. 

Researches agree that ‗Everybody should benefit from information technology devices in order to maintain their 
life and do their own businesses‘. These devices will be very important in further future. 
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Özet 

Ġnternetin gündelik yaĢamda yaygınlaĢmasıyla birlikte yeni medya kavramı hayatımızın içine girmiĢ ve iletiĢimin 
evrim sürecinde yüz yüze iletiĢimden sanal platform aĢamasına geçiĢ hızlanmıĢtır.  

Pratik, hızlı ve iĢlevsel olmasıyla pek çok kitle iletiĢim aracı yerine ikame edilebilen bilgisayar, çoklu-medya 
özelliğiyle aynı anda farklı amaçlar için kullanılabilir hale gelmiĢtir. Bazı kullanıcılar interneti haber ve bilgi sağlamak 
amacıyla kullanırken, bazıları eğlence, bazıları vakit geçirme aracı olarak kullanmaktadır. Kullanım biçimlerini 
çeĢitlendirmek mümkündür. Bazı kullanıcılar internet vasıtasıyla mesleklerine yönelik pek çok iĢlemi gerçekleĢtirirken, 
bazı kullanıcılar ise interneti gelir elde etmek ve yeni satıĢ alanları bulmak için kullanmaktadırlar. Bu kullanıcı 
grubunun içerisinde dikkat çeken bir kesim, kadın blogger‘lardır. Kadın blog yazarları okuyucularıyla hem bilgi ve 
düĢünce paylaĢımında bulunmakta hem de el emeği ürünlerin satıĢını yapmaktadırlar. Sanal birer dükkan sahibi olan bu 
blogger‘lara yönelik anket ve değerlendirme çalıĢmanın özünü oluĢturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal platform, Kadın giriĢimciler, Yaratıcılık 
 
Abstract 

New media term has merged into our lives with the partake of internet to daily life and the process of transition to 
virtual platform from face to face communication, has gain speed. The computer that can be replaced to many mass 
media tool has became useful for different intents with its feature of being fast and functional. Some users use the 
internet for getting news and information while others use it for fun and spending good time. It is possible to diversify 
the usage styles. Some users transact about their jobs, some others use the internet for gaining money and finding new 
markets. A noteworthy part of these users‘ are woman bloggers. Woman bloggers not only share information and 
emotion with their readers but they also sell handcrafts. The survey and extrapolation including the bloggers who have 
virtual stores is the foundation of this research. 

Key Words: Virtual platform, Woman entrepreneurs, Creativity 
 

 
GĠRĠġ  

GiriĢimciliğe aday olan kiĢilerin ortak özelliklerini, yeni bir iĢ kurmaya çabalayan, yeni örgütün sahibi veya ortağı 
olmayı bekleyen, son 12 ay içerisinde aktif olarak örgüt kurmak için çabalayan ve harcamaları karĢılayacak aylık bir 
nakit akıĢının olmadığı ve 3 aydan fazla bir süredir sabit yönetici maaĢı almayan kiĢilerdir Ģeklinde sıralayabiliriz. 
(Reynolds, 2000:170) GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde giriĢimciliğin özendirilmesine özel bir önem verilmektedir. 
Avrupa Birliği‘nde küçük iĢletmelerin geliĢtirilmesi, rekabet gücünün arttırılması, uluslararasılaĢtırılması ve 
giriĢimcililiğin özendirilmesi amacıyla bir dizi destekleme programları geliĢtirilmiĢtir (Çakıcı, 2003:72) Ecevit‘e göre; 
(Ecevit, 1993, Aktaran, Yetim, 2000:81) ev dıĢı bir mekanda kendi adına kurduğu bir iĢyeri olan, bu iĢyerinde çalıĢan 
veya ortaklık kuran, herhangi bir mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, iĢle ilgili iliĢkiye girmesi 
gereken kiĢi, örgüt, kurum ve kuruluĢlarla kendi adına iliĢki kuran, iĢ sürecinin örgütlenmesi veya iĢin geliĢtirilmesi 
konusunda kendisi karar veren, iĢinden elde ettiği kazanç üzerinde söz sahibi olan kadınlar giriĢimci statüsünde 
değerlendirilmiĢtir. Özdemir, kadın ve erkek giriĢimcilerin motivasyon faktörlerinin birbiriyle tamamen benzer 
olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade etmiĢtir. Buna göre, kadınların sosyalizasyon süreci, toplum 
dinamikleri ve her Ģeyden önemlisi çalıĢma hayatında karĢılaĢtıkları zorluklar veya kısıtlılıklar, onların giriĢimci olma 
nedenlerini erkeklerinkinden daha farklı bir noktaya kaydırabilmektedir. (Özdemir, 2010:121)  

Özellikle 1980‘lerden itibaren hızlı bir geliĢme gösteren giriĢimcilik anlayıĢı, erkekler kadar kadınlarında ilgi alanı 
içerisine girmiĢtir. Son yıllarda dünyada çalıĢanların demografik yapısında görülen birçok değiĢiklik kadınları da 
etkileyerek onları iĢ yaĢamının vazgeçilmez aktörleri haline getirmiĢtir. (Soysal, 2009:85) Kadınların çeĢitli sektörlerde 
istihdamını arttıran önemli bir faktör dünya savaĢları olmuĢtur. ġöyle ki savaĢ nedeni ile cepheye giden erkeklerden boĢ 
kalan yerleri kadınlar doldurmuĢtur. (Neft ve Levine 1997: 48) Kadın giriĢimcilere yönelik çalıĢmaları incelediğimizde, 
kadınların giriĢimci olma nedenlerine dair ipuçlarına rastlamaktayız. Örneğin bir araĢtırmada, Ankara Ticaret Odası‘na 
kayıtlı 104 kadın giriĢimci, giriĢimci olma nedenlerini bir iĢle meĢgul olma, bağımsızlık, baĢarı, evin bütçesine katkıda 
bulunmak olarak sıralamıĢlardır. (Özdemir, 2010:122) Benzer Ģekilde, Gürol ve MarĢap da (2007:101) kadınları 
giriĢimciliğe özendiren motivasyon faktörlerinin baĢında bağımsız olma isteğinin geldiğini, bunu iĢ tatmini, kendini 
gerçekleĢtirme ve diğer nedenlerin izlediğini ifade etmiĢlerdir. Literatürde kadın giriĢimciler üzerine yapılan 
çalıĢmalarda kuramsal açıdan pek çok konunun incelendiği görülmektedir. Sadece Amerika‘da 8 milyon civarında 
kadın giriĢimci olduğu düĢünülürse bu çalıĢmaların anlamlı olduğu görülecektir. Özellikle yapılan bazı araĢtırmalara 
bakıldığında, kadınların sahibi olduğu iĢletmelerin bazı kriterler açısından oldukça baĢarılı olduğu dikkate değer bir 
geliĢme olarak göze çarpmaktadır (Soysal, 2009:89) Yapılan bir araĢtırmada, Mersin‘deki giriĢimci kadınlar konu 
edilmiĢ ve bu giriĢimci kadınların iĢlerini daha çok yalnız baĢlarına kurdukları, severek çalıĢtıkları, çoğunun herhangi 
bir ticari ve iĢ deneyimine sahip olmadan iĢlerini kurdukları, baĢlangıç sermayelerini ise daha çok aile ve akrabalardan 
temin ettikleri ortaya konmuĢtur. (Çakıcı, 2003: 87-88) Gürol ve 

MarĢap‘ a göre (2007:104) ; 
―GiriĢimcilikteki baĢarı ve geliĢimi öncelikle toplumda kadına verilecek finansal, yönetsel, örgütsel, eğitsel ve 

benzeri desteklere ve önündeki ―ayrımcı nitelikli‖ engellerin kaldırılmasına yönelik uygun bir altyapının 
oluĢturulmasına bağlı bulunmaktadır. Ancak bu tür altyapının gerçekleĢtirilmesinin yalnızca yöresel veya ulusal 
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düzeyde baĢarılması yöre veya ulusun sistem içerisinde yalnızca bir alt sistem olması nedeniyle, fazla bir anlam ifade 
etmeyecek, alt-sistemler içerisinde sağlanacak dengeler, optimizasyon, sistem genelindeki tutarsızlık, etkinsizlikler 
sonucu kaçınılmaz olarak, ancak geçici olabilecektir. Bu sebeple, uluslararası düzeyde etkin ve göstermelik olmayan bir 
iletiĢim ağının kurulması, etkin bir örgütlemenin gerçekleĢtirilmesi, kendini davaya adamıĢ zorluklara göğüs 
gerebilecek kiĢilikte liderlere, bu amaçla tahsis edilmiĢ olan fonların doğru yer ve zamanda kullanımını 
gerektirmektedir. Ulusal düzeydeki uygulamalarda ayrımcılık yapılmaksızın kırsal kesim ve varoĢlardaki kadını da 
sisteme dâhil eden politikaların oluĢturulma ve uygulamaya konulması sonucu daha da etkin kılacaktır.‖ 

 
YENĠ BĠR PAZARLAMA MECRASI OLARAK ĠNTERNET VE TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

 
Çoklu bir iletiĢim aracı olan internet bugün sadece haber ve bilgi aktarımı amacıyla kullanılmamakta aynı 

zamanda yeni pazarlama stratejileri için de alternatif bir mecra oluĢturmaktadır. Farklı kullanıcı sayısı kadar farklı fikrin 
yaĢama geçirildiği sanal dünya, tüketim alıĢkanlıklarının da değiĢmesine neden olmaktadır. Neredeyse her sektöre ait 
çok çeĢitli ürünlerin satıldığı web sitelerinde, kullanıcılar zaman ve coğrafya sınırlaması olmaksızın alıĢveriĢ 
yapabilmektedirler. Ġnternet kültürünün yaygınlaĢması ve kullanıcıların internet üzerinden alıĢveriĢle ilgili güvenlik 
tereddütlerini aĢmalarıyla birlikte internet üzerinden alıĢveriĢ tutarları Türkiye‘de milyonlarca; Dünya‘da milyarlarca 
lira ile ifade edilir hale gelmiĢtir ve bu rakam her yıl hızla artmaktadır. Ġnternette on-line aktiviteler 70 baĢlık altında 
toplanmıĢtır ve üç gruba ayrılmıĢtır:(Ġyiler, 2009:25) 

 
Medya ve Eğlence ĠletiĢim 

Podcast dinlemek 

Ġnternet videosu/streaming video izlemek 

TV izlemek (canlı veya arĢivden) 

Video/film indirmek 

Ġnternet radyo/streaming audio dinlemek 

Müzik indirmek 

Kendi yaptığınız video/audio yüklemek 

BaĢkalarıyla on-line oyun oynamak 

On-line bir dünyaya katılmak 

On-line oyunları tek baĢına oynamak 

Anında mesajlaĢmayı kullanmak 

E-maille fotoğraf göndermek ve almak 

On-line forum ve tartıĢma gruplarına katılmak 

E-mail kullanmak 

 

Sosyal Amaçlı Kullanım 

Video paylaĢım sitelerinde baĢkalarının hazırladığı 

videoları izlemek 

Fotoğraf paylaĢım sitelerini ziyaret etmek 

Fotoğraf paylaĢım sitelerine fotoğraf göndermek 

RSS‘den gelen haberleri okumak 

Blog okumak 

Bir wiki‘deki makaleye katkıda bulunmak veya edit 

etmek 

Web sitelerini veya diğer içeriği tag‘lemek 

Web sitelerine on-line oy vermek 

Sosyal paylaĢım sitelerini kullanmak 

Blog yazmak ve korumak 

Kendi web sayfasını yapmak 

Makale, hikaye, Ģiir vd. yazmak ve on-line olarak 

postalamak 

Bloglarda yorum yapmak 

Peer-to-peer denilen bir PC‘den diğerine özel dosya 

paylaĢım uygulamalarını kullanmak 

 

AlıĢveriĢ ve Perakende 

On-line açık artırmalara katılmak 

On-line açık artırmalarda satıĢ yapmak 

Satın alma amaçlı ürün araĢtırması yapmak 

Ürün satın almak 

Ücretsiz ürün örneği indirmek veya istemek 

AlıĢveriĢ siteleri / karĢılaĢtırma sitelerini 

kullanmak MüĢteri görüĢ ve oylamalarını okumak 

GörüĢ vermek veya oylama yapmak 

 

 
TÜĠK tarafından 2009 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleĢtirilen ―Hanehalkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım 

AraĢtırması‖ sonuçlarına göre hanelerin % 30, 0‘ı internet eriĢimine sahiptir. (Ġyiler, 2009:33) Bireylerin bilgisayar ve 
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internet kullanım oranları sırasıyla % 40, 1 ve % 38, 1‘dir. Ġnternet eriĢimi olmayan hanelerin % 30, 1‘i evden internete 
bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiĢlerdir. ADSL % 85, 6 ile Türkiye‘de 
kullanılan en yaygın internet bağlantı türüdür. Ocak-2010 tarihinde yapılan ―Türkiye‟de E-Ticaret‖ baĢlıklı bir araĢtırma 
kapsamında internet kullanıcılarına bir anket uygulanmıĢ ve dikkat çekici sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 
(http://www.webrazzi.com/2010/02/05/turkiye-e-ticaret-arastirmasi-ocak-2010/) AraĢtırma verileri Dataprofil 
tarafından Türkiye‘nin 81 ilinden 2070 kiĢinin katılımıyla internet üzerinden anket yöntemiyle toplanmıĢtır. AraĢtırma 
grubu bugüne kadar internet üzerinden en az bir kere alıĢveriĢ yapmıĢ kiĢilerden oluĢmaktadır. AraĢtırmaya katılanların 
%63‗ü erkek, %37‘si kadındır. Katılımcıların %51‗i 23-30 yaĢ arasında, %34„ü 31-40 yaĢ aralığında diğer yaĢ 
gurupları ise %15 oranındadır. Ankete katılanların %59‗u ―Ücretli ÇalıĢıyorum‖, %26‘sı ÇalıĢmıyor, %13‗ü ―Kendi 
hesabıma çalıĢıyorum‖ cevabını verirken ―Diğer‖ %2‗lik kısmı oluĢturmaktadır. Anketin ―Son 1 yıl içinde internet 
üzerinden kaç kere alıĢveriĢ yaptınız?‖ sorusuna katılımcıların %44‗ü 1-3 kere cevabını verirken, 3-5 kere %22, 5-10 
kere %15, 10′dan fazla cevabı ise %19 oranında verilmiĢtir 

 
KADIN GĠRĠġĠMCĠLER HAKKINDA TEORĠK BĠR DERLEME VE ĠNTERNETTE GĠRĠġĠMCĠ OLARAK 

KADIN BLOGGERLAR 
Sanayi üretiminde kadın emeği kullanımı çok eskilere gitmekle birlikte, geliĢmekte olan ülkelerde kadın emeğinin 

toplu bir Ģekilde keĢfedilmesi Fordist üretimin son evresinde yeni ortaya çıkan iĢbölümüne uygun olarak firmaların 
iĢçilik maliyetlerini azaltmak üzere bu ülkelere yatırımlarını yönlendirmeleriyle olmuĢtur.(Eraydın(ed), 1999:26) 
Kapitalist birikim süreci içinde kadın en uygun iĢgücünü oluĢturmaktadır. Kadınlar genel olarak ev kadını olarak 
tanımlanmakta, evde yaptıkları iĢler ücretli iĢ kapsamına girmemekte, ancak ev dıĢında gerçekleĢtirdikleri iĢler gelir 
arttırıcı bir etkinlik olarak görülmektedir.(Birley, Moss ve Saunders, 1987:27) GiriĢimci mantığı kavramını tanımlarken 
Schumpeterian ile Collins ve Moore‘un (1964) teorilerinden, ayrıca Knight‘ın (1921) risk teorisinden bahsetmek 
gerekir. (Bissett(ed), 2004:258) Bu yazarlara gore, giriĢimcilik faaliyetinin ayırt edici özelliği yeni fikirler kapasitesidir. 
Yalnız, bu özellik bir dizi tecrübe ile elde edilmekten çok doğuĢtan gelen bir özellik olarak kabul edilmektedir. 
Toplumsal yapının erkek-egemen biçimde Ģekillenmesinin bir yansıması olarak kadın giriĢimcilerle ilgili 1980‘li yıllara 
kadar herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır.(Birley, Moss ve Saunders, 1987:33) Adler ve Izraeli, (1988, 1994) 2. Dünya 
SavaĢı‘ndan sonra dikkat çekici biçimde artan kadın çalıĢan sayısına dikkat çekmiĢlerdir. (Bissett(ed), 2004:259) 
Demografik değiĢiklikler, ekonominin globalleĢmesi ve mükemmeliyet arayıĢı ve bir yandan da kadınların eğitim ve 
tecrübeye yaptıkları yatırmlar, onların daha yüksek yönetim pozisyonlarına gelebilmeleri için avantaj sağlamıĢtır. 1970 
ile 1988 yılları arasında kadınların sahip oldukları iĢletmelerin sayısı %5 ‗ten %30‘a çıkmıĢtır. (Keith ve Corbett, 
2006:2) Kadınların giriĢim yapmaya eğilimli oldukları alanlarla ilgili görüĢleri üç baĢlık altında toplayabiliriz: 
(Bissett(ed), 2004:260) 

1. Bu alanlar, kadınların en çok bilgi ve deneyim sahibi oldukları sektörlerdir. 

2. Kadınlar genelde özel teknik becerilerin eksikliğini hissettiklerinden yüksek teknoloji gerektiren sektörlerle iĢe 

baĢlamaktan kaçınırlar. 

3. Finansal kaynak bulmakta zorlanmaları düĢük-maliyetli giriĢimlere yönelmelerine sebep olur. 
Kadın giriĢimcilerin erkek giriĢimcilere oranla yaklaĢık on yıl daha sonra ticarete atıldıkları belirlenmiĢtir.(Keith 

ve Corbett, 2006:3) Bu gecikmenin sebepleri arasında yönetim deneyiminin olmaması ve geleneksel sosyalleĢme sürec i 
bulunmaktadır. Yine araĢtırmalar giriĢimci kadınların dörtte birinin kendi iĢlerini kurmak gibi bir planlarının olmadığını 
ortaya koymuĢtur. Kadın ve erkek iĢletme sahipleri arasındaki benzerlikler ise; erkek ve kadın giriĢimcilerin genellikle 
evli ve ailelerinin en büyük çocuğu olmaları, babalarının serbest meslekte çalıĢmaları olarak ortaya konmaktadır. En 
belirgin demografik farklılık, erkek giriĢimcilerin daha büyük bir oranının evli olması ve eĢlerinin çalıĢmamasıdır. 
Kadınların iĢletme sahibi olarak getirdikleri önemli kiĢisel katkılar; ürün ve hizmetler için kiĢisel deneyimlere dayanan 
iyi fikirler, Ģevk, hayal gücü ve kaliteye odaklanmak olarak sıralanabilir. (Keith ve Corbett, 2006:3) Kadın 
giriĢimcilerin tipik profillerini çizmek gerekirse, Ģu maddeleri sıralayabiliriz: (Bissett(ed), 2004:261) 

- ĠĢsizliğe bir alternatif olarak iĢ kuran hedefsiz genç kadın giriĢimci profili 

- GiriĢimciliğe tesadüf eseri atılmayan, onu uzun dönemli kariyer hedefi olarak gören baĢarı odaklı genç kadın 

giriĢimci profili 

- Çocuk sahibi olmayan, giriĢimcilik aktivitesini profesyonel kariyerinin önemli bir aĢaması sayan, çalıĢtığı 

yerlerde kariyer geliĢimi için önüne çıkan tüm engelleri aĢan, yoğun baĢarı odaklı kadın giriĢimci profili 

- Ġkili; iĢ tecrübesi olan, iĢ yaĢamı ile aile sorumlulukları arasında kalan ve esneklik sunacak bir çözüm arayan 

kadın giriĢimci profili 

- Ailevi sebeplerden dolayı iĢten ayrılıp, kiĢiselleĢebileceği ev-dıĢı bir alan yaratmak isteyen kadın giriĢimci 

profili 

 
DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Blog kelimesi sanal günlük kavramına karĢılık gelse de Türkçe‘de yaygın olarak kabul görmüĢ bir karĢılığı yoktur. 
Kelime, Ġngilizce weblog kelimesinin kısaltılmıĢ halidir.(Alikılıç ve Onat, 2007:904) Kullanımı ve yönetimi kolay, 
zengin fonksiyonlu, sahiplerinin yazılı, görsel vb. tüm üretimlerini internet üzerinden tüm dünyaya ulaĢtırmalarını 
sağlayan blogların kullanım alanı geniĢlemiĢtir. Bazı blogger‟ların mecralarını paylaĢımın yanı sıra birtakım ürünlerin 
satıĢı için de kullanıp bir nevi e-dükkan ya da e-mağazaya dönüĢtürdükleri gözlenmektedir. Technorati tarafından 
2002‘den beri kayıtlı tutulan blogların sayısı. 133 milyondur.(http://www.slideshare.net/huckle/online-dunya-ve-
turkiye-sunumu) AraĢtırma kapsamında öncelikle internet üzerinden satıĢ yapan bloggerlar tespit edilmiĢtir.  

Bloggerlar‘a, iki baĢlıktan oluĢan, açık uçlu sorular içeren bir anket gönderilmiĢtir. Birinci baĢlık altında 
blogger‘ın eğitim, doğum tarihi gibi kiĢisel bilgileri; ikinci baĢlık altında giriĢimde bulunduğu sektör, finans kaynağı, 
giriĢimcilik ve yaratıcılık, e-giriĢimciliğin avantaj ve dezavantajları, Türkiye‘de giriĢimci bir kadın olmak hakkında 
düĢündükleri gibi konular irdelenmiĢ; bu sayede anketi cevaplayanların kadın giriĢimci olarak hangi tipolojiye dahil 
oldukları netleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ankete katılan kadın giriĢimcilerin en yaĢlısı 1978 yılı doğumlu olup en genci 
1986 doğumludur. Ġnternetin, kullanıcı ve hedef kitlesine paralel bir sonuç ankette de gözlenmiĢtir. Ankete katılan 
blogger‘ların satıĢ yaptıkları sektörler ağırlıklı olarak takı ve el sanatları, giyim, moda ve tasarım, gıda ürünleri 

http://www.webrazzi.com/2010/02/05/turkiye-e-ticaret-arastirmasi-ocak-2010/
http://www.dataprofil.com.tr/
http://www.slideshare.net/huckle/online-dunya-ve-turkiye-sunumu
http://www.slideshare.net/huckle/online-dunya-ve-turkiye-sunumu
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üzerinedir. Kadın giriĢimciler, hem yaratıcılıklarını rahatça ortaya koyabilecekleri hem de ilgi alanlarına uygun ürünleri 
satmayı tercih etmiĢlerdir. Cevaplarda gözlenen bir ortak nokta, kadın giriĢimcilerin 2007 yılı ve sonrasında internet 
üzerinden satıĢ yapmayı tercih etmeleridir. Bu durumda, internet kullanımının yaygınlaĢmasının çok da eski bir zamana 
dayanmadığı Türkiye‘de internet üzerinden yapılan bireysel giriĢimlerin de henüz yeni sayılabileceğini ifade edebiliriz. 
Katılımcılar, sanal dükkan sahibi olmanın avantajlarını Ģu maddeler halinde sıralamıĢlardır: 

 
BaĢka Ģehirlerdeki hatta ülkelerdeki insanlara ulaĢabiliyor olmak. 
Ġnternetin çok daha çabuk tanınma imkanı vermesi  
ĠĢine önem veren, titiz giriĢimcilerin farklılığının takdir edilmesi, kiĢisel doyum sağlama ve manevi haz elde 

etmek 
 Ev ekonomisine katkı sağlamak 
Kendini geliĢtirmek 
Evden çalıĢabilme rahatlığına sahip olmak 
Dükkan masrafının olmaması 
Görsel zenginlik imkanı, dekor seçeneklerinin sınırsız olması 
24 saat satıĢ yapabilme imkanına sahip olmak 
Stressiz bir ortamda çalıĢabilmek 
Ev iĢlerine ya da ev sorunlarına vakit ayırmak gerektiğinde herhangi bir engel olmadan ayırabilmek. 
 
Katılımcılara göre, sanal dükkan sahibi olmanın dezavantajları ise Ģunlardır: 
 
Aksesuar ya da bir baĢkası; satılan ürün ne olursa olsun, müĢterinin alacağı ürüne dokunmak ve o ürünü denemek 

istemesi ve sanal dükkanın buna imkan tanımaması. 
Türkiye‘de el emeğinin hak ettiği değeri bulmaması. (Çin mallarının büyük oranda etkisiyle.) 
Tüketiciyle yüzyüze iletiĢim kurmanın mümkün olmaması 
Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ yapmanın güvenli bulunmaması 
Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ yapmanın baskın bir alıĢkanlık haline gelmemiĢ olması 
Kargo ve ulaĢımda sorunlar yaĢanması 
Ürünlerin taklit edilme ve kopyalanma olasılığının olması 
 
GiriĢimcilerin eğitim durumları incelendiğinde en düĢük eğitim düzeyi lise seviyesidir ve kadın giriĢimcilerin 

büyük çoğunluğu üniversite mezunudur. Aldıkları eğitim ile giriĢim alanlarının birebir bağlantısının olmadığı 
gözlenmiĢtir. Fakat tüm katılımcıların ortak olarak belirttikleri bir nokta, eğitimlerinin giriĢimlerine yaratıcılık kattığı ve 
bakıĢ açılarını geniĢlettiği yönündedir. Kadın giriĢimciler büyük çoğunluğu eĢleri veya ailelerinden giriĢimleri 
konusunda maddi ve manevi destek almaktadırlar. Ayrıca, hepsinin gerçek ortamda iĢ deneyimi olmuĢtur veya halen 
çalıĢmaktadırlar. Sanal dükkanlarında elde ettikleri kazanç konusunda verdikleri rakamlar ortalama rakamlar olup (net 
bir miktarı çoğu belirtmemiĢtir) elde ettikleri kazancın yalnızca ürünlerin üretim masraflarını karĢıladığını ifade 
etmiĢlerdir. Buradan çıkan sonuç, iĢlerini Ģevkle yapan kadın giriĢimcilerin, giriĢimlerinin tetikleyici sebebinin maddi 
kazanç arzusundan ziyade yaratıcılık ve paylaĢma dürtüsü olduğu yönündedir. Popüler kültürün ürettikleri ürünlere 
etkisi sorulduğunda yine giriĢimcilerin büyük çoğunluğu tasarımlarında özgün olduklarını ve trendlerden 
etkilenmediklerini ifade etmiĢlerdir. Bu sayede hem kopyalamaktan uzak kalmakta hem de farklı olmanın mutluluğunu 
hissetmektedirler. MüĢterilerinin kendilerini tercih etme sebebi olarak da yaratıcı ve farklı olmalarının önemli rol 
oynadığını düĢünmektedirler. Estetik kaygı her zaman ticari kaygının önündedir. Katılımcılara, Türkiye‘de giriĢimci bir 
kadın olmak konusunda neler düĢündükleri de sorulmuĢtur. Buna cevaben pek çok katılımcı ortak noktalarda 
buluĢmuĢtur. Pek çok açıklamadan çıkan sonuca göre, Türkiye‘de giriĢimci bir kadın olmak beraberinde ağır 
sorumluluklar da getirmektedir. GiriĢimcilik aynı zamanda yenilik demektir. Yeniliklere kolay alıĢabilen bir toplum 
olmadığımızı düĢünen katılımcılar, yeniliği yapan bir kadın ise önyargıların daha da fazla olduğunu ifade etmiĢlerdir. 
Toplumumuzda özgürlükçü düĢünce ve demokratik yapı gerçekten oturduğunda giriĢimci kadınların sayısı da 
çoğalacaktır. Yenilikçilik risk almayı da beraberinde getirdiği için baĢkalarının yaptıklarından esinlenme durumları da 
ortaya çıkarken bu durum taklitçiliği doğurmaktadır. Kadının yeni fikirler üretebilmesi ve hayata geçirebilmesi için yine 
kadınlara büyük iĢ düĢmektedir. En önemlisi düĢüncede özgürlük ve düĢünene destek olmaktadır. Katılımcılara göre, 
Türkiye‘de giriĢimci bir kadın olmak gurur vericidir. Katılımcıların cevaplarının genel bir değerlendirmesi yapıldığında, 
kadın giriĢimcilerin tümünün giriĢimlerini yaratıcılık ve öncelikle kiĢisel tatmin üzerine kurdukları görülmektedir. 
GiriĢimciler, yalnızca ürünlerini satma değil aynı zamanda beğenilme kaygısı da taĢımaktadırlar. Dolayısıyla, yalnızca 
iĢlevsel değil aynı zamanda estetik açıdan da üst düzey ürünler üretme çabası içindedirler. GiriĢim yapılan alanlar 
içerisinde toplumun kadınlara biçtiği rollere uygun ürünlerin satıldığı alanlar dıĢında farklı bir alan olmaması dikkat 
çekici ve ataerkil düzenin baskınlığını kanıtlar niteliktedir. ġöyle ki, kadın giriĢimciler kıyafet, gıda ürünleri (kurabiye, 
pasta, vb.), takı gibi ürünler satarken örneğin teknolojik bir ürün satan kadın giriĢimciye rastlanmamıĢtır. Bu da, 
toplumda kadından beklenen yiyecek hazırlama, sunma, ev halkını besleme, giydirme gibi rollerin bir uzantısı, sanal 
ortamdaki modern bir yansımasıdır.  
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Özet 
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Kırgız Cumhuriyeti‘nde merkezi planlamadan serbest 

piyasa ekonomisine geçiĢte sıkıntılı süreç yaĢanmıĢtır. Devletin elinde bulundurduğu kamu iktisadi teĢebbüsleri 
özelleĢtirebilecek sermaye birikimine sahip giriĢimcilerin noksanlığı ve bu teĢebbüsleri piyasa ekonomisi 
mekanizmasına göre yönetebilecek yetiĢmiĢ kadro açığı vardı. Bu sıkıntılar sonucunda birçok iktisadi teĢebbüs bir 
dönem sonra iflas etmek zorunda kalmıĢtır. 

Kırgız Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmasıyla dıĢa açılımlar baĢlamıĢtır. Serbest piyasa ekonomisine dayanan 
geliĢmiĢ ülkelerin birçok birikiminden istifade etmek gerekiyordu. Serbest piyasa ekonomisi demek, giriĢimcilik de 
demektir. Ġnsan faktörünün beĢeri sermaye olarak öne çıktığı, günümüzde bireyin, toplumun ve ülkenin kalkınmıĢlık 
derecelerinde giriĢimcilik kilit rol oynamaktadır. Kırgız Cumhuriyeti‘nin piyasa mekanizmasına göre yetiĢmiĢ kadroya 
ve giriĢimcilere ihtiyacı vardı. Bu amaçla geri dönüĢümünü ilerleyen dönemlerde almak üzere yurtdıĢında bulunan 
birçok üniversiteye yüksek öğrenim amaçlı öğrenci gönderilmeye baĢlamıĢtır.  

Bu çalıĢmada, Türkiye Cumhuriyeti‘nin Türk ve Akraba Toplulukları Büyük Öğrenci Projesi kapsamında 
Türkiye‘nin çeĢitli üniversitelerinde yüksek öğrenim görmekte olan Kırgızistanlı öğrencilere piyasa ekonomisinin etkisi 
ve giriĢimcilik eğilimi üzerine bir araĢtırma ele alınmaktadır. AraĢtırma sonucunda, Türkiye‘nin çeĢitli üniversitelerine 
okumak amaçlı gelenlerin piyasa ekonomisinin etkisi ile okuduğu bölümün alanı dıĢında çalıĢtıkları, belli bir süre 
iĢgören olarak çalıĢtıktan sonra kendi iĢlerini kurmak eğilimde oldukları görülmüĢtür. Aynı zamanda Kırgız 
Hükümetinin giriĢimcilere tanıdığı imkanlardan haberi olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Bu yönden eksikler bulunsa da,  
giriĢimci önüne çıkan tüm engelleri aĢtığı sürece giriĢimci olabileceğine göre kendi iĢlerini kuran genç giriĢimcilerin 
artacağı öngörülmektedir. ÇalıĢmanın son kısmında Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığına, Kırgız Cumhuriyeti Devlet 
Personel Hizmeti BaĢkanlığına ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı YurtdıĢı Eğitim Genel Müdürlüğüne bazı önerileri 
kapsamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Piyasa ekonomisi, GiriĢimcilik, Öğrenci. 
 

THE IMPACT OF MARKET ECONOMY TO THE KYRGYZ CITIZEN 
STUDENTS IN TURKEY: ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 
After the collapse of the Soviet Union, the Kyrgyz Republic became independent but transition period from central 

planning system to a market economy has been troublesome process. State-owned enterprises waited for privatization 
but entrepreneurs with capital accumulation and market economy experience were deficit. And it was a period lack of 
with well trained staff. After some period as a result of these difficulties many enterprises were bankrupt. 

After independence, the Kyrgyz Republic has started improving international relations. It was supposed to benefit 
from the experiences of the developed countries that were based on free market economy. Free market economy- that 
means entrepreneurship. In Today's world, human factor is the primary thing as a human capital. Entrepreneurship is 
playing a key role in individuals, societies and countries development. Kyrgyz Republic has needed well-trained staff 
and entrepreneurs who were educated according to market economy mechanisms. In this purpose regarding to get its 
feedback in later years, it began to send students to many universities in abroad for higher education.  

In this study, the impact of the market economy to the Kyrgyz Students who are still studying in Turkey and these 
student's entrepreneurial orientations are discussed, investigated. As a result, by the effects of the market economy 
students who are studying in various universities in Turkey have gone outside from their field and after some time as 
they worked, an intention and attempt to establish their own businesses is observed. At the same time Kyrgyz 
Goverment's opportunities for enterpreneurs are analysed. The entrepreneur is the entrepreneur if he overcome every 
obstacle he faces, so increase in number of young entrepreneurs is expected although there are shortcomings in these 
respects. The last part of the study contains some suggestions to the Ministry of Education of Kyrgyz Republic, to the 
Head of State Staff Service of Kyrgyz Republic and to the Foreign Education General Directory of Turkish Ministry of 
Education  

Key words: Market Economy, Entrepreneurship, Student. 
 
1. GiriĢ 
Sovyetler Birliğinin 1990‘lı yılların baĢında dağılmasıyla birlik üyesi ülkeler bağımsız kalmıĢlardır. Önceden 

ekonomisi birbirine tamamen bağlı olan Sovyetler Birliği ülkelerinin ekonomileri birbirinden kopması ile her ayrılan 
ülkeye kendi bağımsız ekonomi politikası yürütmek kalmıĢtır. Bu süreç her ülkeye bir canlı organizmadan bir organın 
koparılması gibi bir etki yaratmıĢtır (Pirimbaev, 2007: 74). Merkezi planlamaya dayalı yeni bağımsızlığını kazanan 
Kırgız Cumhuriyeti‘nde merkezi planlamadan serbest piyasa ekonomisine geçiĢte sıkıntılı süreç yaĢanmıĢtır. Devlet 
iktisadi faaliyetlerden eline çekmesi ile serbest piyasa ekonominin temeli olan özel sektör, iktisadi faaliyetleri 
üstlenecekti. Ancak bu kolay olmayacak ve sıkıntılar getirecektir. Devletin elinde bulundurduğu kamu iktisadi 
teĢebbüsleri özelleĢtirebilecek sermaye birikimine sahip giriĢimcilerin noksanlığı ve bu teĢebbüsleri piyasa ekonomisi 
mekanizmasına göre yönetebilecek yetiĢmiĢ kadro açığı vardı. Bunun gibi sıkıntılar sonucunda birçok iktisadi teĢebbüs 
bir dönem sonra iflas etmek zorunda kalmıĢtır. 

Orta Asya‘daki diğer komĢu ülkelere göre Kırgız Cumhuriyeti petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklar açısından 
fakirdi. Bunun yanında karar verme, organize etme, koordine etme ve risk alma konusundaki bütün yönetsel ve 
giriĢimle ilgili faaliyetler kanunlar ve prosedürler çerçevesinde merkezden gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece bireyler 
giriĢimde bulunma, yatırım yapma, inisiyatif kullanma, risk alma ve yönetmeyle ilgili geniĢ çaplı bir tecrübeye sahip 
olamamıĢlardır (Irmıs, 2005: 138). Kırgız Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmasıyla dıĢa açılım da baĢlamıĢ olup, 
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serbest piyasa ekonomisine dayanan geliĢmiĢ ülkelerin birçok birikiminden istifade etmek gerekiyordu. Serbest piyasa 
ekonomisi demek, giriĢimcilik de demektir. Ġnsan faktörünün beĢeri sermaye olarak öne çıktığı zamanımızda toplumun 
ve ülkenin kalkınmıĢlık derecelerinde giriĢimcilik kilit rol oynamaktadır.  

Kırgız Cumhuriyeti‘nin piyasa mekanizmasına göre yetiĢmiĢ kadroya ve giriĢimcilere ihtiyacı vardı. Ülkenin dıĢa 
açılması ve piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde en önemli mesele olarak toplum zihniyetinin değiĢmesi ve ülke ekonomisinin 
geliĢmesi için giriĢimcilik ruhunun dönüĢümünü sağlamak görülmektedir (Pirimbaev, 2007: 219). Bu dönüĢümün sağlanması 
için hükümet yurt dıĢında bulunan birçok üniversiteye yüksek öğrenim amaçlı öğrenci göndermeye baĢlamıĢtır. Bundan 
dolayı yurtdıĢında öğrenim gören Kırgız Cumhuriyeti vatandaĢı öğrencilerin piyasa ekonomisi ile yakından tanıĢacak olmaları 
ve yukarıdaki sıkıntılara bir çözüm getirecek ve katma değer koyabilmeleri beklenecektir. 

Yapılan çalıĢmada, her ülke ekonomisinin kalkınması ve büyümesinin önemli faktörü olan giriĢimcilik ile ilgili 
literatür araĢtırması verildikten sonra Türkiye‘de yüksek öğrenim gören Kırgız Cumhuriyeti vatandaĢlarının giriĢimcilik 
eğilimi ve giriĢimcilik arka planı üzerine araĢtırma sonuçları ele alınmıĢtır. 

 
2. GiriĢimciliğin Tanımı 
GiriĢimcilik ülkelerin ekonomik büyümesini sağlayan önemli unsur olarak görülmektedir. GiriĢimciliğin 

tanımında tam olarak fikir birliği bulunmasa da çeĢitli yazarlar bağlı olduğu disiplin açısından tanımlama getirmiĢlerdir.  
GiriĢimci kavramı Fransızca ―ettreprendre‖ ve Ġngilizce ―entrepreneur‖ kelimelerinden gelmekte ve ―bir Ģey yapma‖ 
anlamına gelmektedir (http://www.tusiad.org.tr 22.02.2010). GiriĢimcilik bir olguyu meydan getiren bir süreç ise 
giriĢimci bu olguyu ortaya çıkaran kiĢidir. GiriĢimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için üretim 
faktörlerin ele geçirip, düzenli bir Ģekilde bir araya getiren, kar amacı güden ve giriĢimlerinin sonucunda doğabilecek 
tüm risklere katlanan kiĢidir (Müftüoğlu, 2006: 4). GiriĢimcilik ise giriĢimcilerin risk alma fırsatlarını takip etme, 
değerlendirme, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır (Çetindamar, 2002: 34). GiriĢimci, 
mevcut ya da potansiyel iĢ gücü, sermaye ve diğer girdileri üretim sürecine sokarak, gerçekleĢtirdiği mal ve hizmet 
üretimiyle toplumsal refahı artıran kiĢi olarak karsımıza çıkmaktadır (Koçel, 1998). GiriĢimci kaynakları bir fayda ve 
değer yaratmak üzere bir araya getirebilen, baĢarıyı sağlayacak uygun faaliyetleri baĢlatıp bununla ilgili örgütlemeler 
yapan, kararlılık gösteren kiĢidir. Aynı zamanda giriĢimci, bağımsız çalıĢma arzusu olan, yeni fikirler oluĢturup bunları 
hayata geçirebilen, baĢarma ihtiyacı hisseden, belirsizlik toleransı olan ve en belirgin özelliğiyle risk alan kiĢidir 
(Arıkan, 2004: 47, KutaniĢ, 2006: 13-17). GiriĢimci, toplumun ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri sunarak ya da ticaret 
yaparak, maddi ve manevi kazanç sağlamayı hedefleyen, bunun sonucunda da gerekli bilgi beceri, iĢyeri, eleman, 
makine ekipman v.b. iĢletme girdileri, finansman kaynaklarını bir araya getirerek kendi iĢini kuran ve katma değer 
üreten kiĢidir.(Kosgeb). GiriĢimci; çevresine bakmasını ve gereksinimleri görmesini bilen, bunları bir iĢ fikrine 
çevirebilen, risk alabilen, yaratıcı düĢünebilen, iĢ yapabilmek için yeteri kadar kaynağa sahip olamasa da bunları bir 
araya getirmesini becerebilen kiĢidir (Öktem, 2003: 171). Bir diğer tanıma göre giriĢimcilik ; yaĢadığımız çevrenin 
yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düĢler üretme, düĢleri projelere dönüĢtürme, projeleri yaĢama taĢıma ve 
zenginlik üreterek insan yaĢamını kolaylaĢtırma becerisine sahip olmaktır (Bozkurt, 1996: 5). GiriĢimcilik temelinde 
vizyon sahibi olma, yöneticilik yeteneklerine sahip olma, değiĢime duyarlı olma, piyasayı iyi izleme, değiĢim yaratma, 
ürünlere, hizmetlere olan ihtiyaçları talepleri tahmin edebilme, ortak hedefleri belirleyebilme, zamanı iyi yönetebilme, 
her Ģeyi ölçülebilir kriterlere indirebilme ve yüksek motivasyon yeteneğine sahip olmayı ve bu giriĢimcilik becerilerine 
iliĢkin bilgi, tecrübe ve iletiĢimin geliĢtirilmesini gerektirir (Parlak, 2005: 5). Fiziki kaynaklar yönünden zengin olan 
birçok ülkenin yoksulluk içinde kıvranmaları tesadüf değildir. Bir ülkenin kaynakları ne kadar zengin olursa olsun eğer 
onları çıkaracak, iĢletecek ya da pazarlayacak bilgi birikimine ve giriĢimci bireylere sahip değilse yoksulluğun 
pençesinde kıvranmaya devam mahkumdur (Yeniçeri, 2005: 1). GiriĢimcilik ve giriĢimci tanımlarını getirdikten sonra 
aĢağıda giriĢimci olmayı belirleyen nedenler ele alınacaktır. 

 
3. GiriĢimcilik Arkaplanı 
Literatürde kimlerin giriĢimci olabileceğini belirlemede, demografik özellikleri de ele alınarak değerlendirildiği 

görülmektedir. GiriĢimci bireylerin demografik özelliklerinin baĢında aldıkları eğitim, cinsiyet, yaĢ, geçmiĢ dönemde 
kazanılan iĢ tecrübesi, giriĢimci bir aile çevresinden gelme ve ailenin ilk çocuğu olma gibi özellikler gelmektedir (akt: 
Dündar ve Ağca, 2007: 129). GiriĢimciliği ve giriĢimcilerin profilini ortaya çıkarmada demografik ve aile özelliklerini 
incelemek yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaĢım, benzer geçmiĢi olan kiĢilerin benzer özellikleri taĢıdığını 
varsaymaktadır. Bu yüzden giriĢimcilik eğilimi taĢıyanların, bu eğilimi taĢımayanlardan demografik ve aile 
özelliklerine göre ayrılması mümkün olmaktadır. En fazla araĢtırılan demografik ve aile özellikleri cinsiyet, yaĢ, kardeĢ 
sayısı, doğum sırası (ilk çocuk olup olmadığı) ve rol modelidir( örneğin ailede giriĢimcilik eğilimi olup olmadığı). 
GiriĢimci olabilmek kiĢilerin içindeki hevesle ve içinde bulundukları Ģartlarla doğrudan iliĢkilidir. Ġnsanın ailesi, 
yaĢadığı çevre, aldığı eğitim ve kiĢisel özellikleri giriĢimci olmasını belirleyen faktörlerdir.(Cansız, 2007: 4) 

 
4. Türkiye’de Okuyan Kırgızistan’lı Öğrenciler Hakkında Genel Bilgi 
Türkiye Cumhuriyeti 1992 yılında baĢlattığı Türk Cumhuriyetleriyle Türk ve Akraba Topluluklarına yönelik 

‗‘Büyük Öğrenci Projesi‘‘ kapsamında Kırgız Cumhuriyeti vatandaĢlarına burslu yüksek öğrenim için kontenjan 
vermiĢtir (Tablo:1). Burslu öğrencilerin seçilmesi Lisans programı için Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve 
YerleĢtirme Merkezi tarafından Kırgızistan‘ın BiĢkek ve OĢ Ģehirlerinde düzenlenen sınavla belirlenmektedir. Yükse 
Lisans ve Doktora programlarında okuyacak olanlar Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 
sınavla seçilmektedir. Türkiye‘deki üniversiteler için 1992 yılından 2010 yılına kadar toplam 5047 kontenjan ayrılmıĢ 
olup, kontenjanı kullanan 3121 öğrenci sayısını bulmuĢtur. 3121 kullanılan kontenjandan ancak 727 öğrenci baĢarılı 
olabilmiĢ, hali hazırda 684 öğrenci burslu olarak eğitimine devam ettiğini düĢünürsek 1710 öğrenci çeĢitli nedenlerden 
dolayı bursu kesilmiĢ, baĢarısız olmuĢtur (Malashev, 2010: 2). 

 
5. Amaç Yöntem ve Kapsam 
Bu araĢtırmanın amacı, Türkiye‘de Yüksek öğrenim gören Kırgız Uyruklu Öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerini ve bu 

eğilimlerini etkileyen faktörleri ve giriĢimcilik arka planını incelemektir. Mezun olduktan sonra kendi iĢlerini kurmayı 
düĢünenleri giriĢimci adayı olarak kabul edilerek, giriĢimcilik arka planlarını tespit etmektir. AraĢtırmada, öğrencilerin 
giriĢimcilikle ilgili eğilimlerinin özellikle 3. ve 4. sınıflarda belirginleĢeceği ve yüksek lisansta okuyan öğrencilerin 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

246 

mezuniyete yakın olmalarından dolayı giriĢimci adayı olma potansiyellerinin olduğu varsayımıyla Lisans programı 3. ve son 
sınıf öğrencileri ile beraber Yüksek Lisans Programı öğrenciler araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. Kırgız Cumhuriyeti Eğitim 
Bakanlığı Türkiye Temsilciliğinden alınan bilgiler doğrultusunda araĢtırma kapsamına alınabilecek denek sayısı 276 
hesaplanmıĢtır. Anketler tamamen elektronik ortamda cevaplanmıĢ olup, elektronik posta ve sanal arkadaĢlık platformlar 
aracılığıyla yapılmıĢtır. Anket uygulamasından 178 cevap alınıp, 170 anket cevabı uygun bulunmuĢ ve 8 anket cevabı uygun 
olmadığı için kapsam dıĢında tutulmuĢtur. Anket 2010 Mart ayında uygulanmıĢtır. 

 
6. Anket Formunun Hazırlanması 
Anket formu iki bölümden oluĢmaktadır: Birinci bölümde bazı demografik özelliklerle GiriĢimcilik arka planına 

iliĢkili sorulardan (doğduğu il, yaĢı, cinsiyeti, okumakta olduğu bölümü, ailesinde giriĢimci olup olmadığı, daha önce 
bir iĢte çalıĢıp çalıĢmadığı, çalıĢtıysa okuduğu bölümle ilgili olup olmadığı, ailedeki kaçıncı çocuk olduğu, mezun 
olduğunda öncelikle ve ikinci olarak çalıĢmak istediği alan, kendisini en iyi tanımlayan kelime ve ruh hali, 
giriĢimcilikle ilgili okuduğu kitap sayısı, kendisine ait kaç iĢ fikri olduğu, Kırgız Hükümetinin giriĢimcilere tanıdığı 
imkanlardan haberi olup olmadığı, kendisine örnek aldığı giriĢimci bulunup bulunmadığı ) oluĢmuĢtur. Anket formunun 
ikinci bölümünde 5‘li likert tipinde hazırlanmıĢ, öğrencilerin kendilerini bir giriĢimci olarak nasıl tanımladıklarına 
iliĢkin 14 cümle yer almaktadır. Her bir cümle için ―kesinlikle katılıyorum, ―katılıyorum‖, ―kararsızım‖, 
―katılmıyorum‖, ―kesinlikle katılmıyorum‖ seçeneklerinden birini seçmeleri istenmiĢtir. Ölçek puanı; bu cevaplara 
sırasıyla 5, 4, 3, 2 ve 1 puan verilmesiyle hesaplanmıĢtır. Hazırlanan anket formundaki soruların belirlenmesinde ilgili 
literatür ve bu konuda daha önce gerçekleĢtirilen çalıĢmalar dikkate alınmıĢtır (akt: Cansız, 2007: 96-100) 

 
7. Anket Ġzlenimleri 
AraĢtırmaya katılan öğrencilere anket formunun uygulanması ile elde edilen veriler, frekanslar ve yüzdeler 

Ģeklinde aĢağıdaki tablolarda özetlenmiĢtir. Anket formunun uygulandığı 170 öğrenciden 46 bayan (%27,1), (% 72,9) 
124 erkektir. AĢağıdaki Tablo 1‘de deneklerin doğum yerine göre dağılımı belirtilmiĢtir. En çok OĢ ilinden (%34,7) 59 
öğrenci ve en az Talas ilinden (%1.8) 3 öğrenci bulunmaktadır. 

 

Tablo 1: Doğum Yeri 

  Frekans Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

Batken 18 10,6 10,6 10,6 

Bishkek 20 11,8 11,8 22,4 

Calalabat 27 15,9 15,9 38,2 

Çüy 10 5,9 5,9 44,1 

Isıkköl 16 9,4 9,4 53,5 

OĢ 59 34,7 34,7 88,2 

Narın 17 10,0 10,0 98,2 

Talas 3 1,8 1,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 
 Devam etmekte olduğu eğitim programına göre dağılım 78 Lisans ve 66 Yüksek Lisans Programı ağırlıkta olup, 

4 Önlisans ve 22 Doktora Programında okuyanlar ankete katılmıĢtır.  
 Okuduğu bölüm açısından ankete katılan 170 öğrencinin 44 çeĢit bölümde okumaktalar olup, en çok yüzde ile 

iĢletme ve iktisat programlarında okuyanlar (%26,4) 45 öğrenci oluĢmaktadır. 
 Ailesinde giriĢimci bulunup bulunmadığıyla ilgili dağılım aĢağıdaki gibidir. Ailesinde kendi iĢini kuran oranı 79 

(%46,5) ve ailesinde giriĢimci bulunmayan ise 91 (%53,5). 
 Deneklerin önceden çalıĢıp çalıĢmama durumu ile ilgili sorulan soruya verilen cevap aĢağıdaki gibidir. Verilen 

cevaplardan anlaĢıldığı gibi sadece 29 (%17,1) denek çalıĢma tecrübesinden yoksundur (Tablo 2). 
 

Tablo 2: ÇalıĢma durumu 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 

Hayır calıĢmadım 29 17,1 17,1 17,1 

Devlet kurumunda 8 4,7 4,7 21,8 

Özel sektör 115 67,6 67,6 89,4 

STK 3 1,8 1,8 91,2 

Küçük çaplı iĢler 15 8,8 8,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 
 ÇalıĢtığı sektör ile okuduğu bölüm aynı olup olmadığına yönelik sorulan soruya cevaplardan ancak 72 (%42,4) 

okuduğu bölüm ile çalıĢtığı alan aynı olduğunu belirtmektedir.  
 Mezuniyet sonrası öncelikle ne tür bir iĢte çalıĢmak istediklerine yönelik sorunu cevap dağılımı aĢağıdaki gibidir 

(Tablo 3). 
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Tablo 3: Mezuniyet sonrası ilk iĢ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 

Kamu 13 7,6 7,6 7,6 

Özel sektör 55 32,4 32,4 40,0 

Kendi iĢimde 69 40,6 40,6 80,6 

Akademisyn 23 13,5 13,5 94,1 

STK 8 4,7 4,7 98,8 

Diğer 2 1,2 1,2 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 
 Ġkincil olarak ne tür bir iĢte çalıĢmak durumu ile ilgili verilen sorunun dağılımı da aĢağıdaki gibidir. Bu sorunun 

cevabında da %34lere varan kesim kendi iĢini kurmak istemektedir. Dikkat çeken nokta akademik kariyer yapmak 
isteyen oran yüksek çıkmıĢtır (%17). 

 Genel ruh hali ile ilgili soruya verilen dağılımda literatür çalıĢmalarında giriĢimci ruh hali ile ilgili belirtilen 
gergin ve hırslı ruh halinin bu ankette toplam yüzde %36,4 oluĢturmaktadır. 

 Kendilerine ait iĢ fikir sayısında sorulan soruya ancak 1 denek hiç iĢ fikri olmadığını belirtmiĢtir. Tablo 4. 
 

Tablo 4: Kendisine ait iĢ fikir sayısı 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 

0 (Hic iĢ fikrim yok) 1 0,6 0,6 0,6 

1 28 16,5 16,5 17,1 

2-3 98 57,6 57,6 74,7 

4'ten fazla 43 25,3 25,3 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 
 Kendilerine örnek aldığı giriĢimci bulunup bulunmadığı ve kimi örnek aldığıyla ilgili soruya denekler 44 farklı 

isimi belirtmekle beraber en çok Bill Gates, Steve Jobs, Robert Kiyosaki, Hüsnü Özyeğin, Sergey Brin, Askar 
Salımbekov, Tabıldı Egemberdiev, Assol Mokdokmatova, Sakıp Sabancı belirtilmiĢtir.78 boĢ cevap verilmiĢtir 

 Kırgız Devletinin giriĢimcilere tanıdığı imkanlardan haberdar olup olmadığı ile ilgi soruya deneklerden sadece 
%12,4‘ü haberdar olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Tablo 5: Kırgız Hükümetinin GiriĢimcilere tanıdığı imkanlar 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 

Evet 21 12,4 12,4 12,4 

Hayır 67 39,4 39,4 51,8 

Haberdar olmayı isterdim 82 48,2 48,2 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 
8. Hipotezler 
Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programı ile bilgisayar ortamında gerçekleĢtirilmiĢ olup, bütün istatistiksel 

testlerde anlam düzeyi 0,05 olarak alınmıĢtır. 
I. Lisans Programında okuyanlar ile Yüksek Lisans Öğrenciler arasında giriĢimcilik eğilimleri arasında fark 

yoktur. Sig (2 tailed) 0,034 
II. Kız ve erkek öğrencilerin giriĢimcilik eğiliminin belirlenmesinde ortalamalar arasında fark yoktur. Sig (2 

tailed) 0,078 
III. Narınlılar ile Batkenliler arasında giriĢimcilik eğilimi belirlenmesinde ortalamalar arasında fark yoktur. Sig 

(2 tailed) 0,041 
Lisans ve Yüksek Lisans arasında giriĢimcilik eğilimi açısından ortalamalar arasında fark vardır. Lisans 

Öğrencilerin giriĢimcilik eğilimi daha yüksektir. 0,05‘ten küçük olduğu için 1.hipotez reddedilmiĢtir.  
Kız ve erkek öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin belirlenmesinde ortalamalar arasında fark yoktur. Genel 

Literatür çalıĢmalarında kızların giriĢimcilik eğilimleri erkeklere göre düĢük olmasında rağmen burada kız öğrencilerin 
yurtdıĢındaki riskleri göz önüne alarak okumaya gelmesi erkekler kadar giriĢimcilik eğilimi yüksek çıkmıĢtır.  

Isıkköllüler ile Batkeniler arasında giriĢimcilik eğilimi belirlenmesinde fark yoktur çünkü Sig (2 tailed 0,041) 
0.05‘ten küçüktür. 
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9. Sonuç ve Değerlendirmeler 
Türkiye‘de yüksek öğrenim görmekte olan Kırgız Cumhuriyeti vatandaĢları öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri 

beklenildiği gibi yüksek çıkmıĢtır. Pek çok literatürde giriĢimciliğin baĢarı güdüsüyle ilgili olduğu tespit edilmiĢtir. 
Ülke dıĢında okumak için normal sınavlardan biraz daha zor sınavlara girerek baĢarılı olup, üniversite kazanmaları 
baĢarılı öğrenciler olduğunun bir kanıtıdır. GiriĢimcilikle ilgili okuduğu kitap sayısı, hırslı ve gergin ruh hallerindeki 
oran, büyük çoğunluğunun iĢ tecrübeleri ve kendilerine ait olan iĢ fikir sayılarını dikkate alacak olursak giriĢimcilik 
eğilimlerinin yüksek olması olağan karĢılanabilir. 

GiriĢimcilik eğilimlerinin yüksek olmasına rağmen 1992 yılından 2010 yılına kadarki 3121 kullanılan kontenjandan 
ancak 727 öğrencinin baĢarılı olması Büyük Öğrenci Projesinin baĢarı oranının düĢük seviyede olduğunu göstermektedir. 
AraĢtırmadan elde edilen bulgu ve gözlemler sonucunda hem Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti hem Türkiye Hükümeti 
tarafına bazı tespit ve önerilerde bulunmakta fayda var. AraĢtırmadaki denekler mezun olduklarında ilk önce kendi iĢleri 
veya özel sektörde çalıĢmayı tercih edeceklerini belirtmektedirler. AraĢtırmaya katılanların yarısına yakını kendi 
okudukları bölümle ilgili alanda çalıĢmamaktadır. Ġki ülke arasında imzalanan anlaĢma gereği Kırgız vatandaĢı öğrenciler 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ayrılan bursla üniversitelerde okuyup mezun olduktan sonra Kırgızistan‘a 
dönüp kamu kurumunda belli süreliğine çalıĢmalara gerekmektedir. AraĢtırma sonuçlarından da görüldüğü gibi kamu 
kurumunda çalıĢmak isteyen oran çok az bulunmaktadır. Önemli neden olarak Kırgız Cumhuriyeti kamu kurumlarının 
devletlerarası anlaĢma olmasına rağmen Türkiye Üniversite diplomalarının denkliklerini tanımamaları gösterilebilir. Bunun 
yanında kamu sektöründeki maaĢların çok düĢük olması yatmaktadır. Türkiye‘de okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğu 
iktisat, iĢletme, maliye, kamu yönetimi ve uluslar arası iliĢkiler bölümlerinde okumaktalar. Kırgız Cumhuriyeti Devlet 
Personel Hizmeti BaĢkanlığının yurtdıĢından mezun olanları mesleki değerlendirmeye alınmasında yararlı olacağı 
düĢünülmektedir. Yönetim Biliminin önemli unsurlarından olan ‗‘ölçemiyorsan yönetemezsin‘‘ sözü Kırgız Cumhuriyeti 
vatandaĢlarının yurt dıĢında okuyan öğrencilerin bilançosunu çıkarıp, gerekli tedbirlerin alınması kontenjanların verimliliği 
açısından olumlu sonuçlar alınabilir. Hali hazırdaki araĢtırma öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilere yapılsa da 
ileriki çalıĢmalarda yurt dıĢında üniversite okuyanların giriĢimcilik eğilimlerini belirlenmesindeki faktörlerin daha 
kapsamlı çalıĢmaya fikir verilmesi ümit edilmektedir. 
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Özet 
Türk giriĢimciler açısından Kırgızistan‘da yapılan yatırımlar arasında hizmet sektörü ve bunun içinde yiyecek 

içecek iĢletmeleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu araĢtırmada, yiyecek içecek sektöründeki Türk giriĢimcilerin profili ve 
giriĢimcilerin karĢılaĢtığı sorunları tespit etmek amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırma, BiĢkek‘te yiyecek içecek sektöründeki 16 Türk giriĢimciden tamsayım ile elde edilen verilerle 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlara göre Türk giriĢimcilerin sadece % 37‘sinin asıl mesleği yiyecek içecek alanı ile ilgilidir. 
GiriĢimciler, yiyecek içecek sektörüne yatırım yaptıkları için genel olarak memnun görünmektedir. GiriĢimcilerin 
yatırımlarını gerçekleĢtirdikten sonraki dönemlerde karĢılaĢtıkları en etkili sorunların baĢında; insan kaynakları ile 
hammadde ve malzeme sorunları gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yiyecek içecek, giriĢimcilik, Kırgızistan, BiĢkek. 
 

Abstract 
Investments on services and it‘s subsector food and bevegare have important part in Kyrgyzstan. In this study it is 

aimed that to identify the profiles and problems of Turkish entrepreneurs who are on food and beverage sector in 
Kyrgyzstan.  

Data collected from 16 Turksih entrepreneurs on food and beverage sector through questions form. According to 
results, only %37 of the entrepreneur‘s proffessions are related to food and beverage. They are generally seemed high 
level satisfied for the their enterprises on the food and beverage sector. The most effective problems are human 
resources problems and production goods problems. 

Key Words: Food and beverage, entrepreneurship, Kyrgyzstan, Bishkek. 
 

1.GĠRĠġ 
Ġnsanlar, binlerce yıldır çeĢitli nedenler ile seyahat etmekte ve bu seyahatleri sırasında devamlı yaĢadıkları 

yerlerden uzakta bulundukları için yaĢamsal ihtiyaçları olan barınma ve yeme içme ihtiyaçlarını karĢılamak 
zorundadırlar. Bu amaçla, evlerinden uzakta seyahat eden insanların, ihtiyaçlarını karĢılamak için her dönemde çeĢitli 
türde konaklama tesislerinin yanı sıra gerek bu tesislerin içinde gerekse bunlardan bağımsız biçimde yiyecek içecek 
iĢletmeleri de kurulmuĢtur.  

Genel olarak yiyecek içecek endüstrisi; insanların kendi konutlarının bulunduğu yer dıĢında değiĢik nedenlerle 
yaptıkları seyahatlerde ve geçici konaklamalarda, yeme içme ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla, mal ve hizmet üreten 
ticari nitelikte iĢletmelerden oluĢmaktadır (Koçak, 2004:1). Yiyecek içecek iĢletmeleri ise; yapısı, teknik donatımı, 
konforu ve bakım durumu gibi maddesel, sosyal değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi niteliksel elemanları ile 
kiĢilerin yeme içme ihtiyaçlarını karĢılamayı meslek olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmıĢ 
iĢletmeler olarak tanımlanabilir. Bu iĢletmeler, yemek üreten birer fabrika veya iĢ yeri olarak düĢünülmeli ve sunduğu 
hizmetleriyle kiĢilerin zevk ve tercihlerine hitap edebilmelidir. Bu özelliklerde yiyecek içecek iĢletmelerinin; 

 ĠĢgücünden en çok tasarrufu sağlayacak ve hizmeti en rasyonel kılacak teknik olanaklara sahip,  

 Yeni ve modern bir görünüm taĢıyan,  

 Estetik bir atmosfer ve konfora sahip olmasını gerektirir (Türksoy, 1997: 2-3). 
Günümüzde, turizm hareketlerinin yanı sıra günlük yaĢamın gereği ev dıĢında yenilen yemeklerin sayısındaki hızlı 

artıĢa paralel olarak, yiyecek içecek iĢletmelerinin sayısında da artıĢ gözlenmektedir. Yiyecek içecek sektörünün 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir geliĢme göstermesi, bu sektörde çalıĢan iĢletmelerin zaman içerisinde 
değiĢimlerini de beraberinde getirmiĢtir (Koçak, 2004:2). Yeme içme iĢletmeleri, kurumsal iĢletmeler (endüstriyel 
iĢletmeler, hastaneler, okullar ve diğer iĢletmeler) ve ticari iĢletmeler (lüks restoranlar, çabuk yemek yenen restoranlar, 
alıĢveriĢ merkezlerindeki restoranlar, sıradan/olağan restoranlar, etnik restoranlar, özellikli restoranlar ve ulaĢım 
merkezlerindeki restoranlar, kafeler, catering ve banket faaliyetleri) olarak sıralanmaktadır (Sökmen, 2005:6-12). 

Ticari yiyecek içecek iĢletmeleri, konaklama iĢletmeleri bünyesinde olabileceği gibi bağımsız olarak da kuruldukları 
yerlerde ve bölgelerde faaliyetlerine devam etmekte ve müĢterilerinin yeme içme gereksinimlerini, kar amacıyla karĢılayan 
ticari iĢletmelerdir. Restoran, kafeterya, snack bar, hamburger, pizza salonları, otomat makineleri, et lokantaları ve bunun gibi 
isimler altında faaliyette bulunan ticari yiyecek içecek iĢletmeleri, sundukları yiyecek ve içecek türleri, özellikleri, örgütsel 
yapıları ve hizmetin biçimi bakımlarından birbirlerinden önemli farklılıklar gösterirler (AktaĢ, 2001:4). 

Yiyecek içecek iĢletmeleri, var olabilmek için hem konuğa değer vermek, hem de iyi hizmet sunmak zorundadır 
(Sökmen, 2005:9). Yiyecek ve içecek hizmeti, her Ģeyden önce bu hizmetten yararlanacak olan misafirler (müĢteriler) 
açısından önemlidir. Çünkü modern çağda insanların hayat standardı, görgü ve bilgileri arttıkça, yaĢam biçimleri de 
değiĢmektedir. Ġnsanlar, her ne Ģekilde ve nerede olursa olsun yiyecek ve içecek hizmetlerinin kaliteli olmasını 
istemektedirler (AktaĢ, 2001:3). Diğer yandan, sosyal ve siyasi pek çok konu, yemek masalarında konuĢulup karara 
bağlandığı için yiyecek ve içecek hizmetlerinin kalitesi masadakileri rahatlatmakta ve onların olaylara iyimser bir gözle 
bakmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sadece yiyecek ve içeceğin kaliteli, lezzetli olması yanında servisin de iyi 
olmasını gerekli kılmaktadır. Böylece yiyecek ve içecek hizmetinin kalitesi müĢteriyi (misafiri) memnun edecek onların 
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sosyal iliĢkilerini ve bazen aile iliĢkilerini de olumlu yönde etkileyecektir (AktaĢ, 2001:3). 
Yiyecek içecek iĢletmeleri, hizmetlerin genelde bir ücret karĢılığında kiĢilere sunulmasına ek olarak, yeri ve 

zamanı geldiğinde her türlü toplantı, merasim, tören, ziyafet ve benzeri faaliyetler için sosyal bir merkez olarak da 

kullanılabilmektedir. Böylece bu iĢletmeler, insanları ortak bir amaç için bir araya getirmeye onları kaynaĢtırmaya 

yardımcı bir araç olmakta, yalnızca açlığın veya susuzluğun giderildiği bir yer olarak değil, aynı zamanda ruhsal açıdan 

yenilenmenin gerçekleĢtirildiği bir moral kaynağı fonksiyonunu da yerine getirilebilmektedir (Türksoy, 1997:3). 

 
2.GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI VE GĠRĠġĠMCĠLĠK AÇISINDAN YĠYECEK ĠÇECEK ĠġLETMELERĠ 

GiriĢimcilik kavramının kökeni, Fransızca ―entreprendure‖ kelimesidir. Türkçe karĢılığı ise, ―bir Ģey yapmaktır‖. 
GiriĢimcilik, ülkelerin potansiyellerini faaliyete geçirerek kalkınması ve geliĢmesini sağlayan, en dinamik insan kaynağı 
potansiyeli olarak görülmektedir. Bir bakıma, ülkelerin kalkınmalarında gerekli olan kaynakların hareketlenmesini 
sağlayan dinamik güç kaynağı olarak tanımlanabilir (YüzbaĢıoğlu, 2006:234). Literatürde giriĢimcilik ile ilgili farklı 
bakıĢ açılarına göre farklı tanımlar bulunmaktadır. Dolayısıyla giriĢimcilik, bakıĢ açısına göre farklı Ģekillerde 
tanımlanabilir. Tanımların bir bölümünde risk alma öne çıkarken, bir bölümünde de bağımsızlık gibi farklı yönlü 
tanımlar olabilmekedir (Orhan ve Ahmedov, 2006:91). GiriĢimcilik en basit anlamıyla, baĢkalarının göremediği 
fırsatları görerek, kendi iĢini kurma veya geliĢtirmedir (Öğüt ve Diğerleri, 2006:83). Daha geniĢ anlamıyla giriĢimcilik; 
piyasa koĢulları içinde, yatırılacak olan sermayeye en yüksek geliri sağlayacak mal ve hizmetlerin üretimini öngören ve 
bu amaçla sermayenin üretim sürecine katılma faaliyetidir (Okur, 2002:11).  

GiriĢimciler, bir projektör gibi sürekli olarak piyasaları gözleyip talep boĢlukları yakalayan, yeni talepler yaratan, 
talepteki değiĢmeleri zamanında fark ederek gerekli uyumu sağlayan, kaynakları toplayıp yatırımları gerçekleĢtiren, 
rekabetten kaçmayan, tam tersine rekabeti varlığının temel Ģartlarından biri olarak kabul eden, riske girmekten ve 
sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve yaratıcı kiĢiler olarak algılanmaktadır (Serhateri ve CoĢkun, 2006:111). 
Para, bu uğraĢların sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan bir baĢarı ödülü olarak değerlendirilmelidir. GiriĢimciliğe 
toplumda değer kazandıran, giriĢimcilerin toplumdaki statüsünü yükselten özellik de temelde budur (AÖF, 3). 

GiriĢimci, talebi olan bir mal veya hizmeti ortaya çıkarıp söz konusu mal veya hizmeti üretmeye çalıĢan ve kendi 
yeteneklerini kullanarak öncülük yapan kiĢidir. Bir üretim yapabilmek için tabiat, sermaye ve emek gibi üretim 
faktörlerinin bir araya getirilmesi söz konusudur. Bu faktörleri harekete geçiren dördüncü faktör ise giriĢimcidir. Diğer 
bir ifadeyle giriĢimci, ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörüdür. Dolayısıyla giriĢimci, üretimi 
gerçekleĢtirmek için bu faktörleri bir araya getiren, kuran ve kendi yeteneklerini ortaya koyan kiĢidir (Okur, 2002:11). 
Yapılan tanımların hemen hemen tümünde ortak olan nokta, giriĢimcinin sürekli ―baĢkalarının baktığı ama göremediği 
fırsatları görüp, bunları iĢ fikrine dönüĢtürebilmesi‖ ve bir de ―risk almaya yatkınlığıdır‖. Bu iki özellik, dünyanın her 
yerinde giriĢimcilerin baĢlıca ortak özellikleridir (Tekin, 2004:1). 

GiriĢimcilik, bir ülkede demokratikleĢmenin kilit taĢlarından biridir. Serbest piyasa ekonomisi uygulanan 
ülkelerde giriĢimcilik vazgeçilmez bir unsurdur. Çünkü giriĢimcilik, ekonominin sağlıklı iĢleyebilmesi için son derece 
gereklidir. Dinamik yapıları, yenilikçi ve yaratıcı yapıları ile giriĢimciler, toplumdaki iĢ gücü ve sermaye kaynaklarının 
üretime dönüĢmesini sağlarlar. GiriĢimciler, ürettikleri mal ve hizmetler sayesinde toplumun refah düzeyinin 
yükselmesinde rol oynarlar (Okur, 2002:12). GiriĢimciliğin doğasındaki temel düĢünceleri sıraladığımızda (Orhan ve 
Ahmedov, 2006:91); 

 Refah yaratma,  
 TeĢebbüs yaratma,  
 Yenilik yaratma  
 DeğiĢim yaratma,  
 Ġstihdam yaratma,  
 Değer yaratma,  
 Büyüme yaratmadır.  
GiriĢimciler, hangi nedenle iĢletme kurma fikrini benimsemiĢ olurlarsa olsunlar, bu fikrin gerçekleĢtirilmesi ve 

iĢletmenin kurulması çok yönlü bir problemdir. Bu problemin, iĢletme kuruluĢ fikriyle birlikte baĢlayan ve sorunun 
çözümünde dikkate alınması ve araĢtırılmasını gerekli kılan ekonomik, mali, teknik ve yasal yönleri vardır. Kurulmak 
istenen iĢletme, büyüklük olarak küçük veya büyük kapasiteli bir iĢletme olabilir, tek kiĢiye veya çok ortağa ait bir 
iĢletme özelliğinde de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, kurulması düĢünülen iĢletme türüne göre, boyutları geniĢleyecek 
veya daralacak, uzun ya da kısa zaman kaybına neden olacak, bu arada maddi açıdan giriĢimcinin az veya çok para 
harcamasına neden olacak çalıĢmaların yapılması gerekli olmaktadır (Sökmen, 2005:36). 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarında ülkelerin karĢılaĢtığı ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların 
çözümünde ve ortaya çıkan darboğazların aĢılmasında turizm veya hizmet sektörü, dinamik ve ekonomik özelliğiyle 
adeta çıkıĢ noktasını oluĢturmakta ve bu durum da giriĢimcileri bu sektörlere çekmektedir. Bu amaçla giriĢimciler 
tarafından yapılan yatırımlar arasında; konaklama iĢletmeleri, seyahat acentaları ve yeme içme iĢletmeleri ilk sıralarda 
bulunmaktadır (Kızılırmak ve Oktay, 2006:131). Özellikle giriĢimcileri, yiyecek içecek iĢletmesi açmaya yönelten 
birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden birincisi, ―Yeme-içme insanların en temel ihtiyacıdır ve benim açtığım 
yerde bu ihtiyacı karĢılayabilirler‖ düĢüncesidir (Sökmen, 2005:35-6). Bu nedene bağlı olarak bir diğer önemli etken de, 
―kar elde etme‖ fikridir. KiĢi ve kuruluĢlar, kar elde etmeyi umdukları tüm alanlarla ilgilenebilirler ve o alanda yatırım 
yaparak para kazanmayı hedefleyebilirler. Yiyecek içecek iĢletmelerinde de karlılığın yüksek olması önemli bir yatırım 
nedenidir. Söz konusu bu etkenler, birçok yiyecek içecek iĢletmesinin açılmasına neden olmuĢtur (Ninemeier, 2000:11).  

Kimi durumlarda yapılacak olan yatırımda risk olasılığının bulunması da, iĢletme kurma fikrinin çok iyi 
araĢtırılmasını, araĢtırma sonucu elde edilen bilgilerin analizini ve dikkatli karar verilmesini gerekli kılabilir. Özellikle 
yiyecek içecek iĢletmelerinin kuruluĢ maliyetlerinin farklı iĢletmelere oranla daha düĢük olması ve yiyecek içecek 
iĢletmelerinin, kolay idare edilebileceğine yönelik yanlıĢ önyargılar, yer ve donanımın kiralanabilir olması ve 
baĢlangıçta yüklü miktarlarda malzeme envanterine ihtiyaç duyulmaması, bu alanda küçük kredilerle iĢ yeri 
açılabilmesini mümkün hale getirmekte (Ninemeier, 2000:11) ve giriĢimcilere cesaret vererek sektöre girmesine neden 
olmaktadır. Sözü edilen bu etkenler dıĢında kalan ikinci derecedeki nedenler ise; 

 Topluma faydalı iĢler yapma ve sosyal saygınlık kazanma,  
 Bağımsız bir iĢ kurma ve yönetme,  
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 Miras ve değiĢik yollardan elde edilen varlıkları değerlendirme,  
 Politik ve ekonomik bir düĢünceyi iĢletme kurarak destekleme,  
 BaĢka iĢ veya iĢ yapma imkanları bulamama,  
 Belirli sektörlerde öncülük ve önderlik etme olarak sıralanabilir (Sökmen, 2005:35-6). 
GiriĢimci, ekonominin üretim yoğunluğunu artırırken, diğer giriĢimciler için de fırsatlar yaratmaktadır. Yeni 

fırsatların yakalanması, yeni ürün ve yeni hizmetlerin yaratılmasını sağlamaktadır. Bu fırsatlarda yeni talepleri ve yeni 
satın almaları beraberinde getirecek, elde edilecek gelirler yeni yatırımlara ve daha fazla istihdama yol açacaktır. Bu 
durum da, ekonominin büyümesi anlamına gelecektir. GeliĢmekte olan ülkeler açısından ekonomik geliĢme, özellikle 
bilginin emtialaĢtırılması baĢka bir deyiĢle ticari mal ve hizmete dönüĢtürülmesi konusunda giriĢimcilik ayrı bir öneme 
sahiptir (Karasioğlu ve Duman, 2006:148).  

GiriĢimcilik, geliĢmekte olan ülkelerdeki yeni iĢ olanağı yaratma ve bu ülkelere ekonomik geliĢmelerinde katkı sağlama 
düĢüncesinin temelini oluĢturmaktadır. GiriĢimcilik faaliyetlerinin artması, geliĢmekte olan ülkelerin bağımsızlık sonrasındaki 
ekonomik geliĢme sorunlarını çözmesi için güvenilir bir formül olarak bilinmektedir. Bu ülkelerde, pazar fırsatlarının 
keĢfedilmesi ve kaynakların uygun yatırım alanlarına yönlendirilerek yatırımlara dönüĢtürülmesi, ekonomik kalkınmayı 
sağlamanın en etkili yollarından biri olarak kabul edilmektedir (Sakarya ve Diğerleri;2006:103). 

Gerek geliĢmiĢ ülkelerde ekonominin büyümesinin sürdürülebilmesi, gerekse az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan 
ülkelerde, yeni iĢ fikirlerinin geliĢtirilerek iĢ alanlarının oluĢturulması ve bu sayede istihdama ve ekonomik büyümeye 
katkıda bulunması nedeniyle, giriĢimcilik ve giriĢimciler desteklenmelidir (Özkan ve Diğerleri, 2003:149). 1980‘li 
yıllara kadar genellikle geliĢmiĢ ülkeler arasında gerçekleĢen yabancı sermaye yatırımları, ülke ekonomilerine sağladığı 
yararların belirginleĢmesi ve sermaye yetersizliği çeken ülkeler için dıĢ borçlanmaya alternatif olarak görülmesiyle, 
1980‘lerden sonra geliĢmekte olan ülkeler arasında rekabet konusu olmaya baĢlamıĢtır.  

Dünyada küreselleĢme süreci öncesinde yeterince önemsenmeyen yabancı sermaye, bugün kalkınmaya olan 
katkısının anlaĢılmasıyla, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan tüm ülkelerin de ilgi odağı haline gelmiĢtir. Doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları, gittiği ülkenin sermaye birikimine ve üretim kapasitesine önemli katkılar sağlar. Bu durum, 
özellikle geliĢmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Çünkü az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerin ortak 
özelliği, sermaye birikimlerinin yetersiz olmasıdır (Yıldız ve Kökocak, 2008:137). 

 

3.KIRGIZĠSTAN‟IN TÜRK GĠRĠġĠMCĠLER AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  
Kırgızistan, Tarihi Ġpek Yolu üzerinde Çin, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan‘a komĢu 5, 2 milyon nüfuslu, 

merkezden planlı sosyalist ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiĢin ekonomik ve sosyal sıkıntılarını yaĢayan bir 
ülkedir. Bağımsızlığın ilan edilmesinden bu yana geçen 15 yıllık süre içinde Kırgızistan ekonomisi gelecek vaat eden, 
geliĢme potansiyeline sahip bir görünüm ortaya çıkarmaktadır (Urdaletova ve Diğerleri, 2008:173). Bu özelliklerinden 
dolayı Kırgızistan, Türk giriĢimcileri açısından da yatırım yapılabilecek önemli bir ülke haline gelmiĢtir. Türk 
giriĢimcilerin Kırgızistan‘a gelmelerindeki etkenlerle ilgili yapılan bir araĢtırmanın sonucuna göre; en önemli dört 
etken; pazarda güçlü rakiplerin olmaması, pazarın coğrafi konumu yani diğer ülke pazarlarına ulaĢma avantajı, pazarın 
gelecekte büyüme beklentisi ve iĢçilik maliyetlerinin düĢük olmasıdır (Ayyıldız, 2008:264).  

Ekonomik geliĢme potansiyeli yüksek Türkiye için, Kırgızistan‘da yapılacak yatırımlar için ilginç olabilecek 
sektörler; genelde tarıma dayalı sanayiler için gıda, tekstil, inĢaat ve turizm sektörleri olmaktadır. Bu sektörler, küçük 
ölçekli giriĢimler için uygun olan sektörlerdir. Özellikle Türk giriĢimciler açısından da öncelikli sektör de, yiyecek 
içecek iĢletmeciliğidir. Ġki ülke arasında giriĢimcilik potansiyelinin güçlendirilmesi hem bu sektörlerin güçlenmesine 
hem de iki ülke arasındaki iliĢkilerin her iki ülke yararına olacak Ģekilde geliĢtirilmesine katkı da sağlayacaktır 
(Urdaletova ve Diğerleri, 2008:177). 

 

4.ARAġTIRMANIN AMACI 
―BiĢkek‘te Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeciliği Yapan Türk GiriĢimcilerin Profili ve KarĢılaĢtıkları Sorunlara Yönelik Bir 

AraĢtırma‖ adlı çalıĢmanın temel amacı, Kırgızistan‘ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ülkeye çeĢitli alanlarda 
yatırım yapmak amacıyla gelen Türk giriĢimciler arasında yiyecek içecek iĢletmeciliğine yatırım yapan giriĢimcilerin 
profilinin belirlenmesi, giriĢimlerin ölçeğinin belirlenmesi ve iĢletme faaliyetlerini sürdürürken giriĢimcilerin 
karĢılaĢtıkları sorunların neler olduğunun belirlenmesine yöneliktir.  

ÇalıĢmanın sonuçları ile Kırgızistan‘daki yiyecek içecek sektörüne yatırım yapmıĢ veya yapmayı düĢünen Türk 
giriĢimciler, T.C. BiĢkek Türkiye Büyükelçiliği‘ne bağlı Ticaret MüĢavirliği ve BiĢkek‘teki Türk iĢ dünyası ile ilgili 
meslek örgütlerine bir bilgi sağlanabilecektir. Bu sayede araĢtırma, Kırgızistan‘daki yiyecek içecek sektörüne yönelik 
alınacak bireysel ve kurumsal kararlar ile ilgili önemli bir kaynak oluĢturabilecektir. 

 

5.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 
BiĢkek‘teki, yiyecek içecek iĢletmeciliği alanında yatırım yapan Türk giriĢimcilerin, profilini ve yaĢadıkları sorunların 

neler olduğunun belirlenmesine yönelik yapılan bu çalıĢmada, yiyecek içecek ve pazarlama alanındaki literatürün taranması 
ve araĢtırmacıların mesleki bilgilerinden yararlanılarak konu ile ilgili olarak geliĢtirilen bir anketin uygulanması yoluna 
gidilmiĢtir. Hazırlanan anket, Aralık 2010 ve Ocak 2011 tarihleri arasnda BiĢkek‘te baĢta restoran iĢletmeleri olmak üzere, 
diğer yiyecek içecek iĢletmeleri olarak kafe ve fast food iĢletmelerine sahip Türk giriĢimcilere de uygulanmıĢtır.  

Ankette hem açık, hem de kapalı uçlu sorulara yer verilmiĢtir. Anketin ilk kısmı, giriĢimcilerin profilini belirlemek 
üzere sorulan sorulardan, ikinci kısmı giriĢimin profile ile ilgili sorulardan, üçüncü kısım ise giriĢimcilerin karĢılaĢtığı 
sorunları tespit etmeye yönelik sorulardan oluĢmaktadır. GiriĢimcilerin karĢılaĢtıkları sorunların derecesi, ―hiç önemli 
değil‖ ve ―çok önemli‖ ekstrem değerlerin olduğu beĢli likert ölçeği kullanılarak tespit edilmiĢtir. Üçüncü kısımdaki 
sorunlar, fiziki, mali ve psikolojik sorunlar, insan kaynakları sorunları, hammadde ve malzeme sorunları ve 
pazarlama/talep sorunları, olmak üzere dört grupta toplanan toplam 29 sorudan oluĢmaktadır.  

YaklaĢık olarak 3000‘e yakın yiyecek içecek iĢletmesinin bulunduğu BiĢkek için, araĢtırmanın evrenini BiĢkek‘te 
yiyecek içecek sektöründe restoran, kafe ve fast food biçiminde faaliyet gösteren 24 Türk iĢletmesi oluĢturmaktadır. Söz 
konusu iĢletmelerin kimisi Ģubeler biçimindedir ve iĢletmelerin tamamı, toplam 16 giriĢimciye aittir. AraĢtırma, 
tamsayım biçiminde gerçekleĢtirilmiĢ ve toplam 16 giriĢimciden veriler elde edilmiĢtir. Elde edilen veriler, SPSS 16 
bilgisayar paket program yardımı ile frekans dağılımları, yüzde değerleri ve ortalama hesaplamaları ile analiz edilmiĢtir.  
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6.ARAġTIRMANIN BULGULARI 

6.1.GiriĢimcilerin Profili Ġle Ġlgili Bulgular 
Tablo1‗de görüldüğü gibi, % 75‘i 31-50 yaĢ grubu arasında olan yiyecek içecek alanındaki Türk giriĢimcilerin % 

50‘si üniversite mezunudur ve bu grubun yarısı da üniversiteyi Kırgızistan‘da tamamlamıĢtır. Diğer bir ifadeyle, 
giriĢimcilerin % 25‘i giriĢim düĢüncesine, ya Kırgızistan‘da üniversite öğrencisi iken sahip olmuĢlar ve okullarını 
bitirince Türkiye‘ye dönmemiĢler, yada giriĢim devam ettiği süre içinde Kırgızistan‘da üniversite eğitimini 
tamamlamıĢlardır. GiriĢimcilerin % 25‘i ise ilkokul mezunudur.  

 
Tablo 1. GiriĢimcilere Ait Demografik ve Mesleki Veriler 

 f % 

GĠRĠġĠMCĠLERĠN 

CĠNSĠYETĠ 

Erkek 14 87.5 

Bayan 1 6.2 

Cevapsız 1 6.2 

TOPLAM 16 100 

GĠRĠġĠMCĠLERĠN 

YAġI 

21-30 1 6.2 

31-40 6 37.5 

41-50 6 37.5 

51-60 2 12.5 

61 ve üstü 1 6.2 

TOPLAM 16 100 

GĠRĠġĠMCĠLERĠN 

EĞĠTĠM 

DÜZEYĠ 

Ġlköğretim 4 25.0 

Lise 4 25.0 

Üniversite (Kırgızistan) 4 25.0 

Üniversite (Türkiye) 4 25.0 

Lisansüstü - - 

TOPLAM 16 100 

GĠRĠġĠMCĠLERĠN 

KIRGIZĠSTANDA 

BULUNMA 

SÜRESĠ (YIL) 

1-5 yıl 2 12.5 

6-10 yıl 6 37.5 

11-15 yıl 4 25.0 

16-20 yıl 4 25.0 

21 yıl ve üstü  - - 

TOPLAM   16 100 

GĠRĠġĠMCĠLERĠN 

ASIL MESLEĞĠ 

Yiyecek-Ġçecek ile ilgili 6 37.5 

Diğer* 10 62.5 

TOPLAM 16 100 

 
GiriĢimcilerin % 50‘si 10 yıldan az, diğer % 50‘si ise 10 yıldan daha fazla süredir Kırgızistan‘da bulunmaktadırlar. 

5 yıldan daha az bir süredir Kırgızistan‘da bulunan giriĢimci sayısı ise toplam giriĢimcilerin % 12.5‘i oranındadır. Diğer 
bir ifadeyle, giriĢimcilerin önemli çoğunluğu (% 87.5‘i) Kırgızistan‘da 5 yıldan daha fazla süredir bulunmaktadır.  

Farklı seviyelerdeki eğitim seviyelerine sahip giriĢimcilerin sadece % 37‘sinin asıl mesleği yiyecek içecek alanı ile 
ilgilidir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplardan, bazı giriĢimcilerin Kırgızistan‘a iĢgören olarak gelip, sonradan pazar 
fırsatı görerek yiyecek içecek iĢine girdikleri de anlaĢılmaktadır.  

 
Tablo 2. Mesleği AĢçılık Olan GiriĢimcilerin Uzmanlık Alanları 

MESLEĞĠ AġÇILIK OLAN 

GĠRĠġĠMCĠLERĠN 

UZMANLIK ALANI 

EVET HAYIR TOPLAM 

f % f % f % 

Sıcakçı 6 37.5 10 62.5 16 100 

Kebapçı 6 37.5 10 62.5 16 100 

Soğukçu 5 31.25 11 68.5 16 100 

Dönerci 4 25.0 12 75.0 16 100 

Pideci 3 12.0 13 88.0 16 100 

Pastacı 1 6.2 15 93.8 16 100 

 
Mesleği, yiyecek içecek ile ilgili olan giriĢimcilerin ustalık alanlarına bakıldığında ise (Tablo2), sırasıyla sıcakçı, 

kebapçı, soğukçu, dönerci, pideci ve pastacı biçiminde bir dağılım gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 
 

Tablo 3. GiriĢimcilerin Yabancı Dil Bilgileri 

GIRIġIMCILERIN  

KONUġABILDIĞI  

YABANCI DILLER 

EVET HAYIR TOPLAM 

f % f % f % 

Rusça 8 50 8 50 16 100 

Kırgızca 12 75 4 25 16 100 

Ġngilizce 3 18.8 13 81.2 16 100 

Diğer* 3 18.8 13 81.2 16 100 

 
*Diğer diller olarak Özbekçe, Kazakça ve Gürcüce iĢaretlenmiĢtir.  



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

254 

Kırgızistan‘da hem Rusça hem de Kırgızca dilleri konuĢulmaktadır. Özellikle baĢkent BiĢkek‘te Rusça çok yaygın 
durumdadır. GiriĢimcilerin ise % 50‘si Rusça, % 75‘i de Kırgızca konuĢabilmektedirler. YaklaĢık % 20 oranında da 
Ġngilizce konuĢabilen giriĢimci bulunmaktadır.  

 
6.2. GiriĢimlerin Profili Ġle Ġlgili Bulgular 

Tablo 4‘e gore, giriĢimcilerin önemli çoğunluğu (% 87.5) Kırgızistan‘da 5 yıldan daha fazla süredir bulunmasına 
rağmen, yiyecek içecek giriĢimlerinin önemli çoğunluğu ise (% 62.5) 5 yıldan daha az süredir faaliyettedirler. 

 
Tablo 4. GiriĢimleri Tanımlayan Veriler 

 
 f % 

FAALĠYET YAġINA GÖRE 

GĠRĠġĠMLER 

1-5 yıl 10 62.5 

6-10 yıl 3 18.8 

11-15 yıl 1 6.2 

16-20 yıl 2 12.5 

Toplam 16 100 

ÇALIġTIRDIĞI PERSONEL 

SAYISINA GÖRE GĠRĠġĠMLER 

(Ģubeler ayrı bir giriĢim olarak 

değerlendirilmemiĢtir) 

1-10 kiĢi 5 31.2 

11-30 kiĢi 8 50.0 

31-50 kiĢi - - 

51-70 kiĢi - - 

71-90 kiĢi 1 6.2 

91 ve fazlası 2 12.5 

Toplam 16 100 

SANDALYE SAYISINA GÖRE 

GĠRĠġĠMLER 

0-25 adet 1 6.2 

26-50 adet 1 6.2 

51-75 adet 1 6.2 

76-100 adet 5 31.2 

101 ve fazlası 5 31.2 

Cevap vermeyen 3 18.8 

Toplam 16 100 

ġUBE SAYISINA GÖRE 

GĠRĠġĠMLER 

ġube yok 10 62.5 

1 Ģubesi olan 4 25.0 

2 Ģubesi olan 2 12.5 

Toplam 16 100 

ÇALIġMA SAATLERĠ 

8-23 15 93.8 

24 saat 1 6.2 

Toplam 16 100 

MUTFAK TÜRÜNE GÖRE 

GĠRĠġĠMLER 

Sadece Türk Mutfağı 10 62.5 

Sadece Kırgız Mutfağı - - 

Hem Türk Hem Kırgız 

Mutfağı 

2 12.5 

Fast food  1 6.2 

Diğer 3 18.8 

Toplam 16 100 

 
BiĢkek‘teki Türk giriĢimcilere ait yiyecek içecek iĢletmelerinin, çoğunlukla küçük ve orta ölçekli iĢletme sınıfında 

olduğu anlaĢılmaktadır. GiriĢimlerin % 31, 2‘si 10 ve daha az personel, % 50‘si ise 11-30 kiĢi arasında personel 
çalıĢtırmaktadır. % 19 oranındaki iĢletme 70 ve daha fazla personel çalıĢtırmakta, ancak bunların personel sayıları da, 
Ģubeleri dahil edilerek ortaya çıkmaktadır. ġubesi olan iĢletme, % 37.5 oranındadır ve bunların % 25‘i, tek Ģubeye 
sahipken % 12.5‘i 2 Ģubeye sahiptir. Ġkiden fazla Ģubesi olan iĢletme de bulunmamaktadır. ĠĢletmelerin ölçeği hakkında 
bilgi veren diğer bulgu da sandalye sayılarıdır. ĠĢletmelerin % 31.2‘si 101 ve daha fazla sandalyeye sahiptir ve bu 
sayılara Ģubeler de dahildir. ġubesi olmayan giriĢimler çoğunlukla 75 adet ve daha az sandalye sayısına sahiptir. 

Sadece bir iĢletmenin 24 saat faaliyet yaptığı ve geri kalanının ise 8-23 saatleri arasında çalıĢtığı yiyecek içecek 
iĢletmelerinin ağırlıklı mutfak türünü Türk Mutfağı oluĢturmaktadır (% 62.5). Türk mutfağına ek olarak Kırgız 
Mutfağına da yer veren iĢletme oranı % 12.5‘tir. % 6.2 oranında giriĢim ise fast foot türünde bir mutfağa sahiptir. 

Buraya kadar olan verilerden anlaĢıldığına göre, yiyecek içecek alanındaki giriĢimcilerin önemli bir kısmının 
Kırgızistan‘a asıl geliĢ amaçları, yiyecek içecek yatırımı gibi gözükmemektedir. Diğer bir deyiĢle, giriĢimcilerin önemli 
bir kısmı, Kırgızistan‘da farklı nedenlerle bulundukları süre içinde yiyecek içecek sektöründe bir fırsat görerek yatırım 
yapma kararı almıĢ gözükmektedirler. Kaldı ki daha önce giriĢimcilerin asıl mesleklerinin çoğunlukla yiyecek içecek 
sektörü ile ilgili olmaması da bu görüĢü desteklemektedir. Bu düĢünceyi destekleyen diğer bir bulgu da, yiyecek içecek 
sektöründeki giriĢimcilerin baĢka alanlarda da yatırımlarının olmasıdır. Tablo5‘e göre, giriĢimcilerin % 25‘inin yiyecek 
içecek alanından baĢka alanlarda da yatırımları bulunmaktadır. 
 

Tablo 5 . GiriĢimcilerin Yatırım Durumları 

GĠRĠġĠMCĠNĠN BAġKA ALANLARDAKĠ YATIRIM 

DURUMU 

 f % 

Evet, Var 4 25.0 
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Hayır, Yok 12 75.0 

TOPLAM 16 100 

 

6.3.GiriĢimcilerin Kırgızistan ve Yatırım Kararları Ġle Ġlgili Bulgular 
GiriĢimcilerin yiyecek içecek sektörü için Kırgızistan‘ı tercih etme nedenleri ile ilgili açık uçlu soruya verdikleri 

cevaba göre, etki derecesi en yüksek faktör, sırasıyla ―Türk yemeklerine ilginin olması‖, bu ilginin asıl kaynağı olan 
―Türk nüfusu sayısının yüksekliği‖ ve sektörde ―Rekabetin Ģiddetinin düĢük olması‖dır. Diğer faktörler ise, ―Yatırım 
maliyetinin düĢük olması‖, ―Yeme-içme iĢletmesinin az olması‖, ―Karlılığın yüksek olması‖ ve ―Dil ve kültür 
yakınlığı‖ olarak bulunmuĢtur. 

 
Tablo 6. GiriĢimcilerin Kırgızistan Ġçin Yatırım Kararı Motivasyonları 

KIRGIZĠSTAN SEÇĠMĠNDE ETKĠLĠ OLAN 

FAKTÖRLER 

1. DERECE 2. DERECE 3.DERECE 

f % f % f % 

Yatırım maliyetinin az olması 1 10 1 11 - - 

Yeme içme iĢletmesinin az olması 1 10 - - - - 

Rekabetin Ģiddetinin az olması 2 20 - - - - 

Dil ve kültür yakınlığı - - 3 33 - - 

Türk nüfusunun sayısı 2 20 - - 3 50 

Karlılığın yüksek olmasi 1 10 3 33 2 33 

Türk yemeklerine ilginin olması 3 30 2 22 1 17 

TOPLAM 10 100 9 100 6 100 

 
GiriĢimcilerin yatırımlarından memnuniyetleri ülke ve sektör bazında değiĢiklik göstermektedir (Tablo 7). 

Yiyecek içecek sektörüne yatırım yapan giriĢimcilerin % 81.2‘si, bu alanda yatırım yapmaktan memnundurlar. Memnun 
olmayanların oranı ise % 12.5‘tir. Bu memnuniyetlerini yansıtır biçimde giriĢimcilerin % 93.8‘i yiyecek içecek 
sektöründe devam etme düĢüncesindedirler. Kırgızistan‘a yatırım yapmaktan memnun düzeylerine bakıldığında, 
memnun olanlar % 40, memnun olmayanlar ise % 26.7‘dir.  

 
Tablo 7. GiriĢimcilerin Yatırımdan Memnuniyetleri  

MEMNUNĠYET DÜZEYĠ 

GĠRĠġĠMCĠNĠN KIRGIZĠSTAN‟DA 

YATIRIM YAPMAKTAN DUYDUĞU 

MEMNUNĠYET DÜZEYĠ 

GĠRĠġĠMCĠNĠN YĠYECEK-ĠÇECEK 

SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPMAKTAN 

DUYDUĞU MEMNUNĠYET DÜZEYĠ 

 f % f % 

Memnunum 6 40.0 13 81.2 

Orta 5 33.3 1 6.2 

Memnun Değilim 4 26.7 2 12.5 

TOPLAM 15 100 5 100 

 
Tablo 7‘de ortaya çıkan duruma paralel Ģekilde, giriĢimcilerin % 66.7‘si Kırgızistan‘da çalıĢmaya devam etmeyi 

düĢünmekte, ancak % 33.3‘ü ise devam etmeme düĢüncesindedirler (Tablo 8). 
 

Tablo 8. GiriĢimcilerin Yatırımı Devam Ettirme DüĢünceleri 

 

GĠRĠġĠMCĠNĠN KIRGIZĠSTAN‟DA 

ÇALIġMAYA DEVAM ETMEYĠ 

DÜġÜNCESĠ 

GĠRĠġĠMCĠNĠN YĠYECEK-ĠÇECEK 

SEKTÖRÜNDE DEVAM ETME DÜġÜNCESĠ 

f % f % 

Evet 10 66.7 15 93.8 

Hayır 5 33.3 1 6.2 

TOPLAM 15 100 15 100 

 

6.4.Yiyecek Ġçecek Yatırımı Yapan GiriĢimcilerin KarĢılaĢtıkları Sorunlara ĠliĢkin Bulgular 
Tablodaki ortalama değerleri göstermektedir ki, giriĢimcilerin Kırgızistanda karĢılaĢtıklarını belirttikleri en etkili 

sorunların baĢında ―Ġnsan kaynakları‖ ve ―Hammadde ve malzeme‖ baĢlıklarındaki sorunlar gelmektedir. Bunlara ek 
olarak değiĢen etki seviyelerinde ―Pazarlama/talep sorunları‖ ve ―Fiziki, mali ve psikolojik sorunlar‖ grupları altında da 
önemli sorun baĢlıkları bulunmaktadır. 

 
Tablo 9. Türk GiriĢimcilerin KarĢılaĢtıkları Sorunlarla Ġlgili DüĢünceleri 

SORUN BAġLIKLARI 

SORUN DERECESI 

X S 
X 
sıralı 

Hiç önemli 

değil 

Önemli 

Değil 

Az 

Önemli 
Önemli 

Çok 

Önemli 

FĠZĠKĠ, MALĠ VE 

PSĠKOLOJĠK 

SORUNLAR 
f % f % f % f % f % 

ĠĢletmeyi kurma 5 31.2 2 12.5 - - 4 25.0 5 31.2 3.1250 1.74642 24 
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aĢamasındaki bürokratik 

sorunlar 

- 

Güvenlik sorunları 3 18.8 2 12.5 - 
- 

- 
5 31.2 6 37.5 3.5625 1.59034 13 

Vergi ve diğer 

öngörülmeyen Giderler 
2 12.5 4 25.0 - 

- 

- 
1 6.2 9 56.2 3.6875 1.66208 9 

Yatırım finansmanı ihtiyacı 7 43.8 2 12.5   5 31.2 1 6.2 2.9375 2.61964 26 

KuruluĢta gerekli 

danıĢmanlık hizmeti ihtiyacı 
5 31.2 4 25.0 1 6.2 3 18.8 2 12.5 2.5333 1.50555 28 

Diğer Türk giriçimcilerin 

yardımı ve desteği 
4 25.0 2 12.5 1 6.2 4 25.0 5 31.2 3.2500 1.65328 17 

Mesleki birlik noksanlığı 1 6.2 - - 1 6.2 4 25.0 10 62.5 4.3750 1.08781 2 

Ġstenen düzeyde ve konumda 

iĢletme yeri bulabilmek 
1 6.2 2 12.5 1 6.2 7 43.8 5 31.2 3.8125 1.22304 7 

Kira ve diğer sabit giderlerin 

tutarı 
3 18.8 4 25.0 1 6.2 3 18.8 5 31.2 3.1875 1.60078 21 

Dükkan sahibinin tadilat ve 

yatırımlara olan bakıĢ açısı 
3 18.8 3 18.8 - - 6 37.5 3 18.8 3.2000 1.52128 18 

Ġstenilen kalitede ve türde 

dekor malzemesi bulabilmek 
4 25.0 5 31.2 - - 4 25.0 3 18.8 2.8125 1.55858 27 

Dekorasyonda kullanılacak 

malzeme fiyatı 
2 12.5 3 18.8 2 12.5 5 31.2 4 25.0 3.3750 1.40831 15 

ĠNSAN KAYNAKLARI 

SORUNLARI 
f % f % f % f % f %  

 
 

Istenilen nitelikte servis 

personeli bulmak  
- - - - - - 1 6.2 15 93.8 4.9375 .25000 1 

Elemanların iĢten ayrılma 

sıklığı 
2 12.5 1 6.2 - - 4 25.0 9 56.2 4.0625 1.43614 6 

Yönetici olarak çalıĢtırılacak 

üst düzey personel bulmak 
2 12.5 1 6.2 - - 1 6.2 12 75.0 4.2500 1.48324 3 

ÇalıĢanların ücret tutarı 2 12.5 5 31.2 - - 6 37.5 3 18.8 3.1875 1.42449 20 

Farklı mutfakları 
uygulayacak bilgi düzeyinde 

usta bulmak 

6 37.5 - - - - 1 6.2 9 56.2 3.4375 1.96532 14 

HAMMADDE 

MALZEME SORUNLARI 
f % f % f % f % f %  

 
 

Ġstenilen kalitede ve türde 

yiyecek malzemesi bulmak 
2 12.5 1 6.2 3 18.8 5 31.2 5 31.2 3.6250 1.36015 11 

Yiyecek malzemelerinin 

fiyatı 
1 6.2 1 6.2 - - 7 43.8 7 43.8 4.1250 1.14746 5 

Üretim sürecinde istenilen 

çeĢit ve tazelikte malzeme 

bulmak 

5 31.2 1 6.2 1 6.2 5 31.2 4 25.0 3.1250 1.66833 23 

Üretim sürecinde 

kullanılacak olan malzeme 

kalitesi 

1 6.2 2 12.5 2 12.5 6 37.5 5 31.2 3.7500 1.23828 8 

Yüksek maliyet nedeniyle ürün 

fiyatlarının yüksek olması 
1 6.2 1 6.2   6 37.5 8 50.0 4.1875 1.16726 4 

PAZARLAMA/TALEP 

SORUNLARI 
f % f % f % f % f %    

MüĢterinin satın alma gücü 3 18.8 2 12.5 1 6.2 7 43.8 3 18.8 3.3125 1.44770 16 

Talebin belirli gün ve 

saatlerde yoğunlaĢması 
5 31.2 - - 1 6.2 10 62.5 - - 3.0000 1.41421 25 

Yeme içme iĢletme sayısı ve 

buna bağlı rekabet düzeyi 
6 37.5 3 18.8 1 6.2 6 37.5 - - 2.4375 1.36473 29 

Paket sipariĢ gibi gelir 

arttırıcı modern sistemler 
3 18.8 4 25.0   6 37.5 3 18.8 3.1250 1.50000 22 

Faaliyetlerde bilgisayar ve 

diğer bilgi teknolojilerden 
yararlanmak 

4 25.0 2 12.5 - - 7 43.8 3 18.8 3.1875 1.55858 19 

Pazarlama konusunda bilgi 
sahibi olmak 

2 12.5 2 12.5   9 56.2 3 18.8 3.5625 1.31498 12 

Ekonomik zorlukların 
pazarlama çalıĢmalarını 

etkilemesi 

2 12.5 2 12.5 1 6.2 6 37.5 5 31.2 3.6250 1.40831 10 

Tüm sorun baĢlıkları ele alındığında en önemli ilk 10 sorun aĢağıdaki Ģekilde sıralanmaktadır:  
 Ġstenilen nitelikte servis personeli bulmak,  
 Mesleki birlik noksanlığı,  
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 Yönetici olarak çalıĢtırılacak üst düzey personel bulmak,  
 Yüksek maliyet nedeniyle ürün fiyatlarının yüksek olması,  
 Yiyecek malzemelerinin fiyatı,  
 Elemanların iĢten ayrılma sıklığı,  
 Ġstenen düzeyde ve konumda iĢletme yeri bulabilme,  
 Üretim sürecinde kullanılacak olan malzeme kalitesi,  
 Vergi ve diğer öngörülmeyen giderler,  
 Ekonomik zorlukların pazarlama çalıĢmalarını etkilemesidir. 
 

7.SONUÇ VE ÖNERĠLER 
Kırgızistan‘da yiyecek içecek sektörüne yönelik küçük ve orta ölçekli boyutlarda yatırım yapan Türk giriĢimciler, 

karĢılaĢtıkları sorunlar olarak; insan kaynakları ve hammadde ve malzeme, pazarlama/talep sorunları ve fiziki, mali ve 
psikolojik sorunları ifade etmiĢlerdir. Ancak bu durumun temelinde, mesleği bilenlerin giriĢimcilik deneyimine ve 
yeterli sermayeye sahip olmamaları, diğer giriĢimci grubunu oluĢturan eğitimlerini burada sürdürürken sektördeki 
boĢluğu görerek yatırım yapan giriĢimcilerin de hem mesleki deneyime ve hem de yeterli sermayeye sahip olmamaları 
bu sorunların yaĢanmasında en önemli etkenlerdir. Ancak Kırgızistan‘da yatırım yapan Türk giriĢimciler, yiyecek 
içecek iĢletmeciliği alanında var olduğu ifade ettikleri sorunlarına rağmen, gene de yeme içme ihtiyacının en temel 
yaĢamsal ihtiyaç olması, çok küçük sermaye ile yatırım yapılabilmesi ve karlılık oranının yüksek olması nedenlerinden 
dolayı bu alanda yatırım yapmaktan memnun olduklarını ifade etmiĢlerdir. 

Sonuç olarak, Kırgızistan‘da yatırım yapan Türk giriĢimciler tarafından ifade edilen sorunlar; ülkede yiyecek 
içecek sektörünün geliĢmeye baĢlaması, modern anlamda iĢletmecilik kültürünün oluĢturulması, ülkenin önemli turistik 
çekiciliklere sahip olması, ticari hayatın günden güne geliĢmeye baĢlaması ve Kırgızistan‘da bu alanda önemli yatırım 
ve iĢletme boĢlukları olması ile en kısa sürede ortadan kalkacaktır. Böylece Kırgızistan‘da yeme içme sektörüne ve 
dolaylı olarak hizmet sektöründe yatırım yapmak isteyen Türk giriĢimci sayısının daha da artacağı ve bu giriĢimcilerin 
de, Kırgızistan yiyecek içecek sektörünün ve dolayısıyla turizm sektörünün en önemli itici gücü haline gelebileceklerine 
olan inancımız tamdır. 
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Abstract 
Culture, the initiation of entrepreneurship contributes to the formation of individual attitudes has begun to take 

place in entrepreneurship research. All factors those composing the culture are effective on all of the necessary 
conditions for the formation of entrepreneurship. The culture of the community and characteristics of people living in 
this community get acrossed by the personal characteristics and the individual would have an effect on which 
entrepreneurship activities while some cultural institutions make it easy to access entrepreneurship some hinders.  

The communities composed the culture will grow different individuals adopted by the values. Even if sometimes 
different results can appeare, generally the individuals will tend to reflect the values of their community. The 
community affecting the thoughts has an effective as a direct or indirect on individual's attitudes, demonstrating skills, 
behaviors, adopted values and dreams for the futures and the individual outputs have been directed according to 
prominent structures in the community. Cultural values have a direct effect on the community qualifications it 
determines the shape and direction of the occurrence of entrepreneurship activities. 

Therefore, to understand entrepreneurship need to look at the culture at the macro level and the entrepreneurial 
culture in the micro-level. The effects of the entrepreneurial culture on the entrepreneur will vary depending on the 
clarity of cultural elements. Such as the factors like that religion, language, education, social organizations, family, role 
models, other cultures, technology, law and politics has an affective by affecting the Individual's attitude, behavior, 
values and dreams for the futures individual national and cultural formations in a more general, constitute the cultural 
inputs. Culture, sub cultures, different cultures, and even the same time, the spread of culture change is inevitable within 
a specific time period. All of these changes occurring as a result of variations in the cultural inputs of the items affected 
and entrepreneurial perspective. Social concepts mixed with cultural inputs and create its reflections. The aim of this 
study was standing on the factors that determine entrepreneurship, and to explain the effects of concept of 
entrepreneurial culture and cultural specificity on the concept of entrepreneurship . 

Key Words: Entrepreneurship, Culture, Entrepreneurial Culture, Cultural Specificity 

 

Özet 
Kültür, giriĢimciliğin baĢlatılmasında bireysel tutumların oluĢumuna katkı sağladığından giriĢimcilik 

araĢtırmalarında yer almaya baĢlamıĢtır. Kültürü oluĢturan bütün öğeler, giriĢimciliğin oluĢması için gerekli Ģartların 
tamamı üzerinde etkilidir. Toplumun kültürü ve bu toplumda yaĢayan insanların özellikleri, kiĢisel özellikler tarafından 
benimsendiğinden ve bireyin hangi giriĢimsel faaliyette bulunulacağı konusunda etkili olduğundan bazı kültürel 
kurumlar giriĢimciliğe giriĢi kolaylaĢtırırken bazıları engellemektedir. 

Kültürü oluĢturan toplumlar benimsedikleri değerlere göre farklı bireyler yetiĢtireceklerdir. Bazen farklı sonuçlar  
ortaya çıksa da genellikle bireyler içinde bulundukları toplumun değerlerini yansıtma eğiliminde olacaklardır. 
DüĢünceleri etkileyen toplum, bireyin tutumları, sergileyeceği becerileri, davranıĢları, benimsediği değerleri ve 
geleceğe dair düĢleri üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkilidir ve toplumdaki belirgin yapılanmalara göre bireysel 
çıktılar yönlendirilmektedir. Kültürel değerler toplumun nitelikleri üzerinde doğrudan etkili olduğundan giriĢimsel 
faaliyetlerinin ortaya çıkıĢ Ģeklini ve yönünü belirlemektedir. 

Bu nedenle giriĢimciliği anlamak için makro seviyede kültüre mikro seviye de giriĢimsel kültüre bakmak 
gerekmektedir. GiriĢimsel kültürün giriĢimci üzerindeki etkileri kültür öğelerinin belirginliğine bağlı olarak 
değiĢecektir. Bireyin tutum, davranıĢ, değerlerini ve geleceğe dair hayallerini etkileyerek bireysel ulusal ve daha genel 
kültürel oluĢumlarda etkili olan din, dil, eğitim, sosyal organizasyonlar, aile, rol modeller, diğer kültürler, teknoloji, 
hukuk politika gibi faktörler kültürel girdileri oluĢturmaktadır. Kültürde, alt kültürlerde, farklı kültürlerin zamanla 
yayılmasıyla ve hatta aynı kültürün belirli bir zaman periyodu içinde değiĢimi kaçınılmazdır. Tüm bu değiĢimler 
kültürel girdilerde yer alan öğelerde meydana gelen farklılaĢmaların sonucunda gerçekleĢmekte ve giriĢimsel bakıĢ 
açısını etkilemektedir. Kültürel girdiler toplumsal kavramlarla harmanlanmakta ve kendine has yansımalar 
yaratmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı giriĢimciliği belirleyen faktörler üzerinde dururken giriĢimsel kültür ve kültürel 
belirginlik kavramının giriĢimcilik üzerindeki etkilerini açıklamaktır.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Kültür, GiriĢimsel Kültür, Kültürel Belirginlik 

 

 
GĠRĠġ 

Toplumsal geliĢime önemli katkısı olan giriĢimcilik kavramı farklı özellikleriyle ele alınarak birçok araĢtırmada 
incelenmiĢtir. GiriĢimci içinde bulunduğu toplumun değerlerini benimsediğinden, hem kültürden etkilenmekte hem de 
giriĢimsel faaliyetleri sonucunda kültüre yön vermektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada giriĢimciliği belirleyen önemli 
faktörlerden biri olan kültürel belirginlik kavramı ele alınmıĢtır. Bu amaçla öncelikle giriĢimcilik ve kültür kavramlarına 
değinilecek ardından giriĢimsel kültür açıklanarak kültürel belirginlik üzerinde durulacaktır.  
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1. GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 
Ekonomilerin itici gücü olan ve hem bireysel hem de toplumsal büyümeye katkılarından dolayı kritik bir faktör 

olarak görülen giriĢimcilik kavramı, farklı özelliklerine vurgu yapılarak çeĢitli Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Fransız 
ekonomist J. Say (1800) tarafından ilk kez ortaya konan ―giriĢimci‖ terimi, ―ekonomik kaynakları alt düzlemden bir üst 
düzleme kaydıran birey‖ için kullanılmaktadır (Öktem vd., 2003: 171). Cantillon (1952) giriĢimcinin risk üstlenme 
vasfını öne çıkararak ―emeği üretim sürecinde istihdam eden, mali sermayeyi tedarik eden ve geleceğe yönelik karar 
veren kiĢi‖ olarak tanımlamaktadır (Alada, 2001: 24). Buradan hareketle giriĢimcilik kavramı ―mevcut statükonun 
devam ettirilmesinden daha çok yenilikçilik ve yaratıcılık gibi mevcut durumun dıĢına çıkmayı gerektiren, toplumların 
ve organizasyonların değiĢimini baĢarılı olarak gerçekleĢtirmelerini sağlayan bir süreç‖ (Kızılırmak ve Oktay, 2006: 
130) olarak tanımlanabilir. BaĢka bir tanımlamaya göre ―yaĢanılan pazardaki fırsatları sezerek, bu sezgilerden hareketle 
düĢünceler üretme ve bu düĢünceleri proje haline getirerek pratiğe dökme ve bu sayede insanların yaĢamını 
kolaylaĢtırma‖ olarak ele alınmakta ve iĢ hayatının lokomotifi olarak görülmektedir (Özpeynirci vd., 2006: 160).  

GiriĢimciliğe ait özellikler bazı yazarlar tarafından bireysel yönleriyle (Thompson, 1999; Ritchie ve Brindley, 
2005; Koh, 1996) ele alınırken bazıları tarafından (Bogana ve Darity, 2008; Kellermans ve Eddleston, 2006) 
giriĢimcinin içinde bulunduğu toplum ve bu toplum tarafından benimsenen kültür gibi çevresel değiĢkenlerle ele 
alınmaktadır. AĢağıdaki tabloda farklı yönleriyle ele alınan giriĢimsel özelliklerin bir özeti sunulmaktadır:  

 
Tablo 1: Bireysel ve Çevresel BakıĢ Açısıyla GiriĢimsel Özellikler 

 
Odak Noktası Yazar/Yıl GiriĢimsel Özellikler (Bireysel/Çevresel) 

Bireysel Faktörler 

Thompson, 1999 

Yaratıcılık, rekabetçilik 

Kendine güven 

Esnek, yüksek hayal gücü 
BaĢarı güdüsü 

Ritchie ve Brindley, 2005 

Bağımsızlık arzusu 

Hesaplı risk üstlenme 

Yenilikçi, Kararlı  

Fırsatları takip etme 
Kaynakları bir araya getirme 

Olayları etkileme yeteneği 

Sonuç odaklı olma 

Tecrübeden öğrenme 

Koh, 1996 

Fark-Değer yaratma 

Sosyal ağları geliĢtirebilme 
Riski yönetme 

Sermaye yaratma  

Curteis, 1997 

Tanınma ve Ģöhret 

Azim, giriĢimci zihniyet 

Sezgi ve Motivasyon 

Çevresel Faktörler 

Bogan ve Darity, 2008 

 

Destekleyici aile çevresi 

Zorlayıcı kültür 

Sosyo-ekonomik yapı 
Toplumsal kolaylaĢtırıcılar  

Kellermans ve Eddleston, 2006 
GiriĢim kültürü 
Nesilden nesile aktarım 

 
Tablodan da anlaĢıldığı gibi giriĢimsel faaliyetler için sadece kiĢisel özellikler yetmemekte ayrıca uygun çevresel 

faktörlerinde bulunması gerekmektedir (Turan ve Nacimudinova, 2006: 352). GiriĢimciliğe farklı açılardan bakmak 
ekonomik yönü yanında beĢeri bir olgu olan giriĢimciliğin anlaĢılabilmesi için önemli bir yaklaĢımdır. Ancak bakıĢ 
açılarının çeĢitlenmesiyle birlikte, tek bir giriĢimci tipolojisinden ve evrensel bir giriĢimcilik kültüründen söz etmenin 
mümkün olamayacağı, giriĢimciliği etkileyen toplumsal ve kültürel faktörlerin de araĢtırılması gerekliliği 
anlaĢılmaktadır.  

 
2. KÜLTÜR 

Kültür literatürde, tanımlanması zor kavramlardan biridir. ġüphesiz bunun en önemli nedeni, kültürün mutlak bir 
tanıma ulaĢmak için biraz belirsiz ve soyut olmasıdır. Tanımlanması zor olmasına karĢın kültür, çok sayıda farklı 
tanıma sahiptir. Bu nedenle kültürle ilgili yapılan tanımlar, bu kavramın içine aldığı tüm öğeleri kapsama kaygısı 
taĢımadan ilgilenilen bilim dalının benimsediği özelliğe göre yapılmaktadır. Kuper‘a (1999) göre kültür ―düĢünce ve 
değerlerle ilgili, kolektif düĢünme kalıbıdır‖. Geertz‘e (1993) göre ise ―geçmiĢten günümüze sembollerle oluĢan 
anlamlardır‖ ve bu semboller iletiĢim kuran, hayata karĢı becerilerini ve düĢüncelerini geliĢtiren bireyler üzerinde 
etkilidir (Ritchie ve Brindley, 2005: 106). Hofstede‘ye göre kültür ―bir grubun üyelerini diğer grubun üyelerinden 
ayıracak Ģekilde zihnin kolektif olarak programlanması‖ olarak tanımlamaktadır (DanıĢman, 2000: 341). 

Genel kültürel eğilimler yanında alt kültürler üzerinden yapılan araĢtırmalarda bulunmaktadır. Bunlardan biri olan 
Saxenian (1994) tarafından yapılan çalıĢmada mikro anlamda kültür ―yerel iĢletmeler, endüstriyel yapı ve firma içi 
organizasyon‖ olarak sınıflandırılarak ele alınmıĢtır. Slovic (2000)‘e göre gerçekler, algılanan hükümet desteği, riski 
algılama ve kabul etmede etkili diğer sosyo-politik faktörlere yönelik düĢünce ve algılamalardaki farklılıklar 
giriĢimciliğe de yansımaktadır (Ritchie ve Brindley, 2005: 108). Buradan hareketle kültürdeki ve yapılardaki güç, statü 
ve otoriteye dayanan farklılıkların giriĢimciği de farklılaĢtıracağı söylenebilir.  

Chell‘e göre (1997) giriĢimciliği anlamak için öncelikle sosyo ekonomik yapı anlaĢılmalı bunun içinde ―kasıtsızca 
verilen tepkiler, kalıcı etkiler bırakan değerler ve öğrenilen davranıĢlara‖ yani kültüre bakmak gerekmektedir 
(Morrison, 2000: 60). Geert Hofstede (1980)‘in kültürel farklılıklarla ilgili çalıĢması giriĢimsel uyum sağlamak için 
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kültürel yapının tanınmasına yardımcı olmaktadır (Mueller ve Thomas, 2000: 51). 1988‘de Bond ile yaptığı 
araĢtırmadan sonra Konfüçyüscü Dinamizm ve Uzun Dönemli BakıĢ Açısı kavramlarını da ekleyen (Ritchie ve 
Brindley, 2005: 107) Hofstede‘in çalıĢması kültürleri birbirinden ayırt etmede ve bazı sınırlar belirlemede etkin olarak 
kullanılmaktadır.  

Kültürle ilgili diğer temel çalıĢma Schwartz (1994) tarafından kültürü oluĢturan değerler üzerinde yapılmıĢtır. Bu 
çalıĢmada değerler açık ve kapalı olarak iki kutup arasında muhafazakarlık, entelektüel ve duygusal yapı, uyum, 
bağlılık, otorite ve hiyerarĢi (PaĢa vd., 2001: 560-4) olmak üzere 6 grupta ele alınmıĢtır. Smith vd (1996) tarafından 43 
ulus üzerinde yapılan baĢka bir kültür çalıĢmasında ise evrenselliğe karĢı yerellik, sahiplenmeye karĢı sahiplenmeme ve 
bireyselciliğe karĢı kolektivizm boyutları ele alınmıĢtır (PaĢa vd., 2001: 560-564).  

Genel kabul gören Hofstede‘nin kültürel boyutları giriĢimcilik açısından aĢağıdaki Ģekilde yorumlanabilir:  
2.1. Bireyselcilik-Kolektivizm: Bu boyut bireyin kendi değerlerini mi yoksa grubun değerlerini mi öncelikli 

saydığıyla ilgilidir (Saffu, 2003: 60). GiriĢimciler iç kontrol odağına sahip bireyler olduklarından baĢarmak için kendi 
yeteneklerine güvenirler ve baĢarıyı baĢkalarının gücü ve kısmet gibi dıĢ faktörlere değil kendilerine dayandırırlar. 
Amerika ve Avustralya gibi yüksek bireyselci ülkeler faaliyetlerinde özgür ve değerlere fazla bağlı olmayan bireyleri 
barındırdıklarından, bireysel hareket etmeyi destekleyen bir yapıya sahiptirler (Mueller ve Thomas, 2000: 59). Ancak 
Japonya, Türkiye ve Ġspanya gibi ülkeler kolektivist toplumlar olduklarından iĢbirliğini destekler ve aile iĢletmelerini 
önemserler. Yeni bir iĢletme kurma ve ekonomik kriz gibi güç durumlarda dayanıĢma önemsenir (Özdevecioğlu, 2006: 
113) ve bireyler ortak hareket etmeye yönlendirilirler. Bu yaklaĢım giriĢimcilikte çok ortaklı Ģirketlerin baĢarısında 
sosyal değerlerin etkisi olabileceğini göstermektedir.  

2.2. Belirsizlikten kaçıĢ: Belirsizlikten kaçıĢ, bir kültürün geleceği belirsizlik açısından nasıl algıladığıyla ilgilidir 
(Erdem, 2001: 62). Yunanistan, Japonya, Fransa, Türkiye gibi düĢük belirsizlik toleransı olan kültürler risk alma 
konusunda daha endiĢeli ve isteksizken (Sargut, 1994; Wasti, 1995; Erdem, 1996) Danimarka, Ġngiltere, Ġsveç ve 
Amerika gibi yüksek belirsizlik toleransı olan kültürler belirsizliğe karĢı daha kabullenicidirler. GiriĢimciler iyimser 
önyargılara sahiptir ve belirsizlik onlar için daha istenen bir durumdur. Belirsizlikten kaçıĢın düĢük olduğu toplumlar 
geleneksel olmayan davranıĢlar sergileme, özerk olabilme, daha farklı olabilme eğilimi göstereceklerdir. Shane 
(1992)‘ın 33 farklı ülkede yaptığı araĢtırmada; yeniliğin düĢük olduğu toplumların, belirsizlikten yüksek seviyede kaçan 
toplumlar olduğu, ortaya çıkmıĢtır (Mueller ve Thomas, 2000: 60).  

2.3. Güç mesafesi: Güç mesafesi kültürü oluĢturan bireyler arasındaki güç dağılımının algılanıĢ derecesi ile 
ilgilidir (Saffu, 2003: 59). Kültürde hiyerarĢi, güç ve statü nasıl algılanıyorsa giriĢimciliği de o yönde etkileyecektir. 
Amerika‘da düĢük statü tanımlaması yapılmaktayken Ġspanya adalarında yüksek statü algılaması bulunmaktadır 
(Erdem, 2001: 59). ABD‘ye göre güç mesafesine daha fazla önem verilen Türkiye‘de iĢ tatmini ile yaĢam tatmini 
arasındaki iliĢkide organizasyonun kademelerinde aĢağıdan yukarıya doğru gidildikçe statüye bağlı olarak değiĢeceği 
düĢünülmektedir. (DanıĢman, 2000: 348).  

2.4. Erillik-DiĢilik: Erillik, toplum üyelerinin ne kadar rekabetçi olduğunu, değerlerindeki baĢarı ve saldırganlık 
derecesini ve atılganlığı anlatmaktadır. DiĢil olan kültürlerde ise saldırganlık iĢlevsiz olarak düĢünüldüğü için kabul 
görmemektedir (Saffu, 2003: 60). Eril duyguların egemen olduğu toplumlarda saygınlık önemliyken diĢil toplumlarda 
destekçi, baĢkalarını düĢünen, takipçi ve çekingen özellikler ön planda tutulmaktadır (DanıĢman, 2000: 346). 
Shumpeter‘e göre giriĢimci; cesur ve kararlı bir adam, bir krallık veya hanedanlık kuracağı düĢüncesiyle veya rüyasıyla 
motive olan kiĢidir (Saffu, 2003: 60; Çitçi ve CoĢkun, 2006: 382). Bu ise ona bir bağımsızlık ve güç hissi sunmaktadır. 
Buradan temel alarak giriĢimcilikle ilgili yapılan çalıĢmalarda giriĢimcilik eril özelliklerle bütünleĢtirilmekte ve 
giriĢimciler iyimser, içsel kontrol odağı yüksek olan, biliĢsel yetenekleri olan, belirsizlik için toleranslı, sıra dıĢı kiĢiler 
olarak düĢünülmektedir.  

 
3. GĠRĠġĠMSEL KÜLTÜR 

Kültür, giriĢimcilik tartıĢılırken oldukça önemlidir çünkü giriĢimciliğin baĢlatılmasında bireysel tutumların 
oluĢumunu etkilemektedir. Bazı kültürel kurumlar giriĢimciliğe giriĢi kolaylaĢtırmakta ya da engellemektedir. Bu 
yüzden toplumun kültürü ve bu toplumda yaĢayan insanların özellikleri, kiĢisel özellikler tarafından benimsenir ve 
bireyin hangi giriĢimsel faaliyette bulunulacağı konusunda etkilidir.  

GiriĢimci kültürün içeriği ve özellikleri aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Morrison, 2000: 63; Bygrave ve Minniti, 
2000: 25; Alpkan vd., 2002: 2; Cooper ve Akcam, 2005: 81-3; Chen vd.(1998)‘den- Busenitz ve Lau, 1997‘den- Teoh 
ve Foo, 2004‘den Erdem, 2001: 48; Curteis, 1997: 274; Levent ve Kundak, 2006: 405; Aldrich ve Cliff, 2003: 589):  

 GiriĢimci kendi amaçlarına ulaĢmaya çalıĢırken içinde bulunduğu ortamdan etkilenebileceği gibi, var olduğu 
toplumu yeniden yapılandıracaktır.  

 GiriĢimsel kültür uluslararası yönü yanında; eğitim, politik çevre ve sosyal beceriler gibi ulusal yönüyle de 
değerlidir.  

 GiriĢimsel faaliyetlerin ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye farklılaĢması bireysel dinamikler üzerinde de 
etkili olan kültür nedeniyle olmaktadır.  

 GiriĢimci kültür, giriĢimcinin yenilikleri sürdürmesi ve geliĢtirmesinde etkilidir.  
 GiriĢimcilik toplum için öncü bir faaliyet olduğundan kültür değiĢimlerine aracılık etmektedir. KarĢılıklı etki 

nedeniyle kültür, giriĢimcilik süreci baĢlangıcında inkübatör olacaktır.  
 GiriĢimciliğin topum üzerindeki etkisi bazen negatif yönlü de olabilmektedir.  
 Genellikle destekleyici, yüksek sorumluluk içeren ve risk alabilen kültürel yapılar giriĢimciliği tetiklemektedir.  
 Açık toplumlar, ulaĢılabilir kaynaklar ve fırsat çeĢitliliği yarattığından giriĢimciliğe uygun görülmektedir.  
 Bireyci ve kolektivist toplumlarda giriĢimcilerin kaynak temini farklı yollardan gerçekleĢtirilmektedir.  
 Rekabetçi kültürlerde bireysel baĢarı önemsenirken, kollektivist olan toplumlarda ne iç nede dıĢ çatıĢmalar 

değil aile ön planda tutulmaktadır.  
 Yüksek risk alma eğilimine ve belirsizlik toleransına sahip olan giriĢimciler için bu özellikler, giriĢimcilik 

rolünün yol açtığı stresi en iyi dengeleyen unsurlar olarak kabul edilmektedir.  
 GiriĢimsel davranıĢlar hem evrensel, hem de yerel nitelik taĢımaktadır.  
 Farklı deneyimlere sahip olan giriĢimciler sahip oldukları hırs ve güdülere bağlı olarak ayırt edilebilir, çünkü 

onlar giriĢimcilik sürecini farklı sebepler doğrultusunda yürütmektedirler. 
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 Weber (1956)‘e göre, giriĢimcilik davranıĢının ertelenmiĢ ödüllendirme ve tutarlılık gibi kültürel değerler ile 
iliĢkilendirilebilir bu nedenle değer ve inançlar giriĢimciliği teĢvik edici faktörlerdir.  

 Etnik giriĢimcilik araĢtırmaları, yapısal ve kültürel faktörlerin giriĢimcilikle iliĢkisine değinen giriĢimcilik 
kültürü araĢtırmalarındandır.  

 Değerler ve düĢüncelerden dolayı bir toplumda gösterilen giriĢimcilik davranıĢları diğerindekilerden farklı 
olabilmektedir. McGrath vd., (1992) 10 ülke üzerinde yaptıkları araĢtırmada ―kendi Ģirketinde baĢarılı olma‖, ―değere 
dayalı ödüllendirme‖, ―herkese eĢitlik‖ gibi düĢünce ve değerlere dayalı kültürlerin daha profesyonel geliĢim 
yaĢadıklarını ortaya koymuĢtur.  

 Ġç kontrol odağı ve giriĢimsel motivasyon sahibi olma yanında giriĢimsel faaliyet sergileme özelliği aranan 
giriĢimciler (Morrison, 2000: 63) kendine güvenen ve inanan bir giriĢim baĢlatmak için güçlü hisleri olan bireylerdir. 
Bu özelliklerin bireyselci ve düĢük belirsizlikten kaçıĢ olan kültürlerde olması beklenmektedir.  

 
4. KÜLTÜREL BELĠRGĠNLĠK 

Belirgin kültürel ve toplumsal faktörler, giriĢimciliğin baĢlatılması için önemli olabilmektedir. Makro seviyede bir 
ülkedeki insanların kolektif kültürel belirginlikleri sergileme eğiliminde olacağı düĢünülebilirken mikro seviyede 
bireysel kültürler de farklılıklar olabilir. Sosyal kurumlar, çevredeki toplumsal üyelerin zihni program süreçlerinin 
sosyalizasyonunu içeren yapıları geliĢtirmekte ve bu sonuçlar özellikler, tutumlar, davranıĢlar ve değerlerin seti olarak 
paylaĢılmaktadır. Sürekli sosyal etkileĢimde anlamlar ve değerler, sosyal ve ekonomik iliĢkilerin paylaĢıldığı ve 
yorumlandığı Ģekilde oluĢturulmaktadır (Morrison, 2000: 64) 

Bununla birlikte bazen toplumun bireysel üyeleri değerleri kendi kendine tanımlamada bağımsız davranmakta ve 
kültürel normları saptırmaktadır. ġekil 1 giriĢimciliği baĢlatma derecelerine göre etkili olan anahtar faktörlerin özetini 
sunmaktadır. Toplum, kültürler ve bakıĢ açıları sürekli geliĢim ve değiĢim içindedir. ġekilde kiĢisel motivasyon ve 
özellikler, resmi eğitim sistemi, aile geçmiĢi, dinsel geçmiĢ ve özellikleri, nesiller arası rol modeller girdiler olarak 

kabul edilmektedir. Belirgin ya da baskın sosyal 
kavramlar olan politika artık giriĢimcilik sürecinde yer 
almaktadır. Son olarak bu bakıĢ açılarının kültürün farklı 
seviyelerindeki etkisi, ideolojik uygulamalar, kültürel 
nitelikler, değerler ve inançlarla yansıması yer 
almaktadır.  

4.1. Girdiler 
Bu bölümde bireyin tutum, davranıĢ, değerlerini ve 

geleceğe dair hayallerini etkileyerek bireysel ulusal ve 
daha genel kültürel oluĢumlarda etkili olan din, eğitim, 
aile, rol modeller, diğer kültürler, politika gibi faktörler 
incelenecektir. Kültürde, alt kültürlerde, farklı kültürlerin 
zamanla yayılmasıyla ve hatta aynı kültürün belirli bir 
zaman periyodu içinde değiĢimi kaçınılmazdır. Tüm bu 
değiĢimler kültürel girdilerde yer alan öğelerde meydana 
gelen farklılaĢmaların sonucunda gerçekleĢmekte ve 
giriĢimsel bakıĢ açısını etkilemektedir.  

4.1.1. Din: Günlük hayatta mevcut olan dini 
telkinler insanın hayata bakıĢını ve davranıĢ biçimini 
olumlu veya olumsuz bir Ģekilde etkilemektedir. (Arıkan, 
2004: 255). Leington tarafından yapılan bir araĢtırmada 
Kanadalı ve Amerikalı yöneticilerin giriĢimsel ruh 
açısından farklı olduğunu ortaya koymuĢtur. Benzer bir 
Ģekilde Doğu Asya ülkelerindeki giriĢimcilik baĢarısı 
kültürle iliĢkilendirilmekte ve çalıĢma, sadakat, itaat ve 
zengin olmayı öven Konfüçyüs kültürüyle 
açıklanmaktadır (Arıkan, 2004: 256; Pellegrini ve 
Scandura, 2006: 266; Bilefsky, 2006: 1-4).  

4.1.2. Eğitim: Aile ile baĢlayan kiĢisel eğitim daha 
sonra eğitim kurumalarında devam etmekte ve bireylerin 

giriĢimciliğinin ve yaratıcılığını etkilemektedir. Eğitim sürecinde sürekli değiĢen ve geçerliliğini kısa sürede kaybeden 
önemsiz bilgileri öğretmek yerine, bilinmeyenlerin keĢfedilmesine önem veren eğitim kurumlarında yetiĢen çocukların 
daha yaratıcı ve giriĢimci olduğu düĢünülmektedir (Arıkan, 2004: 254; Henderson ve Robertson, 1999: 236). Bireylere 
baĢarı arzusu veren eğitim sisteminin ülkelerin kalkınmalarına olan olumlu etkisi McClelland (1950) tarafından yapılan 
çeĢitli ülkelerdeki hikaye kitapları incelemesiyle ortaya konulmuĢ ve bazı hikaye kitaplarının ülkelerin belirli bir 
periyoda ki büyüme oranlarıyla iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir (Arıkan, 2004: 255).  

4.1.3. Aile: Aile yeni giriĢim yaratma üzerinde doğrudan etkilidir. Aile üyelerinin karar verme üzerindeki etkisi 
aile yapısı ve faklı kültürel özelliklere göre değiĢmektedir.  
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ġekil 2: Yeni GiriĢim Yaratmada Aile Etkisi 

 
 
Kaynak: H. E. Aldrich and J. E. Cliff (2003). Journal Of Business Venturing, Vol. 18, p: 590.  
Schonpflug (1990)‘da yaptığı çalıĢma da ailenin Ģekildeki gibi farklı yönleriyle giriĢimsel faaliyetleri etkilediğini 

desteklemektedir. ÇalıĢmaya göre normatif kaynak teorisine göre ailedeki güç dengesi kaynak dağılımını da 
etkileyecektir (Schonpflug, 2001: 220).  

4.1.4. Tarih: Toplumun giriĢimciye yüklediği sorumluluklarda görülen farklılıkların nedenlerinden biri de 
ülkelerinin mevcut özellikleri ve tarihlerinin farklı olmasıdır. Bu durum özellikle hangi yapıların tarihi bir biçimde 
dengeli ya da hiyerarĢik, bireysel ya da kollektivist Ģekilde yapılacağında kendini göstermektedir. Genellikle Slovenya, 
Güney Afrika, Kenya ve Finlandiya‘daki tarihi politik sistem anti-giriĢimsel kültüre hizmet etmekte ve önceki giriĢimler 
için eğilim yaratmaktadır. Bu durum bu elit grup tarafından resmi ve resmi olmayan Ģekillerde ―kural koyucu olan‖ 
önemli grupların farklı olmasına hizmet eden toplumdaki güç mesafesinden kaynaklanmaktadır. Bu hizmet insanların 
liderlik, yaratıcılık, kendine güven ve kendine inanma özelliklerinin geliĢmemesine hatta körelmesine yol açmaktadır. 
Bununla birlikte Kuzey Amerika ve Avrupa gibi daha demokratik ve eĢitlikçi toplumlarda kalite ve giriĢimsel 
davranıĢlar desteklenmektedir (Morrison, 2000: 65). Farklı bir bakıĢ açısına göre ise Türk kültürünün duygusal olarak 
toprağa sıkı sıkıya bağlı olmasından dolayı serveti biriktirme ve bu serveti toprağa gömme yani statik zihniyete yol 
açmaktadır (Arıkan, 2004: 258; Somuncu, 2004: 116).  

4.1.5. Rol model: GiriĢimsel kültür ve bir ülkedeki mevcut giriĢimciler, bazı araĢtırmalarda gelecek nesiller için 
rol model olarak görülürken bazılarında iliĢki kurulamamıĢtır (Morrison, 2000: 66). Ritchie ve Brindley (2005)‘e göre 
kültür yoğun olarak kiĢisel özellikler ve sosyal ağlar üzerinde etkili olduğundan kiĢisel beceriler yanında sosyal ağları 
değerlendirme becerisi de rol modeller tarafından öğretiliyor olabilir. Bilgi, sermaye ve deneyim açısından iĢgücüne 
duyulan ihtiyaç sosyal ağlarla iletiĢim kurularak yani giriĢimsel ağlar geliĢtirilerek sağlanmaktadır (Greve ve Salaff, 
2003: 2). GiriĢimcilerin rol modelleri aile, kardeĢ ve diğer baĢarılı akrabalar olabileceği gibi ulusal ya da uluslararası 
alanda baĢarı kazanmıĢ diğer giriĢimcilerde olabilir. Rol modellerin hem iĢleme baĢlama sürecince hem de hem de iĢe 
baĢladıktan sonra bir destek sistemi sağlaması beklense de (Kutanis vd., 2006: 391) sadece tecrübeye dayalı yardımda 
olabilir.  

4.1.6. KiĢisel özellikler 
Brockhaus ve Horwitz‘e (1986) göre kontrol odağı, risk alma eğilimi ve baĢarı güdüsü bir iĢe baĢlama kararında 

önemli faktörlerdir. GiriĢimciliğin özellikleri olarak ayrıca baĢarma ihtiyacı, özgürlük-özerklik ihtiyacı, baskın olmak, 
yüksek seviyede enerji ve direniĢ ya da bunlarda süreklilik sıralanabilir (Saffu, 2003:61).  

GiriĢimcilerin kiĢisel özellikleri olarak ele alabileceğimiz yaĢ konusu üzerinde yapılan araĢtırmalarda genellikle 
bireylerin 22-55 yaĢları arasında giriĢimcilik kariyerlerine baĢladıkları ve giriĢimcilik için gerekli yüksek enerji ve 
finansal kaynakların bu yaĢlarda daha rahat sağlandığı belirtilmektedir (Kutanis vd., 2006: 390). Akdoğan (1997) ve 
Aykan (2004) tarafından yapılan araĢtırmada giriĢimcilerin yaĢ aralıkları literatürü destekler nitelikte 20-50 arası 
bulunmuĢtur (Akdoğan, 1997: 67-68; Aykan, 2004: 221). Bazı giriĢimcileri baĢlangıçta avantajlı kılan iĢ tecrübesi 
finans, dağıtım kanallarının geliĢtirilmesi, üstün ürün yada hizmet geliĢtirme, pazar planı hazırlama gibi konularda yeni 
bir iĢe baĢlamayı kolaylaĢtırmaktadır (Kutanis vd., 2006: 391). Daha öncede bahsedilen giriĢimci özelliklerinden kiĢisel 
olarak bireylerde bulunması gerekenler genel olarak risk alma eğilimi, belirsizlik toleransı, baĢarma güdüsü, kontrol 
odağı ve yenilikçilik olarak sıralanmaktadır (Koh, 1996: 14-16). Ayrıca fazla itaatkar olma, fazla zeki olmama, yalaka 
ve kaybetmekten korkmaya alıĢtıran kültürler de giriĢimciliğin ortaya çıkma ihtimali düĢüktür. Güvenli, düzgün, refah 
seviyesi yüksek toplumlarda ve babacan hükümet liderliği seçilen Singapur gibi ülkelerde giriĢimcilik geliĢmemektedir 
(Low ve Cheng, 2006: 169).  

4.2. Toplumsal Kavramlar 
Sosyal ve ekonomik hayat bir toplumun kültürü üzerinde doğrudan etkilidir. Politika yapanlar genellikle kültürü 

dinamik, değiĢebilen değerler olarak tanımlamakta ve toplumun kültürel koĢullarını bu yönde etkilemeye 
çalıĢmaktadırlar. Bu konuda farklı ülkeler farklı politikalar izlemektedir. Örneğin Slovenya giriĢimsel davranıĢ 
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seviyeleri üzerinde sınırlı etkiler yaratarak uygulamada tutarsız davranırken, Finlandiya yeni giriĢim yaratmayı teĢvik 
eden politikalar izlemektedir. Benzer bir Ģekilde Meksika, Amerika ve Ġskoçya planlı ve stratejik hareket ederken Kenya 
yeni giriĢim yaratmada baĢarısız görülmektedir (Morrison, 2000: 66). Yeni bir giriĢim için ortalama 60 kamu 
kuruluĢundan izin alınması ve 121 iĢlem yapılması gereken Türkiye‘de bireylerin güçlü motivasyona sahip olmaları, 
uzun süreç için gerekli maliyet ve zamana katlanmaları gerekmektedir. Devletin siyasi ve ekonomik hayata dair aldığı 
kararlar yanında ülke rejimi de giriĢimcilik üzerinde etkilidir. Piyasaların daha serbest olduğu rejimlerde daha rahat 
giriĢimsel faaliyetlerin baĢlatılacağı düĢünülmektedir. Ġnsan haklarının kısıtlandığı ortamlarda bireylerin yeni 
giriĢimlere yönelme arzusu da azalacaktır (Arıkan, 2004: 263). Türkiye‘de yaĢanan siyasal krizlerin ardından ekonomik 
ve siyasi istikrar sağlanması giriĢimci faaliyetleri de teĢvik edecektir.  

Özdevecioğlu ve Yerlikhan (2007) tarafından yapılan araĢtırmada ticaret, hizmet ve sanayi sektöründeki 
çalıĢanların yeni bir iĢletme kurarken devlet uygulamalarını daha ılımlı baktıklarını tespit etmiĢlerdir. GiriĢimsel 
faaliyete bulunmak kendi içinde belirli bir risk üstlenmeyi gerektirmektedir, bireyin tecrübesi, motivasyonu, sektörün ya 
da iĢ çevresinin riski yanında ekonomik, politik ve çevresel faktörler teĢvik edici ya da heves kırıcı faktörler olarak ele 
alınmaktadır (Erdem, 2001: 44). GiriĢimcinin yaĢadığı çevre giriĢim kararları, bu kararla üstlenmesi gereken risk ve 
belirsizlik konularında etkilidir. Belirsiz çevredeki birey daha fazla bilgi alma ihtiyacı hissedecek bunun için varsa 
sosyal ağlarını kullanacak ya da bilgi eksikliğinden dolayı daha fazla risk üstlenmek zorunda kalacaktır. Thompson‘a 
göre baĢarılı giriĢimciler çevredeki belirsizliklere ve buna bağlı olarak artan riske karĢı kendileri için stratejik bir 
pozisyon yaratarak tepki verecek, yenilik ve katma değer yaratacak, kaos ortamında fırsatları görerek proaktif 
davranacaklardır.  

4.3 Yansımaları 
Toplumun ideolojik uygulamaları ilk olarak düĢünceler üzerinde etkili olacaktır. Singapurlu, Slovenyalı, Finli ve 

Ġskoç‘lu bireyler devamlı utanma ya da çekinme eğiliminde olan, düĢük baĢarısızlık toleransına sahip milletlerdir. Daha 
açık toplumlarda Kuzey Amerika ve Avrupa gibi; giriĢimsel davranıĢ takdir edilmekte ve baĢarısızlık negatif olarak 
görülmemekle birlikte kiĢiye deneyim kazandırdığı için pozitif olarak bile düĢünülebilmektedir. Bazı toplumlarda 
yaĢama ve anın tadını çıkarmak için harcamaya odaklanılırken bazılarında geleceğe dair servet yaratma uygulamaları 
bulunmaktadır. Bu kiĢisel sermayelerin kullanılmasıyla ilgilidir ve iĢ yatırımları üzerinde etkilidir. Singapur‘da gelecek 
için para biriktirme emeklilik için bir hazırlıktır. Kenya da kısa dönemlilik baskın bir özelliktir bununla birlikte bu 
çabuk öfkelenmeden gelen bir özelliktir. Geri kalan ülkeler çeĢitli planlama Ģekilleri sunmakta, kısa dönemde bazı 
sınırlar temel olmaktadır (Morrison, 2000: 67).  

Baskın toplumun nitelikleri, değerleri ve düĢünceleri toplum tarafından sunulacak giriĢimciliğin derecesiyle ilgili yaygın 
düĢünce yapısını etkileyecektir. Bu kültürel nitelikler giriĢimcilik için toplumsal ya da bireysel olarak yansımalarını 
gösterecektir. Kenya gibi güçlü toplumsal ve kolektif değerleri olan toplumlar giriĢimcilikte bireysel zenginlik yaratmaya izin 
vermezken, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi toplumlar genelde izin vermektedir. Dahası bu ülkelerde toplumu geliĢtirmek için 
ahlaki zorunluluklar vardır (Pellegrini ve Scandura, 2006: 265). Türk kültürü yüksek seviyede kollektivist ve güç mesafesi 
içeren bir kültürdür. Türk organizasyonlar merkezi karar mekanizmaları, kiĢiye bağlı, güçlü liderlik ve sınırlı paylaĢımcı 
içeren yapılardadır. Benzer bir Ģekilde Hampden-Turner (1998) Türkiye‘de organizasyonlarda en dik hiyerarĢik yapılar 
olduğunu ve liderlere karĢı çalıĢanların oldukça itaatkar olduğunu tespit etmiĢtir. Kabasakal ve Bodur (1998) tarafından 
yapılan kültürler arası karĢılaĢtırmada kolektivizm ortalamasında yüksek derecelerde (dördüncü sırada) yer almıĢ ve 62 ülke 
arasında 10. yüksek güç mesafesi olan ülke olarak tespit edilmiĢtir. Orta seviye yöneticilerin toplumu nasıl gördüğüne dair 
yapılan incelemede öncelikle kolektivizm daha sonra yüksek güç mesafesiyle oluĢan bir sosyal kültürden bahsedilmektedir. 
Schwartz‘in kültür-değer seviyesine göre 38 ülkenin kültürleri karĢılaĢtırıldığında Türkiye tutuculuk ya da muhafazakârlıkta 
on ikinci, hiyerarĢide beĢinci, eĢitlik bağlılığında on üçüncü, uyumda on altıncı olarak ortalamamın üstünde yer almıĢtır. 
Toplumun sosyokültürel temellerinden biri olan paternalizm açısından 7 ülke karĢılaĢtırıldığında Kanungo ve Aycan (1997) 
Romanya, Kanada ve Amerika‘yı; Çin, Türkiye, Hindistan ve Pakistan‘dan daha az paternalistik bulmuĢtur. Bu yüzden 
geleneklere bağlılık ya da uygunluk, statükoyu korumacı, kollektivist, yüksek güç mesafesi ve insanlar arasında hiyerarĢiyi 
koruma Türk kültürünün temel özellikleri olarak ele alınabilir (PaĢa vd., 2001: 560-564; Pellegrini ve Scandura, 2006: 265; 
Chazan, 2007: 6). 

Kısacası öncelikle düĢünceleri etkileyen toplum, bireyin tutumları, sergileyeceği becerileri, davranıĢları, 
benimsediği değerleri ve geleceğe dair düĢleri üzerinde etkilidir ve toplumdaki belirgin yapılanmalara göre bireysel 
çıktılar yönlendirilmektedir. Kültürel değerler toplumun nitelikleri üzerinde doğrudan etkili olduğundan giriĢimsel 
faaliyetlerinin ortaya çıkıĢ Ģeklini ve yönünü belirlemektedir.  
 
SONUÇ 

Toplumdan topluma değiĢen kültür, giriĢimcilik için uygun bir zemin hazırlayabileceği gibi giriĢimsel faaliyetleri 
de zorlaĢtırabilmektedir. GiriĢimcinin risk alabileceği, belirsizliği tolere edebileceği, baĢarısızlığı kabullenebileceği bir 
toplumsal yapı; giriĢimsel kültür olarak değerlendirilirken, tersi bir durumda; giriĢimcinin risk almadığı, belirsizliğin 
tolere edilemediği, baĢarısızlığın hoĢ görülmediği bir toplumsal yapı giriĢimsel kültür olarak değerlendirilemez ve böyle 
bir toplumda giriĢimsel faaliyetlerin düĢük seviyede olması beklenir. Kültürel değerlerin belirgin olduğu toplumlarda 
giriĢimciliği belirleyen faktörler giriĢimcinin yeni iĢ kurma fikrini destekler nitelikte olacaktır. GiriĢimciliği belirleyen 
faktörleri daha iyi anlamak bakımından, kültürü oluĢturan öğeler ve bu öğelerin toplumun bir parçası olan giriĢimci 
üzerindeki etkisinin incelenmesi sonucu elde edilecek bilgiler bu konuda yardımcı olacaktır. 

Unutulmaması gerekir ki kültürlerin kendi baĢlarına ve tamamen saf kalmaları zordur ve doğal olarak iletiĢimde 
bulundukları diğer kültürlerden etkilenirler. Ayrıca kültürün bir özelliği de durağan değil dinamik olmasıdır. Her 
toplumda zaman içerisinde kültürel yapıda değiĢiklikler sözkonusu olacaktır. Nitekim belirli bir topluma özgü kültürel 
değerler, söz konusu toplumda yer alan insanlar tarafından diğerlerine aktarılır. Bir toplumda yer alan aileler, okullar, 
dini kurumlar ve diğer sosyal kurumlar sürekli olarak kültürel mesajlar aktarır. Temennimiz odur ki giriĢimcinin risk 
alabileceği, belirsizliği tolere edebileceği, baĢarısızlığı kabullenebileceği belirgin bir toplumsal yapı için gereken 
değerler gelecekte toplumlara aktarılabilsin.  
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Özet 

Bu çalıĢmanı amacı, ESOGÜ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde okuyan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimini 
etkileyen psikolojik faktörlere sahip olup olmadığını Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli (DFA) ile incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada giriĢimcilikle giriĢimcilik eğilimini etkileyen psikolojik faktörler (baĢarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk 

alma eğilimi, belirsizliğe karĢı tolerans, kendine güven, yenilikçilik) arasındaki iliĢki test edilmiĢ ve en uygun model 

ortaya konulmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda elde edilen modele göre; giriĢimcilik ile baĢarı ihtiyacı, risk alma eğilimi, 

kendine güven arasında pozitif yönlü bir iliĢki, giriĢimcilik ile kontrol odağı arasında ise; negatif yönlü bir iliĢki olduğu 

görülmüĢtür.  
Anahtar Kelimeler: Yapısal EĢitlik Modellemesi(YEM), Doğrulayıcı Faktör Analizi, GiriĢimcilik, Psikolojik 

Faktörler 
 

Abstract 
The objective of this study; was examine the psychological factors which affect entrepreneurial activities of the 

students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences ESOGÜ by employing the confirmatory factor 
analysis model (CFA) 

In the study, the correlation between entrepreneurship, and psychological factors (the need for achievement, locus 
of control, propensity to take risk, tolerance of ambiguity, self-confidence, innovation) which affects entrepreneurial 
activities, were examined and the most appropriate model were expressed  

According the model, a positive correlation has been found between entrepreneurship and the need for 
achievement, self-confidence, and propensity to take risk whereas a negative correlation has been obtained between 
entrepreneurship and locus of control 

Key words: Structural Equation Modeling (SEM), Confirmatory Factor Analysis, Entrepreneurship, 
Psychological Factors 

 
GĠRĠġ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢte öne çıkan ve ekonomik geliĢmeyi belirleyen temel faktörlerden biri 
giriĢimciliktir. Bir ülkenin kalkınması ve geliĢmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak hızla 
değiĢen koĢullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip giriĢimciler yaratabilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda 
giriĢimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında en önemli görülen faktörlerden biri eğitimdir. GiriĢimcilik eğitiminde 
amaç bir kiĢide giriĢimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmıĢ bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında 
olmasını sağlamaktır.(Balaban ve Özdemir, 2008:133-147)  

GiriĢimcilik, ülkelerin uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle önemini her geçen gün artırmaktadır. 
Dolayısıyla hükümetler ve üniversiteler giriĢimcilik konusunda öğrencileri eğitmek konusunda daha fazla uğraĢ 
sergilemelidirler. (Doğaner ve Altuoğlu, 2010, s103-109)  

GiriĢimcilik eğitiminin temel amacı kiĢilerin kendi iĢini kurarak bağımsız çalıĢmalarını sağlamaktır. GiriĢimcilik 
eğitim programlarının amacı ise, kiĢilerin kendi iĢ yerlerini kurmaları için, gerekli temel giriĢimcilik ve iĢletmecilik 
bilgilerini vererek, özel sektöre geçiĢlerini kolaylaĢtırmak ve bu iĢleri baĢarıyla yürütmelerini sağlamaktır. (Patır ve 
Karahan, 2010, s. 27-44) 

GiriĢimciler bir ülkenin geliĢme ve kalkınma gücünün dinamosu iĢlevini üstlenen kiĢilerdir. GiriĢimci kavramı 
değiĢik mesleklere göre de farklı biçimde tanımlanmaktadır. Ekonomistlere göre; üretim unsurlarını bir araya getiren 
kaynakları etkin kullanmak suretiyle üretim yapıp neticesinde para kazanan kiĢi olarak tanımlanmaktadır. Bir sanayici 
bir iĢ adamı için giriĢimci; gözü kara bir yatırımcı, hırslı ve ihtiraslı bir rakip, bir müĢteri veya bir müttefik olarak ifade 
edilmektedir. Bir ticaret erbabı için ise; yatırım yapıp, risk alan, rekabet ederek para kazanan kiĢi olarak 
adlandırılmaktadır. Bir psikolog için ise; bir Ģey elde etmek, bir Ģeye ulaĢmak, bir Ģeyi denemek, diğerlerinin elindeki 
otoriteyi paylaĢmak isteyen yüksek motivasyonlu insanlar giriĢimcidir (Yılmaz ve Sübül, 2009, 195-203).  

GiriĢimcilik kavramına iliĢkin en sık rastlanan tanımlar Ģunlardır:  
GiriĢimcilik; yaĢadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düĢler üretme, düĢleri projelere 

dönüĢtürme, projeleri yaĢama taĢıma ve zenginlik üreterek insan yaĢamını kolaylaĢtırma becerisine sahip olmaktır. 
GiriĢimcinin zenginlik üretirken üç temel kaynağı vardır: Kendi enerjisi ve gücü, eriĢebildiği sermaye ve iliĢki kurduğu 
insanlar (Bozkurt, 2007, s. 93-110). 

Bird‘e (1989) göre, giriĢimcilik, değer yaratmak için, kar amacı güden yeni bir iĢletme kurma veya büyütme ve 
yeni bir mal veya hizmet yaratma sürecidir. 

GiriĢimcilik; bir fırsat algılama ve o fırsatı ele geçirmek için bir organizasyon yaratma faaliyetidir.(Muller ve 
Thomas, 2000, s. 52-62) 

GiriĢimcilik; birey ve toplum için değer yaratan, ekonomik fırsatlara cevap veren veya ekonomik fırsatlar yaratan 
bireyler tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde değiĢikliklere neden olan bir 
süreçtir.(Muzyka, Koning and Churchill, 1995). 

GiriĢimcilik tanımında yenilik vardır ve bu yenilik mevcut kaynakların yeni bir birleĢimini ifade eder. Bir diğer 
deyiĢle: 

 yeni bir malın yada servisin üretimi,  
 yeni bir üretim metodunun geliĢtirilmesi,  
 yeni bir pazarın oluĢturulması,  
 yeni bir hammadde kaynağının bulunması ve endüstrinin yeniden yapılandırılması yeniliktir. 

(http://www.vicebusiness.com/makale4.php)  

http://www.vicebusiness.com/makale4.php
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GiriĢimcinin tanımı ise: 
GiriĢimci; risk alarak yenilik veya geliĢtirme yapan kiĢidir. Diğer bir deyiĢle, giriĢimci fırsatları gözleyen ve onları 

bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleĢtirmeye çalıĢandır. Dolayısı ile giriĢimcilik için fikir üretmek, yenilik 
üretmek ya da bir geliĢtirme yapmak gerekmektedir(http://www.vicebusiness.com/makale4.php) 

GiriĢimci; üretim faktörlerini bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmet üretimi için gerekli giriĢimi baĢlatan, 
ayrıca üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kiĢi olarak 
tanımlanabilir (Eyüboğlu, 2004: 9). 

GiriĢimci; giriĢtiği ekonomik etkinliğin bitiminde doğabilecek sonuçları önceden hesaplayan ve sonuçta doğacak 
riski üstlenmekten çekinmeyen kimsedir (Soral, 1974: 4). 

GiriĢimcinin Genel Özellikleri: 
 Pazarda var olan fırsatları belirler.  
 Fırsatları(veya ihtiyaçları) iĢ fikrine dönüĢtürür.  
 Kaynakları bir araya getirir.  
 Risk üstlenir.  
Finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yönetir. Üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada 

sürekli yeniye doğru değiĢme çabasını sürdürür. (Akyüz, Gedik vd., 2006, s.233-246) 
 Hızlı düĢünme,  
 Belirsizlik altında hızlı karar alma,  
 Kararlı ve azimli olma,  
 Güçlü sezgi sahibi, iyi gözlemci,  
 Hayal gücü yüksek olmalı,  
 Kaynaklara ulaĢabilecek iliĢkiler ağına sahip olmalı,  
 Kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen,  
 DüĢünme ve muhakeme yetenekleri güçlü,  
 Çok yönlü düĢünebilen,  
 Yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip olan,  
 Ġyi iletiĢim kuran,  
 Bağımsız düĢünebilen,  
 Esnek,  
 Yaratıcı, kendine güvenen,  
 Dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır.  
Bir giriĢimcide bu özelliklerin büyük kısmı rahatlıkla gözlemlenebilir. Ama giriĢimcilik için sadece fikir 

üretebilmek yeterli değildir. http://www.vicebusiness.com/makale4.php, (Akyüz, Gedik vd., 2006, s.233-246) 
KiĢileri giriĢimciliğe yönlendirebilecek kiĢisel özellikler hakkında birçok araĢtırma yapılarak, giriĢimciliğin 

formülü belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yaratıcılık, strese tahammül ve giriĢimcilik motivasyonu, kiĢileri giriĢimciliğe 
yönlendirebilecek bir giriĢimci de bulunması gereken temel özellikler arasındadır.(Karabulut, 2009, s. 331-355) 

GiriĢimcilik ile ilgili çalıĢma, araĢtırma ve tartıĢmalarda giriĢimciliği belirleyen faktör ya da faktörlerin neler 
olduğuna dair çeĢitli görüĢler ileri sürülmüĢtür. Genel olarak giriĢimci olmayı belirleyen faktörlerin literatürde (çevresel 
yaklaĢım, firma yaklaĢımı ve bireysel yaklaĢım), üç yaklaĢım altında incelendiği görülmektedir. (Özden vd., 2008, s. 
229-240) 

Çevresel yaklaĢıma göre; giriĢimcilik, sosyal, politik, ekonomik, teknolojik ve kültürel koĢullardan önemli ölçüde 
etkilenmektedir. 

Firma yaklaĢımında ise; giriĢimciliği yöneticiliğe yaklaĢtıran bir bakıĢ açısı içermektedir. Naktiyok‘a (2004, s. 
15-19) göre; giriĢimci bir birey yalnızca bir giriĢimi baĢlatmakla kalmayıp, bu giriĢimi büyütür ve geliĢtirir. Bu nedenle 
giriĢimci olabilmek için yönetsel özelliklere sahip olmak gereklidir. 

Bireysel yaklaĢımda ise; giriĢimciliği daha çok psikolojik, demografik ve psikolojik özelliklerine göre ele 
alınmaktadır. Psikolojik olarak, bireyin değerleri, tutumları, yaĢadıkları deneyimleri, davranıĢların bilinç altından 
etkilenmesi vb. etkenler giriĢimciliklerini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Psikolojik özellikleri olarak motivasyon 
kendine güven, risk alma, sabır vb. davranıĢlar giriĢimciliğin belirlenmesinde önemli faktörlerdir.  

KiĢilerde giriĢimcilik motivasyonunu doğuran unsurlar arasında ise; öz yeterlilik, kontrol alanı, bağımsızlık 
ihtiyacı, risk alma ve belirsizliği tolerans bulunmaktadır. Literatürde giriĢimcilik motivasyonu yönünde öz yeterlilik 
(Chen, Greene ve Crik, 1998; De Noble, Jung ve Ehrlich, 1999), kontrol alanı (Levinson‘s, 1980; Gilad, 1982), 
bağımsızlık ihtiyacı (Cromie, 1987; Deci ve Ryan‘s, 2000), risk alma (Brockhaus, 1980; Calvert, 1993) ve belirsizliği 
tolerans (Budner, 1962; Begley ve Boyd, 1987) için ölçekler geliĢtirilmiĢtir.(Karabulut, 2009, s.331-355) 

Coulter‘e(2003:26) göre; demografik özelliklerin baĢında kiĢilerin aldıkları eğitim, cinsiyet, yaĢ, geçmiĢ 
dönemden kazanılan iĢ tecrübesi, giriĢimci bir aile çevresinden gelme ve ailenin ilk çocuğu olma gibi özellikler 
gelmektedir. (Dündar ve Ağca, 2007, s. 121-142)  

GiriĢimciliğe etki eden demografik özellikleri Hisrich ve Roberts (2002), KutanıĢ ve diğerleri (2006: 390-391) Ģu 
Ģekilde açıklamaktadır: 

 Aile,  
 Eğitim,  
 YaĢ,  
 ĠĢ Tecrübesi,  
 Rol Modelleri 
Bireysel yaklaĢımda son dönemlerde üzerinde en çok durulan özellikler psikolojik özelliklerdir. Bu bağlamda, 

giriĢimciliğin belirleyicisi olarak, baĢarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe karĢı tolerans, kendine 
güven ve yenilikçilik gibi psikolojik faktörler ön plana çıkmaktadır. (Özden vd, 2008, 229-240)  

Üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik özelliklerini belirlemeye yönelik çeĢitli çalıĢmalar vardır. Bu çalıĢmalardan 
özellikle giriĢimcik eğiliminin psikolojik faktörlerle iliĢkisini belirlemeye yönelik olan ve Koh(1996) kullandığı, 
geçerliliği ve güvenilirliliği test edilmiĢ olanıdır. Bu anket ülkemizde çeĢitli üniversitelerde uygulanmıĢ ve benzer 
sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Dündar ve Ağca(2007, s. 121-142), Bozkurt (2007, s. 93-111), Özden vd., (2008, 229-240), 
Gürbüz (2008, s.485-494),  

http://www.vicebusiness.com/makale4.php
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Bu çalıĢmada, daha önce giriĢimcilik analizinde kullanılan anketin geçerliliğini, (Gürbüz, 2008, s.485-494) YEM 
tekniği ile test etmek ve daha uygun giriĢimcilik model/modellerini (giriĢimciliğin formülünü) ortaya koymaktır.  

 
2. YÖNTEM 
LISREL Yapısal EĢitlik Modeli: 

LISREL, Linear Structural RELations kelimelerinin ilk hecelerinin birleĢtirilmesiyle meydana gelen bir kelimedir. 
Konuyla ilgili ilk çalıĢma 1972‘de Jöreskog ve Van Thillo tarafından yapılmıĢtır (Reisinger ve Turner, 1999, s. 71-88). 
Programın ismi ve modelleme yaklaĢımı eĢanlamlı olarak kullanılmaktadır. LISREL modeli, özellikle gizil (latent) 
değiĢkenleri, hem bağımlı hem de bağımsız değiĢkenlerdeki ölçüm hatalarını, karĢılıklı neden sonuç iliĢkisini, 
eĢzamanlılığı ve iç bağımlılığı içeren yapısal eĢitlik modellerini oluĢturmak için tasarlanır (Cudeck ve diğerleri, 2000). 
LISREL tekniğiyle belirlenen yapısal eĢitlik modeline LISREL modeli denir. LISREL modeli iki yaklaĢımın 
birleĢiminin sonucudur; bu iki yaklaĢım, çoklu regresyon analizinin yapısal yaklaĢımı ve faktör analizinin ölçüm 
yaklaĢımıdır. LISREL günümüzde sosyal ve davranıĢ bilimlerinde yapısal eĢitlik modellemesinde kullanılan en popüler 
yaklaĢım ve bilgisayar programıdır. LISREL metodolojisi, önerilen teorik modellerin yeterliliğinin testi için kullanılan 
yararlı bir araçtır(Pang, 1996: s.71), (Yılmaz vd. 2008:s. 27-38),  

Bartolo‘ya (2000) göre, yapısal eĢitlik modellemesi (YEM), bağımlılık iliĢkilerini eĢzamanlı olarak tahmin etmek 
için, faktör analizi ve çoklu regresyon analizinin birleĢmesiyle meydana gelen çok değiĢkenli yöntemdir. Teknik olarak, 
yapısal eĢitlik modellemesi, doğrusal yapısal eĢitlikler setinde yer alan bilinmeyen katsayıları tahmin eder. EĢitlik 
sisteminde genellikle direkt olarak gözlenen değiĢkenler ve gözlenen değiĢkenlerle iliĢkili olan, fakat gözlenmeyen yani 
gizil değiĢkenler yer almaktadır (Yılmaz, 2005:s. 257-271). 

 YEM, gizli değiĢkenler seti arasında bir nedensel yapının var olduğunu ve gözlenen değiĢkenlerin gizli 
değiĢkenlerin açıklayıcısı olduğunu varsayar. Modelde gizli değiĢkenler gözlenen değiĢkenlerin doğrusal birleĢimleri 
olarak görülür. Yapısal eĢitlik modellemesi terimi, prosedürün iki önemli yönünü taĢımaktadır. Bunlardan ilki, nedensel 
süreçlerin yapısal eĢitlikler serisiyle gösterilebilir olması, diğeri ise bu yapısal iliĢkilerin, teorinin daha açık anlatımına 
imkan vermek için diyagramlar yardımıyla modellenebilir olmasıdır. YEM, değiĢkenler arasındaki nedensel iliĢkilerle 
ilgilenir. Bu nedenle sosyal ve davranıĢ bilimlerinde yaygın bir Ģekilde kullanılır (Pang, 1996:71-72), (Yılmaz vd., 
2008:28-38), (Yılmaz, 2005:s. 257-271).  

Yapısal eĢitlik modeli (YEM); açık (gözlenen, ölçülen) ve gizil (gözlenemeyen, ölçülemeyen) değiĢkenler 
arasındaki nedensel ve korelasyonel iliĢkilerin bir arada olduğu modellerin test edilmesi için kullanılan bir istatistik 
yaklaĢımıdır (Uzun, vd., 2010: s.531-544), (Güzeller, 2006, s: 403-412), (Sümer, 2000: s. 49-73).  

YEM birkaç değiĢik istatistiksel yaklaĢımı birleĢtiren veya bu yaklaĢımlar temsil eden bir istatistiksel metottur. 
YEM, Karl Jöreskog tarafından popüler edilen ve en çok kullanılan aĢağıdaki matris eĢitliği çerçevesinde 
bilinir(Rigdon, 2004), (Ayyıldız ve Cengiz, 2006:63-84). 

 

 
 
Fakat uygulamada bu matris eĢitliğinden çok aĢağıdaki gibi grafiksel olarak temsil edilir. 

 
ġekil 1: Yapısal EĢitlik Modeli 
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YEM, içsel (endojegenous) ve dıĢsal (exogenous) olmak üzere iki tip gizil değiĢken vardır. Bu iki tür değiĢken 
model içindeki gizil yapıda bağımlı ve bağımsız değiĢken olma durumlarına göre ayrılırlar. DıĢsal gizil değiĢkenler gizil 
yapıda veya bağımsız değiĢken durumundadırlar. ġekil itibariyle bunlara diğer gizil değiĢkenlerden yol okları gelmez 
fakat bu dıĢsal gizil değiĢkenlerden diğer değiĢkenlere yol okları gider. Bu değiĢkenler içsel gizil değiĢkenlerin tahmin 
edicisi durumundadırlar. Bazı gizil değiĢkenler diğer gizil değiĢkenlerin tahmin edicisi durumundayken aynı zamanda 
diğer biri gizil değiĢkene göre de tahmin edilen değiĢken durumunda olabilirler. Dolayısıyla hem bağımlı ve hem de 
bağımsız gizil değiĢken özelliği içerebilirler. Bu tür gizil değiĢkenler kesinlikle dıĢsal gizil değiĢken olamazlar. DıĢsal 
gizil değiĢkenler kesinlikle sadece bağımsız değiĢken pozisyonunda olabilirler ve onlara doğru hiçbir zaman yol okları 
gelmez, tam tersine bu tip değiĢkenlerden diğerlerine yol okları çıkar. Hem bağımlı hem de bağımsız değiĢken özelliği 
gösteren gizil değiĢkenlerde içsel gizil değiĢken olarak adlandırılırlar. DıĢsal gizil değiĢkenlere iki baĢlı yol oku 
gelebilir. BaĢka bir ifadeyle diğer bir gizil değiĢkenle arasında kovaryans olabilir. DıĢsal değiĢkenler ksi (  ) ile 
gösterilirken içsel gizil değiĢkenler de eta ( ) ile gösterilir. Gizil değiĢkenler oval içinde gösterilirken gözlenen 
değiĢkenler kare veya dikdörtgen içinde gösterilir. DıĢsal gizil değiĢkenlerde ölçüm hatası olmaz. Çünkü hiçbir zaman 
bağımlı değiĢken durumunda değildir. Ġki gizil değiĢken arasında kovaryansın olması bunların bir veya daha çok 
gözlenen değiĢkenlerinin korelasyon içinde olduklarını gösterir(Hox ve Bechger, 1995: s. 354-373), (Ayyıldız ve 
Cengiz, 2006:63-84) (ġekil 1). 

YEM‘de yapısal model gizil değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi içerir. Bu iliĢki temel olarak doğrusaldır. Fakat YEM 
sistemi, doğrusal olmayan iliĢkileri de modele katmaya elveriĢlidir. Bu tür iliĢkiler modelde iki baĢlı okla gösterilir ve 
değiĢkenler arasındaki kovaryansı ifade eder (model tarafından açıklanamayan paylaĢılan varyans). YEM‘de dıĢsal gizil 
değiĢkenler arasında kovaryansa izin verilir ve phi( ) iĢaretiyle gösterilir. Bu da dıĢsal gizil değiĢkenlerin model 
dıĢındaki genel tahmin edicilerden kaynaklanana bir durumdur. ġekil 1‘de de görüldüğü gibi dıĢsal gizil değiĢkenin 
içsel gizil değiĢken üzerindeki yol katsayısı gama (  ) iĢaretiyle gösterilirken içsel gizil değiĢkenlerin kendi 
araklarındaki yol katsayıları beta (  ) ile gösterilir. Standardize yol katsayıları; standardize olmuĢ veriler (korelasyon 
ve kovaryans matrisi) üzerinden hesaplanan regresyon katsayılarıdır. Bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki 
göreceli etkisini gösterir. Standardize olmamıĢ yol katsayısı ise; ham veriler ve kovaryans matrisleri üzerinden 
hesaplanır. Farklı varyanslara sahip grupların karĢılaĢtırılmasında kullanılır. 

Yapısal hata gözlenen değiĢkenlerdeki ölçüm hatalarının aynısıdır, tek farkı gizil değiĢkenler arasında olmasıdır. 
Ġçsel değiĢkenlere okla yönelen zeta ( ) karakteriyle ifade edilir. Tutarlı bir parametre tahmini için bu yapısal hataların 
dıĢsal gizil değiĢkenlerle iliĢkisiz olması gerekir. Diğer taraftan yapısal hatalar birbirleriyle iliĢkili olabilirler. Bu ise 
yapısal değiĢkenlerin modeldeki tahmin edici iliĢkiler tarafından açıklanamayan ortak paylaĢılan bir varyansa sahip 
olduklarını gösterir. 

Ölçüm modelinde dıĢsal gizil değiĢkenlerin gözlenen değiĢkenleri X, içsel gizil değiĢkenlerin gözlenen 
değiĢkenleri ise Y harfiyle gösterilir. Ölçüm hatası ise; bir gizil değiĢkenin gözlenen değiĢkeni üzerindeki 
açıklayamadığı varyansı belirtir. YEM, ölçüm hatalarını dikkate alarak ve bunları modelde göstererek sonuca varır. 
DıĢsal gizil değiĢkenlere ait gözlenen değiĢkenlerin ölçüm hataları delta ( ) iĢaretiyle, içsel gizil değiĢkenlere ait 
gözlenen değiĢkenlerin ölçüm hataları epsilon (  ) ile ifade edilir (Ayyıldız ve Cengiz, 2006: s. 63-84). 

YEM modellemesi yapılırken aĢağıdaki aĢamalardan geçilir: 
 Bir teorik modeli geliĢtirmek 
 GeliĢtirilen model için nedensel iliĢkileri gösteren diyagramı çizmek 
 Çizilen diyagramı yapısal ve ölçüm modellerine çevirmek 
 Yapısal modeli tahmin etmek ve değerlendirmek 
 Yapısal modelin uygunluk ölçütlerini hesaplamak 
 Sonuçları yorumlamak Ģeklindedir (Eroğlu, 2003: s. 292). 
Herhangi bir modelin bir bütün olarak kabul edilebilir olması için, modelde yer alan iliĢkilerin veri ile ne kadar 

tutarlı olduğunu ortaya koyan ―uyum iyiliği kriterleri‖ bulunmaktadır. Modelin veri ile uyumu ve kurulan teorinin 
doğruluğunun değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin önerilen kabul aralığı aĢağıdaki tabloda bulun-
maktadır(Schermelleh ve Moosbrugger, H., 2003: s. 23-74). 

 
Tablo 1: Standart Uyum Ġyiliği Ölçütleri 

 

Uyum Ölçüleri Kabul Edilebilir Uyum 

RMSEA 

SRMR 
NFI 

NNFI 

CFI 

GFI 
AGFI 

0, 05≤RMSEA≤0, 100 

0, 05<SRMR≤0, 100 
0, 90≤NFI≤0, 95 

0, 95≤NNFI≤0, 97 

0, 95≤CFI≤0, 97 

0, 90≤GFI≤0, 95 
0, 85≤AGFI≤0, 90 

 
YaklaĢık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation- RMSEA) ve Ortalama 

Hataların Karekökü (Root Mean Square Residual-RMR): 0 ile 1 değerleri arasında değiĢir. ―0‖ yakın değerler vermesi 
(gözlenen ve üretilen matrisler arasında minimum hata olması) istenir. 0.05 eĢit veya küçük olması mükemmel uyum, 
0.08‘e kadar olan değerlerinde kabul edilebilir olduğunu gösterir.  

Uyum Ġyiliği Ġndeksi (Goodness Of Fit Katsayı-GFI): 0 ile 1 değerleri arasında değiĢmektedir. 0.90 ve üzeri iyi 
uyum olarak kabul edilir 0.85‘in üstündeki değerler ise kabul edilebilir değerler olarak da görülmektedir. Örneklem 
büyüklüğünden etkilenir. Büyük N‘lerde daha küçük değerler verir.  

DüzeltilmiĢ Uyum Ġyiliği Ġndeksi (Adjustment Goodness Of Fit Ġndex-AGFI): Örneklem geniĢliği dikkate alınarak 
düzeltilmiĢ GFI değeridir. 0 ile 1 değerleri arasında değer almaktadır. 0.90 ve üzeri iyi uyum olarak kabul edilir. 

KarĢılaĢtırıcı uyum katsayısı (Comparative Fit Katsayı-CFI): Model uyumunun değerlendirilmesinde örneklem 
büyüklüğünü ve modeldeki serbestlik derecesini dikkate alan bir kriterdir. CFI değerinin 0.90 üzerinde olması yeterli 
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uyuma, 0, 95 üzerinde olması ise mükemmel uyuma iĢarettir (Uzun vd. 2010: s. 531-544). Modelin uygunluğunun 
belirlenmesinde kullanılan birbirinden farklı uyum indeksleri ve bu istatistiklerin sahip olduğu fonksiyonlar vardır. 
Önerilen indeksler arasında en çok kullanılanlardan birisi benzerli oranı ki-kare istatistiğidir (

2 ), ( ../2 ds ) 
(Yılmaz, Çelik, Ekiz, 2006: s.171-183). Yılmaz ve Çelik (2009, s.37-45)‘de modelin değerlendirilmesi ve uyum 
ölçütlerini ayrıntılı olarak ele almıĢtır. 

 
ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 
Örnekleme Süreci: 

Bu çalıĢmada araĢtırma evrenimiz ESOGU ĠĠBF, 2007-2008 bahar döneminde ders kaydı yaptıran ve giriĢimcilik 
dersini almıĢ olan 2. ve daha üst sınıftaki öğrencilerdir.  

 
AraĢtırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri: 
AraĢtırmanın amacı, öğrencilerin giriĢimcilik üzerinde etkisi olan psikolojik faktörlerin YEM ile analizidir. 

ÇalıĢmada, giriĢimcilikle giriĢimciliği etkileyen psikolojik faktörler (baĢarı ihtiyacı (B), kontrol odağı(K), belirsizliğe 
karĢı tolerans(T), risk alma eğilimi(R), kendine güven(G) ve yenilikçilik(Y)) ve bunları oluĢturan alt değiĢkenler 
arasındaki iliĢkinin araĢtırma modeli ġekil 2‘de verilmiĢtir. 

 
ġekil 2: AraĢtırma Modelinin ġekli 

 
 

 

ÇalıĢmada yer alan alternatif hipotezler ise aĢağıda verilmiĢtir: 

1AH : GiriĢimcilik ile baĢarı ihtiyacı arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

2AH : GiriĢimcilik ile kontrol odağı arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

3AH : GiriĢimcilik ile belirsizliğe karĢı tolerans arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

4AH : GiriĢimcilik ile risk alma eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

5AH : GiriĢimcilik ile kendine güven arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

6AH : GiriĢimcilik ile yenilikçilik arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Veri ve Bilgilerin Analizi: 
AraĢtırmada, veri ve bilgi toplama yöntemi olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada 

Entrepreneurs Handbook‘da yayınlanan ve güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiĢ ve Hian Chye Koh(1996) tarafından 
kullanılan anket formundan yararlanılmıĢtır. 480 anket değerlendirmeye alınmıĢ ve ayrıca ankete uygulanan Cronbach 
Alpha sonucunda ölçeğin oldukça güvenilir olduğu bulunmuĢtur (Gürbüz, 2008: s. 485-494) 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

270 

AraĢtırma modelinin testini yapmak, hem de modeldeki iliĢkileri ayrıntıları ile görebilmek için DFA modelinden 
yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın hipotezleri yapısal eĢitlik modeli ile test edilmiĢ, elde edilen sonuçlar tablo ve Ģekiller 
aracılığıyla yorumlanmıĢtır. Veriler Lisrel 8.72 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

 
ARAġTIRMANIN SONUÇLARI: 

ÇalıĢmada giriĢimciliği etkileyen psikolojik faktörler ve bu faktörleri arasındaki iliĢkinin analizi birinci düzey ve 

ikinci düzey doğrulayıcı faktör analiz (DFA) ile test edilmiĢtir. 

 

Birinci Düzey DFA 

Birinci düzey DFA için RMSEA=0, 070 bulunmuĢtur. Ana kütledeki yaklaĢık uyumum bir ölçüsü olan RMSEA 

kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir. Yani modelin veri ile uyum sağladığı belirlenmiĢtir. Ancak örnek sayısını 

büyük olduğu durumlarda serbestlik derecesi önemli bir ölçüttür. Modelin ki-kare değeri 1824, 46‘dır. Özellikle örnek 

sayısının fazla olduğu örneklerde serbestlik derecesi ki-kare testinde çok önemli bir ölçüttür. Serbestlik derecesinin 

büyük olduğu durumlarda 
2
 
değeri anlamlı sonuç verme eğilimindedir. Bu nedenle 

2  nin serbestlik derecesine 

oranı 5 veya 5‘den küçük bir oran ise model ve veri arasında iyi bir uyum olduğu söylenir (Maxwell, 2002: s. 1-22), 

(KurtuluĢ ve OkumuĢ, 2006: s. 3-17).  

( ../2 ds )<5 olduğundan modelle veri arasında uyum olduğu görülmektedir.(ġekil 3) 

 
ġekil 3: Psikolojik Faktörlerle Arasındaki Birinci Düzey DFA Modelinin Path Diyagramı 

 

 
 

Ġkinci Düzey DFA 
t testi sonuçları dikkate alınarak Psikolojik faktörlerle gizil değiĢkenler arasındaki anlamsız olan değiĢkenler 

modelden çıkartılmıĢtır. Dolayısıyla giriĢimcilikle, psikolojik değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi en uygun bir Ģekilde 
açıklayacak Ġkinci Düzey DFA modeline ulaĢılmıĢtır. 
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ġekil 4: GiriĢimcilik Ġçin Önerilen DFA Modelinin Path Diyagramı 

 
Tablo 2: Yapısal EĢitlik Değerlendirme Sonuçları 

 
Uyum Ölçüleri Kabul Edilebilir Uyum Önerilen Model 

RMSEA 

SRMR 

NFI 
NNFI 

CFI 

GFI 

AGFI 

0, 05≤RMSEA≤0, 100 

0, 05<SRMR≤0, 100 

0, 90≤NFI≤0, 95 
0, 95≤NNFI≤0, 97 

0, 95≤CFI≤0, 97 

0, 90≤GFI≤0, 95 

0, 85≤AGFI≤0, 90 

0, 052 

0, 049 

0, 90 
0, 93 

0, 94 

0, 95 

0, 93 

531,273/90,168../2 ds olduğundan modelin yeterli bir uyuma sahip olduğunu ve önerilen modeldeki 

uyum ölçülerinin sonuçlarının da genellikle kabul edilebilir uyum içerisinde olduğunu göstermiĢtir. AĢağıda ikinci 

Düzey DFA sonuçlarına göre giriĢimciliği etkileyen faktörlerin anlamlılığı ve giriĢimciliği tek baĢına açıklamalarını 

gösteren R² değerleri verilmiĢtir. 

 

 K =-0.89*gir, Errorvar.= 0.20 ,  R² = 0.80 

 St.hata=(0.16) (0.11)  

 t= -5.61 1.82  

  

 B = 0.95*gir,  Errorvar.= 0.091,  R² = 0.91 

 (0.10) (0.12)  

 9.42 0.76  

  

 R = 0.67*gir,  Errorvar.= 0.55 ,  R² = 0.45 

 (0.067) (0.12)  

 10.00 4.54  

  

 G = 0.94*gir, Errorvar.= 0.12 ,  R² = 0.88 

 (0.11) (0.12)  

 8.45 1.07  

  

Yukarıdaki sonuçlardan K, B, R ve G faktörlerinin GiriĢimciliği anlamlı olarak etkilediği söylenebilir (t değerleri 

anlamlı) . Özellikle B faktörü diğer faktörlere göre giriĢimciliği daha fazla etkilerken, R faktörü en az etkilemektedir. 
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Gizil DeğiĢkenler Arasındaki Kovaryans Matrisi  
 

 K B R G gir  

 -------- -------- -------- -------- ------ 

 K 1.00 

 B -0.85 1.00 

 R -0.60 0.64 1.00 

 G -0.83 0.89 0.63 1.00 

 gir -0.89 0.95 0.67 0.94 1.00 

 
Modelden anlamsız olan yenilikçilik(Y) ve belirsizliğe karĢı tolerans(T) denklemden çıkartılmıĢtır. Modelde yer 

alan bağımsız değiĢkenler incelendiğinde giriĢimcilik(GIR) ve kontrol odağı(K) arasında negatif, ters yönlü bir iliĢki 
vardır. GiriĢimcilik ile baĢarı ihtiyacı(B), risk alma eğilim(R) ve kendine güven(G) arasında ise pozitif, yani aynı yönlü 
bir iliĢki vardır. 

ÇalıĢmada ileri sürülen alternatif hipotezlerden; kontrol odağı, baĢarı ihtiyacı, risk alma eğilimi ve kendine güven 
ile giriĢimcilik arasında anlamlı bir iliĢki olduğu %5 anlam düzeyinde kabul edilmiĢtir.  

 
SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢmada öncelikle öğrencilerin giriĢimcilik düzeyini ölçmede kullanılan ve güvenilirliliği test edilmiĢ olan anket 
verilerine birinci düzey DFA testinin uygulanması sonucunda RMSEA‘nın değeri 0,070 olarak bulunmuĢtur. 0,070 
değeri kabul edilebilir sınır değerleri içerisinde kaldığından modelin veri ile uyum sağladığını göstermektedir.  

ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında ise giriĢimcilik ile psikolojik faktörler arasındaki iliĢki ikinci düzey DFA ile 
incelenmiĢ ve en uygun olan model belirlenmiĢtir. Bu modele göre giriĢicilikle baĢarı ihtiyacı, risk alma eğilim ve 
kendine güven arasında pozitif yönlü bir iliĢki, giriĢimcilik ile kontrol odağı arasında ise negatif yönlü bir iliĢki olduğu 
görülmüĢtür. GiriĢimcilik ile yenilikçilik ve belirsizliğe karĢı tolerans arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. Bu 
durumda ESOGÜ ĠĠBF okuyan öğrencilerin belirsiz bir ortamda faaliyet gösterme, belirsizlikle istekli bir Ģekilde 
mücadele ederek bu belirsizlikleri yönetmeye çalıĢmadıkları, yaratıcı fikirleri baĢarıyla uygulayamadıkları yani yenilik 
özelliğine sahip olmadıkları görülmüĢtür.  
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Özet 
YaĢanılan çevreden kaynaklanan fırsatları sezerek, bu sezgilerden hareketle, düĢünceler üreten ve bu düĢünceleri 

proje haline getirerek, projeleri pratiğe dökme ve bu sayede insanların yaĢamlarını kolaylaĢtırma olarak tanımlanan 
giriĢimlerin (Tekin, 2004:2), belirli bir kısmının zaman içerisinde baĢarılı oldukları görülmektedir. Çevresel faktörlerin 
yanında iç faktörlerinde etkili olduğu bu baĢarıyı etkileyen en önemli unsurlardan birisi yönetsel faaliyetlerdir. Yönetsel 
faaliyetlerin baĢarıyla gerçekleĢtirilmesinde, yöneticilerin algı ve tutumları, algı ve tutumlarında zamanla meydana 
gelen değiĢimlerin etkisi aĢikârdır. Bu nedenle çalıĢmada, uluslar arası giriĢimlerde görev yapan üst düzey yöneticilerin 
algı ve tutumlarında meydana gelen zamana bağlı değiĢimlerin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla literatür 
taramasına dayanarak geliĢtirilen beĢ seçenekli dereceleme içeren yirmi dokuz sorudan oluĢan anketler; Kırgızistan‘ın 
BaĢkenti BiĢkek‘te faaliyet gösteren yirmi bir iĢletmede, beĢ yıl arayla iki defa uygulanmıĢtır. AraĢtırma sorularının 
SPSS 16.0.1 programı yardımıyla analizi gerçekleĢtirilmiĢ, birinci ve ikinci elden verilerle durum değerlendirilmesi 
yapılarak, yönetsel algı ve tutumlarda zaman içerisinde meydana gelen değiĢimler incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢim, Yönetsel Algı ve Tutumlar 
 

Abstract 
Some of initiatives designed by definition to make people‘s life easier through implementation of projects 

prepared on the basis of thoughts produced and put in forms of projects departing from the opportunities noticed within 
the environment, prove to be succesful in the course of time. One of the most important one of the elements 
contributing to this succes due to internal factors besides the environmental ones, are the management activities. It is 
obvious that the perceptions and attitudes of the managers and changes to occure in their perceptions and attitudes 
within the course of time, are crucially effective in succesful realisation of management activities. Therefore our work 
aims at analysing changes in perceptions and attitudes of top managers working in international entreprises. For this 
purpose, surveys with five alternatives and twenty- nine questions developed based on sorting out the litterature have 
been carried out twice with an interval of five years in 21 businesses in Bishkek, Capital city of Kyrgyzstan. (Answers 
to) Questions of the inquiry were analysed with the help of the SPSS 16.0.1. Program, following the assessment of first 
and second hand information, changes occured in the course of time in the Management perception and attitudes were 
studied. 

Keywords: Entreprise, Management Perception and Attitudes  
 

 
GĠRĠġ 

ĠĢletme literatüründe sürekli olarak geliĢme gösteren ve gittikçe yaygınlaĢan giriĢimciliğin, araĢtırma alanındaki 
öncü çalıĢmaların genellikle giriĢimcilik özelliklerine ve eylemlerine yönelik olduğu yani ―giriĢimci‖ birey 
perspektifinden ele alındığı görülmektedir. KiĢisel özelliklerin ölçülebilmesi, tekrarlanabilmesi ve 
genelleĢtirilebilmesindeki güçlüklerden hareketle, ilerleyen dönemlerde bu bakıĢ açısının, giriĢimciliği ve giriĢimsel 
süreci açıklamada yetersiz kaldığı ileri sürülmüĢtür. GiriĢimcilik faaliyetlerine dönük strateji-yapı-performans 
iliĢkilerinde kiĢisel özelliklerden ziyade giriĢimciliği kurumsal düzeyde ele alınmaktadır. Çünkü giriĢimciliğin, 
yenilikleri ortaya çıkararak, yeni iĢletmeler kurulması bakımından ekonomik ve sosyal hayatta oynadığı rolün önemi 
uzun zamandır bilinmektedir. (Ağca, 2006:156). Ancak büyük umutlarla kurulan bu yeni iĢletmelerin birçoğu, bir iki yıl 
süreyle iĢleri iyi gitse bile daha sonra sıkıntıyla karĢı karĢıya kalabilmekte, hayatta kalmayı baĢarsalar bile geliĢimleri 
durabilmektedir. GiriĢimciler, iĢletmenin kuruluĢ aĢamasında her Ģeyi kendilerinin yapmasından dolayı ve aĢırı 
meĢguliyetleri nedeniyle bu tür tehlikeleri öngöremeyebilirler. Ancak bu aĢamada giriĢimcinin dikkatinden kaçırmaması 
gereken tek belirti yönetimin artık kendisine yetmemesidir. (Drucker, 2003:93). Çünkü yönetim ve giriĢimcilik aynı iĢin 
iki ayrı boyutudur. Yönetmesini öğrenemeyen bir giriĢimci baĢarılı olamayacaktır. Yönetimle giriĢimciliğin birbirinden 
farklı olduğuna gerçekten inanan iĢletmeler kendilerini iĢ dünyasının dıĢında bulabilmektedirler (Drucker, 2000:48). 
ĠĢletmelerde, özellikle teknolojik ve ekonomik değiĢimlerden etkilenerek en hızlı Ģekilde uyum sağlayacak bir 
yapılanmaya yani değiĢimi, yaratıcılığı ve ölçülü riskler alabilmeyi öngören bir yönetim yaklaĢımına ihtiyaç duyulur. 
Bu durum iĢletmelerde katı hiyerarĢik yapılanmaların yerine yüz yüze iliĢkilerin daha etkin olduğu bir yönetim 
kültürünü gerekli kılar. Artık sadece emir veren değil, yaratıcı, yönlendirici, sürükleyici ve etkileyici bir yönetim 
anlayıĢının gerekliliği tartıĢılmaktan ziyade kabul gören bir duruma gelmiĢtir (ġahin, 2003:664).  

Çevresel faktörlerin yanında iç faktörlerinde etkili olduğu giriĢimlerin baĢarılı olmasını etkileyen en önemli 
unsurlardan birisi yönetsel faaliyetlerdir (Naktiyok, 2006:78). GiriĢimci, ekonomik bir amaca dayalı olarak kurulan 
iĢletmelerin gelecek baĢarısının; parasal, mekanik ve iĢgücünden meydana gelen kaynakların en uygun biçimde sevk ve 
idare edilmesi gerektiğinde bilinçlenmelidir (Ertürk, 2000:5). Bu bilinçlenmenin önemli bir öğesi algılamadır. 
Algılama, davranıĢ ve tutumları etkileyen ve birçok özelliğe sahip biliĢsel bir süreçtir. Algılamanın, dünyaya açılan bir 
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pencere olduğu düĢünülürse, tutumlar da kiĢiye açılan bir dünyadır. Tutum, kiĢi, yer veya olay karĢısında olumlu ya da 
olumsuz tepki gösterme eğilimi olarak tanımlanabilir (Güney, 2008:121-218). Bu bağlamda yönetsel faaliyetlerin 
baĢarıyla gerçekleĢtirilmesinde, yöneticilerin algı ve tutumları, algı ve tutumlarında zamanla meydana gelen 
değiĢimlerin etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çalıĢmada, kültürel çeĢitliliğin daha fazla olduğu uluslar arası 
giriĢimlerde görev yapan üst düzey yöneticilerin algı ve tutumlarında meydana gelen zamana bağlı değiĢimlerin 
incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular örneklem kapsamına alınan giriĢimler için geçerlidir. BiĢkek genelindeki 
uluslararası giriĢimler için ipucu niteliği taĢıyabilir. ÇalıĢmanın hipotezleri olarak; 

- YaĢanılan kriz dönemlerinde bile faaliyetlerini sürdürebilen giriĢimlerin örgütsel algı ve tutumlarında zamana 
bağlı farklılıklar yaĢanacağı,  

- GiriĢimlerde baĢlangıç aĢamasına oranla zaman içerisinde müĢteri, tedarikçi ve insan kaynağına yönelik algı ve 
tutumlarda farklılıklar yaĢanacağı,  

- GiriĢimlerde baĢlangıç aĢamasına oranla zaman içerisinde bilgi ve teknoloji ile bunların kullanılmasına yönelik 
algı ve tutumlarda farklılıklar yaĢanacağı,  

- GiriĢimlerde baĢlangıç aĢamasına oranla zaman içerisinde yönetim tarzlarına yönelik algı ve tutumlarda 
farklılıklar yaĢanacağı, belirlenmiĢtir. Ġç giriĢimcilik faaliyetleri saklı kalmak kaydıyla giriĢimlerin baĢarılı ve kalıcı bir 
yapıya ulaĢabilmeleri için zaman içerisinde yönetimde profesyonelleĢmesi gerektiği, giriĢimlerin kültüründe 
giriĢimcilerin kültürünün oldukça etkili olması nedeniyle yöneticilerin de bu kültürü paylaĢan algı ve tutum içinde 
oldukları varsayılmıĢtır. 

  
YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırma yöntemi ile ilgili olarak sırasıyla; araĢtırmanın amacına, araĢtırmanın türü ve uygulama 
yöntemine, evren ve örneklemeye, veri toplama araçlarının geliĢtirilmesine, verilerin toplanması, iĢlenmesi ve 
değerlendirilmesine iliĢkin bilgiler sunulmaktadır. 

AraĢtırmanın amacı, uluslar arası giriĢimlerdeki üst düzey yöneticilerin algı ve tutumlarındaki zamana bağlı 
değiĢimleri incelemektir. AraĢtırma ile ulaĢılmak istenen diğer amaçlar aĢağıdaki maddelerde sıralanmaktadır. 

- Yöneticilerin iĢ, insan kaynağı, müĢteri algı ve tutumları arasındaki iliĢkiyi ve zamana bağlı değiĢimleri 
araĢtırmak. 

- Yöneticilerin örgüt yapılarına yönelik algı ve tutumları arasındaki iliĢkiyi ve zamana bağlı değiĢimleri 
araĢtırmak. 

Yukarıda sıralanmakta olan bu amaçlara ulaĢmayı hedefleyen araĢtırmanın türü keĢifsel araĢtırma olarak 
belirlenmiĢ ve anket yöntemi uygulanarak araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın evrenini Kırgızistan‘ın BaĢkenti BiĢkek‘te Kırgız-Türk ĠĢadamları Derneği‘ne (KĠTĠAD) kayıtlı 
iĢletmeler oluĢturmaktadır. KĠTĠAD BaĢkanlığı‘ndan alınan bilgilere göre 2004 yılı itibariyle kayıtlı toplam 65 iĢletme 
araĢtırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın ana kütlesi olarak kabul edilen bu rakamdan hareketle, 
araĢtırmanın örneklem büyüklüğü, % 95 güven aralığı ve % 5 hata payına göre 37 olarak hesaplanmıĢtır. Ana kütle 
içerisinden alınan örneklemin seçiminde, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden olan tesadüfî örnekleme yöntemi 
kullanılmıĢtır. Yüz yüze uygulanan anketlere katılım toplamda 21 olarak gerçekleĢtiğinden zaten gönüllü olmayan 
denekler zorlanmamıĢtır.  

Anket formları aracılığı ile elde edilen veriler, SPSS programı ile bilgisayara girilerek iĢlenmiĢtir. Verilerin, 
raporlanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasında, frekans, yüzde dağılımı ve ortalama değer gibi tanımlayıcı 
istatistik yöntemlerinden yararlanılmıĢ ve ki kare testleri aracılığı ile hipotezlerin sınanması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca, 
verilerin sunumunun daha anlaĢılır hale getirilmesi amacı ile çeĢitli tablolardan ve One-Way Anova analizinden 
yararlanılmıĢtır. 

 
BULGULAR 

Bu bölümde araĢtırma sonucu elde edilen bulgular özetlenmektedir. AraĢtırma bulguları, nicel ve nitel olmak üzere 
iki ayrı kısımda incelenmektedir. Nicel bulgular, tablolar aracılığı ile raporlanmakta ve yorumlanmaktadır. Anket 
formlarına denekler tarafından aktarılan görüĢler ise, nitel veriler olarak değerlendirilmektedir. 

 
Tablo1. GiriĢimlerin Sektörel Dağılımı  

  2004 2009 

   Frekans Oran 
Geçerli 

Oran 

Kümülatif 

Oran 
Frekans Oran 

Geçerli 

Oran 

Kümülatif 

Oran 

 Sanayi 5 23, 8 23, 8 23, 8 5 23, 8 23, 8 23, 8 

Ticaret 10 47, 6 47, 6 71, 4 9 42, 9 42, 9 66, 7 

Hizmet 6 28, 6 28, 6 100, 0 7 33, 3 33, 3 100, 0 

Toplam 21 100, 0 100, 0  21 100, 0 100, 0  

 
Tablo 1‘de görüldüğü üzere giriĢimlerin 2004 yılından 2009 yılına kadar sektördeki yerini korudukları, bir 

firmanın ticaret sektöründen hizmet sektörüne geçtiği anlaĢılmaktadır. Buradan hareketle incelenen giriĢimlerin 
ekonomik kriz döneminde bile yaĢamlarını sürdürebilecek kadar baĢarılı oldukları anlaĢılmaktadır. 
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Tablo 2. GiriĢimlerin Faaliyet Alanları 
  2004 2009 

 Frekans % 
% 

Doğru 
Kümülatif % Frekans % % Doğru 

Kümülatif 

% 

Bankacılık 1 4, 8 4, 8 4, 8 1 4, 8 4, 8 4, 8 
BiliĢim 1 4, 8 4, 8 9, 5 1 4, 8 4, 8 9, 5 

Gıda 3 14, 3 14, 3 23, 8 3 14, 3 14, 3 23, 8 

ĠnĢaat 5 23, 8 23, 8 47, 6 5 23, 8 23, 8 47, 6 

KiĢisel Bakım 1 4, 8 4, 8 52, 4 1 4, 8 4, 8 52, 4 
Mobilya ve Halıcılık 1 4, 8 4, 8 57, 1 1 4, 8 4, 8 57, 1 

Otomotiv 1 4, 8 4, 8 61, 9 1 4, 8 4, 8 61, 9 

Plastik 3 14, 3 14, 3 76, 2 3 14, 3 14, 3 76, 2 

Sağlık 1 4, 8 4, 8 81, 0 1 4, 8 4, 8 81, 0 
Tekstil 1 4, 8 4, 8 85, 7 1 4, 8 4, 8 85, 7 

Turizm 3 14, 3 14, 3 100, 0 3 14, 3 14, 3 100, 0 

Gıda 21 100, 0 100, 0  21 100, 0 100, 0  

Toplam 1 4, 8 4, 8 4, 8 1 4, 8 4, 8 4, 8 

 
Tablo 2‘de görüleceği üzere giriĢimlerin faaliyet alanlarının değiĢmemiĢ olması, aynı iĢ alanında yaĢamlarını 

sürdürebildikleri görüĢünü destekler niteliktedir.  
 

Tablo 3. Anket Uygulanan Yöneticinin GiriĢimdeki Pozisyonu  

  2004 2009 

 Frekans % 
% 
Doğru 

Kümülatif 
% 

Frekans % % Doğru 
Kümülatif 
% 

ĠĢletme Sahibi 10 47, 6 47, 6 47, 6 9 42, 9 42, 9 42, 9 

Genel Müdür 7 33, 3 33, 3 81, 0 5 23, 8 23, 8 66, 7 

Müdür 3 14, 3 14, 3 95, 2 6 28, 6 28, 6 95, 2 

Diğer 1 4, 8 4, 8 100, 0 1 4, 8 4, 8 100, 0 

Toplam 21 100, 0 100, 0  21 100, 0 100, 0  
 
Tablo 3‘de anketi düzenleyenlerin yıllara göre dağılımları incelendiğinde, 2009 yılında daha alt düzeyde ilgili 

dikkati çekmektedir. ĠĢletme sahibi ve genel müdürlerin meĢguliyet nedeniyle yönetim faaliyetlerin kendilerine 
yetmediğini kavradıkları, bu sebeple daha alt düzeyde yapılanmaya gittikleri gözlemlenmiĢtir. 

 
Tablo 4. Toplantı Sıklığı Algı ve Tutumları 

Ayda en az bir kez toplantı 

yapma hakkındaki görüĢünüz. 
2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 19 1 20 

Kararsızım 1 0 1 

Toplam 20 1 21 

Bilgi verme, tanıtım ve görev paylaĢımı açılarından yönetim faaliyetlerinde sıklıkla baĢvurulan toplantıların 

düzenlenmesi sıklığı algı ve tutumlarında ki kare testinin 0, 819 olarak belirlenen sonuçları Tablo 4‘de görülmektedir. 
 

Tablo 5. Bilgi PaylaĢımı ve TartıĢma Sıklığı Üzerine Algı ve Tutumlar 

Piyasadaki yenilikleri hem 

sohbet toplantılarında hem de iĢ 

toplantılarında tüm 

elemanlarımızla tartıĢırız. 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım 

2004 Tamamen Katılıyorum 12 2 0 14 

Kısmen Katılıyorum 3 3 0 6 

Katılmıyorum 0 0 1 1 

Toplam 15 5 1 21 

Tablo 5‘de görüldüğü üzere bilgi paylaĢımı ve tartıĢma açısından yıllara göre ki kare testinde 0, 000 düzeyinde 
anlamlı iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu durum Tablo 4‘de belirtilen görüĢü destekler niteliktedir. 

 

Tablo 6. MüĢterileri ve Tedarikçi Bilgilendirme Sıklığı Algı ve Tutumları 

Ayda bir kere müĢterilerimizle ve 
2009 Toplam 
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tedarikçimizle bilgi alıĢveriĢ 

toplantısı yapılır Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım 

2004 Tamamen Katılıyorum 7 5 1 13 

Kısmen Katılıyorum 3 2 0 5 

Kararsızım 0 0 1 1 

Katılmıyorum 0 2 0 2 

Toplam 10 9 2 21 

 
Tablo 6‘da görüleceği üzere müĢteri ve tedarikçi bilgilendirme sıklığında 2004 yılına nazaran 2009 yılında 

tamamen katılanlarda %14, 3‘lük bir azalma görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 43‘tür. Bu durumun Tablo 4 ve 5‘de 
görülenden farklı bir sonuç göstermesi, giriĢimlerde müĢteri ve tedarikçilere yönelik algılama farklılıkları olduğu 
anlamına gelebilir.  

 

Tablo 7. Ġnisiyatif Algı ve Tutumları 

Elemanlarınızın müĢterilerle 
doğrudan bağlantı kurarak onların 

ihtiyaçlarını karĢılaması 

uygundur. 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım 

2004 Tamamen Katılıyorum 11 1 2 14 

Kısmen Katılıyorum 1 2 0 3 

Katılmıyorum 1 2 1 4 

Toplam 13 5 3 21 

 
Tablo 7‘de ise ―çalıĢanlarının müĢterilerle doğrudan bağlantı kurarak onların ihtiyaçlarını karĢılamaları‖ sorusunun 

cevabına verilen tamamen katılanlar sayısında 2009 yılında az da olsa düĢüĢ gözlemlenmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 
101‘dir. Bu durum elemanların kendi iĢlerini yapmasına yönelik uzmanlaĢmaya gidildiğini gösterebileceği gibi yukarıda 
değinildiği üzere müĢteriye yönelik algılamada farklılık olduğu anlamına da gelebilir. 

 
Tablo 8. AraĢtırma GeliĢtirmeye Yönelik Algı ve Tutumlar 

Elemanların 

ilgilendiğiniz pek çok pazarla 

ilgili araĢtırma yapması ve 

bilgi toplaması gereklidir. 

2009 

To

plam 

Tamamen 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 

Karar

sızım 

20

04 

Tamamen 

Katılıyorum 

12 4 2 18 

Kısmen 

Katılıyorum 

1 1 1 3 

Toplam 13 5 3 21 

 
Elemanların, ilgi duyulan pek çok pazara yönelik araĢtırma yapmaları düĢüncesinde ise, 2009 yılında tamamen 

katılanlardaki %23, 8‘lik bir azalma tablo 7‘de görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 476‘dır. Bu durum çalıĢanlarda 
uzmanlaĢma görüĢünü destekler niteliktedir. 

 
Tablo 8. Teknik Bilgi ve PaylaĢımına Yönelik Algı ve Tutumlar 

Her türlü teknik bilginin 

elemanlarımıza verilmesi ve 

elemanlarımızın bu teknik 

bilgileri kendi aralarında 
paylaĢması bir Ģirket politikasıdır. 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 11 3 0 14 

Kısmen Katılıyorum 3 3 0 6 

Katılmıyorum 0 0 1 1 

Toplam 14 6 1 21 

Elemanlara teknik bilgi verilmesi ve elemanların kendi aralarında bu teknik bilgileri paylaĢmasına yönelik algı ve 
tutumda, yıllara göre tablo 8‘de de görüleceği üzere hiçbir değiĢim bulunmamaktadır. Ki kare testi sonucu 0, 00‘dır. 
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Tablo 9. MüĢteri, Tedarikçi, Piyasa ve ĠĢle Ġlgili Bilgi PaylaĢımına Yönelik Algı ve Tutumlar 

MüĢteriler, tedarikçiler, piyasalarla ve 

iĢle ilgili teknik bilgiler, bilgisayar 
ortamında açık bir iletiĢimle tüm 

elemanlara açılmalıdır. 

2009 

Toplam 

Tamamen 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 3 3 0 1 7 

Kısmen Katılıyorum 0 3 0 1 4 

Katılmıyorum 5 2 1 0 8 

Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 1 1 2 

Toplam 8 8 2 3 21 

 
Elemanlarla müĢteri, tedarikçi, piyasa ve iĢle ilgili bilgi paylaĢımına yönelik algı ve tutumlarda Tablo 9‘da 

görüleceği üzere 2004 yılına nazaran 2009‘da kesinlikle katılmayan ve katılmayanlarda %33, 3‘lük bir azalma 
görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 123‘tür. Bu durum giriĢimlerin teknik bilgiden daha çok müĢteri, tedarikçi, piyasa 
ve iĢle ilgili bilgi paylaĢımına verilen önemdeki artıĢı göstermektedir. 

 

Tablo 10. Yönetimde Açıklık  

Genel Müdürden en düĢük düzey 

çalıĢana kadar herkes, fikrini 
açıkça söylemelidir. 

2009 

Toplam 
Tamamen 

Katılıyorum 
Kısmen 

Katılıyorum 

2004 Tamamen 

Katılıyorum 

12 5 17 

Kısmen 
Katılıyorum 

1 2 3 

Kararsızım 1 0 1 

Toplam 14 7 21 

 
Tablo 10‘da görüleceği üzere çalıĢanların açıkça fikirlerini söylemeleri konusunda 2004 yılına nazaran 2009‘da 

tamamen katılanlarda %17, 3‘lük bir azalma görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 347‘dir.Bu durum giriĢimlerin 
demokratik yönetimden nispeten de olsa uzaklaĢtıkları anlamına gelebileceği gibi, uzmanlaĢma görüĢünü de 
destekleyebilir. 

 

Tablo 11. MüĢteri ġikâyetlerinin Çözümüne Yönelik Fikir Üretimi ve DıĢ Çevreden Bilgi AlıĢveriĢi 

MüĢteri Ģikâyetleri beklenilmeden 

çözülmelidir. Bunun için herkes fikir 
üretmelidir ve dıĢ çevreden bilgi 

alıĢveriĢine yatkın olmalıdır. 

2009 

Toplam 

Tamamen 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 17 3 1 21 

Toplam 17 3 1 21 

 
Tablo 11‘de görüleceği üzere müĢteri Ģikâyetlerinin çözümüne yönelik fikir üretimi ve dıĢ çevreden bilgi alıĢveriĢi 

konusunda 2004 yılına nazaran 2009‘da tamamen katılanlarda %19‘luk bir azalma görülmektedir. Bu durum 
giriĢimlerin müĢteri algı ve tutumlarında değiĢiklik anlamına gelebileceği gibi uzmanlaĢma görüĢünü de destekleyebilir. 

 

Tablo 12. Örgüt Kültürüne Yönelik Algı ve Tutumlar 

ĠĢletmede çalıĢma ortamı iĢi 
sevdirecek Ģekilde olmalıdır. 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 18 2 20 

Kısmen Katılıyorum 1 0 1 

Toplam 19 2 21 

 
ĠĢletmede çalıĢma ortamı iĢi sevdirecek Ģekilde olmalıdır sorusuna karĢılık verilen cevaplarda yıllara göre 

farklılıklar, tablo 12‘de görülebilmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 74‘tür. 
 

Tablo 13. Ekip ÇalıĢmasına Yönelik Algı ve Tutumlar 

Ekip yöneticileri gerek kalitede, 2009 Toplam 
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gerek problem çözümünde açık 

fikirli, iletiĢimci öncü olmalıdır. 
Problemler ekibin tümünün 

katıldığı ortamlarda çözülmelidir. Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 8 3 1 12 

Kısmen Katılıyorum 4 4 0 8 

Katılmıyorum 0 1 0 1 

Toplam 12 8 1 21 

 
Tablo 13‘de görüleceği üzere problemlerin çözümünde ekibin tamamının katılımına yönelik algı ve tutumda 

yıllara göre değiĢiklikler görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 489‘tür. 
  

Tablo 14. Organizasyon Yapısının Eleman GeliĢimine ve Açık Fikirliliğe Uygunluğu 

ĠĢletmenin organizasyon yapısı, 

elemanların geliĢimine ve fikirlerini 

açıkça söylemesine uygun olmalıdır. 

2009 

Top

lam 

Tamamen 

Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 

Katılmı

yorum 

2004 Tamamen 

Katılıyorum 

10 3 1 14 

Kısmen 

Katılıyorum 

6 0 0 6 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

1 0 0 1 

Toplam 17 3 1 21 

 
Tablo 14‘de görüleceği üzere iĢletmenin organizasyon yapısının elemanların geliĢimine ve fikirlerini açıkça 

söylemesine uygunluğu konusunda 2004 yılına nazaran 2009‘da tamamen katılanlarda %14,3‘lük bir artıĢ 
görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0,65‘tir.Bu durum giriĢimlerin örgütlenmede açıklığa verdikleri önemde artıĢ 
anlamına gelebilir. 

 

Tablo 15. Koordinasyon Algı ve Tutumları 

Bölümler arası koordinasyon 

ilkelere ve iĢe göre kendiliğinden 

yapılmalıdır. 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 11 3 1 1 16 

Kısmen Katılıyorum 3 0 0 0 3 

Kararsızım 0 1 0 0 1 

Katılmıyorum 1 0 0 0 1 

Toplam 15 4 1 1 21 

 
Tablo 15‘de giriĢimlerin koordinasyon algı ve tutumlarında yıllara göre farklılıklar de görülebilmektedir. Ki kare 

testi sonucu 0,738‘dir. 
 

Tablo 16. Ġnsan Kaynağına Yönelik Algı ve Tutumlar 

ĠĢletmede en önemli unsur 

insandır. 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım 

2004 Tamamen Katılıyorum 18 0 0 18 

Kısmen Katılıyorum 1 1 1 3 

Toplam 19 1 1 21 

 
GiriĢimlerin insan kaynağına yönelik algı ve tutumlarında tablo 16‘da da görüleceği üzere, yıllara göre anlamlı bir 

farklılık bulunamamıĢtır. Ki kare testi sonucu 0, 001‘dir.Yapılan anova analizinde 0, 000 düzeyinde anlamlı bir iliĢki 
görülmektedir. 

 

Tablo 17. Organizasyonların Katı ve Sert Olmasına Yönelik Algı ve Tutumlar 

ĠĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve tedarikçilere 2009 Toplam 
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karĢı tutumlarının katı ve sert olmasına katılıyor 

musunuz? Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 

2004 Kısmen Katılıyorum 1 2 3 

Kararsızım 0 1 1 

Katılmıyorum 3 4 7 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 6 10 

Toplam 8 13 21 

 
Tablo 17‘de görüleceği üzere iĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve tedarikçilere karĢı tutumlarının katı ve sert 

olmasına yönelik olarak, 2004 yılına nazaran 2009‘da kesinlikle katılmayanlar ve katılmayanlarda %19, 1‘lik bir artıĢ 
görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 867‘dir.Bu durum giriĢimlerin otoriter yönetim anlayıĢından zaman içerisinde 
uzaklaĢtıkları anlamına gelebilir. 

 

Tablo 18. Organizasyonların Bilgilendirici ve Yönlendirici Olmasına Yönelik Algı ve Tutumlar 

ĠĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve tedarikçilere 
karĢı tutumlarının bilgilendirici ve yönlendirici 

olmasına katılıyor musunuz? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 13 3 16 

Kısmen Katılıyorum 3 0 3 

Kararsızım 2 0 2 

Toplam 18 3 21 

 
Tablo 18‘de görüleceği üzere iĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve tedarikçilere karĢı tutumlarının bilgilendirici 

ve yönlendirici olmasına yönelik olarak 2004 yılına nazaran 2009‘da tamamen katılanlarda %9, 5‘lik bir artıĢ 
görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 579‘dur.Bu durum yukarıda değinildiği gibi giriĢimlerin, bilginin önemini 
kavradıkları anlamına gelebilir. 

 

Tablo 19. Organizasyonların Ġlkeli ve Mesafeli Olmasına Yönelik Algı ve Tutumlar  

ĠĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve 

tedarikçilere karĢı tutumlarının ilkeli ve 

mesafeli olmasına katılıyor musunuz? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 5 4 1 10 

Kısmen Katılıyorum 3 3 1 7 

Kararsızım 0 1 1 2 

Katılmıyorum 1 1 0 2 

Toplam 9 9 3 21 

 
Tablo 19‘da iĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve tedarikçilere karĢı tutumlarının ilkeli ve mesafeli olmasına 

yönelik olarak yıllara göre farklılıklar görülmektedir. Ki kare testi sonucu 0, 775‘tir. 

 

Tablo 20. Organizasyonların Demokratik Olmasına Yönelik Algı ve Tutumlar 

ĠĢletmelerin müĢterilerine 

çalıĢanlara ve tedarikçilere karĢı 

tutumlarının demokratik 

olmasına katılıyor musunuz? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 6 4 1 1 12 

Kısmen Katılıyorum 5 2 0 0 7 

Kararsızım 1 1 0 0 2 

Toplam 12 7 1 1 21 

 
Tablo 20‘de iĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve tedarikçilere karĢı tutumlarının demokratik olmasına yönelik 

olarak yıllara göre farklılıklar görülebilir. Ki kare testi sonucu 0, 911‘dir. 
 

Tablo 21. Organizasyonların Maddi Çıkarlarına Yönelik Algı ve Tutumlar 

ĠĢletmelerin müĢterilerine 
2009 Toplam 
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çalıĢanlara ve tedarikçilere karĢı 

tutumlarının maddi çıkarlara göre 
olmasına katılıyor musunuz? 

Tamamen 
Katılıyorum 

Kısmen 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 3 4 0 0 0 7 

Kısmen Katılıyorum 2 4 1 1 1 9 

Kararsızım 1 1 1 0 0 3 

Katılmıyorum 1 0 1 0 0 2 

Toplam 7 9 3 1 1 21 

 
Tablo 21‘de iĢletmelerin müĢterilerine çalıĢanlara ve tedarikçilere karĢı tutumlarının maddi çıkarlara yönelik 

olmasında yıllara göre farklılıklar görülebilir. Ki kare testi sonucu 0, 767‘dir. 
 

Tablo 22. Elemanların Teknik Bilgisine Verilen Önem 

Elemanlarınızın teknik bilgisine önem verir misiniz? 2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 11 2 13 

Kısmen Katılıyorum 3 5 8 

Toplam 14 7 21 

 
Tablo 22‘den de görüleceği üzere elemanların teknik bilgisine verilen önem yıllar itibariyle nispeten de olsa 

korunmaktadır. Ki kare testi sonucu 0, 26‘dir. 

 
Tablo 23. Elemanların Deneyimine Verilen Önem 

ġirketinizde çalıĢan elemanların 

deneyimine önem verir misiniz? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 13 2 15 

Kısmen Katılıyorum 2 2 4 

Kararsızım 1 0 1 

Katılmıyorum 1 0 1 

Toplam 17 4 21 

 
Tablo 23‘de görüleceği üzere elemanların deneyimlerine verilen önem 2004 yılına nazaran 2009‘da tamamen 

katılanlarda %9, 5‘lik bir artıĢ görülmektedir. Bu durum yukarıda değinildiği gibi giriĢimlerin, uzmanlaĢmaya önem 
verdikleri anlamına gelebilir. Ki kare testi sonucu 0, 351‘dir. 

 

Tablo 24. Elemanların Sorunları Çözüm ġekline Verilen Önem 

ġirketinizde çalıĢan elemanların 

sorunları çözüm Ģekline önem 

verir misiniz? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 11 0 11 

Kısmen Katılıyorum 5 1 6 

Kararsızım 2 0 2 

Katılmıyorum 1 1 2 

Toplam 19 2 21 

 
Tablo 24‘de görüleceği üzere elemanların sorunları çözüm Ģekline verilen önem 2004 yılına nazaran 2009‘da 

tamamen katılanlarda %38, 1‘lik bir artıĢ görülmektedir. Bu durum yukarıda değinildiği gibi giriĢimlerin, alanında 
uzmanlaĢarak sorunları doğru yöntemle çözebilmeye önem verdikleri anlamına gelebilir. Ki kare testi sonucu 0, 137‘dir. 

 

Tablo 25. Elemanların Açık Fikirli OluĢlarına Verilen Önem  

ġirketinizde çalıĢan elemanların 
açık fikirli oluĢlarına önem verir 

misiniz? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum 

2004  Tamamen Katılıyorum 13 2 1 16 

Kısmen Katılıyorum 1 2 0 3 
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Katılmıyorum 1 1 0 2 

Toplam 15 5 1 21 

 
Tablo 25‘de elemanların açık fikirli oluĢlarına verilen önemde yıllara göre farklılıklar görülebilir. Ki kare testi sonucu 

0,286‘dır. 
 

Tablo 26. Elemanların Ekip Ruhuna Verdikleri Önem  

ġirketinizde çalıĢan elemanların 

ekip ruhuna önem verir misiniz? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 14 1 1 16 

Kısmen Katılıyorum 2 3 0 5 

Toplam 16 4 1 21 

 
Tablo 26‘da elemanların ekip ruhuna verdikleri önemde yıllara göre farklılıklar görülebilir. Ki kare testi sonucu 0, 27‘dir. 
 

Tablo 27. Organizasyon Yapısının HiyerarĢik ve DeğiĢmeyen Tipte Olmasına Yönelik Algı ve Tutumlar 

Sizce Ģirketin organizasyon yapısı 

hiyerarĢik ve değiĢmeyen tipte olmalı 

mıdır? 

2009 

Toplam 

Tamamen 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 0 0 2 3 5 

Kararsızım 0 1 2 0 3 

Katılmıyorum 1 1 3 1 6 

Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 2 5 7 

Toplam 1 2 9 9 21 

 
Tablo 27‘de görüleceği üzere organizasyon yapısının hiyerarĢik ve değiĢmeyen tipte olmasına yönelik algı ve 

tutumlarda 2004 yılına nazaran 2009‘da kesinlikle katılmayan ve katılmayanlarda %23, 9‘luk bir artıĢ görülmektedir. Ki 
kare testi sonucu 0, 313‘dür.Bu durum giriĢimlerin, organizasyon yapılarında demokratikliğe ve esnekliğe daha fazla 
önem verdikleri anlamına gelebilir. 

 
Tablo 28. Organizasyon Yapısının Esnek ve DeğiĢebilir Olmasına Yönelik Algı ve Tutumlar 

Sizce Ģirketin organizasyon yapısı 

esnek ve değiĢebilir olmalı mıdır? 

2009 

Toplam Tamamen Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 7 4 1 12 

Kısmen Katılıyorum 3 6 0 9 

Toplam 10 10 1 21 

 
Tablo 28‘de görüleceği üzere organizasyon yapısının esnek ve değiĢebilir olmasına yönelik algı ve tutumlarda, 

2004 yılına nazaran 2009‘da tamamen katılanlarda nispeten de olsa (%23, 9) azalma görülmektedir. Ki kare testi sonucu 
0, 269‘dur.Bu durum yukarıda değinildiği üzere giriĢimlerin, organizasyon yapılarında esneklikten ziyade 
demokratikliğe daha fazla önem verdikleri anlamına gelebilir. 

 
Tablo 29. Organizasyon Yapısının ĠĢe, ÇalıĢanlara ve MüĢterilere uygun Olmasına Yönelik Algı 

ve Tutumlar 

Sizce Ģirketin organizasyon yapısı iĢe, 
çalıĢanlara ve müĢterilere uygun olmalı 
mıdır? 

2009 

Toplam 
Tamamen 

Katılıyorum 
Kısmen 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

2004 Tamamen Katılıyorum 15 0 0 0 15 

Kısmen Katılıyorum 3 1 0 1 5 

Katılmıyorum 0 0 1 0 1 

Toplam 18 1 1 1 21 

Tablo 29‘da görüleceği üzere organizasyon yapısının iĢe, çalıĢanlara ve müĢterilere uygun olmasına yönelik algı 
ve tutumlarda 2004 yılına nazaran 2009‘da kesinlikle katılmayan ve katılmayanlarda %14, 3‘lük bir artıĢ görülmektedir. 
Ki kare testi sonucu 0, 000‘dir.Bu durum giriĢimlerin, organizasyon yapılarında iĢin, çalıĢanın ve müĢterinin öneminin 
arttığı anlamına gelebilir. 

 
SONUÇ 

Yerel ve uluslararası düzeyde değiĢen müĢteri yapısı, artan rekabet, teknoloji ve bilginin giderek daha 
dinamikleĢmesi ve geleneksel iĢ yapma biçimlerinin değiĢmesi, giriĢimleri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle 
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giriĢimler yaĢamlarını sürdürebilmek ve geliĢebilmek için; müĢteri memnuniyeti ve tedarikçilerle iliĢkileri geliĢtirme, 
çalıĢanların isletmeyi sahiplenmesi için motive etme, bilgi ve teknolojinin önemini kavramak için profesyonel yönetim 
çalıĢmalarını harekete geçirmelidir. 

Bu çalıĢmada, incelenen giriĢimlerin beĢ yıllık süre içerisinde; 
- YaĢanan ekonomik krizlere rağmen sektördeki yerini faaliyette bulundukları iĢ alanları itibariyle korudukları,  
- GiriĢimcilerin ve üst düzey yöneticilerin iĢletme faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle yönetimlerinin kendilerine 

yetmediklerini fark ederek daha alt düzeyde yapılanmaya gittikleri,  
- MüĢterinin ve tedarikçinin öneminin arttığı, memnuniyetinin sağlanması amacıyla daha çok bilgilendirilmesi ve 

yönlendirilmesi gerektiği düĢüncesinin arttığı,  
- Elemanların öneminin arttığı, teknik bilgisi kadar deneyimine ve sorunları çözüm Ģekline verilen önemin arttığı, 

kendi iĢlerinde daha yetkin olmalarına yani uzmanlaĢmaya gidildiği,  
- Teknik bilgiden daha çok müĢteri, tedarikçi, piyasa ve iĢle ilgili bilgi paylaĢımı ile iç ve dıĢ çevreyle bilgi 

alıĢveriĢine verilen önemin arttığı,  
- Örgütte açıklığa verilen önemin arttığı, katı ve sert olunmasına yönelik algı ve tutumda azalıĢ olduğu yani 

otoriter yönetimden uzaklaĢılarak daha demokratik anlayıĢ kazandıkları,  
bu itibarla hipotezlerin geçerli olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak giriĢimcilerin aradan geçen beĢ yıllık süre zarfında profesyonel yönetim uygulamalarına daha yakın 

bir tutum içerisinde oldukları söylenebilir. Büyük umutlarla baĢlanılan giriĢimlerin daha sonra hayal kırıklığıyla 
sonuçlanmaması için, yönetim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanması gerektiğinin giriĢimciler 
tarafından anlaĢılması gerekmektedir. GiriĢimlerin yönetim faaliyetlerinin incelenmesine daha fazla katkı sağlamak ve 
yapılan bu araĢtırmayı daha da geliĢtirmek açısından iç giriĢimcilik özelliklerine yönelik çalıĢmaların birlikte 
yürütülmesinde yarar görülmektedir. 
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Özet 

GiriĢimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleĢtirmeye çalıĢandır. ĠĢ 
yaĢamının en önemli parçası olan giriĢimcilik olmadan ekonomik ve sosyal geliĢimden söz edilemez. BaĢarısızlık 
karĢısında yılmamak, pozitif düĢünmek, düĢtüğün zaman birisinin kaldırmasını beklememek, çok çalıĢmak, sürekli fikir 
üretmek giriĢimci olmanın olmazsa olmazlarındandır. Bununla birlikte, giriĢimcilerin iĢ yaĢamlarındaki 
mutluluğu/mutsuzluluğu, doyumluluğu/doyumsuzluğu iĢ dıĢındaki yaĢamlarını dolayısı ile toplumu da olumlu ya da 
olumsuz etkileyecektir. Bunun için bireylerin yaĢam kalitesinin artması gerekmektedir. Bu durum ise bireylerin çalıĢma 
kalitesinin artmasına bağlı olarak değiĢecektir. Günümüze kadar yapılan çalıĢmalar genellikle sanayi iĢletmecilerine 
odaklanmıĢtır. Makro-ekonomik etkilerinin göz ardı edildiği dinamik ve çok hızlı geliĢen spor sektörü üzerinde ise çok 
az araĢtırma yapılmıĢtır.  

Bundan dolayı, bu çalıĢmanın amacı Denizli ilinde bulunan kamu ve özel spor iĢletmecilerinin iĢ doyumu ile 
yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi incelemektir. AraĢtırmada veri amacı olarak 5‘li Likert olarak hazırlanmıĢ Brayfield 
ve Rothe‘nin (1951) ―ĠĢ Doyumunu ölçeği‖ ile Deiner, Emmons, Larsen ve Griffin‘nin (1985) geliĢtirdiği ―YaĢam 
Doyumu Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Bu anketler Bilgin (1995) ve Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢ ve 
geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmıĢtır.  

Anketin değerlendirme aĢamasında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılmıĢtır. 
Verilerin değerlendirilmesinde demografik bilgiler, güvenirlilik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi 
uygulanarak değiĢkenler arasındaki iliĢki belirlenmiĢtir. 

Denizli ili spor giriĢimcilerinin iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi test etmek amacıyla yapılan 
korelasyon analizinde, pozitif düzeyde ancak anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir (p > .05). Buna göre, ―Spor 
giriĢimcilerinde iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasında pozitif ancak istatistiki olarak önemli olmayan bir iliĢki vardır‖ 
ifadesine yer verilebilir. Bu sonuç daha önce iĢ dünyası üzerinde yapılan çalıĢmalar ile bir paralellik göstermemektedir. 
Bu araĢtırmanın spor giriĢimcilerinin iĢ doyumu ve yaĢam doyumunu inceleyen ilk çalıĢmalardan biri olması nedeni ile 
bulunan bulguyu onaylayacak ya da reddedecek daha çok araĢtırma yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Spor, Spor ĠĢletmeciliği 
 

Abstract 
Entrepreneur is a type of person who observe the opportunities and take any risks trying to accomplish his/her 

ideas when he/she find these oppurtunities. Without entrepreneurship, which is the most important part of business, 
nobody can mention economic and social development. Standing up against a failure, positive thinking, working hard, 
not expecting someone to help you when you fail, continuously generating new ideas are the sine qua non of being an 
entrepreneur.In addition to this, entrepreneurs‘ happiness/unhappiness, satisfaction/dissatisction in their work life will 
affect their private life positively or negatively. Fort his, individuals‘ life quality needs to be improved. This situation, 
however, will vary depending on the quality of the work of individuals. Until recently, most of the studies have focused 
mainly on industrial sector. Although sport is a dynamic and fast-growing sector with underestimated macro-economic 
impact, a few research have been conducted with sports and sport entrepreneurs. 

Therefore, the purpose of this study is to examine the relationship between job satisfaction and life satisfaction of 
sports entrepreneurs in Denizli. Fifty-one sports entrepreneurs from 39 different sport institutions completed both the 
―The Job Satisfaction Scale‖ of Brayfield and Rothe and ―The Life Satisfaction Scale‖ of Deiner, Emmons, Larsen and 
Griffith. These scales‘ were adapted successfully into Turkish by Bilgin (1995) and Koker (1991). Both scales‘ 
reliability and validity had been proved by the same authors. 

First, descriptive statistics were conducted to provide an overall outlook of sports entrepreneurs‘ demograghic 
information and their opinions about their job. Then, the Pearson product-moment coefficients of correlation were 
computed to determine relationship between their job and life satisfaction. Finally, a simple linear regression was 
conducted to further examine such relationship. The results of this study showed that no differences emerged on the 
mean scores of job and life satisfaction of sports entrepreneurs (p > .05). This finding is not consistent with previous 
studies indicating that job satisfaciton and life satisfaction for business entrepreneurs. Because this was the one of the 
few studies to examine relationships between grip strength and upper body strength in a college football setting, more 
research is needed to confirm or refute this finding. 

Key words: Entrepreneurship, sport, sport entrepreneurship 
 

 
1. GĠRĠġ 

GiriĢimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleĢtirmeye çalıĢandır. ĠĢ 
yaĢamının en önemli parçası olan giriĢimcilik olmadan ekonomik ve sosyal geliĢimden söz edilemez. BaĢarısızlık 
karĢısında yılmamak, pozitif düĢünmek, düĢtüğün zaman birisinin kaldırmasını beklememek, çok çalıĢmak, sürekli fikir 
üretmek giriĢimci olmanın olmazsa olmazlarındandır. Bununla birlikte, giriĢimcilerin iĢ yaĢamlarındaki 
mutluluğu/mutsuzluluğu, doyumluluğu/doyumsuzluğu iĢ dıĢındaki yaĢamlarını dolayısı ile toplumu da olumlu ya da 
olumsuz etkileyecektir. Bunun için bireylerin yaĢam kalitesinin artması gerekmektedir. Bu durum ise bireylerin çalıĢma 
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kalitesinin artmasına bağlı olarak değiĢecektir.  
ĠĢ doyumu, bireyin iĢi ve iĢyeri hakkındaki beklentileri ve iĢine yönelik tutumu hakkında fikir verebilecek önemli 

bir değiĢkendir (Keser, 2005: 79). ĠĢ doyumu; bireylerin iĢyerine giriĢlerindeki beklentileri doğrultusunda, yaptıkları 
iĢten dolayı elde ettiklerinin onlarda oluĢturduğu memnuniyet ve hoĢnutluk olarak tanımlanabilir (Poyrazoğlu, 1992, 
s.28). ĠĢ doyumuyla ilgili araĢtırmaların genel amaçları; iĢyerindeki sorunları teĢhis etmek, devamsızlık ve iĢten 
ayrılmaların nedenlerini ortaya çıkarmak, değiĢimlerin etkisini değerlendirmek, yönetimle çalıĢanlar arasında iyi bir 
iletiĢimin teĢvik etmek, yönetim ve sendika arasındaki çatıĢmalarda doğru bilgi sunmak olarak açıklanmaktadır 
(Karadal, 1994, s. 25-26). Son zamanlarda Donuk‘ün (2009, 181) yaptığı çalıĢma kamu ve özel sektörde görev alan spor 
yöneticilerinin iĢ tatmin düzeylerini belirlemiĢ ve özel sektörde görev alan bireylerin iĢ tatminlerinin yüksek olduğunu 
buna karĢılık kamu sektöründe görev alanların da orta seviyede bir iĢ tatmini içinde olduklarını tespit etmiĢtir. YaĢam 
doyumu ise bir yandan bireyin hayata karĢı genel tutumudur (Özdevecioğlu, 2003: 697) diye tanımlanırken diğer 
yandan bireyin yaĢamında yer alan olgulara dayanarak, öznel iyi olma ve yaĢam kalitesi hakkında ulaĢtığı yargılar ve 
yaĢama gösterdiği duygusal tepkileri temsil eder (Dikmen, 1995: 118).  

ĠĢ doyumu ve yaĢam doyumunun birbirlerini etkiledikleri belirtilmiĢtir (Bryant & Constantine, 2006: 265; Keser, 
2005: 82). Bir baĢka deyiĢle iĢten alınan doyum ile bireyin iĢ dıĢındaki yaĢamından aldığı doyum karĢılıklı birbirlerini 
etkilemektedir. ĠĢinden tatmin olan birey yaĢamdan da tatmin olmakta, yaĢamdan tatmin olan birey iĢinden de tatmin 
olmaktadır. ĠĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi Dikmen (1995) çok iyi belirtmiĢtir. Dikmen‘e göre: 

ĠĢ doyumu ve yaĢam doyumu birbirinin içerisine giren, birbirini tamamlayan, birbirini anlamlandıran iki kavram 
olarak düĢünülmektedir. Ġnsan, yaĢamının önemli bir bölümünü iĢinde geçirmekte; burada karĢılaĢtığı güzel ve kötü 
anların izlerini iĢi dıĢında sürdürdüğü yaĢamına, ailesine, arkadaĢlarına taĢımaktadır. Benzer biçimde ailesiyle veya 
arkadaĢlarıyla yaĢadığı hoĢ ve hoĢ olmayan anların izlerini de iĢine taĢımaktadır. Bu bakımdan iĢ ve yaĢam, sanki bir 
yap-boz oyunu gibi birbirinin içerisine girerek bir bütünü oluĢturmakta, birbirini anlamlandırmaktadır (Dikmen, 1995: 
115). 

Bundan dolayı her iki değiĢkenin iliĢkisini belirlemeye çalıĢan birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Günümüze kadar 
yapılan bu çalıĢmalar genellikle sanayi iĢletmecilerine odaklanmıĢtır. Keser (2005: 82), örneğin, iĢ doyumu ile yaĢam 
doyumu iliĢkisinin varlığını otomotiv sektöründe gerçekleĢtirilen araĢtırma ile saptamıĢtır. Hedef kütle, Bursa ilinde 
imalat sanayindeki iĢletmelerde çalıĢan mavi ve beyaz yakalı iĢgücünden oluĢmaktadır. Öte yandan Dikmen (1995: 115) 
88'i öğretmen 85'i de çeĢitli devlet dairelerinde görev yapan memurlardan olmak üzere toplam 173 kiĢi üzerinde yaptığı 
çalıĢmada iĢ doyumu ve yaĢam doyumu arasında olumlu bir bağlantı bulmuĢ ve iĢ doyumu ve yaĢam doyumu arasında 
bir iliĢki vardır sonucuna varmıĢtır.  

Öte yandan Rode (2004: 1224) iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasında bazı ―çekirdek öz değerlendirme‖ ve 
―çalıĢma dıĢı‖ faktörlerini de değerlendirdiğinde bir iliĢki bulamamıĢtır. Bu yazarın yaptığı çalıĢma daha önce yapılan 
çalıĢmalardan farklılık göstermektedir. Rode (2004: 1211) 25 yaĢ ve üzeri bireylerde (n = 892) yaptığı çalıĢmada (1) 
―toplam yaĢam doyumu anketi‖ (örnek anket sorusu: Bugünlerde hayatınızdan ne kadar hoĢnutsunuz?), (2) ―iĢ doyumu 
anketi‖ (iĢinizden ne kadar memnunsunuz?), (3) ―çalıĢma dıĢı doyumu anketi‖ (sağlık, evlilik, finans, aile, ev), ve (4) 
Rosenberg (1965) benlik saygısı anketi (örn. Kendime karĢı olumlu bir tutum sergilerim); Pearlin ve Schooler‘in (1978) 
görev yönelimi anketi (örn: Sahip olduğum problemi çözmemin hiçbir yolu yoktur); Eysenck ve Eysenck‘in (1968) 
neuroticism ölçeği (örn: EndiĢeli bir kiĢilik misiniz?) içeren ―çekirdek öz değerlendirme anketi‖ uygulamıĢtır. 

Özetler isek, Ģimdiye kadar yapılan çalıĢmaların çoğu iĢ ve yaĢam doyumu arasında bir iliĢki gösterirken, insanın 
bedenen, ruhen ve sosyal yönden geliĢmesine katkı sağlayarak toplumların geliĢmesinde de çok etkin rol oynayan spor 
ve dolayısı ile spor iĢletmeciliği üzerinde çok az inceleme yapılmıĢtır. Bundan dolayı, bu çalıĢmanın amacı Denizli 
ilinde bulunan kamu ve özel spor iĢletmecilerinin iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi incelemektir. 

 
2. UYGULAMA 
2.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı Denizli ilinde bulunan kamu ve özel spor iĢletmecilerinin iĢ doyumu ile yaĢam doyumu 
arasındaki iliĢkiyi incelemektir.  
2.2. Örneklem 

Bu amaçla Denizli ilinde faaliyet gösteren 39 spor iĢletmesinden 51 spor giriĢimcisine anket uygulanmıĢtır. 
2.3. Ölçme Araçları 

ĠĢ Doyumu ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkinin incelediği çalıĢmada iki ölçekten yararlanılmıĢtır. 
2.3.1. ĠĢ Doyumunun Ölçümü 

ĠĢ Doyumunu ölçmek amacıyla Brayfield ve Rothe‘in geliĢtirdikleri ölçek bu çalıĢmada kullanılmıĢtır. Bu ölçek 
toplam 5 sorudan oluĢmaktadır.  
2.3.2. YaĢam Doyumunun Ölçümü 

YaĢam Doyumunu tespit etmek amacıyla Deiner, Emmons, Larsen, Griffin‘nin geliĢtirdiği ―YaĢam Doyumu 
Ölçeği‖ (Life Satisfaction With Life Scale) kullanılmıĢtır.  

Ölçek maddelerinin değerlendirilmesinde 5-puanlı Likert ölçeğinden faydalanılmıĢtır (1 = kesinlikle 
katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Kısmen Katılıyorum, 4 = Katılıyorum, 5 = Tamamen Katılıyorum). Ölçekler 
Bilgin (1995) ve Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢ ve geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmıĢtır. Bu yüzden 
ölçek daha önce Türkçe‘ye uyarlanmıĢ olması nedeniyle, değiĢiklik yapılmadan kullanılmıĢtır. 
2.3.3. Ġstatistik analizi 

Anketin değerlendirme aĢamasında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılmıĢtır. 
Verilerin değerlendirilmesinde demografik bilgiler, güvenirlilik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi 
uygulanarak değiĢkenler arasındaki iliĢki belirlenmiĢtir.  

 
3.BULGULAR 
3.1.Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

Bu bölümde araĢtırmamızda kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik düzeylerinin saptanması amaçlanmıĢtır. 
Bu bağlamda iĢ doyumu ve yaĢam doyumu ölçeklerinin geçerliliği ve güvenilirlikleri saptanmıĢtır.  
3.2. Açıklayıcı Faktör Analizi 

KMO örneklem yeterlilik ölçümü .74 ve Barlett Küresellik Testi sonucunda anlamlılık değeri p < .05 çıkmıĢtır. 
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Tablo 1 incelendiğinde analize alınan 10 maddeden 8‘inin öz değeri 1‘den büyük iki faktör altında toplandığı 
görülmektedir. Bu iki faktörün ölçeğe iliĢkin varyans %52.25 olarak saptanmıĢtır. Bu iki faktörden 6. ve 9. maddelerin 
değeri her iki faktörde çapraz yüklemelere (cross-loadings) neden olduğundan dolayı daha sonra yapılan analizlerden 
çıkarılmıĢtır. Bu iki madde çıkarılarak yapılan analizde ĠĢ Doyumu Ölçeği‘nin Cronbach Alpha değeri 0.706 çıkmıĢtır. 
Aynı Ģekilde yapılan analizde YaĢam Doyumu Ölçeği‘nin Cronbach Alpha değeri 0.830 çıkmıĢtır. 

 
Tablo 1: Açıklayıcı Faktör Analizi 

 
 Faktör Yükleri 

Test Maddeleri 1 2 

1. ĠĢimi severek yaparım. .267 .591 

2. Mutluluğu iĢimdeyken buluyorum. .142 .735 

3. Mevcut iĢimden çok memnunum. .159 .699 

4. ĠĢimi tatsız buluyorum. -.100 .619 

5. ĠĢyerinde zaman geçmek bilmiyor. -.010 .461 

6. Hayatımdan memnunum. .330 .430 

7. Hayatımda sahip olmak istediğim her Ģeye sahibim. .837 .064 

8. YaĢam koĢullarım pek çok yönleriyle ideallerimi karĢılıyor. .917 .122 

9. Tekrar yaĢasaydım hiçbir Ģeyi değiĢtirmezdim. .605 .459 

10. YaĢam koĢullarım mükemmeldir. .834 -.015 

Not: Varyans değeri %52.25 

 
3.3. Demografik Bulgular: 

Tablo 2‘deki dağılımda görüldüğü gibi, bu araĢtırmada yer alan giriĢimciler, %88.24 oranında (n = 45), 26-35 ve 
36-45 arası yaĢ kategorilerinde yer almaktadır. 18-25 yaĢ ve 46-55 yaĢ dilimlerini oluĢturan giriĢimcilerin oranı ise 
sadece %11.76‘dir (n = 6).  

 
Tablo 2. YaĢ Durumu 

 
YaĢ Sayı % 

18-25 yaĢ arası 3 5.88 

26-35 yaĢ arası 33 64.70 

36-45 yaĢ arası 12 23.54 

46-55 yaĢ arası 3 5.88 

55-65 yaĢ arası - - 

Toplam 51 100.00 

 
Tablo 3‘de görüldüğü üzere, araĢtırmaya konu olan giriĢimcilerin büyük bir çoğunluğu (%72.5, n = 37) erkektir. 

Sadece %27.5‘i (n = 14) kadındır. 
 

Tablo 3. Cinsiyet Dağılımı 
 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 37 72.5 

Kadın 14 27.5 

Toplam 40 100.00 

 
Katılımcıların toplam % 86.3 (n = 44) gibi yüksek bir oranla lisans ve yüksek lisans mezunu oldukları ortaya 

çıkmıĢtır (Tablo 4). 
 

Tablo 4. Öğrenim Düzeyleri 
 

Öğrenim Durumu Sayı % 

Lise 7 13.7 

Üniversite 39 76.5 

Yüksek lisans 5 9.8 

Toplam 51 100.00 

 
Tablo 5 hukuksal statü bakımından iĢletmelerin dağılımına yer verilmektedir. Buna göre spor giriĢimciliğinin daha 

çok bireysel mülkiyet bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir (n = 24, % 47.1).  
 

Tablo 5. ĠĢletmenin Hukuksal Statüsü 
 

ĠĢletmenin Hukuksal Statüsü Sayı % 

Bireysel Mülkiyet 24 47.1 

Çok Ortaklı ġirket 13 25.5 

Aile ġirketi 1 2.0 

BaĢka 13 25.5 

Toplam  100.0 
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Tablo 6‘daki dağılım itibariyle, mevcut iĢi 0-5 yıldan beri yapanlarla (%62.7), 6-10 yıldan beri yapanların (%25.5) 
toplam oranı %88.2‘dir. Buna karĢılık 11-15, 16-20, 21 ve yukarısı zamandan beri yapanların toplam oranı %11.8‘e 
ulaĢmaktadır. Bir baĢka açıdan bakıldığında 0-10 yıl aralığında kurulan spor iĢletme sayısının, 11 ve yukarısı zaman 
periyodunda kurulan iĢletme sayısının çok üstünde olduğu gözlenmektedir. 

 
Tablo 6. Mevcut ĠĢin YapılıĢ Süresi 

 
Mevcut ĠĢin YapılıĢ Süresi Sayı % 

0-5 yıl 32 62.7 

6-10 yıl 13 25.5 

11-15 yıl 5 9.8 

21 yıl ve yukarısı 1 2.0 

Toplam 51 100.0 

 
3.4. Korelasyon ve Regresyon Analizleri 

ĠĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon analizi ve basit doğrusal 
regresyon analizi uygulanmıĢtır. Tablo 7 ve Tablo 8 görüldüğü gibi korelasyon analizi sonuçlarına göre iĢ doyumu (X = 
4.55, SS = .428) ile yaĢam doyumu (X =3.06, SS = .767) arasında pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Ancak bu iliĢki 
istatistiki olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>.05). ĠĢ doyumunun, yaĢam doyumunu açıklama düzeyi % 5 (adj R

2
 = .056) 

olarak tespit edilmiĢ ve bu değer düĢük bulunmuĢtur.  
 

Tablo 7. ĠĢ Doyumu ile YaĢam Doyumu Arasındaki Korelasyon Analizi 
 

DeğiĢkenler X SS ĠĢ Doyumu YaĢam Doyumu 

ĠĢ Doyumu 4.50 .393 - .237 

YaĢam Doyumu 3.07 .755 .237 - 

 

 
Tablo 8. YaĢam Doyumu Regresyon Analizi 

 
Bağımsız değiĢken b β R2 Adj. R2 t değeri 

ĠĢ Doyumu  .482 .237 .056 .037 1.710 

 

 
4. TARTIġMA 

AraĢtırmada veri amacı olarak 5‘li Likert olarak hazırlanmıĢ Brayfield ve Rothe‘nin ―ĠĢ Doyumunu ölçeği‖ ile 
Deiner, Emmons, Larsen ve Griffin‘nin geliĢtirdiği ―YaĢam Doyumu Ölçeği‖ kullanılacaktır. Bu anketler Bilgin (1995) 
ve Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢ ve geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmıĢtır. AraĢtırma verilerinin, 
faktör yapısı ortaya çıkarmaya uygunluğu tespit etmek amacıyla, analizlerin ilk aĢamasında KMO ve Barlett küresellik 
testi uygulanmıĢtır. KMO testi için yazın incelendiğinde .50‘den düĢük değerin analiz yapmak için uygun olmayacağı, 
.50-.60 arası değerin kötü, .60-.70 arası değerin zayıf, .70-.80 arası değerin orta, .80-.90 arası değerin iyi, .90 ve üzeri 
değerin ise mükemmel olduğu ifade edilmektedir. Elde edilen bulgulara bakıldığında KMO örneklem yeterlilik 
değerinin .74 olduğu gözükmektedir. Bu sonuç verilerin faktör çıkarmak için yeterli olduğunu göstermiĢtir. Barlett 
küresellik testi sonucunun p < .05 olması korelasyon matrisindeki verilerin birim matrisinden farklı olduğu sonucunu 
verir, bu da söz konusu matristen faktör çıkarılabileceği anlamına gelir (ġencan, 2005: 384). Bu çalıĢmada Barlett 
küresellik testi anlamlılık değerinin p < .05 olduğu görülmektedir. 

Tablo 2‘deki dağılımda görüldüğü gibi, araĢtırmaya konu olan giriĢimciler, büyük 
ölçüde, 26-35, 36-45 arası yaĢ kategorilerinde yoğunlaĢması Denizli spor giriĢimcilerinin ağırlıklı olarak genç ve 

orta yaĢ dilimlerinde yer aldıkları görülmektedir. Bu sonuç önceki araĢtırmalar ile paralellik göstermektedir (örn: Ġlhan, 
2005: 220). Bu bulgu spor iĢletmeciliğinin daha çok genç ve orta yaĢ kuĢağının ilgisinde olduğu, değiĢime ve yeni 
fikirlerin daha açık bir kuĢağın yetiĢtiğine iĢaret etmektedir.  

Tablo 3‘de görüldüğü üzere, araĢtırmaya konu olan giriĢimcilerin büyük bir çoğunluğu erkektir. Ġlhan (2005) 
yaptığı araĢtırmada Elazığ ilindeki bütün giriĢimcilerin erkek olduğunu tespit etmiĢtir. Halbuki, bizim yaptığımız 
araĢtırmada incelediğimiz spor giriĢimcilerinin %27.5‘inin kadın giriĢimcilerinden oluĢtuğu gözükmektedir. Bu farklılık 
belki de (1) her iki ilin bulunduğu coğrafi, ekonomik ve sosyo kültürel farklılıklardan ve (2) spor giriĢimciliğinin 
doğasından kaynaklanmaktadır. Türkiye‘nin genellikle kentleĢme düzeyinin düĢük olduğu doğu bölgesindeki kadın 
nüfusunun iĢ yaĢamı açısından ikincil konumda bulunmaktadır. Kadın genellikle çalıĢmamalıdır ve evinin kadını, anne 
olmalıdır. Aynı zamanda eğitim seviyesinin düĢük olması ve buna paralel olarak ekonomik ihtiyaçların az olmasından 
(örn. ev kiraların daha ucuz olması; çocuk masraflarının az olması) kadının çalıĢma ihtiyaç oranı batıya göre 
azalmaktadır. Öte yandan Türkiye‘nin batısında eğitim seviyesi yükseldikçe kadının toplumdaki konumu daha üst 
sıralarda yer almakta ve bundan dolayı kadın giriĢimcilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sporun özünde olan 
giriĢimcilik ruhu ile kadınlarında hem spor yapmalarına hem de spor iĢletmeciliği sektörünün içinde bulunmalarına 
neden olabilmektedir.  

Tablo 4‘deki dağılımdan anlaĢılacağı üzere spor giriĢimcilerinin büyük bir oranı üniversite ve yüksek lisans 
mezunu olan bireylerden oluĢmaktadır. Bunun baĢlıca nedeni çok sayıda açılan üniversite sayısı ve mezun sayısı nedeni 
ile garanti gibi gözüken öğretmenlik mesleğine mezuniyet sonrası geçiĢin zor olmasıdır. 1990 larda Türkiye‘deki 
üniversite sayısı ve eğitim fakültelerin sayısı 28 iken günümüzde bu oran yeni açılan üniversiteler ile 139‘dur 
(Yükseköğretim kurulu, 2010). Buna karĢılık iĢ bulma imkanı oldukça sınırlı kalmakta ve yeni iĢ imkanları 
yaratılmamaktadır. Buna çözüm olarak Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) hayata geçirilmesi ile üniversite 
mezunlarının bir yarıĢ içinde bulundurulmaları neden olmaktadır. KPSS, 1999 yılında devlet memurluk sınavı olarak 
ortaya çıkmıĢtır. KPSS, günümüzde öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde yer alması için gerekli olan 



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

288 

en önemli aĢamadır. Bu sınavın en önemli özelliği istihdam anlamında öğretmen adaylarının belirlenmesi için arz talep 
dengelerinin sağlanmasıdır. Fakat, bu sınav öğretmen adayları arasında önemli bir rekabet zemini hazırlamaktadır. Bu 
sınav sonucu on binlerce üniversite mezunlarının iĢ bulamamakta ve kendi geçim kaynaklarını yaratmalarına neden 
olmaktadır. Bu çalıĢmada da spor giriĢimcilerin büyük çoğunluğunun üniversiteli genç ve orta yaĢ grubundan 
oluĢmasının en büyük sebebi budur. 

Tablo 5‘deki dağılıma göre spor iĢletmelerin büyük çoğunluğunun bireysel mülkiyet olması, Denizli‘de spor 
giriĢimciliğin yeni bir sektör olduğunu yansıtmaktadır. Ancak bu sonuç, daha önce yapılan giriĢimcilik 
incelemelerinden farklılık taĢımaktadır (örn: Ġlhan, 2005: 224; Karpuzoğlu, 2001: 17). Örneğin, Ġlhan (2005: 224) 
Elazığ 2da giriĢimciliğin aile egemen bir örgütsel yapıya sahip olduğunu bulmuĢtur. Buna paralel olarak Gaziantep, 
Denizli, Konya ve Edirne‘de yapılan, bir araĢtırmaya göre de iĢletmelerin % 80‘inin aile iĢletmeciliğinden oluĢtuğu 
(Köse ve Öncü, 1998: 151) bulunmuĢtur. Bu farklılıkların en önemli nedeni, bir önceki açıklamamızda da belirtildiği 
gibi, devletin sağladığı iĢ alanlarının dar olması, üniversite mezunlarının kendi geçim kaynaklarını bulmak zorunda 
olmaları ve aileden gelen bir mülkiyetin olmamasıdır. Tablo 6‘daki mevcut iĢi yapma süresi de (mevcut iĢi 0-10 yıldan 
beri yapanların oranı % 88.2) bu bulguları ve yorumu desteklemektedir. 

Tablo 7 ve Tablo 8‘de iĢaret edildiği gibi iĢ doyumunun yaĢam doyumundan daha farklı çıkması, bu araĢtırma da 
yer alan giriĢimcilerin iĢlerini sevdiklerini ve memnun olduklarını belirtmektedir. Bu sonuç Donuk‘ün (2009, 184) 
yaptığı çalıĢma ile paralellik göstermektedir. Donuk (2009, 184) özel sektörde görev alan bireylerin iĢ tatminlerinin 
yüksek olduğunu buna karĢılık kamu sektöründe görev alanların da orta seviyede bir iĢ tatmini içinde olduklarını tespit 
etmiĢtir. Burada yer alan giriĢimcilerin büyük çoğunluğu üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun 
olan giriĢimcilerdir (n = 33). bundan dolayı kendi alanlarında yaptıkları iĢten memnun olmaları gayet doğal 
görülmelidir. Ancak bunun yanında dünya ve ülke ekonomisinde yaĢanan krizden dolayı yaĢam koĢullarından kısmen 
memnun oldukları görülmektedir.  

Denizli ili spor giriĢimcilerinin iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi test etmek amacıyla yapılan 
korelasyon analizinde, pozitif düzeyde ancak anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. YaĢam Doyumu Regresyon Analizi 
de bu sonucu ispatlamıĢtır. Buna göre, ―Spor giriĢimcilerinde iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasında pozitif ancak 
istatistiki olarak önemli olmayan bir iliĢki vardır‖ ifadesine yer verilebilir. Bu sonuç daha önce iĢ dünyası üzerinde 
yapılan çalıĢmalar ile bir paralellik göstermemektedir (Dikmen, 1995: 130; Keser, 2005: 82). Örneğin, Keser (2005: 82) 
iĢ doyumu ile yaĢam doyumu iliĢkinin varlığı Bursa ilinde Otomotiv sektöründe gerçekleĢtirilen araĢtırma ile saptamıĢ 
ve bu her iki değiĢken arasında istatistiki pozitif bir iliĢki tespit etmiĢtir. Ancak hedef kütle, Bursa ilinde imalat 
sanayindeki iĢletmelerde çalıĢan mavi ve beyaz yakalı iĢgücünden oluĢmaktadır. ġimdiki çalıĢmada ise hedef kitle spor 
iĢletmecileridir. Belki de bu detay her iki araĢtırmadaki farklılığa sebep olmaktadır. Ayrıca Keser‘in araĢtırmasındaki 
katılımcıların büyük çoğunluğu ilköğretim ve lise öğrencilerinden oluĢmaktadır. Halbuki bu araĢtırmada büyük 
çoğunluk lisans ve lisans üstü mezunlarından oluĢmaktadır. Bu eğitim faklılığı bireylerin yaĢamdan beklentileri ile 
doğru oranda değiĢebilir. Lisans ve lisansüstü mezun bireyler yaĢam standartlarının eğitim seviyeleri doğrultusunda 
diğer bireylerden daha yüksek olmasını ummakta ve bu doğrultuda kendilerini yöneltebilmektedir. Bu da yaĢam 
doyumlarında büyük beklentilere, umutlara ya da hayal kırıklıklarına sebep olabilmektedir.  

Öte yandan, bu çalıĢmadaki sonuç Rode‘un (2004: 1224) yaptığı çalıĢma ile paralellik göstermektedir. Rode 
(2004: 1224) iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasında bazı değiĢkenler değerlendirdiğinde bir iliĢki bulamamıĢtır. Böyle 
bir sonuç çıkmasını Rode (2004: 1224) Ģu temel nedene bağlıyor: Çoğu Amerikalı için çalıĢma, yaĢamın merkezi 
değildir. Amerikalılar çalıĢma dıĢı hayatlarına destek için yani sağlık, aile, evlilik, finans gibi nedenler yüzünden 
çalıĢmak durumundadırlar ve bu durum iĢ doyumunun yaĢam doyumu üzerinde çok az etkisi olmasına neden 
olmaktadır. Türkiye‘ye baktığımızda da görüyoruz ki bireylerin öncelikleri yaĢamlarını sürdürebilecek olan sağlık, aile, 
beslenme, evlilik gibi temel ihtiyaçlara yönelik olarak değiĢebilmektedir.Örneğin, (1) Türkiye geliĢmekte olan bir 
ülkedir, (2) batı dünyasının hem kültürel hem de ekonomik ve siyasi etkisi yoğun olarak hissedilmektedir ve (3) küresel 
krizin etkileri insanların önceliklerini değiĢtirmektedir.  

Bu çalıĢmanın sonucunda bireylerin yaĢam doyumunun arttırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. ĠĢ 
giriĢimcilerinin yani iĢverenlerin bile yaĢam doyumu seviyelerinin az olması toplumda sorunlara yol açacaktır. Bu 
yüzden, siyasiler gerekli tedbirleri hem giriĢimcilere sağlanan olanakların arttırılması yönünde hem de sağlık, eğitim, 
beslenme gibi konularda bireyleri rahatlatıcı adımları atmak durumundadır. Bunun yanında giriĢimcilerin kendi 
yapacakları bazı önlemler de bulunulabilir. Örneğin, esnek çalıĢma saatleri ayarlanmalı, kendine ve ailesine zaman 
ayarlamalı, aile-dost ortamları yaratılmalı, gerektiğinde psikolojik destek alınmalıdır.  

Sonuçta, bu araĢtırmanın sonucu dikkatle değerlendirilmelidir çünkü (1) bu araĢtırma spor giriĢimcilerinin iĢ 
doyumu ve yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi inceleyen tek bir örnektir., (2) araĢtırmada spor giriĢimcilerinin sayısı 
genelleme yapacak kadar yeterli değildir. Bu yüzden bu araĢtırma tekrar ve çok sayıda spor giriĢimcisini içine alan yeni 
bir çalıĢmayla tekrar edilmelidir.  
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Özet 

Kırgızistan‘da giriĢimcilik açısından en önemli iĢ sahalarından biri olan perakendecilik sektörünü incelemeyi 
amaçlayan bu çalıĢmada, bu alanda faaliyet gösteren giriĢimcilere yönelik gerçekleĢtirilen alan araĢtırmasının sonuçları 
sunulmaktadır. AraĢtırmada, sektörde yer alan giriĢimcilerin sorunları, bu sorunlara iliĢkin çözüm önerileri ve geleceğe 
yönelik iĢ fırsatlarına yönelik veriler elde edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Perakendecilik Sektörü, GiriĢimcilik. 
  

Abstract 
The present research is aimed to study the retailing sector in Kyrgyzstan which is important for entrepreneurship 

activities in the country. For this purpose, local retailers were surveyed, the results of which have been examined and 
briefly presented in this paper. The research explains the current problems encountered by the entrepreneurs and 
proposes the measures to be taken in discovery of opportunities in retailing sector in the future.  

Key Words: Kyrgyzstan, Retailing, Entrepreneurship. 
 

GiriĢ 
Ticari faaliyetler, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar giriĢimciler açısından önemli bir iĢ sahası 

olarak yerini almıĢ ve almaya devam etmektedir. Günümüz iĢ dünyasında da giriĢimcilerin önemli bir bölümü 
toptancılık veya perakendecilik gibi ticari faaliyetlerde bulunarak yaĢamlarını sürdürmektedirler. Tarihi Ġpek Yolu 
üzerinde bulunan Kırgızistan‘da da ticari faaliyetler giriĢimciler için en önde gelen giriĢim alanlarından biridir.  

Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya Federasyonu‘nun hinterlandı içerisinde bulunan Kırgızistan, bu 
ülkeler arasında bir köprü rolü oynayarak bölgedeki ticaret açısından stratejik bir konuma sahip olmaktadır. Ülkenin 
kendi içerisindeki tüketim potansiyeli de dikkate alındığında, özellikle perakendecilik sektörüne giriĢimcilerin çokça 
yöneldiği ve bu sektörün giriĢimcilere yeni iĢ fırsatları sunduğu görülmektedir.  

Özellikle BaĢkent BiĢkek‘te bulunan Dordoy, OĢ, Ortosay ve Madina gibi devasa pazarların yanı sıra modern 
alıĢveriĢ merkezlerinde ve mahalle aralarında binlerce giriĢimci perakendeci olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve 
bunların arasına her geçen gün yenileri katılmaktadır. Bu bağlamda, Kırgızistan‘da giriĢimcilik yapılan temel 
sektörlerden biri olan ve giriĢimcilere yeni fırsatlar sunan perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren giriĢimcilerin 
sorunlarının incelenmesi, bu alandaki iĢ fırsatlarının geliĢtirilmesine yönelik uygulamalara gidilebilmesi açısından 
önemlidir. Bu noktadan hareketle yola çıkılarak gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada, özellikle küçük perakendecilerin 
sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri incelenmiĢ ve değerlendirmeye alınmıĢtır. 

 
1.GiriĢimciler Ġçin Önemli Bir ĠĢ Alanı Olarak Perakendecilik Sektörü 

Perakendecilik, satıĢa arz edilen mal ve/veya hizmetlerin nihai tüketiciye pazarlama ve satıĢı ile ilgili faaliyetler 
bütünü olarak tanımlanabilir. Bir baĢka anlatımla Perakendecilik; değiĢik iĢletmeler tarafından üretilen ürünler ile 
hizmetleri nihai tüketicilere arz eden ve bu özellikleri nedeniyle alım yapan müĢteri ile doğrudan iliĢki içerisinde olan 
bir sektördür (AktaĢ, 2005).  

Perakende satıĢ, küçük parçalar hâlinde, azar azar en son tüketiciye yapılan satıĢtır. Uygulama alanı çok geniĢtir. 
Çünkü hemen hemen her alanda perakende satıĢ yapılır. Bu nedenle de istihdam alanı çok geniĢtir. Dünyada 
perakendecilik her geçen gün daha da önem kazanmakta ve geliĢen teknoloji ile birlikte dev bir sektör hâline 
gelmektedir (MEGEP, 2008:3). 

Bu sektördeki geliĢmeler tüketici tarafından günü gününe izlenme ve fark edilme durumundadır. Sektörel 
geliĢmeyi yakından izleyen tüketici, bu arada, perakendecilik sektörünün kendisine sunduğu ürünlerin gerçek üreticisi 
olan diğer sektörlerdeki geliĢmeleri de izleme Ģansına sahip olmaktadır. Tüketiciye yakınlığın sağlandığı, izlenme, 
eleĢtirilme ve geri bildirim sağlama avantajını iyi değerlendiren perakendecilik sektörünün diğer sektörlerin de üretim 
ve kalitesine etki ederek geliĢmeyi hızlandıran bir niteliği olduğu tartıĢmasızdır. Perakende ticaretin yapısı ve 
karakteristik özellikleri, yine içinde bulunduğu ortamın genel anlamda geliĢme düzeyine ve kültürel özelliklerine bağlı 
olarak farklılaĢabilmektedir. Bu faktörler arasında en belirleyici olanlarının; nüfus artıĢı, nüfusun yaĢı, gelir 
düzeylerindeki farklılaĢma ile birlikte kentsel geliĢme olduğu birçok kaynakta öne çıkmaktadır (AktaĢ, 2005). 

Perakendecilik sektörü geniĢ inceleme sahası ile bu alanda birçok araĢtırmanın gerçekleĢmesine olanak 
sağlamaktadır. Grewal ve Levy (2007), Perakendecilik konusunda yapılan araĢtırmaları toplam on temel kategoride 
toplamıĢtır. Bu araĢtırma kategorileri, fiyat, özendirme, marka/ürün, hizmet, müĢteri bağımlılığı, tüketici davranıĢı, 
dağıtım kanalları, organizasyon, internet ve diğer konulardan oluĢmaktadır. Yine Grewal ve Levy (2009), daha sonraki 
çalıĢmalarında perakendecilik konusundaki araĢtırmaların, 1. Ġnternet ve e-ticaretin büyümesi, 2. Marka ve müĢteri 
bağımlılığı, 3. Hizmetler ve 4. Fiyat ve sürekli müĢteri davranıĢları‖ olarak dört grupta yoğunlaĢtığını tespit etmiĢlerdir.  
Brown ve Dant (2009) ise, perakendecilik konusunda yapılan araĢtırmaları, 1. Perakendecilerin karĢılaĢtıkları sorunları 
ve konuları içeren sektöre dayalı araĢtırmalar, 2. Perakendecilik sorunlarını ve konularını anlamaya çalıĢan kavramsal 
incelemeler ve 3. Perakendecilik konusunda hem sektörel hem de kavramsal olguları incelemeye alan araĢtırmalar ve 
analitik araçlar‖ olarak üç grupta toplamaktadır.  

Perakendecilik araĢtırmaları, sıklıkla büyük zincir iĢletmeler, yöneticiler, çalıĢanlar ve müĢteriler üzerinde 
gerçekleĢtirilmekle birlikte, son yirmi yılda küçük perakendeciler üzerinde gerçekleĢtirilen araĢtırmalara da 
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perakendecilik literatüründe yer verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu küçük perakendeciler üzerinde gerçekleĢtirilen 
araĢtırmaların konuları ise, iĢletmenin konumu, teknoloji adaptasyonu, özendirme, fiyatlandırma, planlama, rekabet 
stratejileri ve diğer baĢlıklardan oluĢmaktadır (Runyan ve Droge, 2008). 

Perakendecilik konusunda gerçekleĢtirilen araĢtırmaların yayınlandığı bilimsel bir dergi olan ―Journal of 
Retailing‖e (2008) göre, bu konuda yapılan araĢtırmaların perakendecilik sektörüne katkıları, ―1. Yeni bilgileri ortaya 
çıkarma, 2. Mevcut bilgilerin daha da derinleĢtirilmesi, 3. Bu alanda ĢaĢırtıcı sonuçların ortaya çıkarılması ve 4. 
Uygulamaya iliĢkin ilginç sorunların takip edilmesi‖ Ģeklinde değerlendirilmektedir. 

Perakendecilik, ülke ekonomileri ve toplumsal yaĢam açısından da değiĢik düzeylerde geniĢ iĢ olanaklarını ortaya 
çıkarması nedeniyle önemli bir sektördür (Levy ve Weitz, 1995:11). Özellikle büyük perakendeci mağazalar çok sayıda 
personel ve yönetici istihdam etmektedirler. Bunun yanı sıra küçük perakendecilik fırsatları, yeni giriĢimcilerin iĢ 
yaĢamına atılmalarını beraberinde getirmektedir.   

Sabit yatırım miktarının sanayi yatırımlarına göre nispeten düĢük olması ve kredi ile iĢ yapma olanağının 
bulunması dolayısıyla perakendecilik sektörüne girmek çok zor değildir. Ancak düĢünülebileceği gibi pazara giriĢin bu 
kadar kolay olduğu bir alanda rekabet de bir hayli yoğun olmaktadır. Her gün yeni perakendeciler sektöre girerken 
eskilerden birçoğu da rekabete yenik düĢerek sektörü terk etmek zorunda kalmaktadır. Perakendeci kurumlar tek kiĢilik 
küçük perakendeciler olduğu gibi, günümüzde artık örgüt anlayıĢı içinde çalıĢan, sürekli geliĢerek çeĢitlenen ve sayıları 
giderek artan büyük perakendeciler de bulunmaktadır (MEGEP, 2008:3-18). 

Küçük sermayeler ile iĢ kurabilme olanağı, büyük riskler içermemesi, yatırımın geri dönüĢ hızının yüksek olması, 
hızlı nakit akıĢı, iĢ yeri açma prosedürlerinin kolay olması ve hızlı büyüme fırsatlarının bulunması, perakendecilik 
sektörünü giriĢimcilik açısından çekici kılmaktadır. Bunun yanı sıra rekabetin yoğun olması, büyük firmaların 
piyasadaki egemenliği, teknolojinin geliĢmesi ile birlikte insanların satın alma alıĢkanlıklarının değiĢmesi ve düĢük kar 
yüzdeli satıĢlar, bu alanda faaliyet göstermek isteyen giriĢimcilerin iĢlerini zorlaĢtırmaktadır.  

 
2. Kırgızistan‟da Perakendecilik Sektörü 

1990‘lı yılların baĢından itibaren geleneksel pazarlarda faaliyetlerini sürdüren Kırgızistan perakendecilik sektörü, 
2000‘li yıllardan itibaren büyük geliĢme kaydetmiĢ ve her geçen yıl hem satıĢ hacmi olarak hem de perakendeci iĢletme 
sayısı olarak hızla büyümeye devam etmiĢtir. Bunun yanı sıra, pazarların dıĢındaki büyük alıĢveriĢ merkezlerinin sayısı 
da özellikle BaĢkent BiĢkek‘te son yıllarda hızla artmaktadır. 2000‘li yılların baĢında ülkede perakendecilerin % 80‘i 
pazarlarda faaliyetlerini sürdürürken bu oran son yıllarda % 70‘lere kadar düĢmüĢtür (Zozulinsky, 2007).  

Kırgızistan‘da perakendecilik sektörünün son yıllardaki geliĢimi ile ilgili bazı istatistikî bilgiler aĢağıda yer alan 
ġekil 1‘de sunulmaktadır. ġekil incelendiğinde 2004-2008 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde perakende satıĢların 
yaklaĢık 3 kat arttığı görülmektedir. Kayıt dıĢında kalan satıĢlar da dikkate alındığında perakende satıĢlardaki artıĢın 
çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.  

 
ġekil 1- Kırgızistan Perakendecilik Sektörünün SatıĢ Hacimleri 

 
Kaynak: Kırgızistan Ġstatistik Komitesi (www.stat.kg) 
ġekil 2‘de ise 2007 ve 2008 yılları itibariyle Kırgızistan‘da toptancılık ve perakendecilik gibi ticari faaliyetlerde 

bulunan iĢletmelerin sayıları görülmektedir. ġekil incelendiğinde 2008 yılındaki ticari iĢyerlerinin sayısında artıĢ dikkati 
çekmektedir. Kırgızistan Ġstatistik Komitesi verilerine göre bu artıĢta küçük iĢletmelerin payı önemli bir yer 
tutmaktadır. 

 
ġekil 2-Ticaret ĠĢletmelerinin Sayıları 

 
Kaynak: Kırgızistan Ġstatistik Komitesi (www.stat.kg) 

http://www.stat.kg/
http://www.stat.kg/
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3. Yöntem  
Kırgızistan‘da perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren giriĢimcilerin karĢılaĢtıkları sorunların ortaya 

koyulması amacına yönelik olarak gerçekleĢtirilen araĢtırmanın evrenini, BaĢkent BiĢkek‘te perakendecilik yapan ve 
sayılarının 20 bin civarında olduğu tahmin edilen giriĢimciler oluĢturmaktadır. AraĢtırma, bu evren içerisinden 
örneklem olarak seçilen toplam 133 giriĢimci üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma kapsamı içerisine alınan 
giriĢimcilerden konu ile ilgili bilgi almak amacı ile veri toplama aracı olarak anket formu geliĢtirilmiĢtir. Anket 
formlarından elde edilen bilgiler SPSS ortamında değerlendirilmiĢ ve tablolar aracılığı ile tanımlayıcı istatistik 
yöntemleri kullanılarak bulgular bölümünde raporlanmıĢtır. 

 
4. Bulgular 

AraĢtırmadan elde edilen tanımlayıcı istatistikler özet tablolar biçiminde verilmiĢtir. Bulgular bölümünde öncelikle 
anketi yanıtlayan perakendeci giriĢimcilerin demografik özellikleri ve iĢyerlerine iliĢkin özellikler verilmiĢ; daha sonra 
da bu deneklerin perakendecilik sektörünün sorunlarına ve bu sorunların çözümüne iliĢkin görüĢ ve önerileri yer 
almıĢtır. Ayrıca, gelecekte giriĢimcilik yapmaya uygun perakendecilik alanlarıyla ilgili görüĢlere de yer verilmiĢtir. 

 
4.1. AraĢtırmaya Katılan GiriĢimcilere ĠliĢkin Demografik Bulgular  

Anketi yanıtlayan perakendeci giriĢimcilerin demografik özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢ olup; 
1. % 51, 1‘lik bir oranla BiĢkek‘te perakendeci giriĢimcilerin yaklaĢık yarısının bayan olduğu, gerçekte bayan 

çalıĢan oranının yüksekliği konusundaki anket dıĢı izlenimlerin araĢtırmaya da yansıdığı; 
2. Perakendeci giriĢimcilerin % 83, 2‘sinin 21-50 yaĢ arasında dağıldığı, % 33, 8 ile 31-40 yaĢ grubunun en 

büyük oranı oluĢturduğu, genç yaĢta hayata atılan öğrenci ya da eğitimi bırakmıĢ 20 yaĢ ve altı giriĢimcilerin de %10‘a 
yakın önemsenecek bir orana sahip olduğu; 

3. Perakendeci giriĢimciler içinde %39, 1 ile en büyük oranı üniversite mezunlarının oluĢturduğu, bunun da, 
iktisat ve iĢletme bölümü mezunlarını kısmen ayrı tutarak üniversite mezunlarının büyük oranda mesleki yetiĢme 
alanları dıĢında iĢ kurduklarını ve genel olarak perakendeci giriĢimcilerin eğitimli olduklarını gösterdiği; 

4. Perakendeci giriĢimciler içinde %33, 8 ile en büyük oranı giriĢimcilik deneyimi 10 yılın üzerinde olanların 
oluĢturduğu, bunu %30, 8 ile 1-3 yıl arası giriĢimcilik deneyimine sahip olanların izlediği, bunun da, perakendeci 
giriĢimcilerin yaklaĢık üçte birinin giriĢimcilik deneyimine perakendecilik ile baĢladığını gösterdiğini; 

5. Öte yandan perakendeci giriĢimciler içinde %29, 3 ile en büyük oranı perakendecilik deneyimi 1-3 yıl arasında 
olanların oluĢtuğu, önceki bulguyla da tutarlı olan bu sonucun, perakendeciliğin genel olarak giriĢimcilik deneyimi için 
hazırlayıcı bir alan olduğunu gösterdiği anlaĢılmaktadır. 

 
Tablo 1- AraĢtırmaya Katılan GiriĢimcilere ĠliĢkin Demografik Bulgular 

 

Cinsiyet Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

Bay 65 48.9 48.9 

Bayan 68 51.1 100.0 

YaĢ  Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

20 ve altı 13 9.8 9.9 

21-30 38 28.6 38.9 

31-40 45 33.8 73.3 

41-50 26 19.5 93.1 

51-60 8 6.0 99.2 

60 ve üzeri 1 0.8 100.0 

Cevapsız 2 1.5  

Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

Öğrenci 20 15.0 16.5 

Orta 37 27.8 47.1 

Üniversite 52 39.1 90.1 

Lisansüstü 12 9.0 100.0 

Cevapsız 12 9.0  

GiriĢimcilik Deneyimi Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

1-3 yıl 41 30.8 33.1 

4-6 yıl 24 18.0 52.4 

7-9 yıl 14 10.5 63.7 

10 yıl ve üzeri  45 33.8 100.0 

Cevapsız 9 6.8  

Perakendecilik Deneyimi Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

1-3 yıl 39 29.3 32.5 

4-6 yıl 36 27.1 62.5 

7-9 yıl 20 15.0 79.2 

10 yıl ve üzeri 25 18.8 100.0 

Cevapsız 13 9.8  

TOPLAM 133 100.0  
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4.2. AraĢtırmaya Katılan GiriĢimcilerin ĠĢyerlerine ĠliĢkin Bulgular  
Anketi yanıtlayan perakendeci giriĢimcilerin iĢyerlerine iliĢkin özellikleri Tablo 2‘de verilmiĢ olup; 
1. Örnekleme alınan iĢyerlerinin %90‘ı aĢan bölümü büyük pazarlarda perakendecilik yapmaktadırlar. 
2. Perakendecilerin % 67‘si giyim, gıda ve kozmetik üzerine faaliyet göstermekte, % 33‘ü de oto yedek parçası, 

elektronik, inĢaat malzemeleri zücaciye ve diğer alanlarda çalıĢmaktadırlar. %36, 1‘lik oran ile giyim, örneklem içinde 
en büyük perakendeci grubunu oluĢturmaktadır. 

3. Örneklemin yüzde % 30, 8‘i bir kiĢi çalıĢanlı iĢyeri olup, % 39, 8‘inde ise çalıĢan sayısı 2-3 kiĢiden 
oluĢmaktadır. ÇalıĢan sayısının 10 kiĢiden fazla olduğu iĢyeri sayısı % 9, 8 ile sınırlı kalmaktadır. Bu sonuçlara göre 
örneklem, çok küçük ve küçük perakendeci iĢletmelerden oluĢmaktadır. 

4. ĠĢletmelerin % 74, 4‘ü tek satıĢ noktası olarak faaliyet göstermektedir.  
5.  

Tablo 2- AraĢtırmaya Katılan GiriĢimcilerin ĠĢyerlerine ĠliĢkin Veriler 
 

ĠĢyerinin Bulunduğu Yer Frekans Yüzde  Kümülatif Yüzde 

Dordoy Pazarı 33 24.8 29.7 

BiĢkek Merkez 30 22.6 56.8 

OĢ Pazarı 21 15.8 75.7 

Ortasay Pazarı 10 7.5 84.7 

Sum 6 4.5 90.1 

Alamedin Pazarı 5 3.8 94.6 

Mikroreyon Jal 2 1.5 96.4 

Kudaybergen Pazarı 2 1.5 98.2 

Vostok 5 1 0.8 99.1 

Mikroreyon Uçkun 1 0.8 100.0 

Cevapsız 22 16.5  

ĠĢ Alanı Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

Giyim 48 36.1 36.6 

Gıda 25 18.8 55.7 

Diğer 18 13.5 69.5 

Kozmetik 15 11.3 80.9 

Oto parça 7 5.3 86.3 

Elektronik 7 5.3 91.6 

ĠnĢaat malzemeleri 4 3.0 94.7 

Zücaciye 3 2.3 96.9 

Mobilya 1 0.8 97.7 

Bilgisayar 1 0.8 98.5 

Gazete dergi 1 0.8 99.2 

Kırtasiye 1 0.8 100.0 

Cevapsız 2 1.5  

ÇalıĢan Sayısı Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

1 kiĢi 41 30.8 32.8 

2-3 kiĢi 53 39.8 75.2 

4-5 kiĢi 12 9.0 84.8 

6-10 kiĢi 6 4.5 89.6 

10 kiĢi ve üzeri 13 9.8 100.0 

Cevapsız 8 6.0  

SatıĢ Noktası Sayısı Frekans Yüzde  Kümülâtif Yüzde 

1 99 74.4 77.3 

2 15 11.3 89.1 

3 10 7.5 96.9 

4 3 2.3 99.2 

7 1 0.8 100.0 

Cevapsız 5 3.8  

TOPLAM 133 100.0  

 
4.3. Perakendecilik Sektörünün Sorunları 

Tablo 3‘de yer alan verilere göre, perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren giriĢimciler, en önemli sorun olarak 
5 üzerinden 4, 3893 ortalama ile ―iĢyeri aidat ve kiralarının yüksek olması‖nı göstermiĢlerdir. Bu sorunun ardından 
ikinci olarak 4, 2061 ortalama ile ―rekabetin gittikçe artması‖ ve üçüncü olarak 4 ortalama ile ―finans kaynaklarını elde 
etmede yaĢanan güçlükler‖ en önemli sorunlar olarak saptanmıĢtır. Gerek iĢyeri açmada gerekse faaliyetlerin 
yürütülmesinde karĢılaĢılan yasal formaliteler önemli sorunlar olarak algılanmamaktadır. 
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Tablo 3- Perakendecilik Sektörünün Sorunları 
 

Sorunlar n Ortalama 

değer*  

Standart 

Sapma 

ĠĢyeri kira ve aidatlarının yüksek olması 131 4.3893 1.04934 

Rekabetin gittikçe artması 131 4.2061 1.05770 

Finans kaynaklarını elde etmede yaĢanan güçlükler 129 4.0000 1.12500 

Satılan ürünlere karĢı talebin düĢük olması 128 3.7422 1.02907 

Mal tedarikinde yaĢanan güçlükler 130 3.6308 1.22087 

Nitelikli personel bulma sorunu 122 3.2541 1.41165 

ĠĢyeri açmada karĢılaĢılan yasal formaliteler 132 2.9848 1.61096 

Faaliyetlerin yürütülmesinde karĢılaĢılan yasal formaliteler  131 2.9389 1.47155 

*1-Hiç önemli değil, 2-Önemli değil, 3-Kararsızım, 4-Önemli 5-Çok Önemli 

 
4.4. Perakendecilik Sektörünün Çözüm Önerileri 

Perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren giriĢimcilerin karĢılaĢtıkları sorunların çözümüne iliĢkin öneriler 
hakkındaki görüĢleri Tablo 4‘de sunulmaktadır. Bu çözüm önerileri arasından ―vergilerin düĢürülmesi ve vergi 
mevzuatının basitleĢtirilmesi‖ 5 üzerinden 4, 5827 ortalama ile en önemli çözüm önerisi olarak değerlendirilmektedir. 
Bunun yanı sıra, 4, 5303 aritmetik ortalama ile ―giriĢimcilik teĢviklerinin arttırılması‖, 4, 1692 ortalama ile ―rüĢveti 
önleyecek yasal, sosyal ve ekonomik düzenlemelere gidilmesi‖ ve 4, 1603 ortalama ile ―pazarlar ve alıĢveriĢ yerlerinin 
modernleĢtirilmesi ve daha iyi alt yapı olanaklarının sunulması‖ diğer önemli çözüm önerileri olarak belirtilmektedir.  

 
Tablo 4- Perakendecilik Sektörünün Sorunlarının Çözümüne ĠliĢkin GörüĢler 

 
Çözüm Önerileri n Ortalama 

değer*  

Standart 

Sapma 

Vergiler düĢürülmeli ve vergi mevzuatı basitleĢtirilmelidir 127 4.5827 0.78114 

GiriĢimcilik teĢviklerinin arttırılması 132 4.5303 0.80494 

RüĢveti önleyecek yasal, sosyal ve ekonomik düzenlemelere gidilmelidir 130 4.1692 1.01262 

Pazarlar ve alıĢveriĢ yerleri modernleĢtirilmeli ve daha iyi alt yapı 

olanakları sunulmalıdır 
131 4.1603 1.07286 

Ġthalat ve ihracatta gümrük iĢlemleri basitleĢtirilmelidir 127 4.0394 1.04199 

Yurt dıĢından tedarik edilen ürünlerde gümrük iĢlemleri kolaylaĢtırılmalıdır 129 3.8760 1.23749 

*1-Hiç önemli değil, 2-Önemli değil, 3-Kararsızım, 4-Önemli, 5-Çok Önemli 

 
4.5. Gelecekte GiriĢimcilik Yapmaya Uygun Perakendecilik Alanları 

Perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren giriĢimcilerin, gelecekte Kırgızistan‘da perakendecilik sektörünün 
hangi alanlarında giriĢimcilik yapmanın uygun olacağı konusundaki görüĢleri Tablo 5‘de sunulmaktadır. Tabloya göre 
elektronik, giyim ve gıda gelecekte giriĢimcilik yapmaya en uygun alanlar olarak belirtilmiĢtir. 

 
Tablo 5-Gelecekte GiriĢimcilik Yapmaya Uygun Perakendecilik Alanları 

 
Alanlar Frekans Yüzde  

Elektronik 43 32.3 

Giyim 42 31.5 

Gıda 36 27.1 

ĠnĢaat malzemeleri 24 18.0 

Kozmetik 18 13.5 

Mobilya 16 12.0 

Oto parça 15 11.3 

Bilgisayar 1 0.8 

Video 1 0.8 

Diğer 29 21.8 

 
4.6. Nitel Bulgular 

AraĢtırmada açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan elde edilen nitel bulgular aĢağıda maddeler halinde 
sıralanmıĢtır: 

1. GiriĢimciler rüĢvetin engellenmesi konusunda ciddi çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesini beklemektedirler. 
2. Yerel ürünlerin piyasaya girmesinin faydalı olacağı görüĢü giriĢimciler tarafından ortaya atılmaktadır. 
3. Internet üzerinden giriĢimcilik yapabilme olanaklarının incelenemesinin gerekli olacağı fikri 

benimsenmektedir. 
4. Sağlık ürünlerine karĢı gelecekte talebin yükseleceği belirtilmektedir. 
5. Kaçak mal ve korsan ürün giriĢinin piyasayı olumsuz etkilediği ve bunun önlemlerinin alınması gerektiği ifade 

edilmektedir.  
6. Vergilerin yüksekliğinden Ģikâyet edilmektedir. 
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7. Mağaza yeri seçiminde doğru karar verilmesinin giriĢimcilik açısından son derece önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. 

8. Çin dıĢındaki diğer ülkelerden de mal getirilmesinin kolaylaĢtırılması gerektiği belirtilmektedir. 
9. GiriĢimciler ile muhatap olan kamu hizmetlerinde çalıĢan görevlilerin kapasitelerinin yükseltilmesi gerektiği 

ifade edilmektedir. 
10. Hükümetin ekonomide aktif rol oynayan giriĢimcilerin ve iĢyerlerinin karlılıkları ile ilgili konulara önem 

vermesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
11. Krizin olumsuz etkilerinin devam ettiği belirtilmektedir. 
12. Kazakistan gümrüğünde uzun süre mallarının bekelediği ve bunun da iĢlerini olumsuz etkilediği diğer bir sorun 

olarak ortaya atılmaktadır. 
 

5. Sonuç ve Öneriler 
Perakendecilik, giriĢimcilere yeni iĢ fırsatları yaratması açısından önemli bir sektör olarak geçmiĢte olduğu gibi 

günümüzde de iĢ dünyasındaki önemini halen korumaktadır. Konu ile ilgili alan araĢtırmasının gerçekleĢtirildiği 
Kırgızistan‘da da bu sektör, giriĢimcilerin en çok faaliyette bulundukları iĢ sahalarından birisidir. Bu noktadan 
hareketle, bu sektörde iĢ yaĢamlarını sürdüren giriĢimcilerin sorunlarının incelenmesi ve bu sorunlara çözüm aranması, 
giriĢimcilerin gelecekteki iĢ yaĢamlarının daha da iyileĢtirilmesi ve yeni giriĢimcilerin bu alana katılabilmeleri açısından 
önemlidir. Bu araĢtırmada, perakendecilik alanında faaliyet gösteren giriĢimcilerin sorunları ve çözüm önerileri genel 
bir çerçeve kapsamında incelenmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçları, giriĢimcilerin özellikle faaliyetlerini yürütmede birçok sorunla karĢılaĢtıklarını göstermekte 
olup, konuyla ilgili makro düzeyde önlemlerin alınması gereğini ortaya koymaktadır. AraĢtırmaya göre: 

- Meslek alanına bağlı olmaksızın okullarını bitirenler önemli oranda perakendecilikle iĢ yaĢamına atılmaktadırlar. 
- Gençler ilk giriĢimcilik deneyimlerini büyük oranda perakendecilik alanında kazanmakta ve ticareti 

öğrenmektedirler.  
- Perakendecilik yapanların % 40‘ı üniversite muzunudur. 
- Her bir perakendeci ortalama yaklaĢık 3 kiĢinin istihdamına yol açarak Kırgızistan‘da yaĢanan iĢsizlik sorununun 

hafifletilmesine katkıda bulunmaktadır. 
Bu çerçevede, konu ile ilgili Ģu önerilerde bulunulabilir: 
- Hükümetçe, perakendecilik sektörüne, gerek giriĢimcilik ve gerek istihdama büyük katkı sağlaması açısından 

büyük önem verilmeli; bu alanda giriĢimciliği teĢvik edecek politikalar uygulanmalıdır. 
- Bu amaçla, perakendecilere uygulanan vergiler düĢürülmeli ve vergi mevzuatı basitleĢtirilmelidir. GiriĢimciliği 

özendirmek için yeni kurulan iĢletmelere ilk iki yıl vergi muafiyeti getirilmesi, radikal bir önlem olarak düĢünülebilir. 
- Asya‘nın merkezinde bulunan ve Dordoy gibi büyük pazarlara sahip olan Kırgızistan‘ın dıĢ ticaretinin artırılması 

açısından Bavul Ticaretinin özendirilmesi amacıyla ithalat ve ihracatta gümrük iĢlemleri basitleĢtirilmeli, gümrük 
vergileri düĢürülmelidir. Bu Kırgızistan için avantajlı ve yaygın bir sektör olan hazır giyim atölyelerinin daha da 
geliĢmesi açısından da dolaylı bir etkiye sahip olacaktır. 

- Bu basitleĢtirmelere paralel olarak rüĢveti önleyecek yasal, sosyal ve ekonomik düzenlemelere de gidilmelidir. 
Sonuç olarak perakendecilik sektörü günümüzde olduğu gibi gelecekte de giriĢimcilik açısından önemini 

korumaya devam edecektir. Bu noktada, gerek halen bu sektörde faaliyet gösteren giriĢimciler, gerekse de gelecekte bu 
alana girmeyi planlayan potansiyel giriĢimciler için uygun iĢ yapma ortamının oluĢturulması, ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilecek bir önlem olarak değerlendirmeye alınmalıdır.  
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Özet 
Teknoloji perakendeciliği sektörü bilgisayar ve donanımları, elektronik ürünler, telekomünikasyon ürünleri gibi 

her türlü teknolojik ürünün satıĢını gerçekleĢtiren teknoloji mağazalarının faaliyet gösterdiği geniĢ çaplı bir sektördür. 
Son yıllarda teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren firmaların sayısının ve bu firmalar arası rekabetin 
arttığı görülmektedir. Rekabetin artması sonucu ürün, ürün özellikleri, ürün çeĢitliliği, fiyat ve müĢteri kavramları daha 
önemli hale gelmiĢtir. Bu durumda firmaların müĢteri sadakatini arttıracak faaliyetlere önem vererek, rekabette üstünlük 
sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları gerektiği söylenebilir. Teknoloji perakendeciliği sektöründeki promosyon ve 
kampanyalar, mağazada satıĢa sunulan markalar, kalite, halkla iliĢkiler çabaları, satıĢ sonrası servis ve garanti, mağaza 
imajı tüketicilerin satın alma davranıĢlarına doğrudan etki edecek, müĢteri sadakati oluĢturacak bazı unsurlardır. Bu 
çalıĢmada müĢteri sadakati oluĢturmada mağaza imajının bir alt unsuru olan mağaza atmosferi kavramı üzerinde 
durulacaktır. Özgün bir mağaza atmosferinin yaratılması, müĢteri memnuniyeti yaratarak, müĢteri sadakati oluĢmasına 
yardımcı olacaktır. ÇalıĢmanın temel amacı, teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren firmaların müĢteri 
sadakati oluĢturmasında mağaza atmosferi değiĢkenlerinin yeri ve önemini belirlemektedir. ÇalıĢma amacına uygun 
olarak teknoloji perakendeciliğinde faaliyet gösteren ve geniĢ bir pazar payına sahip olan bir firmanın bazı Ģubelerinde, 
müĢterilere bir anket uygulanmıĢtır. Veri analizinden elde edilen sonuçlar müĢteri sadakatinde mağaza atmosferinin 
önemli bir etken olduğunu göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Perakendeciliği, MüĢteri Sadakati, Mağaza Atmosferi. 
 

Abstract 
Retailing sector of technology is a widely sector where technology stores make sales of technological 

products such as computer and related equipments, electronic and telecommunication products. In recent years, it 
is seen that number of retailers in this field and competition between those retailers has been increased. As a result of 
increased competition; concepts of product, product features, product variety, price and customer have become more 
important. In this situation, firms are required to perform activities which provide competitive advantage by giving 
importance to activities those increase customer loyalty. Promotions and campaigns, offered brands for sale at the store, 
quality, public relations efforts, after-sales service and warranty, store image are some elements which will directly 
affect consumers' buying behavior and customer loyalty in retailing sector of technology. In this study, store 
atmosphere, a sub-element of the store image, to create customer loyalty will be emphasized. The creation of a genuine 
store atmosphere generates customer satisfaction which will later help creating customer loyalty. The main aim of this 
study is to determine the role and importance of variables related to store atmosphere at creating customer loyalty for 
the retailers of technology stores. In accordance with the aim of the study, a survey was conducted to the customers at 
some stores of a firm operating in retailing sector of technology that has an extended market share. The results of the 
data analysis show that the store atmosphere is an important factor of customer loyalty. 

Key Words: Technology Retailing, Customer Loyalty, Store Atmosphere. 
 

 
1. MÜġTERĠ SADAKATĠ 

MüĢteri Sadakati müĢterilerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri satın almak için sürekli olarak aynı marka ya 
da mağazayı tercih etmelerini ve rakip iĢletmeler tarafından gerçekleĢtiren müĢteri tercihini etkilemeye yönelik 
pazarlama çabalarından en az derecede etkilenmelerini ifade etmektedir (Oliver, 1999: 35). Günümüzde iĢletmelerin 
ulaĢması gereken nihai amaç, müĢterilerini yalnızca tatmin etmekten çok, onlar ile uzun dönemli iliĢkiler kurup 
geliĢtirerek müĢteri sadakati oluĢturmaktır (Frederics ve Salter, 1995: 30). 

Güçlü bir müĢteri sadakati, iĢletmelerin sahip olabilecekleri en değerli varlıklardan biridir. MüĢterilerin sahip 
oldukları sadakat ve iĢletme hakkında olumlu tutumlar, rakiplerin baĢarılı olmasını ve müĢterileri kendi ürün ve 
hizmetlerine çekmesini engellemektedir (Blackwell, Miniard ve Engel, 1995: 485). Bu yüzden günümüzde birçok 
iĢletme, faaliyetlerini yalnızca alıĢveriĢ ile sınırlandırmak yerine, müĢterilerine yaĢam boyu mal ve hizmet sunma, 
dolayısıyla müĢteri sadakatini geliĢtirme amaçlı faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. Sadık müĢterilere sahip olmanın 
perakendecilere sağladığı belli baĢlı avantajlar, sık ziyaret etmeleri, satıĢ kolaylığı, tekrar tekrar alım yapmaları, fiyat 
değiĢimine duyarlı olmamaları, pazarın istikrarına yardımcı olmalarıdır (Mattila, 2001: 91-101). 

 
2. MAĞAZA ATMOSFERĠ KAVRAMI 

MüĢterinin mağaza ile karĢılaĢmasında elde edeceği ilk izlenim çok önemlidir. Mağaza atmosferi, oluĢan bu ilk 
izlenimde büyük rol oynamaktadır. MüĢteri mağazayı gördüğü anda, zihninde otomatik olarak mağazanın sunduğu 
hizmet ve hizmetin kalitesi, mağazada satıĢa sunulan ürünler ve fiyatları hakkında çeĢitli görüĢler oluĢmaktadır. 
Potansiyel müĢterilerin büyük bir çoğunluğunun mağaza imajı hakkındaki izlenimleri, mağazanın dıĢ görünüĢü ve giriĢi 
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gibi atmosfer değiĢkenlerinin etkisiyle mağazaya girmeden önce, mağaza içi atmosfer değiĢkenlerinin etkisiyle de 
mağazaya girdikten hemen sonra oluĢmaktadır. Bu nedenle, mağaza atmosferi, imaj oluĢturma çalıĢmalarında, ürün ve 
hizmet boyutundan daha öncelikli olarak üzerinde durulması gereken bir boyuttur. (Tek ve Demirci, 2005: 627) 

―Mağaza atmosferi; mağaza dekorasyonu, ürünlerin Ģekli, ürünlerin ambalajı, ürünlerin mağaza içinde sunumu, 
renkler, ıĢıklandırma, havalandırma, kokular, müzik, satıĢ elemanlarının görünümleri ve tavırları, diğer müĢteriler vs. 
gibi tüketiciyi mağazada çevreleyen her türlü uyarıcının oluĢturduğu genel ortamdır. Bir baĢka ifadeyle mağaza 
atmosferi, bir mağazanın fiziksel özelliklerinin tüketici üzerinde yarattığı genel estetik ve duygusal etkidir: mağaza 
tarafından yaratılan toplam duyusal deneyimdir.‖ (Arslan, 2004: 66). 

Atmosferik çevre aĢağıda gösterilen 5 kategoriye ayrılabilir (L.W. Turley, Jean-Charles Chebat, 2002: 125-129). 
Bu kategoriler; Mağazanın dıĢarısıyla ilgili olanlar (bina büyüklüğü, sekli, pencereleri, otoparkı ve çevresi vb), 
Mağazanın Ġçerisiyle ilgili olanlar (ıĢıklandırma, müzik, renkler, resimler, sıcaklık ve temizlik vb.), Mağaza düzeni ve 
tasarımla ilgili olanlar (malların gruplandırılması, trafik akıĢı, koridorların, boĢlukların dağılımı, bekleme alanları, 
kasaların yerleĢimi vb.), Satın alma noktası ile ilgili olanlar (iĢaretler, duvar dekorasyonları, kullanım kılavuzları, fiyat 
etiketleri, kartlar vb), Ġnsan faktörü ile ilgili değiĢkenler; (mağaza içi kalabalık, çalıĢanların temizliği, kibarlığı ve 
yaklaĢımı vb.) olarak sınıflandırılabilir.  

Eğer hedef kitleye uygun ve etkili bir mağaza atmosferi yaratmak isteniyorsa bu 5 kategori ile ilgili unsurlar ayrı 
ele alınmalı ve incelenmelidir. Aksi takdirde müĢterilerin istediği bütünlük sağlanamaz. Örneğin, çok iyi bir Ģekilde 
tasarlanmıĢ ve etkileyici bir atmosfer yaratmıĢ olan bir mağazada çalıĢanlar eğer ortama uygun olmayan bir Ģekilde 
kaba davranıyorlar ve temizliğe dikkat etmiyorlarsa yaratılan atmosferin hiçbir anlamı kalmayacaklardır. 

GeçmiĢ yıllarda perakendeciler, fiyat teĢvikleriyle tüketicileri çekmeyi tercih ederek estetik alıĢveriĢ deneyiminin 
önemini yok sayıyorlardı. Günümüzde ise perakendeciler çabalarını artık fiyata dayalı promosyonlar sunmak yerine, 
zevk veren alıĢveriĢ deneyimleri yaratmaya yöneltmiĢlerdir. Bu çabaların mağaza atmosferini geliĢtirmeye ve mağaza 
imajını arttırmaya yönelik olması artık perakendeciler için bir seçenekten öte, kaçınılmaz bir durum haline gelmiĢtir 
(Arslan, ve Bayçu, 2006: 40) 

 
3. LĠTERATÜR TARAMASI 

Mağaza atmosferi ve müĢteri sadakati kavramlarına genel olarak değinildikten mağaza atmosferi, müĢteri sadakati 
ve mağaza atmosferinin müĢteri sadakatine etkisini araĢtıran literatür incelendiğinde öne çıkan bazı çalıĢmalar aĢağıda 
özetlenmiĢtir. 

Akaydın‘ın 2007 yılında yaptığı çalıĢmada, mağaza atmosferini oluĢturan faktörlerin, müĢterilerin satın alma 
kararı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla EskiĢehir ilinde alıĢveriĢ merkezi müĢterileri olarak belirlenen bir 
anakitleye anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada mağaza atmosferini oluĢturan faktörlerin satın alma kararı üzerinde önemli 
bir rolü olduğu doğrulanmıĢtır. 

Bilgiç'in 2007 yılında yaptığı çalıĢmada, mağaza atmosferinin Ġstanbul‘daki departmanlı mağaza müĢterilerinin 
sadakat niyetleri üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢ ve 480 mevcut departmanlı mağaza müĢterisinden toplanan veriler analiz 
edilerek, mağaza içerisindeki atmosferin müĢterilerin mağaza sadakati niyetlerinin arttırılmasında önemli bir etken 
olduğu ortaya koyulmuĢtur. 

Kachaganova‘nın 2008 yılında yaptığı çalıĢmada, mağaza atmosferinin perakendeci iĢletmelerin satıĢları 
üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢ, araĢtırma amacına uygun olarak Ġstanbul Yeni Karamürsel mağazalarından alıĢveriĢ yapan 
müĢterilerine anket uygulanarak müĢteri profili ortaya konulmuĢtur. Söz konusu müĢterilerin mağaza atmosferi 
faktörlerinin satın almalarına etkisi çeĢitli hipotezlerle incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

Kurt‘un 2008 yılında yaptığı çalıĢmanın amacı, mağaza atmosferi değiĢkenleri ile büyük ölçekli gıda 
perakendecisi mağazaların müĢteri sadakatleri arasındaki iliĢkilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda Ġzmir ilindeki 
büyük ölçekli gıda perakendecilerinden alıĢveriĢ yapan müĢterilere anket uygulanmıĢ ve istatistiki olarak analizi 
yapılmıĢtır. Sonuç olarak mağaza atmosferinin, müĢterilerin sadakatinin arttırılmasında önemli etken olduğu ve mağaza 
atmosferi unsurları ile müĢteri sadakati arasında anlamlı korelasyonlar olduğu görülmüĢtür. 

Acar'ın 2009 yılında yaptığı çalıĢmada mağaza atmosferi konusu açıklanmıĢ, mağaza atmosferini oluĢturan 
değiĢkenlerden söz edilmiĢ ve müĢteri sadakati konusuna yer verilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda mağaza atmosferi 
değiĢkenlerinin müĢteri sadakati üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıĢtır. Perakendecilere müĢteri sadakati sağlamada 
mağazalarında ne gibi atmosfer değiĢkenlerinin önemli olduğu ve mağaza içi ve dıĢı özelliklerin sadakat oluĢturmada 
etkili rol oynadığı vurgulanmıĢtır. 

 
4. MAĞAZA ATMOSFERĠNĠN MÜġTERĠ SADAKATĠ OLUġTURMADAKĠ ROLÜ 

Mağaza atmosferinin müĢteri sadakatine etkisini incelemek amacıyla yapılan literatür taramasından sonra mağaza 
atmosferinin müĢteri sadakati üzerindeki etkisi Gold Computer firmasının farklı mağazalarında yapılan anket 
uygulaması ile ortaya konulmaktadır. GiriĢimciler, perakende sektöründe faaliyet gösterirken müĢteri yönlü 
düĢünmelidir. AraĢtırmanın uygulama çerçevesinde elde edilen bulgular, giriĢimcilerin müĢterilerine bakıĢlarında 
önemli sonuçlar doğuracaktır. 

 
4.1. ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĠ 

AraĢtırmanın temel amacı, teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren firmaların müĢteri sadakati 
oluĢturmasında mağaza atmosferinin yeri ve önemini belirlemektedir. Son yıllarda biliĢim teknolojisi perakendeciliği 
alanında faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalar arası rekabetin arttığı görülmektedir. Bu durumda firmaların müĢteri 
sadakatini arttıracak faaliyetlere önem vererek, rekabette üstünlük sağlayacak faaliyetlerde bulundukları söylenebilir. 
Mevcut çalıĢma firmaların müĢteri sadakati oluĢturmasında önemli bir faktör olan mağaza atmosferinin etkilerinin 
incelenmesi açısından önemlidir. 

 
4.2. ARAġTIRMANIN MODELĠ 

ÇalıĢmada, müĢterilerin mağaza atmosferine iliĢkin görüĢlerinin mağaza atmosferini etkileyeceği varsayımına 

dayanarak ġekil 1'deki model kullanılmıĢtır. Modele göre mağaza atmosferi bağımsız değiĢkenleri Xi ile simgelenirken, 

bağımlı değiĢken olan müĢteri sadakati Y ile simgelenmektedir. 
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ġekil 1: Mağaza Atmosferinin MüĢteri Sadakati OluĢturmadaki Etkisi Modeli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(L.W. Turley ve R.E. Milliman, 2000: 73-7) 
 

4.3. ARAġTIRMANIN ANAKĠTLESĠ VE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ 
ÇalıĢma amacına uygun olarak teknoloji perakendeciliğinde faaliyet gösteren ve geniĢ bir pazar payına sahip olan 

―Gold Computer and Electronics‘‘ firmasının müĢterileri bu araĢtırmanın anakitlesini oluĢturmaktadır. AraĢtırma 
yapılan firmanın perakende boyutunda faaliyet gösteren farklı Ģehirlerdeki Ģubelerinden alıĢ veriĢ yapmıĢ olan 
müĢterilerden kolayda örnekleme yöntemine göre örneklem oluĢturulmuĢtur. Uygulama firmasının toplam müĢteri 
sayısının 10.000 kiĢi civarında olduğu belirtilmektedir. Örneklem büyüklüğü Barlett vd.'nin %95 güven aralığında 
%5'lik örneklem hatası ile hesapladıkları tabloya göre 370 olarak belirlenmiĢtir. Firmanın perakende mağazalarına 
toplam 500 anket dağıtılmıĢ ve bunlardan 392'si geri dönmüĢtür. 392 anket içersinde 4 anket güvenilir bulunmadığından 
araĢtırmaya dahil edilmemiĢ ve uygulama 388 anket üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
4.4. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada, veri toplama yöntemi olarak, kiĢilerin bir konu hakkındaki düĢünce ve tutumlarını öğrenmek amacı 

ile alan araĢtırması yöntemlerinden ―anket tekniği‖ kullanılmıĢtır. 
Anket 2 bölümden ve 39 sorudan oluĢmaktadır. Birinci bölümde yer alan 32 soru, müĢterilerin mağaza atmosferi 

hakkındaki düĢüncelerini ve müĢteri sadakatini öğrenmek için hazırlanmıĢtır. 32 sorunun ilk 5 sorusu müĢteri sadakati 
ile ilgiliyken diğer sorular mağaza atmosferi ile ilgilidir. Bu bölümdeki soruların cevaplandırılması için 5‘li Likert 
Ölçeği kullanılmıĢtır. Ġkinci bölümdeki 7 soru ise katılımcıların demografik özellikleri ile ilgilidir.  

 
4.5. ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ 

Ankette elde edilen veriler SPSS 17.0 bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmektedir. AraĢtırma verileri 
kullanılarak demografik özellikler için tanımsal istatistik analizlerinden frekans ve yüzde dağılımı yapılmaktadır. 
MüĢteri sadakati ve mağaza atmosferi ile ilgili değiĢkenlerin ise aritmetik ortalaması ile standart sapması verilerek 
durum tespiti yapılmaktadır. Mağaza atmosferi ile ilgili 29 soru faktör analizi ile boyutlandırılmıĢtır. Modelde 
gösterilen mağaza atmosferi boyutları ve müĢteri sadakati boyutu ile ilgili hipotez testleri için bağımsız örneklem t-test, 
ve Anova analizleri kullanılmıĢtır. MüĢteri sadakatini mağaza atmosferinin etkisini ortaya koyan model için regresyon 
analizi uygulanmıĢtır. 

 
4.5.1. Güvenilirlik Analizi 

Anketin ilk bölümünde yer alan 32 değiĢkenin güvenilirlik analizi yapıldığında Cronbach α katsayısı 0, 947 olarak 
çok yüksek güvenilir bulunmuĢtur. AraĢtırmada ele alınan 5 müĢteri sadakati ve mağaza atmosferi ile ilgili 
değiĢkenlerin ayrı ayrı güvenilirlikleri de Tablo 1'de gösterilmektedir. Tüm boyutlarda güvenilirlik katsayısı 0, 70'ın 
üzerinde olduğu için değiĢkenler analize uygun bulunmuĢtur. Satın alma noktası boyutundaki değiĢkenlerin güvenilirliği 
orta düzeyde iken diğer boyutlarda güvenilirlik yüksektir.  

 
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Boyutlar Cronbach α DeğiĢken Sayısı 

Tüm DeğiĢkenler 0, 947 32 

MüĢteri Sadakati 0, 900 5 

Ġnsan Faktörü 0, 865 5 

Satın Alma Noktası ve Dekorasyon 0, 711 5 

Genel Mağaza Ġçi DeğiĢkenler 0, 803 6 

Mağaza Ġçi YerleĢim DeğiĢkenleri 0, 856 5 

Mağaza DıĢı DeğiĢkenler 0, 819 6 

 
4.5.2. Faktör Analizi 

Mağaza atmosferi ile ilgili 27 değiĢkenin literatürde genellikle 5 ya da 6 faktörde incelendiği görülmüĢtür. Gold 
Computer müĢterilerinden elde edilen verilerle yapılan faktör analizi sonucuna göre, Kaiser-Meyer-Olkin testi (KMO) 
sonucu 0, 866 olarak yüksek bulunmuĢ ve faktörler doğrulanmıĢtır. Faktörler belirlenirken 27 değiĢkenin hepsi aynı 
ölçekte olduğu için analizde covariance matris kullanılmıĢtır. Elde edilen faktör skorları her boyuttaki değiĢken için en 
az 0, 40 olduğu görülmüĢ ve bu çerçevede 5 boyut elde edilmiĢtir. Boyutlar ve boyutlarda yer alan değiĢken sayısı 
güvenilirlik analizi sonucu tablosunda gösterildiği için burada tekrar verilmemiĢtir. 

MAĞAZA DIġI  

DEĞĠġKENLER (X1) 

GENEL MAĞAZA ĠÇĠ  

DEĞĠġKENLER (X2) 

MAĞAZA ĠÇĠ YERLEġĠM 

DEĞĠġKENLERĠ (X3) 

SATIN ALMA NOKTASI VE 

DEKORASYON DEĞĠġKENLERĠ 

(X4) 

ĠNSAN FAKTÖRÜ ĠLE ĠLGĠLĠ 

DEĞĠġKENLER (X5) 

 

MÜġTERĠ 

SADAKATĠ (Y)  
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4.5.3. Demografik Özelliklere ĠliĢkin Tanımsal Ġstatistik Analizi 
Anketin ikinci bölümünde kiĢisel özellikleri ve mağaza ziyaretiyle ilgili 8 soru sorulmuĢtur. 8 değiĢkenin frekans 

ve yüzde analizi sonuçları Tablo 2'de ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 
 

Tablo 2. Demografik Özelliklere ĠliĢkin Tanımsal Ġstatistik Sonuçları 
DEMOGRAFĠK ÖZELLĠK FREKANS Yüzde % 

Cinsiyet 
Kadın 112 28, 9 

Erkek 276 71, 1 

YaĢ 

18-25 165 42, 4 

26-33 99 25, 6 

34-41 53 13, 6 

42-49 43 11, 2 

50 ve üzeri 28 7, 2 

Eğitim Durumu 

Ġlköğretim  37 9, 6 

Lise  115 29, 6 

Ön lisans 43 11, 1 

Lisans 128 32, 9 

Yüksek lisans/ Doktora 65 16, 8 

Gelir Durumu 

500 ve altı 87 22, 4 

501-999 102 26, 4 

1000-2000 127 32, 8 

2001-5000 50 12, 8 

5000 üzeri 22 5, 6 

Teknolojik GeliĢmeleri 

Takip 

Mağazayı Ziyaret Ederek 112 28, 8 

Ġnternetten 223 57, 6 

Dergilerden 16 4, 1 

Medyadan 37 9, 5 

Mağaza Ziyaret Sıklığı 

Ayda 1 143 36, 8 

Ayda 2-3 87 22, 4 

Ayda 4-5 43 11, 2 

Daha Sık 115 29, 6 

Her Ziyarette AlıĢ VeriĢ 
Yapma Durumu 

Evet 320 82, 4 

Hayır 68 17, 6 

 
4.5.4. Mağaza Atmosferi ve MüĢteri Sadakati Boyutlarına ĠliĢkin Tanımsal Ġstatistik Analizi 

Mağaza atmosferi ile ilgili olarak elde edilen 5 boyutun ve müĢteri sadakati boyutunun ortalama ve standart sapma 
değerleri Tablo 3'de gösterilmektedir.  

 
Tablo 3. Boyutlara ĠliĢkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Boyutlar Ortalama Standart Sapma 

MüĢteri Sadakati 3, 94 0, 94 

Ġnsan Faktörü 4, 39 0, 71 

Satın Alma Noktası ve Dekorasyon 4, 06 0, 70 

Genel Mağaza Ġçi DeğiĢkenler 3, 97 0, 74 

Mağaza Ġçi YerleĢim DeğiĢkenleri 4, 11 0, 70 

Mağaza DıĢı DeğiĢkenler 3, 87 0, 80 

 
AraĢtırmaya katılan müĢteriler, hem mağaza atmosferi boyutlarında hem de müĢteri sadakati boyutunda Gold 

Computer firmasından yüksek düzeyde memnun oldukları görülmektedir. 
 

4.5.5. Mağaza Atmosferi ve MüĢteri Sadakati Boyutlarının Demografik Özelliklere Göre Hipotez Testi Analizi 
Mağaza atmosferi ve müĢteri sadakatiyle ilgili tüm boyutların demografik özelliklere göre değiĢimi aĢağıda 

gösterilen genel hipotezlere göre analiz edilmiĢtir. Hipotez testi sonuçlarında %95 güven aralığında farklılık bulunanlar 
aĢağıda yorumlanmıĢ farklılık bulunmayanlara yer verilmemiĢtir.  

 Hipotez 1: MüĢteri Sadakati Demografik Özelliklere Göre Farklılık Gösterir. 
MüĢteri sadakatinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem t-testi ile analiz 

edilmiĢ ve t=2, 413 ve buna denk gelen iĢaret değeri p=0, 023 bulunmuĢtur. p=0, 023<0, 05 olduğundan müĢteri 
sadakati değerlendirmesi cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Erkeklerde müĢteri sadakati 4, 07 düzeyinde 
iken bayanlarda 3, 64 düzeyindedir. Erkekler teknolojiyle daha ilgili olduklarından memnun kaldıkları firmaya daha 
sadık iken bayanlar erkeklere göre daha az sadakat göstermektedir. 

MüĢteri sadakati, teknolojik geliĢmeleri müĢterilerin en çok nerden takip etme durumlarına göre farklılık 
göstermektedir. Yapılan tek yönlü varyansa analizinde (Anova) F=3, 34 ve p=0, 022<0, 05 bulunmuĢtur. farklılığın 
hangi seçenekler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni post-hoc testine göre, mağazalardan teknolojiyi 
takip eden müĢterilerin, müĢteri sadakati 4, 11 düzeyi ile en yüksek iken; medyadan takip edenlerde 3, 04 düzeyi ile en 
düĢüktür. Ġnternet ve dergiden takip edenlerde de 3, 98 ve 4.00 düzeyi ile yüksek müĢteri sadakati oluĢmuĢtur.  

 Hipotez 2: Mağazadaki Ġnsan Faktörü Değerlendirmesi Demografik Özelliklere Göre Farklılık Gösterir. 
Mağazada çalıĢanları tanımlayan insan faktörünün her ziyarette alıĢ veriĢ yapma durumu değiĢkeni dıĢındaki 
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demografik özelliklere göre farklılık göstermemektedir. Mağaza çalıĢanlarından her kesimde memnuniyet yüksektir. 
Her ziyarette alıĢ veriĢ yapma durumuna göre yapılan bağımsız örneklem t- testi sonucu t=2, 94 ve p=0, 004 
bulunmuĢtur. Mağazayı her ziyaret ediĢinde alıĢ veriĢ yapan müĢterilerin memnuniyet düzeyi 4, 77 ile çok yüksek iken 
her ziyarette alıĢ veriĢ yapmayanlarda 4, 00 düzeyi ile yüksek bulunmuĢtur.  

 Hipotez 3: Mağazadaki Satın Alma Noktası Değerlendirmesi Demografik Özelliklere Göre Farklılık Gösterir. 

 Hipotez 4: Mağaza Ġçi DeğiĢkenler Değerlendirmesi Demografik Özelliklere Göre Farklılık Gösterir. 

 Hipotez 5: Mağaza Düzeni ve Tasarımı Değerlendirmesi Demografik Özelliklere Göre Farklılık Gösterir. 
Hipotez3, hipotez4 ve hipotez5'de demografik özelliklere göre anlamlı farklılık bulunmamıĢtır.  

 Hipotez 6: Mağaza DıĢı DeğiĢkenler Değerlendirmesi Demografik Özelliklere Göre Farklılık Gösterir 
Mağaza dıĢı değiĢkenler her ziyarette alıĢ veriĢ yapanlar tarafından 3, 97 düzeyi ile değerlendirilirken her ziyarette 

alıĢ veriĢ yapmayanlarda 3, 43 düzeyi ile orta düzeyde değerlendirilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda t=2, 31 ve p=0, 
029 bulunduğundan her ziyarette alıĢ veriĢ yapanların mağaza dıĢı değiĢkenlerde memnuniyet düzeyi daha yüksektir. 

 
4.5.6. Mağaza Atmosferinin MüĢteri Sadakati OluĢturmadaki Rolünü Belirleyen Regresyon Analizi 

Mağaza atmosferinin müĢteri sadakati oluĢturmadaki etkisi modeli ġekil 1'de gösterilmektedir. Mağaza atmosferi 
ile ilgili 5 boyutun müĢteri sadakatini oluĢturmadaki rolü regresyon analizi ile ortaya konmaktadır. Doğrusal regresyon 
analizi ile "enter" yöntemine göre bulunan sonuçlar ve oluĢturulan regresyon modeli katsayıları Tablo 4'te 
verilmektedir.  

 
Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları 

Boyutlar Katsayı β p 

Sabit (α) -0, 77 0, 064 

X1:Ġnsan Faktörü* 0, 22 0, 047 

X2:Satın Alma Noktası ve Dekorasyon* 0, 31 0, 023 

X3:Genel Mağaza Ġçi DeğiĢkenler 0, 10 0, 460 

X4:Mağaza Ġçi YerleĢim DeğiĢkenleri* 0, 20 0, 036 

X5:Mağaza DıĢı DeğiĢkenler* 0, 32 0, 003 

 

Yapılan regresyon analizinde çoklu regresyon katsayısı R=0, 742 ve belirlilik katsayısı R
2
=0, 551 olarak 

bulunmuĢtur. buna göre Tablo 4'te ortaya konana regresyon modelinde bağımsız değiĢkenler müĢteri sadakatinin %55, 

1'ini açıklamaktadır. MüĢteri sadakatinin yaklaĢık %45'i mağaza atmosferi dıĢı faktörlerle açıklanmaktadır. 

Regresyon modeli, 1 bağımlı 5 bağımsız değiĢken için 
5544332211 XXXXXY  biçiminde 

olacaktır. enter yöntemine göre bulunan modelde sabit (α) ve X3 genel mağaza içi değiĢkenlerin katsayısı anlamlı 

olmadığından (p>0, 05) modele girmeyecektir. Katsayıları anlamlı olarak bulunan değiĢkenlere göre oluĢturulan 

regresyon modeli aĢağıda verilmektedir. 

5421 X32,0X20,0X31,0X22,0Y   

MüĢteri sadakatini en çok mağaza dıĢı değiĢkenler ile satın alma ve dekorasyon değiĢkenleri etkilemektedir. Ġnsan 

faktörü ve mağaza içi yerleĢim değiĢkenleri diğer iki değiĢkene göre azda olsa müĢteri sadakatinde etkili rol 

oynamaktadır. 

 
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

MüĢteri odaklı düĢünmek firmalara önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. GiriĢimciler müĢteri sadakatini 
sağladıkları sürece baĢarıları artmaktadır. Teknoloji perakendecisi bir firmada müĢteri sadakatini oluĢturmada mağaza 
atmosferinin rolünün olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalıĢmada, giriĢimcilerin perakendeci 
mağazacılıkta nelere önem vermeleri gerektiği ortaya konulabilmektedir. yapılan anket uygulaması ile teknolojisi 
perakendecisi firmalarda müĢterilerin mağaza atmosferinden genel olarak memnun oldukları bulunmuĢtur. AraĢtırmaya 
katılanlar içerisinde mağazayı her ziyaretinde alıĢ veriĢ yapanların memnuniyetleri genelde yüksek bulunmuĢtur. 
Perakendeci olarak giriĢimde bulunacaklar öncelikle mağaza dıĢına özen göstermelidir. Mağaza dıĢı kadar satın alma 
noktası ve mağaza dekorasyonuna önem vermelidirler. Bunlara bağlı olarak giriĢimci çalıĢtırdığı personeli iyi seçmeli 
onların güler yüzlü olmasını sağlamalıdır. Mağaza içinde ürünlerin küme halinde durması sağlanarak müĢterilerin 
aradıkları ürünleri mağaza içindeki yerleĢime göre kolay seçmeleri sağlanmalıdır. 
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Özet 

Günümüzde Ġnternet ile pazarlamada iki temel öğeden yararlanılmaktadır: Web ve elektronik posta. Web, 
iĢletmelerin Ġnternet‘te varlık gösterme faaliyetlerinden, tanıtım, reklam ve destek hizmetlerine ve hatta sipariĢ-satıĢ 
iĢlemlerine kadar olan her aĢamada yer alma teknolojisine sahiptir. Elektronik posta ise özellikle, doğrudan ve izinli 
pazarlama bünyesinde potansiyel müĢteriye ulaĢma, davranıĢlarını takip etme, sadık müĢteri yaratma ve tutundurma 
stratejilerini gerçekleĢtirebilme gücüne sahip bir teknolojidir. Ancak elektronik posta ile pazarlama konusundaki 
çalıĢmalar, Web üzerinden pazarlamaya oranla çok az sayıdadır. 

E-posta ile pazarlamayı (EPP) bir bütün olarak ele almak gerekmektedir. Yani bir elektronik posta ile pazarlama 
uygulamasının arka planında güçlü bir teknik altyapının bulunması, bu altyapının bir taraftan e-posta sistemini 
desteklerken, diğer taraftan elektronik posta ile pazarlama yazılımı ve Web sayfası ile uyumluluk içinde olması 
zorunludur. Yine elektronik posta ile pazarlamada iliĢkiyi, müĢterinin yönetmesi (CMR-izinli pazarlama) anlayıĢı 
hakimdir. Yani, EPP uygulamasının tamamı, müĢterinin izni ve kontrolü doğrultusunda gerçekleĢmelidir. Ayrıca 
gönderilen bir mesajın geri dönüĢlerini takip etmeme iĢlemi, elektronik posta ile pazarlamada yapılan hatalardandır. 
Çünkü EPP uygulamasında, müĢteri davranıĢlarının takibi, ölçümü ve analizi göz ardı edilemez. Tüm bu faktörlerin 
yanında, elektronik posta ile pazarlama uygulaması, aĢamalardan oluĢan bir süreçten meydana gelmektedir. Her 
aĢamada elde edilen sonuç, bir sonraki aĢamanın stratejisini belirlemeye yardımcı olur. Bu çalıĢmada müĢteri iliĢkileri 
yönetimine dayalı EPP modeli anlatılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: E-posta ile pazarlama, EPP, MIY, spam  
 

Abstract 
Two basic elements are made use of in internet marketing today: web and e-mail. Web has the capacity of and 

technology for taking place in every stage ranging from firms‘ activities of proving their assets on the internet to 
presentation, advertisement and supporting services and even order-purchase procedures. E-mail is a technology that 
has the capacity of reaching the potential customer, following his behavior and realizing the strategies of promotion 
within the scope of direct and permission marketing. However, the studies on e-mail marketing are much smaller in 
number than the ones on web marketing.  

E-mail marketing should be handled as a whole. There should be a strong infrastructure behind an e-mail 
marketing application. And on the one hand this infrastructure should support e-mail system; on the other hand it should 
be harmonious with E-mail marketing software and web page. In e-mail marketing system customer management 
relation (CMR-permission marketing) understanding is dominant. Namely, whole application of e-mail marketing 
should come true with permission and under control of customer. Besides, not controlling response rates of e-mail is 
one of the mistakes that are done in e-mail marketing. Because at e-mail marketing application; behavior, measurement 
and analysis of customers should be taken into consideration. Besides all these factors, e-mail marketing application is a 
process that consists of stages. The result that is obtained in every stage helps to determine the strategy of next stage. In 
this study is described customer relationship management based e-mail marketing model. 

Key Words: E-mail marketing, EMM, CRM, spam. 
 
 

GiriĢ 
1960‘lı yıllarda Amerika BileĢik Devletleri Hükümeti Savunma Bakanlığı, olası bir savaĢ çıkması durumunda 

iletiĢim kurmak ve bilgiye problemsiz ulaĢabilmek için gereğini yapmak üzere Ġleri Savunma AraĢtırma Projeleri 
TeĢkilatı‘nı (DARPA: Defence Advanced Research Project Agency) görevlendirmiĢtir. Böylelikle Ġnternet , 1969 
yılında, paket anahtarlama (packet-switching) metodu yapısında, günümüzdeki yoğun kullanım amacı dıĢında ve farklı 
bir adla (ARPANET) ortaya çıkmıĢ ve 1983 yılında görevini Ulusal Bilim Vakfı Ağı‘na (NSFnet: National Science 
Foundation Network) devretmiĢtir. Kullanım kolaylığı ve avantajları sayesinde dünya üzerindeki birçok ağların da 
NSFnet‘e dahil olmasıyla TCP/IP (Ġletim Kontrol Protokolü/Ġnternet Protokolü) destekli uluslararası bir bilgisayar ağı 
ortaya çıkmıĢtır: Ġnternet. NSFnet‘ten sonra ağ, birçok farklı isim ve tanımlamalar almıĢtır. Ancak uluslararası niteliğe 
sahip bir ağ olduğu için ―Ġnternet‖ kavramı da yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Geçen süre içerisinde NSFnet‘in varlığı 1995 
yılında resmi olarak sona ermiĢtir. Askeri amaçlar doğrultusunda geliĢtirilmesine rağmen Ġnternet , takip eden yıllarda 
kamu ve akademik faaliyetleri alanlarına doğru yönlenmiĢtir. 21. yüzyılın baĢlarında ise bilgi toplumlarında Ġnternet‘in 
kullanım alanı biraz daha farklı yönde ilerleyerek küreselleĢmiĢ ve üzerindeki bilgi kaynakları katlanarak çoğalmıĢtır. 
Bu dönemlerde domain kuruluĢ tiplerinden olan ticari kurumlar (com), eğitim ve kamu kurumlarına göre (edu, gov) 
daha fazla artıĢ göstermiĢtir. Bugüne geldiğimizde Ġnternet‘te ticari faaliyetler yürütmek, en önemli kullanım amacı 
olarak kabul edilmektedir. 

Yapılan araĢtırmalara göre (http://royal.pingdom.com) dünyadaki ―.com‖ domain adresi sayısının 2009 yılı 
içerisinde 81, 8 milyonu bulduğu tespit edilmiĢtir. Ġnternet, her tip ve büyüklükteki kuruluĢun pazarlama, müĢteri ve 
satıcı desteği, eğitim ve araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerindeki gereksinimlerini ağ üzerinde tatmin edici düzeyde 
karĢılama fırsatı sunmaktadır.  

Ġnternet, yeni pazarlama araçları yaratarak ve dünya çapında bunu düĢük maliyetlerle yayarak iĢletme 
dinamiklerinde devrim yaratmıĢtır. Ġnternet sayesinde küçük firmalar aynı ürünlerle kendilerinden çok daha büyük 
çokuluslu holdinglerle rekabet edebilmektedirler. MüĢteriler sadece tek bir tıkla firma ve ürün bilgilerine 
ulaĢabilmektedirler. Bu sayede bilgi az bulunur bir kaynak olmaktan çıkmıĢtır (Chiu vd., 2007: 17).  

Ġnternet, kuruluĢların bakıĢ açılarını geniĢleterek, insanlarla hızlı iletiĢim olanağı sağlar. Ġnternet üzerinde 
stratejiye dayalı olarak faaliyet gösteren bir iĢletmenin dünya pazarındaki payı büyüktür. Ucuz, emniyetli ve hızlı eriĢim 
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sayesinde küçük, kırsal endüstriler dahi Ġnternet‘ten yararlanmaktadır. Ayrıca müĢteriler, kendi birimleri, bölümleri 
veya bölgesel ofisleri dıĢında dahi iĢ hakkındaki tartıĢmalara katılarak faaliyetlerini sürdürebilirler (Baron vd., 1998: 
657). Böylelikle mesafe, zaman ve ulaĢım maliyeti problemleri ortadan kalkmıĢ olur. Benzer durum Ġnternet aracılığı ile 
B2C ticaret modeli için de geçerlidir. Ġnternet‘te birçok iĢletme satıĢ aĢamasında online olarak müĢterisi ile temasa 
geçerek, kiĢisel satıĢı anında gerçekleĢtirmektedir. 

Kırcova (2005:105)‘ya göre, tutundurma çabaları ile ilgili olarak, Ġnternet‘te reklam ön plandadır. Web sayfaları 
reklamcılık alanında en sık kullanılan bir Ġnternet aracıdır. Bu araç, Ġnternet‘te var olan çeĢitli sistemlerden 
yararlanarak, kullanıcıyı her türlü bilgiye ulaĢtıran ideal bir arabirimdir. Web sayfaları, günümüzdeki klasik reklam 
araçlarına alternatif duruma gelmiĢtir. Bir iĢletmenin Ġnternet üzerinde varlığı ne kadar yoğun olursa, potansiyel 
müĢteriye ulaĢması da o kadar kolaylaĢmaktadır. Bu bilinçteki iĢletmeler Ġnternet‘te varlık gösterme amacıyla kendi 
sayfalarında reklam vermeye baĢlamıĢlardır.  

Web, Ġnternet üzerinde en çok kullanılan grafik tabanlı ve etkileĢimli bir araçtır. Bu araç, Ġnternet‘te var olan 
çeĢitli sistemlerden yararlanarak, kullanıcıyı her türlü bilgiye ulaĢtıran, ideal bir arabirimdir. UlaĢılması istenilen bilgi 
yalnızca bir ekran boyutu kapasitesinde olamayacağından, ilgili simge ya da metne tıklayarak diğer sayfalara geçiĢ 
yapmak mümkündür. Web, belgelerle bağlantılı olan, multimedya tekniği ile kullanıcıya kalite sağlayan bir teknoloji 
desteğinde çalıĢmaktadır. Web kullanıcısının, bulunduğu döküman ile iliĢkili baĢka bir dökümana geçiĢ yapmak için 
özel bir komut bilmesine gerek yoktur; o döküman ile ilgili sözcüğe/sözcük grubuna ya da simgeye tıklanması 
yeterlidir. Web sayfaları günümüzdeki klasik reklam araçlarına alternatif duruma gelmiĢtir. Gerçekten de her gün 
milyonlarca kiĢinin kullandığı Ġnternet‘te Web ortamlarının reklam panoları ile dolması normal olarak görülmektedir. 
Bilgi toplumlarında ürünlerin Web sitelerinde tanıtımı zorunlu pazarlama hareketi olarak görülmektedir. 

Web, etkileĢimli ortamların gerçekleĢtiği ideal bir araçtır. Web stratejilerini kısaca Ģu Ģekilde sıralamak 
mümkündür: 1) Firma ile ilgili yapılan tanıtımlar, tamamen doğru bilgiler içermelidir. 2) OluĢturulan sayfa sürekli 
güncel kalmalı ve bağımlılık oluĢturulma sağlanmalıdır. Sürekli güncelleĢtirilmeyen bir Web merkezini kullanmanın hiç 
bir önemi yoktur. 3) Sayfada firmanın politikaları, ticaret hacimleri, yıllık faaliyet raporları, üretim kapasiteleri, 
teknolojileri, ürünler tanıtımları vb. gizli olmayan bilgiler bulunmalıdır. 4) Örgütün kendine ait Web merkezinden diğer 
Web sayfalarına ve diğer Web sayfalarından da firmanın sayfasına bağlantı köprüleri (yani linkler) bulunmalıdır. 5) 
Web sayfası içerisinde alan ve çalıĢanlara göre e-mail bağlantıları olmalıdır. 6) Örgüte ait sanal ortamın kullanımı kolay 
ve ulaĢımı da minimum sürede (hızlı olarak) gerçekleĢmelidir. 7) Sayfanın sürekli ziyaret edilmesi için promosyon 
stratejileri geliĢtirilmelidir (Zimmerman ve Mathiesen, 1998: 138-151). 8) Web merkezi yalnızca bir reklam ya da 
bildiri sayfasından çıkarılarak etkileĢimli, gerçek zamanlı ve çift yönlü bir araç haline getirilmelidir. Web merkezlerinde 
sunulan bir pazarlama dokümanın her noktası etkileĢimli olmalıdır. 

Ġnternet‘te kullanılan bir diğer pazarlama iletiĢim aracı elektronik postadır. Elektronik posta ile pazarlama (EPP), 
elektronik posta sisteminin diğer Ġnternet araçları ile bir bütün olarak yürütülen, müĢterinin izni ve kontrolünde olan, 
iĢletme tarafından geri dönüĢleri ölçülebilen ve aĢamalardan meydana gelen bir pazarlama sürecidir (HaĢıloğlu, 
2007:92).  

Elektronik posta ile pazarlama, iĢletmelerin müĢteri tatminini sağlamada ve rekabet edebilmelerinde stratejik bir 
araç konumundadır. Ancak bu aracın doğru olarak kullanılmaması durumunda spam konumuna düĢülebilir. Ġzinsiz, tek 
veya toplu halde gönderilen reklam mesajları, aldatmaya yönelik bilgiler, virüs içerikli yazılımlar vb. kullanıcıyı 
rahatsız eden birçok uygulamada elektronik postanın kullanılması spam olarak kabul edilmektedir. AnlaĢılacağı üzere, 
bir iĢletmenin spam durumuna düĢmesi, müĢteri kaybıyla karĢı karĢıya kalmasına neden olabilir. 

EmailLabs (2006)‘ın tüketiciler üzerinde yaptığı bir araĢtırmada en etkili pazarlama iletiĢim aracının ne olduğu 
sormuĢtur. AraĢtırmaya katılanların %39‘u televizyonu öncelikli pazarlama iletiĢim kanalı olarak görmektedir. 
AraĢtırma kapsamındaki tüketicilerin %32‘si ise elektronik postayı pazarlama iletiĢim araçları arasında en etkili araç 
olarak ifade etmektedir. Ağustos – Eylül 2004 dönemlerinde yapılan bu araĢtırmanın sonuçlarına göre, en etkili 
pazarlama iletiĢim aracı olarak televizyon ilk sıradadır. Elektronik posta ile TV arasında sadece %7‘lik bir oran farkı 
bulunmaktadır. Elektronik posta kullanımının son yıllardaki artıĢından dolayı önümüzdeki yıllarda iletiĢim araçlarında 
ilk sırayı alması beklenmektedir.  

Kırcova (2005:110), Ġnternet üzerinden dağıtım kararlarını faaliyet türlerine göre ikiye ayırmıĢtır. Bunlardan ilki 
dağıtımın Ġnternet üzerinden yürütülebilir olduğu pazarlardır. Dağıtımı Ġnternet‘te yapılabilen dijital ürünler üç grupta 
toplanmaktadır: yazılım, multimedya ve elektronik metinler. Yazılımlar dijital ortamların bir ürünü olduğundan, 
bunların Ġnternet üzerinden dağıtımı çok kolaydır. Ayrıca özellikle film ve müzik dosyaları gibi multimedya dijital 
ürünleri de yaygın olarak Ġnternet üzerinden dağıtılmaktadır. Dijital ürünlerin üçüncüsü olan elektronik metinlerin en 
pratik ve maliyetsiz dağıtımı da yine Ġnternet ile mümkündür. Örneğin, Ġnternet‘teki kitap pazarının öncülerinden 
Amazon firması (amazon.com), mamullerini iki farklı yöntemle dağıtmaktadır. Birincisi basılı-ciltli (hardcopy) 
kitapların kargo gibi bilinen geleneksel yöntemlerle dağıtımıdır. Ġkincisi ise kitabın elektronik formata dönüĢtürülerek 
Ġnternet üzerinden dağıtımıdır. Diğer taraftan, Ġnternet‘te sunulan hizmetlerin de dağıtımı yine Ġnternet üzerinden 
gerçekleĢmektedir. Uzaktan eğitim faaliyetleri, forum veya e-posta grupları kullanılarak yürütülen danıĢmanlıklar, 
arama motorları ve yayıncılık, Ġnternet üzerinden dağıtımı mümkün olan hizmetlerdir. 

Ġnternet üzerinden dağıtım kararlarının faaliyet türlerine göre ikincisi, dağıtımı Ġnternet‘ten mümkün olmayan 
mamullerdir. Ancak bu mamullerin pazarlanmasında fiziksel dağıtım aĢamasına kadar olan süreçte Ġnternet 
kullanılmaktadır. Dijital olmayan mamuller olarak ifade edilen bu ürünlerin sipariĢleri ve hatta ödemesinin Ġnternet 
kanalı ile yapılması doğal bir yöntem haline gelmiĢtir. Örneğin müĢteri, Web üzerinden sipariĢ formunu doldurarak ve 
bir güvenlik protokolü ile kredi kartı bilgilerini girerek ödemeyi yapabilir. Daha sonra geleneksel dağıtım kanalları ile 
teslimat gerçekleĢtirilir (Kırcova, 2002: 93). Ayrıca tam zamanında üretim anlayıĢına dayalı B2B pazarında da Ġnternet 
kullanılmaktadır. Tedarik zincirinin tamamının bilgi teknolojileri ile yürütüldüğü bu alanda sistem tamamen 
otomasyona dayalı ve insan gücü olmaksızın yürütülebilmektedir.  

 
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimine (CRM) Dayalı Elektronik Posta ile Pazarlama (EPP) 

Bulunduğumuz yüzyılın ilk yıllarında, hiçbir sınıflandırılması olamayan ve sadece binlerce e-posta adresin 
bulunduğu veri setleri bir ürün olarak kabul edilmiĢ ve pazarda yer bulmuĢtur. Bazı iĢletmeler de sadece binlerce e-
posta adresinden meydana gelen bu ürünü, bir pazarlama aracı olarak algılayarak, hedef kitle hakkında hiçbir bilgi 
edinmeksizin reklam faaliyetleri yürütmeye çalıĢmıĢlardır. Oysaki bugün bu Ģekilde yürütülen faaliyetler bir pazarlama 
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çabası olarak dahi algılanmamaktadır. 
BaĢka bir ifade ile iĢletmeler hedef kitlelerini bir bütün olarak görmeleri yeterli değildir; çünkü o bütünü oluĢturan 

bireylerin her biri farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla iĢletmelerin müĢterileri ile birebir iliĢkileri son derece 
önemlidir. 

ĠĢletmenin bireysel müĢterisini bilecek bir mekanizması olduğunda, sadece ne satıldığını gösteren bir ürün kodu 
değil, iĢletmenin iĢ yaptığı bir müĢteri kodu olmaktadır. Yani burada taraflar iki yönlü bir iliĢkiye sahiptirler. 
OluĢturulan sistemlerle iĢletmeler müĢterilerini mümkün olduğunca çok detayları ile tanıyabilmektedir. Bu ise ancak 
biliĢim teknolojileri ile mümkündür. E-posta sistemi aracılığıyla, alıcının gelen e-postayı okuma, mesaj içindeki linklere 
tıklama ve zaman ayırma bilgilerine eriĢmek mümkün olduğundan, bu sistem günümüz müĢterileri ile birebir iliĢkide 
stratejik araç konumundadır.  

Diğer taraftan hedef kitle bütününü oluĢturan müĢterilerin nasıl farklı olduğunu bilmek, iĢletmeye önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Böylelikle iĢletmeye en çok değer getirecek müĢteri üzerinde yoğunlaĢtırmak mümkün 
olacaktır. Yine bireysel olarak faklı müĢterilerin ihtiyaçlarını tatmin etmek için tasarlanmıĢ müĢteriye özgün stratejiler 
yürütülebilir.  

Ayrıca giriĢimciler müĢteriyle etkileĢimlerini iyileĢtirmek zorundadır. Her yeni etkileĢim daha önceki etkileĢimden 
elde edilen bilgiye dayanmalıdır. MüĢteriyle her iletiĢim bir öncekinin bittiği yerden baĢlamalıdır. MüĢteriyle yapılacak 
olan verimli etkileĢimler müĢteri ihtiyaçları konusunda daha fazla bilgi sağlar. E-posta siteminde de benzer durum söz 
konusudur; müĢteriye aldığı e-postadaki mesajları okuma-tıklama durumlarına göre bir sonraki e-posta iletisi gönderilir.  

Bunların yanında iĢletme, müĢteriye doğru olan davranıĢının bir bölümünü müĢterinin değeri ve isteklerine göre 
uyarlamalıdır. ĠĢletmenin bir müĢteriyle devam eden bir öğrenme iliĢkisine girebilmesi için müĢterinin belirttiği 
ihtiyaçları karĢılaması gerekir. Bu ürünün kitlesel bireyselleĢtirilmesini veya hizmetin bazı unsurlarının müĢteriye özel 
hale getirilmesini gerektirebilir.  

Bu noktada Peppers ve Rogers (2004)‘in IDIC (identity, differantiate, interact, customize) modelini ele almak 
uygun olacaktır. AĢamaların oluĢturduğu bir süreçten meydana gelen bu model iki kategoriye ayrılmıĢtır: analiz ve 
eylem. Bunlardan birincisi olan analiz, IDIC‘nin ilk iki aĢamasını kapsar. Tanımlama (identity) ve farklılaĢtırma 
(differantiate) aĢamaları müĢterinin haberi olmadan, sahne arkasında gerçekleĢtirilir. IDIC‘nin son iki aĢaması ise eylem 
kategorisindedir. EtkileĢim (interact) ve bireyselleĢtirme (customize) müĢterinin sürece aktif katılmasını gerektirir. Bu 
aĢamalarda firmanın müĢteriyle iliĢki kurması zorunludur ve burada etkileĢim ve bireyselleĢtirme firma için iki ayrı 
yetenektir. Ayrıca bu yetenekler firmanın müĢteri stratejisini, kitlesel, niĢ veri tabanlı ve ya birebir öğrenme iliĢkisi 
belirlenmesinde önemlidir.  

MüĢteri iliĢkileri yönetimine dayalı elektronik posta ile pazarlama sisteminde müĢteri ile birebir olarak ve 
elektronik posta yazılımları kanalı ile pazarlama faaliyetleri gerçekleĢmektedir. ĠĢletme için oluĢturulan uygun CRM 
sistemi, uygulamalarını elektronik posta ile yürütmektedir. 

CRM‘e dayalı elektronik posta ile pazarlama kanalında, ―satıĢta öncelik‖ anlayıĢı yerine, ―müĢteri değerini ortaya 
koyma‖ anlayıĢı ön plandadır. Bu sistemin iĢleyiĢ tarzında, doğrudan pazarlama uygulamaları tamamen veritabanına 
dayalı olarak birebir ve otomatik olarak gerçekleĢir. Sistem yöneticisi ilgili CRM&e-posta yazılımına gerekli talimatları 
vererek otomasyonu devreye koyar ve sisteme sadece kontrol amaçlı müdahale eder. Talimatlar genellikle hangi gün, 
hangi müĢteriye, hangi mesajın gönderilmesi gerektiği bilgilerini içerir. 

Modelde aynı zamanda tüketici etkiler hiyerarĢisi süreci modelinden de yararlanılmıĢtır. AĢağıdaki Ģekilde bu 
araĢtırma grubunda kullanılması öngörülen etkiler hiyerarĢisi piramitler modeli gösterilmektedir. Verilerin toplanması 
ve geri dönüĢlerin ölçülmesi üç aĢamalı bir boylamsal çalıĢma sürecinden meydana gelmektedir. Boylamsal çalıĢma 
sürecinde bir taraftan hedef kitleye ait veriler toplarken, diğer taraftan katılımcıların mesajları açma ve mesaj 
içerisindeki iliĢimlere (link) tıklama düzeyleri takip edilmektedir. ġekil 1‘den de görüleceği üzere, birinci aĢama olan 
biliĢsellik aĢamasında hedef kitle sayısı fazla olmasına rağmen müĢterinin harekete geçiĢ oranı düĢüktür. Bu durumun 
aksi olan davranıĢ aĢamasında ise hedef kitle sayısı düĢük; ancak müĢterinin satın almaya yönelik harekete geçiĢ oranı 
yüksektir. BaĢka bir ifade ile bir tarafta hedef kitle büyüklüğü piramidi veri miktarında her geçen aĢamada azalma 
olurken diğer tarafta müĢteri satınalmaya yönelik harekete geçiĢ oranı piramidi veri miktarında artıĢ meydana 
gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 1. Etkiler HiyerarĢisi Piramitler ġeması 

 
AIDA/NAIDAS modeli baz alınarak geliĢtirilen bu modelde, EPP‘de yapılan uygulamaların, dikkat çekme, ilgi 

uyandırma, arzu yaratma ve harekete geçirme yönünden etkinliğinin belirlenmesi hedeflenmiĢtir. Yine, bu araĢtırma ile 
hedef kitlenin e-postayı kullanma ve okuma koĢuları, reklam içerikli e-posta mesajları hakkındaki görüĢleri, ilgi 
alanlarına göre e-posta mesajları, deneklerin seçilen ürünler hakkında görüĢlerinin etkiler hiyerarĢisi modeli ile 
belirlenmesi Ģeklinde uygulamalara ulaĢılması öngörülmüĢtür. 
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ġekil 2. CRM Dayalı EPP ġeması 

 
ġekil 2‘den görüleceği üzere modelin sol üst köĢesinde mesaj yer almaktadır. Mesajlar iki kısımdan meydana 

gelmektedir: bilgi içerikli ve reklam içerikli mesajlar. Mesajın içeriği aĢamalara göre değiĢmektedir. AĢamalar üç 
adettir. Bu aĢamalardan ilki, bilgi içerikli mesajların kullanıldığı biliĢsellik aĢamasıdır. Ġkincisi, etkileme aĢamasıdır. Bu 
aĢamada ise hem bilgi hem de reklam içerikli mesajlar kullanılabilmektedir. Modelin son aĢamasında, reklam içerikli 
mesajların ön planda olduğu davranıĢ aĢaması yer almaktadır. Bir alıcı mesajdan farklı Ģekillerde etkilenebilir ve bu 
doğrultuda tepki gösterebilir. Alıcının mesaj içerisindeki ilgi linklerinden bir ya da birkaçına tıklaması durumda karar 
iĢlemleri gerçekleĢir ve ardından bir sonraki mesajın gönderileceği zaman sürecine girilir. Sistem, alıcının linklere 
tıklamaması koĢulunda opt-out olup olmama durumunu sorgular. Eğer alıcı opt-out ederse, baĢka bir ifade ile kendisine 
e-posta gönderilmesini istemez ise süreçten ayrılır. Aksi halde, mesajı okuyup okumama durumu incelenir. Eğer mesaj 
okunmazsa yine süreçten ayrılma durumu ortaya çıkar. GeliĢtirilecek yazılımın temel iĢleyiĢi bu yöndedir. 

Modelin karar iĢlemleri aĢamalarında Bulanık AHS yöntemi yer almaktadır. Sürecin aĢamaları ve hesaplanması 
hakkındaki bilgiler, bu bölümün sonunda anlatılmıĢtır. CRM‘e dayalı EPP‘de karar iĢlemleri üç farklı birimde 
bulunmaktadır. En yoğun karar sürecinin yürütüldüğü birim, Karar ĠĢlemleri-(Ġlgi 1, Ġlgi 2, ..., Ġlgi n) birimidir. Bu 
aĢamada, gönderilen e-posta iletisi içerisindeki linklerin tıklanmasına göre bir sonraki iletinin ne olacağının kararı 
verilir. 
 
SONUÇ 

Rekabetin hızla yoğunlaĢtığı dünyamızda pazarlama, sadece pazar bölümüyle veya ana kütle ile iliĢki kurarak 
değil, bireylerle iliĢki kurarak mümkündür. Benzer durum e-posta ile yürütülen pazarlama faaliyetleri için de geçerlidir. 
Bugün, tutundurma çabası olarak toplu Ģekilde gönderilen e-postaların spam durumuna düĢmesi, baĢka bir ifade ile 
istenmeyen ya da iticilik uyandıran iĢletme durumuna düĢülmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle e-posta ile pazarlamada 
birebir iletiĢimin rolü önemlidir.  

elektronik posta ile pazarlamayı bir bütün olarak ele almak gerekmektedir. Yani bir elektronik posta ile pazarlama 
uygulamasının arka planında güçlü bir teknik altyapının bulunması, bu altyapının bir taraftan e-posta sistemini 
desteklerken, diğer taraftan elektronik posta ile pazarlama yazılımı ve Web sayfası ile uyumluluk içinde olması 
zorunludur. Yine elektronik posta ile pazarlamada iliĢkiyi, müĢterinin yönetmesi (CMR) anlayıĢı hakimdir. Yani, 
elektronik posta ile pazarlama uygulamasının tamamı, müĢterinin izni ve kontrolü doğrultusunda gerçekleĢmelidir. 
Ayrıca gönderilen bir mesajın geri dönüĢlerini takip etmeme iĢlemi, elektronik posta ile pazarlamada yapılan 
hatalardandır. Çünkü EPP uygulamasında, müĢteri davranıĢlarının takibi, ölçümü ve analizi göz ardı edilemez. Tüm bu 
faktörlerin yanında, elektronik posta ile pazarlama uygulaması, aĢamalardan oluĢan bir süreçten meydana gelmektedir. 
Her aĢamada elde edilen sonuç, bir sonraki aĢamanın stratejisini belirlemeye yardımcı olur. 

CRM‘e dayalı EPP modeli, e-posta alıcısının mesaj içerisindeki linklere yaptığı tıklamaların sistem tarafından 
izlenebilmesi temeline dayalıdır. Mesajı alan cevaplayıcı bu linklerden en az birine tıkladığında biliĢsellik aĢaması 
baĢlamıĢ olacaktır. Hangi linke ne sıklıkla tıklaması durumuna göre bir sonraki mesajın içeriği belirlenir. Ayrıca tekrarlı 
gönderimlerdeüç karar iĢlem kriterleri bulunmaktadır. Birincisi linke tıklama durum ve sıklığı; ikincisi opt-out, yani 
mesaj gönderilmesini istememe durumu; üçüncüsü mesajı okuma/okumama durumu Ģeklindedir. Dolayısıyla iĢletmeler 
potansiyel müĢterileri ile kuracakları e-posta iletiĢimlerinde spam durumuna düĢmemek için EPP tanımına uygun 
hareket etmeli ve CRM‘e dayalı EPP modelinden yararlanmaları tavsiye edilmektedir. 
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Özet 

Hızla geliĢen günümüz dünyasında mal ve hizmetlerde artarak kendini gösteren sayı ve çeĢitlilik, sosyal, kültürel, 
ekonomik, demografik ve teknolojik alanlarda görülen olağanüstü değiĢim, her alanda ve düzeyde artan rekabeti, bilgi 
birikim düzeyini ve en önemlisi iĢletmelerin farklılığa olan istek ve ihtiyaçlarını arttırmaktadır.  

Dinamik küresel pazarlarda inovasyon ile birlikte değerlendirildiğinde marka yönetimi, iĢletmelere sahip olunan 
tüm varlıkları harekete geçirerek markayı koruma, yaĢatma ve değerini arttırma çabalarını sürdürülebilir bir yapıya 
kavuĢturmada önemli bir yol gösterici olmaktadır. Bugün bir markanın değeri tüketicisine sunduğu ürünlerin kalitesi 
kadar tüketicinin hayatındaki yeri ve önemine de bağlıdır. Marka, tüketicinin önemli olduğunu düĢündüğü açık bir yarar 
sunmadığı sürece, yaĢanan süreç ve markanın boyutu hiçbir Ģey ifade etmemektedir. ĠĢletmelerin inovasyon kapasiteleri 
ve inovasyonel davranıĢ biçimleri aynı zamanda pazar performansını ve markalaĢma düzeyini de etkilemektedir. 
BaĢarılı markalar, pazarda inovasyonel yapılarıyla da dikkat çekmektedirler. ĠĢletmelerin inovasyonel örgüt yapıları 
yüksek marka performansını ve markalaĢma sürecini ve müĢteri beklentilerini karĢılayabilme özelliğini de ortaya 
çıkarmaktadır. Bununla beraber iĢletmelerin geliĢtirdikleri inovasyonları markalaĢtırabilmesi ve marka kültürü 
oluĢturabilmesi, iĢletmenin inovasyon ve yaratıcılığına oldukça büyük bir ivme kazandıracaktır. ÇalıĢmamızda 
inovasyon yönetimi ile marka yönetimi arasındaki iliĢkileri ve etkileĢim noktalarını incelemek amacı ile Türkiye 
Mobilya Sanayicileri Derneğine (MOSDER) kayıtlı mobilya üreticisi üyelere yönelik bir araĢt ırma gerçekleĢtirilmiĢ ve 
elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġnovasyon Yönetimi, Marka Yönetimi, Ġnovasyon ve Marka Yönetimi EtkileĢimi 
 

Abstract 
Rapidly growing in today's world by characterizing increasingly number and diversity of goods and services; 

remarkable change in social, cultural, economic, demographic and technological areas is redounded increasing 
competition that in every field and at every levels, level of knowledge and the most important thing is differences in 
needs and demands of enterprises.  

When brand management is taken together with innovation in dynamic global markets, by activating all assets that 
belong to enterprises, is an important guide to reach a sustainable structure efforts of protecting, surviving and 
increasing the value of the brand. Today the value of a brand depend on the quality of the products that serve to 
consumer and also the place and importance in the consumer's life. Process and brand size don‘t mean a thing as long as 
the consumer thinks that the brand doesn‘t offer an important clear benefit. At the same time innovation capacities of 
enterprises and their innovational behaviours effect to market performance and branding level. Successful brands also 
attract attention with their innovational structure. Innovational organizational structures of enterprises reveal the feature 
of capability to meet high branding performance and branding duration and customer expectations. Nonetheless, ability 
of branding the innovations by enterprises and ability of creating the brand culture will accelerate quitely to innovation 
and creativity of enterprise. In our study a research has been conducted to furniture manufacturer members that 
registered to Turkey Furniture Industrialists Association with the aim of searching relations and interactions between 
innovation method and brand management and the data that obtained from this study has been analyzed by statistical 
methods. 

Key Words: Innovation Management, Brand Management, Innovation and Brand Management Interaction 
 

1. GiriĢ 
Dünyada yaĢanan rekabet ortamında baĢkalarının çalıĢmalarını ve ürünlerini taklit ederek ayakta kalabilmek 

gitgide zorlaĢmaktadır. Piyasa koĢullarını ve gereksinimlerini hissederek, sezerek, özgün, farklı ve belki de sıra dıĢı 
ürünlerin geliĢtirilmesi ve pazarlanması gerekmektedir. Ülkelerin rekabet gücünün arttırılmasında inovasyon 
etkinliklerinin yaĢamsal rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Ġnovasyon kıran kırana rekabetin olduğu günümüz ortamında 
firmaların bu rekabetten fayda sağlaması adına organizasyon ve yönetim anlayıĢlarını Ģekillendirerek bu yönde 
çalıĢmaları teĢvik eden bir kuram olarak karĢımıza çıkmaktadır. MüĢterilerin tercihlerindeki etkin marka olgusu, 
firmaların markalaĢmaya olan ilgilerini arttırmaktadır. MarkalaĢma, müĢteriler ile ürün arasında duygusal bir kimlik 
yaratma eylemine dönüĢmüĢtür. 

Marka yönetim sistemi ve markalama stratejileri, tüketicilerin pazardaki ürünlerin birbirinden farklılıklarını ayırt 
edebilmesi ve tekrar satın alabilmelerini sağlamaktadır. Bu sebeple firmaların araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına ve 
kaliteye verdikleri önemi arttırarak, kendi markalarını kendilerinin oluĢturacağı farklı ve yeni pazarlama kanalları 
oluĢturma yollarını aramaları ve bunları en kısa zamanda hayata geçirecek uygulamalara öncelik vermelidirler. 

 

2. Kavramsal BakıĢ: 

2.1. Ġnovasyon ve Ġnovasyon Yönetimi 
Ekonomik ve toplumsal değerler yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde ve iĢ yapıĢ yöntemlerinde yapılan 

değiĢiklik, farklılık ve yenilikler ―inovasyon‖ olarak adlandırılmaktadır. Ġnovasyon ile ilgili birçok tanımla 
karĢılaĢılmaktadır. Bu tanımlar incelendiğinde, tanımlamaları yapanların kendi bakıĢ açılarına göre önemsedikleri 
unsurların altını çizmek istedikleri anlaĢılmaktadır. 

Ġnovasyon, iĢletmelerin rekabet üstünlüğü elde etmesinde, karlarının ve nakit akıĢlarının artmasında, sektörde 

mailto:ozlem.isik@bayar.edu.tr
mailto:zsati@istanbul.edu.tr


3. Uluslararasi GiriĢimcilik Kongresi 

 

309 

rakiplerin önünde yer almasında belirleyici bir yol, güçlü bir rekabet silahıdır. Ġnovasyon, bir birey ya da baĢka bir 
uygulayıcı birim tarafından yeni kabul edilen bir düĢünce, uygulama veya nesne olarak tanımlanabilir. Ġnovasyon, 
değiĢim, yaratıcılık, geliĢme ve risk alma kavramları ile bütünleĢmiĢ uzun dönemli bir performans göstergesidir. 
Ġnovasyon, eskiden bir dâhinin bir buluĢ yapması ya da birinin bir fikri alıp ticari bir faydaya dönüĢtürmesi olarak 
görülmekteydi. Ancak bugünün iĢ dünyasında inovasyon, bir kerelik değil, tekrarlanabilir, sistemleĢtirilebilir ve 
Ģirketlerin yapısına yerleĢtirilebilir bir süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır (Zerenler vd., 2007: 659). 

DeğiĢime olan istek, yeniliğe açıklık ve giriĢimcilik ruhuyla özdeĢleĢen bir kültürün ürünüdür. Firmalar için 
inovasyon verimliliği ve karlılığı arttırdığından, yeni pazarlara girilmesini ve mevcut pazarın büyütülmesini 
sağladığından önemli bir rekabet aracıdır. Verimli, karlı ve rekabet gücü yüksek firmaların faaliyet gösterdiği 
ekonomiler kalkınır, geliĢir ve küresel ölçekte rekabet avantajı kazanır (Arıkan v.d., 2003: 362). 

Schumpeter‘in tanımına göre inovasyon; ticari olarak kullanılan mallarda, yeni buluĢlar yapacak geliĢmeler için 
faaliyet göstermektir. Drucker‘e göre ―ticaret‖ sadece iki temel fonksiyondan oluĢmaktadır ve bunlar pazarlama ve 
yeniliktir. Bunlara göre inovasyon; yeni bilgiyi kullanarak yeni ürünler üretme giriĢimi ve müĢteri memnuniyeti 
sağlamaktır. Bununla birlikte bazı bilim adamlarına göre inovasyon buluĢ yapmanın ilk adımını oluĢturmaktadır (Shyu, 
2001: 228).  

Ġnovasyon bir bilim veya teknoloji değil, bir değerdir. Ġnovasyonun ölçüsü çevre üzerindeki etkinliğindedir. Bu 
yüzden bir iĢletmede inovasyon daima pazar odaklıdır. (Durna, 2002: 5). Firmalar dıĢ çevre etkilerini olumlu bir Ģekilde 
kullanmayı baĢardıkları ölçüde inovasyonun kilit noktasında yer alacaklardır. Firmalar, dünya ekonomisinde yaĢanan 
hızlı dönüĢüm sonucunda fiyat dıĢı alanlarda daha çok rekabet eder hale gelmiĢlerdir. Bunu gerçekleĢtirebilmenin yolu 
ise inovasyon yapabilme yeteneğine sahip olmaktan geçmektedir. Bu yetenek sayesinde firma değiĢen Ģartlara uyum 
sağlayabilmekte ve rekabet gücü kazanmaktadır. Rekabet gücü kazanmak ve bu gücü koruyabilmek bu yeteneğin 
varlığına bağlıdır (Tiryakioğlu, 2004: 512). 

Son yıllarda, entellektüel sermaye kavramı da hem yönetim alanında araĢtırma yapan kiĢiler hem de yöneticiler 
arasında önemi giderek artan bir kavram haline gelmiĢtir. Entelektüel sermaye bir Ģirketin bu varlıklarını ve yarattığı 
iĢletme değerini görmesinin alternatif bir yoludur. Entelektüel sermaye, bilgi yoğun iĢletmelerin ortaya çıkıĢı ile 
çalıĢanların ve dıĢ paydaĢların bilgiyi üretme ve kullanabilme kapasitesine göre Ģekillenmektedir. Ayrıca, yeni bilgi 
teknolojileri yeni çalıĢma ve örgütlenme metodlarını mümkün kılarak yenilikçiliği hayata geçirmede gerekli zemini 
oluĢturmaktadır (Drejer, 2002: 4-17). 

Drucker, inovasyon yönetimi kavramını ―iĢletmelerin iç ve dıĢ çevredeki değiĢimlere uyum sağlayabilmek için 
düzensiz ve karmaĢık yapının yanı sıra yönetimsel faaliyetlerini harekete geçirerek bir süreç içerisinde gerçekleĢtirme 
faaliyetleri‖ olarak tanımlamaktadır. Ġnovasyon tek baĢına kullanıldığı zaman, süreci ifade ederken inovasyon yönetimi 
kavramı olarak kullanıldığında inovasyonun uygulamada kontrol edilebilmesi ve yönetilmesini de ifade eder (Drucker, 
2003: 120). 

Ġnovasyon yönetimi bir firmada, tüm inovasyon türlerinin (ürün, hizmet, organizasyonel, pazarlama) ve bilimsel, 
teknolojik ve idari süreçlerin tamamının yönetilmesini tanımlar (Elçi, 2006: 172). 

Ġnovasyon çalıĢmalarının en verimli Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi ve sonucunda iĢletme için faydalı bir çıktının 
oluĢturulabilmesi için en iyi Ģekilde yönetilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca inovasyon yönetiminin performansının 
değerlendirilmesi ve geri bildirimlerle eksik kalan yönlerin iyileĢtirilmesi oldukça faydalı olacaktır. Aksi takdirde en iyi 
yönetim süreçlerinde dahi yaĢanan aksaklıkların tekrar etmesi ve iĢletmelere zaman kaybettirmesi kaçınılmaz hale 
gelebilecektir. 

 

2.2. Marka ve Marka Yönetimi 
Marka ürüne kimlik kazandırma yoluyla rakiplerine göre ayırıcı üstünlük yaratma iĢlevini yerine getirerek rekabet 

gücünü arttırmakta ve bu sayede iĢletmeye soyut bir avantaj sağlamaktadır. ĠĢletmeler markalarıyla ürünlerine sağlamıĢ 
olduğu kimlikler sayesinde bölümleme yapılması zor olan pazarlarda ürüne rekabet avantajı kazandırabilmektedirler. 
Çünkü tüketiciler kendi kimliklerini ya da sahip olmayı arzu ettikleri kimlikleri yansıtan markalara karĢı olumlu 
tutumlar geliĢtirmekte ve bu markalara karĢı bağlılık düzeyleri artmaktadır (Tek, Özgül, 2005: 302-303).  

556 sayılı KHK‘ de marka; ―bir iĢletme mal veya hizmetlerini bir baĢka iĢletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt 
etmeyi sağlaması koĢuluyla, kiĢi adları dahil, özellikle sözcükler, Ģekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya 
ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve 
çoğaltılabilen her türlü iĢaretleri içerir.‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Marka, müĢterilerin ve tüketicilerin algıladıkları duygusal ve iĢlevsel getirilere dayanan izlenimlerinin ayrı bir yer 
yaratması sonucunu getiren, içselleĢtirilmiĢ bir özetidir (Knapp, 2000: 7). BaĢka bir tanımlamaya göre marka, ürettikleri 
ürün aracılığı ile müĢterilere ulaĢtırmak istedikleri belirli bir takım özellik, yarar veya hizmetlerin sürekli sunulacağı 
konusunda iĢletmeler tarafından verilen bir sözdür (Campbell, 2002: 208). 

Gerçek bir marka yaratmak, yönetmek ya da geliĢtirmek için; marka gibi düĢünmek, bir marka vaadi sunmak, 
optimum marka mesajıyla iletiĢim kurmak, markayı yaĢamak ve markayı güçlendirmek gerekir. Ayrıca kurumda yer 
alan herkesin, markanın amacını ve özünü tüketicilere nasıl ulaĢtıracakları konusunda kiĢisel anlayıĢlarının olması 
gerekir (Knapp, 2000: 125). 

Rekabet koĢullarının yoğun olduğu ve bu rekabetin kıyasıya devam ettiği pazarlarda firmalar varlıklarını devam 
ettirebilmek, rakiplerin arasından sıyrılıp farklılaĢabilmek için yoğun arayıĢlar içerisindedirler. Yeni ürün sunumuyla 
baĢlayan farklılık yaratma çabaları, zaman içinde düĢük maliyetli üretim, toplam kalite yönetimi uygulamaları 
sürecinden geçerek müĢteri hizmetleri ve müĢteri iliĢkilerine doğru bir geliĢim göstermiĢtir. Bu süreç sonucunda müĢteri 
tatminini gerçekleĢtirmeye yönelik çalıĢmalar ise marka yönetiminin önemini ortaya çıkarmıĢtır (Aktuğlu, 2004: 45). 

Marka yönetimi bir süreç olup markanın oluĢturulmasıyla son bulmamaktadır. Markanın varlığını sürdürebilmesi 
ve kendinden beklenilen olumlu katkıyı firmaya sağlaması için baĢarılı bir Ģekilde yönetilmesi gerekmektedir (Aydın, 
2005: 13). 

2000‘li yıllardan itibaren artan değiĢim iĢ çevrelerinde yeni düzenlemeleri gerekli kılmıĢ, rekabet üstünlüğü elde 
edilebilmesi için genel eğilim müĢteri odaklı iĢ stratejileri olarak belirlenmiĢtir. Yoğun rekabet ve dinamik küresel 
pazarlar, firmaların sahip oldukları markaları koruma, yaĢatma ve değerini arttırma çabalarının yoğunlaĢmasını da 
etkilemiĢtir. Marka değerini arttırma amacıyla gerçekleĢtirilen marka yönetimi kavramı, değiĢen dünya düzeninde 
kendini uyarlamaya çalıĢmaktadır. DeğiĢen anlayıĢa göre bir markanın değeri ancak tüketicisine sunduğu ürünlerin 
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kalitesi kadar tüketicinin hayatındaki yeri ve önemine de bağlıdır (Dereli, Baykasoğlu, 2007: 140). 
Marka yönetimi özellikle, geleceği tahmin edilemeyen satıĢ çabalarıyla, fiyat indirimleri üzerindeki belirgin 

baskıları elimine etmek, ürüne hareket kazandırmak ve satıĢları arttırmak amacıyla ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde marka 
yönetimi, bir pazardaki yoğun iletiĢim karmaĢasından kurtulabilmenin anahtarı olarak görülmekte; markaya ait örgütsel 
ve bireysel farklılıkların ve faaliyetlerin hemen tanınmasını sağlamak amacına hizmet etmektedir. Marka yönetiminin 
temel faaliyet alanı, marka yaratmak ve o markanın sürekliliğini sağlamak olarak özetlenebilir (Karpat, 2000: 207-208). 

Firmalar, pazarda baĢarılı olabilmek ve yaĢamlarını sürdürebilmek için her yıl marka imajını yerleĢtirmek, iletiĢim 
stratejilerinde marka kiĢiliğini vurgulamak, tüketicilerin marka tercihlerini yönlendirmek için büyük bütçeler 
ayırmaktadır. Bütün bu çabaların altında yatan en önemli faktör ise tüketici nezdinde markanın değerini 
güçlendirmektir. Buna bağlı olarak marka değeri; tüketici tarafından satın alınan, fiziksel özelliklerinin yanı sıra 
duygusal bağlantısı, Ģahsiyeti olan ve tatmin yaratan bir karıĢım, yani inĢa edilen bir markadır (Borça, 2003: 70). 

 

2.3. Ġnovasyon Yönetiminin Marka Yönetimi Üzerindeki Etkileri 
Her marka bir kiĢilik ile iliĢkilendirilmiĢtir. Ġnovasyon bu kiĢiliği dinamik bir Ģekilde sürdürmekte ve 

yönlendirmektedir. Ġnovasyon ile birlikte ele alınan marka yönetimi, marka yaratma, marka kiĢiliğini oluĢturma, marka 
konumlandırma, marka algısını sürekli geliĢtirme ve canlı tutma, marka bilinirliliğini artırmaya ve markayı korumaya 
iliĢkin çalıĢmalarda önemli görevler üstlenecektir. Organizasyonlar markaya bağımlı müĢterilerini korumak ve yeni 
müĢteriler elde etmek için marka bilinirliğini ve inovasyonu dikkatli bir Ģekilde oluĢturmak zorundadırlar. Ġnovasyon 
sadece marka kiĢiliğinin bir görünüĢü değil aynı zamanda markaya dinamizm de kazandırmaktadır. DeğiĢiklik yapma 
gibi görüĢler sadece inovasyon, müĢteri bağlılığı ve marka bileĢimini desteklemektedir (Bhot, Bowender, 2001: 26). 

Bir markanın, değerinin altında yatan etkileri farklı pazarlama eylemlerinin sürekli ve kümülatif etkinlikleri 
olduğu görülmektedir. Özellikle, bir markanın altında yatan değerini onun sermayesi ya da gelir primi vasıtasıyla 
tanımlamanın, yüksek sermayeli markaların, promosyon çabalarının uzun vadeli etkinliliğini ortaya çıkaran pazar içinde 
sabit bir güce sahip olmalarıyla tanımlandığı düĢünülmektedir. Dahası, inovasyon değer oluĢumunun bir dönüm noktası 
olduğu için ayrıca bir markanın yeni ürün tanıtımları üzerine de odaklanılmaktadır. Özellikle, yeni ürün tanıtımlarının 
promosyon dönüĢ etkisinin kapsamını ve marka çeĢitlilik sermayesinin getirilerinin farklılık gösterip göstermediğini 
göz önüne alarak, direk ve tamamlayıcı etkileri de incelenmektedir (Slotegraaf, Pauwels, 2008: 293). 

ĠĢletmedeki çalıĢanların inovasyonu benimseme kapasitesinin yüksek olduğu takdirde, pazarlama bilgisi ve 
pazarlama inovasyonu arasındaki iliĢki de yüksek olacaktır. ĠĢletmenin benimseme kapasitesinin, iĢletmedeki bölümler 
arası koordinasyon, bilgi paylaĢımı ve iĢbirliği üzerindeki etkileri açıktır. ÇalıĢanlar arasındaki güven derecesi yüksek 
olursa, bölümler arası koordinasyon ve iĢbirliği, güven derecesi düĢük olana göre yüksek olacaktır. Yine aynı Ģekilde 
çalıĢanlar arasındaki kültürel farklılıklar düĢük olduğunda, çalıĢanlar arasındaki koordinasyon ve iĢbirliği, kültürel 
farklılıkların yüksek olduğu örgüte göre daha fazla olacaktır. Örgütsel öğrenme, bölümler ve çalıĢanlar arası bilgi 
transferinin yüksekliği sonucunda etkin hale gelecektir. Bu bilgi paylaĢımının sonuç olarak örgütün yüksek pazarlama 
bilgisini ve bu bilginin de pazarlamada inovasyonu doğuracağı kesindir (Hanvanich, 2002: 12). 

Marka yönetiminde ilk faaliyet markanın tüketici zihninde konumlandırılmasıdır. Artan rekabetle birlikte, 
firmaların uzun süre ayakta kalabilmeleri için inovasyon yapmaları ve yeni ürünlerin pazardaki konumlarını sürekli 
güçlendirmeleri gerekmektedir (Uzun, 2004: 59). Marka yöneticilerinin markayı oluĢtururken marka stratejileri 
hakkında kararlar vermeleri gerekmektedir. ĠĢletmelerin mal ya da hizmetlerini markalarken müĢteri analizi, rekabet 
analizi ve kiĢisel analiz yapmaları gerekmektedir. 

Sabancı Holding bünyesindeki Advansa‘nın geliĢtirdiği Coolmax elyafı yeni bir tür kumaĢtır. Bu kumaĢ UV 
ıĢınlarından, lekelerden hatta bakterilerden bile koruma özelliklerine sahiptir. Teri dıĢarı atarak hızlı kurumayı da 
sağlayan Coolmax‘ın aynı zamanda serin tutma, rahatlık ve yumuĢaklık gibi özelliklere de sahip olduğu ifade 
edilmektedir (www.sabanci.com, 2008). Vitra‘nın çocuklar için geliĢtirdiği ―Junior Banyo‖ kreĢ ve anaokullarını hedef 
almıĢtır. Tasarımda tamamen çocuk ergonomisi düĢünülmüĢtür. 

MüĢteri duygularına değer vererek oluĢturulabilen markalaĢma süreci iĢletmenin inovasyon yapısının 
sürdürülebilirliğini de arttırmaktadır. ĠĢletmelerin inovasyon kapasiteleri ve inovasyonel davranıĢ biçimleri aynı 
zamanda pazar performansını ve markalaĢma düzeyini de etkilemektedir. BaĢarılı markalar, pazarda inovasyonel 
yapılarıyla da dikkat çekmektedirler. ĠĢletmelerin inovasyonel örgüt yapıları yüksek marka performansını ve 
markalaĢma sürecini ve müĢteri beklentilerini karĢılayabilme özelliğini de ortaya çıkarmaktadır (Weerawardena v.d., 
2006: 40-41). Luxel firması yıllardır halk arasında davul fırın olarak da adlandırılan yuvarlak tepsili fırınları 
üretmekteydi. Geleneksel üretim tarzı yuvarlak tepsili taĢınabilir fırınlar olan Luxel firması, kırsal alanlarda yaĢayan 
tüketici gruplarından modern yaĢam düzenine geçen tüketici topluluklarına doğru çok önemli bir atılım, stratejik 
inovasyon yapmıĢtır. 2009 yılı itibarı ile firma ―gelenekseli reddetmeden modernleĢiyoruz‖ sloganı ile kare ve 
dikdörtgen tepsili fırınları pazara sunmuĢtur. Bu sunum ile Luxel firması, sistematik bir yaratıcılık yaklaĢımı ile ürün ve 
hizmetleri farklılaĢtırmayı, onlara değer katarak rekabet gücü kazandırmayı ve yapılan iĢi daha kârlı hale getirmeyi 
amaçlamıĢtır (IĢık, 2010: 119). 

Ġnovasyonların sürdürülebilirliği için marka tabanlı olması ve marka yönetimini tavizsiz uygulanması büyük önem 
taĢımaktadır. ĠĢletmelerin geliĢtirdikleri inovasyonları markalaĢtırabilmeleri ve marka kültürü oluĢturabilmeleri 
inovasyon ve yaratıcılık yeteneklerine büyük bir ivme kazandıracaktır (Jolly, 2005: 126). 

 

3. Mobilya Sektörüne Yönelik Bir AraĢtırma: ÇalıĢmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
Günümüz dünyasında ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması, bilgi, iletim ve ulaĢtırma teknolojilerinde 

yaĢanan hızlı değiĢimler, yeni teknolojik geliĢmeler, ürün çeĢitliliğindeki artıĢlar, pazara sunulan ürünlerin yaĢam 
sürelerindeki kısalmalar, tüketicilerin haklarının farkında olarak giderek daha fazla talepkar olmaları, iĢletmelerin 
paydaĢlarıyla uzun süreli iliĢkiler geliĢtirmeleri gereği gibi nedenlerle oluĢan baskılar iĢletmelerin inovasyonu ve marka 
yönetimini bir arada ele alıp yönetmelerini zorunlu kılmaktadır.  

Ġnovasyonu yönetmek zor olduğu kadar aynı zamanda karmaĢıktır. Nadiren düz bir doğrultuda gider. Sürecin her 
aĢamasında ortaya yanıtlanması güç sorular ve sorunlar çıkar. Ama bir inovasyonu gerçekten test etmenin yolu, 
iĢletmenin kendi içinde baĢarılı olup olmadığına bakmaktır. Bir inovasyonun ortaya koyacağı sonuçlar önceden 
kestirilemeyebilir (Barker, 2001: 89). Ġnovasyon yapmayı büyük bir dikkatle yönetme gereği, en baĢta onun 
öngörülemez olmasından kaynaklanır. Ġnovasyon yapmak önemli bir iĢtir. Her çalıĢma gibi onun da örgütlenmesi ve 
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ihtiyaç duyduğu özel yönetim anlayıĢının tüm unsurlarıyla uygulanmasını gereklidir (Barker, 2001: 90). 
Bu araĢtırma ile iĢletmelerde kullanılan inovasyon ve inovasyon yönetiminin, marka yönetimi üzerindeki 

etkilerinin neler olabileceğinin saptanması amaçlanmıĢtır. Bununla beraber, bu araĢtırma ile mobilya sektöründeki 
markalaĢmıĢ iĢletmelerin marka yönetim sürecinde inovasyon ve inovasyon yönetiminden ne kadar etkilendikleri 
incelenmekte ve aralarındaki iliĢkiler belirlenmeye çalıĢılmaktadır.  

TÜĠK 2002 Genel Sanayi ve ĠĢyerleri Sayımı sonuçlarına göre sektörde faaliyet gösteren resmi kayıtlı iĢletme 
sayısı 29.346 olup istihdam edilen kiĢi sayısı ise 92.567‘dir. Sektörde sigortasız çalıĢan eleman sayısı hesaba 
katıldığında gerçek istihdamın bunun çok üzerinde olduğu söylenebilir. Ürünlerin perakende satıĢının da yapıldığı 
iĢletme sayısı 32.382 olup bu alanda istihdam edilen kiĢi sayısı 67.319‘dur. Ġmalat ve perakende satıĢta çalıĢanların 
sayısı birlikte değerlendirdiğinde doğrudan istihdam edilen eleman 159.886‘dır. Ancak 2006 yılı MOSDER verilerine 
göre sadece 14 firmanın istihdam sayısı 16.214‘tür. Buna göre, Türkiye genelinde mevcut istihdamın çok daha 
yukarılarda olması beklenir. Mobilya üretim sektöründe önemli kuruluĢların istihdam sayıları, yerleĢim yerleri ve 
kuruluĢ yılları Tablo 1‘de verilmiĢtir (DPT, 2007: 125). 

 
Tablo 1: Mobilya Üretim Sektöründe Önemli KuruluĢların Ġstihdam Sayıları, YerleĢim Yerleri ve KuruluĢ 

Yılları 
Sıra 

No 

 

KuruluĢ Adı Yer 

 
Yabancı 

Sermaye 

Payı(%) 

ĠĢçi 

Sayısı 

 

KuruluĢ 

Tarihi 

1 Ġstikbal Kayseri - 4000 1992 

2 Bellona Kayseri - 4000 1995 

3 YataĢ Kayseri 50 1350 1987 

4 Tepe Mobilya Ankara - 1224 1993 

5 Kilim Kayseri - 1200 1977 

6 Ġpek Mobilya Kayseri - 753 1991 

7 DoğtaĢ Mobilya Çanakkale - 600 1987 

8 Kelebek Düzce - 550 1935 

9 Alfemo Ġzmir - 550 1989 

10 ĠdaĢ Ġstanbul - 500 1960 

11 Konfor Ġzmir - 475 2003 

12 Çilek Bursa - 474 1995 

13 Koleksiyon Tekirdağ - 318 1971 

14 Seray Ankara - 300 1950 

Toplam ĠĢçi Sayısı: 16.294 

 
Kaynak: Sektör Temsilcileri ve MOSDER, 2006 Not:* 300 ve üzeri iĢçi çalıĢtıran kuruluĢlar dikkate alınmıĢtır. 
 
Ġnovasyon yönetiminin, marka yönetimi üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile Türkiye Mobilya Sanayicileri 

Derneğine kayıtlı olan markalaĢmıĢ mobilya firmalarına yönelik anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. MOSDER‘e kayıtlı 
29 iĢletmenin 20‘si anketimizi cevaplamıĢ, cevaplamayan 9 iĢletmeden 5‘i borsaya açık iĢletmeler oldukları için 
cevaplayamayacaklarını belirtirken, 4 iĢletme neden belirtmemiĢtir Anketteki soru türleri olarak, çoktan seçmeli, iki 
Ģıklı ve 5‘li likert ölçeği tercih edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar istatistiksel açıdan analiz edilmiĢtir. Analiz sırasında 
SPSS paket programı kullanılmıĢtır. Analiz teknikleri olarak frekans tablolarından faydalanılmıĢtır. Spearman sıra 
korelasyon katsayıları yardımıyla korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

 
3.1.ÇalıĢmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi  
Tablo 2‘deki sonuçlara göre inovasyon kavramını iĢletmelerin %5‘i ―çevreye uyum sürecini kolaylaĢtırabilmek 

için örgüt yapısı veya süreçlerinde yapılan değiĢimlerdir‖, %10‘u ―yeni teknolojiyi kullanabilmektir‖, %85‘i 
―yaratıcılığın ön plana çıkarılarak yeni hizmet tasarımları ve iĢ süreçleri oluĢturulmasıdır‖ Ģeklinde tanımlamıĢlardır. 

 
Tablo 2: Ġnovasyon Kavramı Tanımlamasına Ait Betimsel Ġstatistikler 

 Frekans Yüzde 

Çevreye uyum sürecini kolaylaĢtırabilmek için örgüt 

yapısı veya süreçlerinde yapılan değiĢimlerdir 
1 5 

Yeni teknolojiyi kullanabilmektir 2 10 

Yaratıcılığın ön plana çıkarılarak yeni hizmet 

tasarımları ve is süreçleri oluĢturulmasıdır 
17 85 

Toplam 20 100 

 
Ankete katılan iĢletmelerin iĢletmelerine uygun olan tanımlamasına ait betimsel istatistikleri Tablo 3‘de 

verilmiĢtir. ĠĢletmelerin %10‘u iĢletmesini ―bulunduğumuz pazarda mevcut olan inovasyonları kendi iĢletmemize 
uyarlayabiliriz‖, %30‘u ―bulunduğumuz pazarda baĢarılı olan inovasyonları aynı Ģekilde uygulayabiliriz‖, %60‘ı ―yeni 
tasarımlarla pazarda markalaĢmıĢ bir iĢletmeyiz‖ Ģeklinde tanımlamıĢlardır. 
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Tablo 3: ĠĢletmelere Uygun Tanımlamalara ĠliĢkin Ġstatistikler 

 Frekans Yüzde 

Bulunduğumuz pazarda mevcut olan inovasyonların tasarımlarını kendi 

iĢletmemize uyarlayabiliriz 
2 10 

Bulunduğumuz pazarda baĢarılı olan inovasyonları aynı Ģekilde 

uygulayabiliriz 
6 30 

Yeni tasarımlarla pazarda markalaĢmıĢ bir iĢletmeyiz 12 60 

Toplam 20 100 

 
Ankete katılan iĢletmelerin inovasyon faaliyetlerinin değiĢik alanlara etkisine ait betimsel istatistikleri Tablo 4‘te 

verilmiĢ olup, tabloya iliĢkin güvenilirlik düzeyi 0.752 olarak elde edilmiĢtir.  
Güvenirliği değerlendirebilmek için Alfa Yöntemi(Cronbach Alfa Katsayısı) kullanılacaktır. Bu yöntem Likert 

ölçekli sorularda kullanılır. Likert ölçeğinde bir konuyu ölçen k sayıda ifade bulunmaktadır. Alfa(b) katsayısı 0-1 
arasında pozitif bir değerdir. ifadeler arasındaki korelasyon ne kadar yüksek çıkarsa, alfa katsayısının da yüksek çıkma 
olasılığı da artacaktır (Nakip, 2006: 147-148). 

Alfa katsayısının bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı olarak da ölçeğin güvenirlik durumu aĢağıda verilmiĢtir: 
0, 00 _ a < 0, 40 ise ölçek güvenilir değildir,  
0, 40 _ a < 0, 60 ise ölçek düĢük güvenilirliktedir,  
0, 60 _ a < 0, 80 ise ölçek oldukça güvenilirdir,  
0, 80 _ a < 1 , 00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 
 
Tablo 4: ĠĢletmedeki Ġnovasyon Faaliyetlerinin DeğiĢik Alanlara Etkisine ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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Ürün - marka odaklı etkiler:                

1.Ürün çeĢidini arttırdı. 
n 0 0 0 7 3 10 

% 0 0 0 70 30 100 

2.Yurt içinde yeni pazar yarattı ya da pazar 
payını arttırdı. 

n 0 0 0 7 3 10 

% 0 0 0 70 30 100 

3.Yurt dıĢında yeni pazar yarattı. 
n 1 5 1 0 3 10 

% 10 50 10 0 30 100 

4.Mal veya hizmet kalitesini arttırdı. 
n 0 0 0 0 10 10 

% 0 0 0 0 100 100 

Pazar - müĢteri odaklı etkiler:        

5.Hizmet sunma ve üretim esnekliğini 

arttırdı. 

n 0 0 3 7 0 10 

% 0 0 30 70 0 100 

6.Hizmet sunma ve üretim kapasitesini 

arttırdı. 

n 0 0 3 7 0 10 

% 0 0 30 70 0 100 

7.ĠĢgücü maliyetini azalttı. 
n 0 10 0 0 0 10 

% 0 100 0 0 0 100 

8.Enerji ve hammadde tüketimini azalttı. 
n 5 5 0 0 0 10 

% 50 50 0 0 0 100 

9.Marka yönetimi çalıĢmalarının etkinliğini 

artırdı 

n 0 0 3 6 1 10 

% 0 0 30 60 10 100 

10. Marka sürekliliğini sağladı 
n 0 0 0 10 0 10 

% 0 0 0 100 0 100 

11.Marka bilinirliliğini artırdı 
n 0 0 0 7 3 10 

% 0 0 0 70 30 100 

Diğer etkiler:         

12.Çevresel atıklar azaldı ya da sağlık ve 

güvenlik konusunda iyileĢme sağlandı. 

n 5 4 1 0 0 10 

% 50 40 10 0 0 100 

13.Standart ve mevzuatların gereklerine 

uyuldu. 

n 2 6 2 0 0 10 

% 20 60 20 0 0 100 
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ĠĢletmenin inovasyon yönetimi ve inovasyon kültürü yaratma konularına ait betimsel istatistikleri Tablo 5‘de 
verilmiĢ olup bu tabloda yer alan sorula iliĢkin güvenilirlik düzeyi 0.784 olarak bulunmuĢtur.  

 
Tablo 5: ĠĢletmenin Ġnovasyon Yönetimi ve Ġnovasyon Kültürü Yaratma Konularına ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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ĠĢletmemizde kısa, orta ve uzun 
vadeli planlar belirlenmektedir 

n 0 0 0 6 14 20 

% 0 0 0 30 70 100 

Yöneticiler, liderlik anlayıĢıyla 

hareket etmektedir. 

n 0 0 0 17 3 20 

% 0 0 0 85 15 100 

ÇalıĢanların, yaratıcılıklarını 

gösterebilecekleri imkanlar 

verilmektedir.  

n 0 0 10 1 9 20 

% 0 0 50 5 45 100 

ÇalıĢanlar takım çalıĢmasına 

özendirilmektedir.  

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

ÇalıĢanlar kendilerini takımın bir 

parçası olarak görürler. 

n 0 0 14 6 0 20 

% 0 0 70 30 0 100 

ÇalıĢanlara, yönetim tarafından hak 

ettikleri değer verilmektedir. 

n 0 0 16 4 0 20 

% 0 0 80 20 0 100 

ÇalıĢanların fikirleri yönetim 
tarafından dikkate alınarak 

dinlenmektedir. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

ÇalıĢanların sorunlarını daha kısa 

sürede çözebilmek amacıyla kalite 

çemberleri, proje grupları gibi 

takımlar bulunmaktadır 

n 6 2 1 11 0 20 

% 30 10 5 55 0 100 

ĠĢletmemizin çevredeki değiĢimlere 

adaptasyonu için çalıĢmalar 
yapılmaktadır. 

n 0 8 10 2 0 20 

% 0 40 50 10 0 100 

ÇalıĢanların bireysel geliĢimlerine 

imkan sağlanmaktadır. 

n 0 0 19 1 0 20 

% 0 0 95 5 0 100 

ĠĢ tanımları ve iĢ gerekleri üst 

yönetim tarafından açık ve net olarak 

belirlenmektedir. 

n 0 0 8 12 0 20 

% 0 0 40 60 0 100 

ĠĢletmemizde çalıĢma süreçleri ile 

ilgili çalıĢanların görüĢleri 
alınmaktadır. 

n 0 0 20 0 0 20 

% 0 0 100 0 0 100 

ÇalıĢanlar çalıĢma süreçleri içerisinde 

risk almaktan kaçınmazlar. 

n 0 10 10 0 0 20 

% 0 50 50 0 0 100 

ÇalıĢanların performansları 

değerlendirilerek dikkate 

alınmaktadır. 

n 0 11 9 0 0 20 

% 0 55 45 0 0 100 

ĠĢletmemizin genel amaçları 

çalıĢanlar tarafından bilinmektedir. 

n 0 7 3 10 0 20 

% 0 35 15 50 0 100 

 
Ankete katılan iĢletmelerin marka yönetimi konusundaki çalıĢmalarına ait betimsel istatistikleri Tablo 6‘da yer 

almakta olup bu tabloya iliĢkin güvenilirlik düzeyi 0.899 olarak belirlenmiĢtir. 
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Tablo 6: ĠĢletmenin Marka Yönetimi Konusundaki ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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Marka yönetimi ile ilgilenen bir ekibimiz 

vardır. 

n 0 5 1 10 4 20 

% 0 25 5 50 20 100 

Marka yönetimi kararları düzenli olarak 
gözden geçirilmektedir. 

n 0 0 0 10 10 20 

% 0 0 0 50 50 100 

Marka yönetimi çalıĢmalarına üst yönetimi 

destek vermektedir. 

n 0 0 0 9 11 20 

% 0 0 0 45 55 100 

Marka yönetimi çalıĢmaları iĢletmenin 
diğer bölümleriyle etkileĢimli olarak 

yürütülmektedir. 

n 0 0 0 19 1 20 

% 0 0 0 95 5 100 

Markamızı sürekli yenilikler yoluyla canlı 

tutmaya çalıĢırız. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi iĢletmemizde stratejik 

kararlar arasında değerlendirilmektedir. 

n 0 0 0 12 8 20 

% 0 0 0 60 40 100 

Rakip markaların faaliyetleri sürekli 

izlenmektedir. 

n 0 0 0 0 20 20 

% 0 0 0 0 100 100 

Markamızla ilgili pazar analizleri sürekli 

yapılmaktadır. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi çalıĢmalarının tamamı 

iĢletmemiz içinde yürütülmektedir. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi çalıĢmalarımızla ilgili 

iĢletme dıĢından destek almaktayız. 

n 0 1 10 9 0 20 

% 0 5 50 45 0 100 

Ar-Ge faaliyetlerinin markamıza olası 

etkileri sürekli takip edilmektedir. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Markamızı lider konuma taĢıyacak 

yenilikler için sürekli çaba 

harcanmaktadır. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Marka yönetimi ile ilgili sürekli eğitim 
faaliyetleri planlaması yapılmaktadır. 

n 0 0 0 12 8 20 

% 0 0 0 60 40 100 

Markamızın gelecek yıllardaki konum 

belirleme çalıĢmaları yapılmaktadır. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

ĠĢletmemizdeki yenilik yönetimi 
çalıĢmaları markamızın özelliklerini 

vurgulamada gerekli fırsatları 

sunmaktadır. 

n 0 0 0 11 9 20 

% 0 0 0 55 45 100 

Yenilik yönetimi çalıĢmaları marka 
yönetimi faaliyetleri için uygun ortamı 

yaratmaya katkıda bulunmaktadır. 

n 0 0 0 20 0 20 

% 0 0 0 100 0 100 

 
Tablo 7‘de iĢletmedeki stratejik yönetim uygulamalarının çeĢitli ifadeleri göz önünde bulundurarak iĢletmenin 

marka yönetimi konusundaki çalıĢmalarının belirlenen faaliyetlere göre değerlendirilmesine ile ilgili sorular arasındaki 
iliĢkiyi ölçmek amacıyla Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır. Bu sorulara verilen cevaplardan aralarındaki 
iliĢki istatistiksel olarak anlamlı ve korelasyon katsayısı yüksek olanlar tabloda belirtilmiĢtir: 
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Tablo 7: Stratejik Yönetim Uygulamaları ile Marka Yönetimi Korelasyon Katsayıları 

 

 SY1 SY2 SY3 SY4 SY6 SY7 SY8 SY10 SY11 

MY1 -0.11 -0.14 0.70** 0.20 -0.42 -0.42 -0.58** 0.81** -0.42 

MY2 0.58** 0.73** 0.00 0.22 0.25 0.25 0.60** -0.52* 0.25 

MY3 0.64** 0.81** -0.07 0.20 0.30 0.30 0.70** -0.66** 0.30 

MY4 0.13 0.17 0.35 -0.06 0.11 0.11 0.23 0.17 0.11 

MY5 0.52* 0.66** -0.15 0.25 0.45* 0.45* 0.70** -0.60** 0.45* 

MY6 0.47* 0.60** -0.31 0.04 0.41 0.41 0.82** -0.68** 0.41 

MY8 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY9 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY10 0.45* 0.57** -0.43 0.02 0.53* 0.53* 0.89** -0.79** 0.53* 

MY11 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY12 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY13 0.47* 0.60** -0.31 0.04 0.41 0.41 0.82** -0.68** 0.41 

MY14 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

MY15 0.52* 0.66** -0.37 0.01 0.45* 0.45* 0.90** -0.81** 0.45* 

* p<0.05  **p<0.01 

 
Tablo 7‘de yer alan sonuçlar incelendiğinde ―Marka yönetimi ile ilgilenen bir ekibimiz vardır‖ (MY1) ile 

―Stratejik yönetim örgüt içi iletiĢimi güçlendirerek katılımı artırmaktadır‖ (SY1) soruları arasında korelasyon katsayısı 
0.81 bulunmuĢ ve bu iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). Stratejik yönetimin örgüt içi iletiĢimi 
güçlendirerek katılımı artırması, marka yönetimi ile ilgilenen bir ekibin varlığı ile ilgilidir. 

―Marka yönetimi kararları düzenli olarak gözden geçirilmektedir.‖ (MY2) ile ―ĠĢletmemizde çevre analizi (SWOT 
analizi) düzenli olarak yapılmaktadır.‖ (SY2) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.73 bulunmuĢ ve bu iliĢki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). ĠĢletmede çevre analizinin (SWOT analizi) düzenli olarak yapılması, 
marka yönetimi kararlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ile ilgilidir. 

―Marka yönetimi çalıĢmalarına üst yönetimi destek vermektedir.‖ (MY3) ile ―ĠĢletmemizde çevre analizi (SWOT 
analizi) düzenli olarak yapılmaktadır.‖ (SY2) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.81 bulunmuĢ ve bu iliĢki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). ĠĢletmede çevre analizinin (SWOT analizi) düzenli olarak yapılması, 
marka yönetimi çalıĢmalarına üst yönetimin destek vermesi ile ilgilidir. 

―Marka yönetimi çalıĢmaları iĢletmenin diğer bölümleriyle etkileĢimli olarak yürütülmektedir.‖ (MY4) ile 
―ĠĢletmemizin çalıĢanlar tarafından paylaĢılan ve benimsenen bir misyonu ve vizyonu vardır.‖ (SY3) soruları arasında 
korelasyon katsayısı 0.35 bulunmuĢ ve bu iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). ĠĢletmede çalıĢanlar 
tarafından paylaĢılan ve benimsenen bir misyon ve vizyonun olması, marka yönetimi çalıĢmalarının iĢletmenin diğer 
bölümleriyle etkileĢimli olarak yürütülmesi ile ilgili olduğunu göstermektedir. 

―Markamızı sürekli inovasyonlar yoluyla canlı tutmaya çalıĢırız.‖ (MY5) ile ―Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, 
birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.70 
bulunmuĢ ve bu iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). Stratejik yönetimin, büyüme, küçülme, 
birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol alması, markanın sürekli olarak inovasyonlar yoluyla canlı 
tutulması gerekliliğini vurgulamaktadır. 

―Marka yönetimi iĢletmemizde stratejik kararlar arasında değerlendirilmektedir.‖ (MY6) ile ―Stratejik yönetim, 
büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında 
korelasyon katsayısı 0.82 bulunmuĢ ve bu iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). Stratejik yönetimin, 
büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol alması, marka yönetiminin iĢletmede stratejik 
kararlar arasında değerlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Bu değerlendirmelerle birlikte ―Markamızla ilgili pazar analizleri sürekli yapılmaktadır.‖ (MY8) ile ―Stratejik 
yönetim, büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları 
arasında korelasyon katsayısı 0.90 (p<0.01), ―Marka yönetimi çalıĢmalarının tamamı iĢletmemiz içinde 
yürütülmektedir.‖ (MY9) ile ―Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin 
rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.90(p<0.01), ―Marka yönetimi çalıĢmalarımızla ilgili 
iĢletme dıĢından destek almaktayız.‖ (MY10) ile ―Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing 
vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.89 (p<0.01), ―Ar-Ge 
faaliyetlerinin markamıza olası etkileri sürekli takip edilmektedir.‖ (MY11) ile ―Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, 
birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.90 
(p<0.01), ―Markamızı lider konuma taĢıyacak inovasyonlar için sürekli çaba harcanmaktadır.‖ (MY12) ile ―Stratejik 
yönetim, büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları 
arasında korelasyon katsayısı 0.90 (p<0.01), ―Markamızı lider konuma taĢıyacak yenilikler için sürekli çaba 
harcanmaktadır.‖ ile ―Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol 
oynamaktadır.‖ arasında pozitif yönlü ve kuvvetli bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur.  

―Marka yönetimi ile ilgili sürekli eğitim faaliyetleri planlaması yapılmaktadır.‖ (MY13) ile ―Stratejik yönetim, 
büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında 
korelasyon katsayısı 0.82 (p<0.01). ―Markamızın gelecek yıllardaki konum belirleme çalıĢmaları yapılmaktadır.‖ 
(MY14) ile ―Stratejik yönetim, büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol 
oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında korelasyon katsayısı 0.90 (p<0.01), ―ĠĢletmemizdeki inovasyon yönetimi 
çalıĢmaları markamızın özelliklerini vurgulamada gerekli fırsatları sunmaktadır.‖ (MY15) ile ―Stratejik yönetim, 
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büyüme, küçülme, birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol oynamaktadır.‖ (SY8) soruları arasında 
korelasyon katsayısı 0.90 (p<0.01) olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre stratejik yönetimin, büyüme, küçülme, 
birleĢme, yatırım, outsourcing vb. kararlarda etkin rol alması, iĢletmedeki inovasyon yönetimi çalıĢmalarının markanın 
özelliklerini vurgulamada gerekli fırsatları sunması ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

4. Sonuç 
Küresel krizlerin ardından uluslar arası rekabetin koĢulları da değiĢmektedir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerin 

bu zorlu rekabet ortamında ayakta kalabilmesi, inovasyon ve teknolojik geliĢmelere bağlıdır. ĠĢletmelerin bu olumsuz 
dinamiklerden daha fazla oranda soyutlanabilmesi; değiĢen ve geliĢen pazarları erken tespit eden, geliĢen ihtiyaçlara 
hızla uyum ve tepki sağlayan, özellikleri ve tasarımı ile aranan ve farklılaĢabilen ürün ve hizmetler tasarlayabilen bir 
yetkinliğe sahip olmalarına sıkı sıkıya bağlıdır. Ġnovasyonun ürün ve hizmetlere yansıması daha yüksek katma değer ve 
pazar imajı doğurmaktadır.  

Ġnovasyon çalıĢmalarını gerçekleĢtirme kararlılığında olan iĢletmeler yeni ürün ve süreçlerin sağlayacağı olanakları ve 
taĢıyacağı riskleri iyice değerlendirmeli ve bu faaliyetleri etkin bir Ģekilde baĢaracak bir örgüt yapısı kurmalıdırlar. Ġnovasyon 
ile birlikte ele alınan marka yönetimi, marka yaratma, marka kiĢiliğini oluĢturma, marka konumlandırma, marka algısını 
sürekli geliĢtirme ve canlı tutma, marka bilinirliliğini artırma ve marka koruma çalıĢmalarında önemli görevler üstlenecektir. 
Endüstri ve ülke düzeyindeki etkilerden uluslararası rekabet edebilirlikteki değiĢikliklere ve etkilere kadar, iĢletmeler 
inovasyon yönetiminin marka yönetimi üzerinde yarattığı bu olumlu etkileri iyi değerlendirmelidirler.  

Türk sanayisinin inovasyonun tüm alanlarında kendisini geliĢtirmesi, markalaĢmaya daha önem vermesi, özellikle 
Ģirket içi giriĢimcilik ve yaratıcılık süreçlerine önem verilmesi artık bir hedef değil açık bir ihtiyaç olarak 
düĢünülmelidir. Bu çalıĢma ile iĢletmelerde kullanılan inovasyon yönetiminin marka yönetimi üzerindeki etkilerinin 
neler olabileceği MOSDER‘e kayıtlı firmalara yönelik araĢtırma ile incelenmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulgularla 
firmaların marka yönetim sürecinde inovasyon yönetiminden yararlandıkları, stratejik yönetim bakıĢ açısıyla bu 
iliĢkileri oluĢturmaya baĢladıkları, iĢletmenin diğer bölümleriyle etkileĢimli ve iĢbirliğine dayalı iliĢkileri geliĢtirdikleri, 
örgüt kültürü ve liderlik gibi unsurları değerlendirdikleri, pazarlama araĢtırmalarıyla inovasyon ve marka yönetimi 
arasındaki iliĢkileri canlı tutmaya çalıĢtıkları, ürün ve hizmet süreçleri yönetimiyle marka hedeflerini birleĢtirme 
yönünde çaba sarf ettikleri belirlenmiĢtir. 
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Özet 
Ulusal ekonomide oldukça önemli bir role sahip olan otel endüstrisi, son yıllarda gittikçe artan bir sosyal ve 

ekonomik değiĢim süreciyle karĢı karĢıyadır. Bu durum, otel iĢletmelerini rekabet açısından derinden etkilemektedir. Bu 
bağlamda, otel iĢletmeleri daha fazla müĢteri çekebilmek ve böylece rekabetçi üstünlük sağlayabilmek için yeni yollar 
aramaktadır. Dizayn oteller; farklı mimari tarzları, sıra dıĢı tasarımları ve hizmet anlayıĢları ile günümüz seyahatçilerine 
daha önce yaĢamadıkları bir deneyim sunmakta ve böylece otellerin rekabetçi kalabilmelerinde önemli rol 
oynamaktadır. 

Bu çalıĢmada, son yıllarda otel endüstrisindeki yeni trendlerden biri olan dizayn otellerin önemi tartıĢılmaktadır. 
Dizayn oteller, günümüzde hem dünyanın yeni turizm destinasyonlarındaki otel yatırımlarında, hem de mevcut otellerin 
yenileme çalıĢmalarında ilk tercihlerden birisi durumundadır. Böylece bu çalıĢmada, otel yöneticilerine ve 
yatırımcılarına, otel endüstrisindeki mevcut trendlerle ilgili bir dizi öneride bulunmaya çalıĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Otel Endüstrisi, Dizayn Oteller, DeğiĢim, Rekabet. 
 

A NEW TREND IN THE HOTEL INDUSTRY: DESIGN HOTELS 
Abstract 
Hotel industry which has a vital role in national economics, facing increasing social and economics changes. 

These changes effect hotel operations significantly by means of competition. In this context, hotel companies are 
seeking new alternatives in order to appeal more customers and to get competitive advantage. Design Hotels have 
distinct style of architecture, extraordinary concepts and service mentality. These elements enable design hotels to 
provide to travelers an experience which they have never lived before. Thus, design hotels get competitive advantage. 

This study discuss the importance of design hotels which is a new trend in hospitality industry in recent years. 
Today, design hotels are one of the first preferences of investors both in the investments of new hotels in the new 
tourism destinations of the world, and also in the renovation processes of existing hotels. Thus, this study attempts to 
give some suggestions to hotel managers and investors related to new trends in the hospitality industry. 

Key Words: Tourism, Hotel Industry, Design Hotels, Changing, Competition. 
 

GiriĢ 
KüreselleĢmeyle birlikte üretimin uluslararası boyuta ulaĢması, firmaların dünya ekonomisini bütün bir pazar 

olarak görmelerine ve rekabet stratejilerini buna göre belirlemelerine neden olmaktadır. Böylece tüketici seçenekleri 
çoğalmakta ve yoğun araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri gerektiren pazarlar ortaya çıkmaktadır (Kayalı ve AktaĢ, 2003: 
32). Küresel rekabet günümüzde bireyler, iĢletmeler ve ülkeler için her geçen gün yeni bir boyut kazanmakta ve giderek 
keskinleĢmektedir (Ġnsel ve Sarıdoğan, 2009). Bunun sonucu olarak, örgütlerin farklı Ģekillerde yönetilmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde değiĢim olgusuna uyum sağlayamayan iĢletmelerin yaĢam Ģansının giderek azalacağı 
öne sürülmektedir (Türksoy, 2005: 11). 

ĠĢletmenin türü ve faaliyet alanı ne olursa olsun, örgütler hızlı ve sürekli değiĢen bir çevre içinde yer alırlar. Bu 
durum, iĢletmeleri çok çeĢitli tehlikelerle karĢı karĢıya bırakır. ĠĢletmelerin hayatta kalmaları, bu tehlikelere karĢı 
göstereceği duyarlılık, öngörü ve tedbirlere bağlıdır (Öztürk ve Türkmen, 2005: 168). Diğer bir ifadeyle, küresel rekabet 
ortamında örgütlerin varlıklarını uzun süre sürdürebilmeleri, bir takım rekabet unsurlarına sahip olmalarını gerektirir. 
Stratejik etkinlik, ortaklaĢa rekabet, ürün ve hizmet kalitesi, maliyet azaltma, yenilik yaratma, süreklilik ve istikrarlılık 
gibi unsurlar, iĢletmelerin rakebetçi kalabilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir (Zerenler vd., 2007: 655). 
Günümüzde değiĢime ayak uyduramayan örgütlerin varlıklarını uzun süre sürdüremedikleri görülmektedir. Dünya 
Bankası verilerine göre, Türkiye‘de kurulan iĢletmelerin % 80‘i ilk 5 yılda, % 96‘sı ise 10 yılını doldurmadan 
kapanmak zorunda kalmaktadır (http://www.temelaksoy.com/2008/12/krize-care-inovasyondur/).  

ġüphesiz söz konusu değiĢimler tüm iĢletmeleri olduğu gibi otelleri de yakından etkilemektedir. Seyahat eden 
insanların istek ve beklentilerindeki farklılaĢmalar, otel iĢletmelerini yeni arayıĢlara itmekte ve bu doğrultuda yeni 
hizmet anlayıĢları geliĢmektedir. Dizayn oteller, son yıllarda otel endüstrisindeki en yeni trendlerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Turistlere, klasik anlamdaki geceleme ve yeme-içme hizmetlerinden farklı olarak alıĢılmıĢın dıĢında bir 
hizmet sunan dizayn oteller, böylece önemli bir rekabetçi üstünlük sağlamaktadır. 

Bu çalıĢmada, günümüzde otelcilik sektörünün ulaĢmıĢ olduğu boyutlar dikkate alınarak, bu sektörde son 
dönemlerdeki yeni trendlerden biri olan dizayn otellerin önemi tartıĢılmaktadır. ÇalıĢma iki kısımdan oluĢmaktadır. 
Birinci kısımda, otel endüstrisinde yaĢanan değiĢimler ve bunların müĢteri beklentilerine yansımaları analiz 
edilmektedir. Ġkinci kısımda, dizayn otel kavramı, özellikleri ve dünyadaki bazı dizayn otellerle ilgili bilgiler yer 
almaktadır. ÇalıĢmanın son kısmında ise, otelcilik alanında yatırım yapmak isteyen giriĢimcilere yönelik geliĢtirilen bir 
takım öneriler bulunmaktadır. 

 
1. Otel Endüstrisinde DeğiĢim ve MüĢteri Beklentileri 
Günümüzde dünya oldukça hızlı değiĢimlere sahne olmaktadır. KuĢkusuz bu olgu, tüm ülkeleri yakından 

ilgilendirmekte ve içinde bulunduğumuz çağın ‗değiĢim çağı‘, olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır. Diğer 
taraftan, iĢletmeler de bu büyük değiĢimden etkilenmektedirler (Aydoğan ve ġimĢek, 2003: 38). Diğer bir ifadeyle, 
küresel piyasalarda rekabetin giderek artmasıyla birlikte, değiĢim, örgütler açısından hayati önem taĢıyan bir konu 
olmaya baĢlamıĢtır. Pazara sunulan ürünlerin birbirleri ile önemli oranlarda benzerlikler taĢıması, firmaların ürün ve 
hizmetlerini farklılaĢtırma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Günümüz rekabet ortamında iĢletmeler, 
tüketicilere sundukları ürün ve hizmetlerde farklılaĢtırmalara gitmeleri gerektiğinin bilincine varmıĢ durumdadırlar 
(Karacan, 2006: 1). 
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Kozak ve Güçlü (2003) değiĢimi; ―Mevcut olan durumun, iletiĢim ve irtibat halinde olunan çevre koĢullarının 
ihtiyaçları karĢısında artık çaresiz ve kayıtsız kalması durumunda, örgütü yeniden yapılandıracak ve ihtiyaçları 
giderebilecek düzeyde yeni fikirler üretebilme ve bunu uygulama süreci‖, olarak tanımlamaktadır.  

DıĢ dünyada gerçekleĢen değiĢimler ve giderek artan rekabet koĢulları altında örgütlerin baĢarılı olabilmesi, 
önemli ölçüde iĢletme yönetiminin kendi kendilerini değiĢtirebilme yeteneğine bağlıdır (Aksu, 2000: 271). Tüm 
iĢletmeler olduğu gibi, turizm iĢletmeleri de amaçlarına ulaĢmak için, yapılarını oluĢturan sosyal ve teknik sistemlerinde 
sürekli değiĢim içindedirler. Bu değiĢimlerle turizm iĢletmeleri, ya çevrelerini etkilerler ya da çevrelerindeki değiĢimleri 
yakalamaya çalıĢırlar. Bu nedenle, turizm iĢletmeleri bu çevresel belirleyicilerdeki koĢullardan (ekonomik, teknolojik, 
sosyo-kültürel, siyasal ve örgütsel faktörler gibi) herhangi birinde meydana gelen değiĢme ve geliĢmeleri yakından 
izlemelidirler (Kozak ve Güçlü, 2003). 

Turizm, oldukça karmaĢık bir endüstri olup; birbiriyle bağlantılı farklı alt sektörlere ayrılmaktadır. Bu durum, 
turizm sektörünün kapsamına giren faaliyetleri sınırlandırmada bir takım güçlüklere neden olabilmektedir. Baker vd. 
(1998: 3), turizmin kapsamına giren ürün ve hizmetleri; ulaĢtırma (araba kiralama, seyahat acentaları, tur operatörleri), 
yiyecek-içecek (restoranlar, barlar, kafeteryalar), konaklama (oteller, misafirhaneler, tatil köyleri), diğer yan hizmet 
iĢletmeleri (hediyelik eĢya satan mağazalar) ve boĢ zaman aktiviteleri (spor müsabakaları, fuarlar), Ģeklinde 
gruplandırmaktadır. Bu sınıflandırmadan da görüldüğü gibi, turizmin kapsamına giren unsurlardan biri de konaklama 
hizmetleridir. Seyahate çıkan kiĢinin en önemli gereksiniminin geceleme olması nedeniyle, kiĢinin seyahat kararı, 
gideceği yerde konaklama olanaklarının bulunup bulunmaması ile yakından iliĢkilidir (Yılmaz ve Yılmaz, 1984: 4). 
Diğer bir deyiĢle, turistik yörenin turizm açısından etkinliği, belli oranda konaklama kapasitesina bağlıdır (TaĢkın, 
1997: 6). 

Konaklama tesisleri arasında en fazla paya sahip olan birimler, otel iĢletmeleridir. Otel iĢletmeleri; ―Geçici bir süre 
için yer değiĢtirme ve konaklama amacıyla belli standartlarda düzenlenmiĢ tesislerdir‖ (Barutçugil, 1984‘ten aktaran 
Akçadağ ve Özdemir, 2005: 169). Tanımda da görüldüğü gibi, otel iĢletmelerinin en önemli fonksiyonu, müĢterilerin 
geceleme ihtiyacını karĢılamasıdır. Ancak Ģehir merkezinde bulunan oteller, geceleme yapmayan müĢterilere de 
yiyecek-içecek hizmeti sunduklarından birer restoran olarak da düĢünülebilmektedir. Bunun yanı sıra oteller, kafeterya, 
disko ve animasyon olanaklarıyla eğlence merkezi; çamaĢırhane olanaklarıyla kuru temizleme tesisi; park olanaklarıyla 
otopark; spa ve termal üniteleriyle güzellik ve tedavi merkezi; ve salonlarıyla sanat ve toplantı yeri özelliği taĢımaktadır 
(Türksoy ve Türksoy, 2007: 84-85). Oteller, sunmuĢ oldukları bu hizmetlerle, hem bir toplumsal iĢleve sahip olmakta 
hem de bulundukları ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarının geliĢmesine katkıda bulunmaktadır (Didin ve 
Köroğlu, 2008: 112). 

Turizmin ülke ekonomilerindeki öneminin giderek artması, günümüzde otel iĢletmelerinin sayıca çoğalmasına yol 
açmıĢ ve rekabet ortamını güçlendirmiĢtir. Tüm iĢletmeler için olduğu gibi, doğal olarak oteller için de temel 
amaçlardan biri, rekabetçi kalabilmektir. Bunun yolu ise, oteli, rakiplere göre daha cazip hale getirmekten geçmektedir 
(Didin ve Köroğlu, 2008: 112-114). Murat ve Çelik (2007: 2), günümüz değiĢen pazar koĢullarında, otel iĢletmelerinin, 
rekabetçi kriterlerin farkında olmadan baĢarılı olamayacağını öne sürmektedir.  

Otel endüstrisinde hızla değiĢen örgütsel ve çevresel koĢullar, örgüt planlarının sürekli gözden geçirilmesini ve 
günün Ģartlarına uyarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle tüketici beklentilerindeki değiĢmeler, otellerin geleceği 
için bazı fırsat ve tehlikeler yaratabilmekte ve örgüt stratejisinin sürekli olarak geliĢtirilmesini gerektirmektedir 
(Barutçugil, 1989: 101). BaĢka bir deyiĢle, otel iĢletmeleri açısından gelecekteki geliĢmelerin nasıl bir seyir izleyeceğini 
ve iĢletmeye neler getireceğini ön görmek son derece önemli olmakla birlikte, bu durum – sektörün yapısal özelliği 
nedeniyle – zorlu bir çaba gerektirir. Böyle bir ortamda otel iĢletmelerinin istenen baĢarı düzeyi ile çalıĢabilmesi, 
stratejik olarak düĢünebilmesine bağlıdır (Seymen, 2001: 3). 

Bilindiği gibi otel iĢletmelerinin temel hedefi; müĢterilerine temiz ve bakımlı bir oda, lezzetli yiyecekler ve iyi 
planlanmıĢ eğlence hizmetleri sunmaktır. Ne var ki günümüzde tüm bu hizmetler, hemen hemen tüm oteller tarafından 
kolaylıkla yerine getirilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, günümüzde otel iĢletmeleri birbirleri ile rekabet ederken, 
‗bizim iĢletmemiz çok temiz‘ veya ‗bizim büfemiz çok zengin‘ gibi klasik temaları pek kullanmamaktadır (Ġldiri, 1998: 
44). Burada oteller açısından önemli olan, müĢterilerine, kendi iĢletmelerini diğerlerinden farklı kılan özelliklerini ön 
plana çıkararak aktarabilmeleridir. Nitekim Powers (1995: 55), otel endüstrisinin, müĢteriler ve onların ihtiyaç 
duydukları ve talep ettikleri ürün ve hizmetler tarafından Ģekillendirildiğini ifade etmektedir. Smith (1998) ise, 
ihtiyaçları en üst düzeyde tatmin edilen müĢterilerin, diğer iĢletmelerin sundukları ürün ve hizmetlerden en az düzeyde 
etkileneceğini ve böylece bir sonraki seyahat kararında, daha önce kalmıĢ olduğu oteli tercih edeceğini öne sürmektedir 
(Hançer, 2003: 40). 

 Otel iĢletmelerinde müĢteri beklentileri ve bu beklentilerin karĢılanması sonucunda elde edilen tatmin düzeyi, 
önemli bir baĢarı kriterini oluĢturur (Yurtseven, 2003: 132). Diğer bir deyiĢle, günümüzde müĢteri tatmini sağlama ve 
sürdürme, hizmet iĢletmelerinin yönetiminde çağdaĢ anlamda en önemli konulardan biri olarak kabul edilir (Su, 2004: 
397). MüĢteri tatmininin en önemli sonucu, müĢterinin aynı oteli yeniden tercih etmesidir. Yapılan bir araĢtırmada, bir 
müĢterinin otelden memnun olmasıyla, aynı oteli tekrar tercih etmesi arasındaki korelasyon 0.76 olarak tespit edilmiĢtir. 
Bu oran, müĢteri tatmini ile aynı oteli tekrar tercih etme arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu göstermektedir (Schall, 
2003: 51). Kaybedilen müĢterilerin iĢletmeye neden olduğu maliyetler çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Nitekim 
günümüzde iĢletmelerin yılda ortalama % 10 ile % 30 arasında müĢteri kaybına uğradıkları ifade edilmektedir 
(Sandıkçı, 2007: 42). Bu durum, örgütler açısından önemli iĢ kayıplarına neden olmaktadır. Pizam ve Ellis (1999), yeni 
bir müĢteri kazanmanın, var olan bir müĢteriyi korumadan beĢ kat daha fazla para, kaynak ve zaman gerektirdiğini, 
tatmin edilmemiĢ müĢterilerin % 98‘inin rakip iĢletmelere gittiğini ve müĢteri tatmininin, müĢterinin iĢletmeye olan 
bağlılığını artırarak rekabet üstünlüğü sağladığını ortaya koymuĢlardır (Naktiyok ve Küçük, 2003: 227-228). 

Yeni müĢteriler, örgütün eski müĢterilerinin tavsiyelerinden etkilenme eğilimindedirler. Eski müĢterilerin 
yaĢadıkları deneyim, yeni müĢterilerin satın alma kararı verip vermemesinde oldukça etkilidir. Memnun olmayan 
müĢteriler, diğer potansiyel müĢterileri de olumsuz yönde etkileyerek önemli iĢ kayıplarına neden olurlar (Sandıkçı, 
2007: 42). Bu nedenle, otel iĢletmelerinde müĢteri tatmini önemli bir konuyu oluĢturur. Günümüz seyahatçilerinin istek 
ve beklentileri her geçen gün değiĢmektedir. Bu doğrultuda turistler, gittikleri ülkelerdeki otellerden daha farklı ve 
kaliteli hizmet beklemektedir. Bu durum, uluslararası pazarlarda rekabetçi kalmak isteyen otelleri, yeni ve farklı 
arayıĢlara itmektedir. 

Otel endüstrisi, ürün ve hizmetlerde yenilik geliĢtirmenin önem arz ettiği alana ideal bir örnek oluĢturur. Victorino 
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vd. (2005: 556), bunu üç nedene dayandırmaktadır. Birincisi; bir müĢteri bakıĢ açısıyla otel piyasası, çok sayıda 
birbirine benzer ürünlerin/hizmetlerin sunulduğu bir endüstridir. Nitekim Shomaker ve Lewis (1999: 346), günümüzde 
aynı pazar segmentine hitap eden otellerin sunmuĢ oldukları ürünler/hizmetler arasında birbirine çok fazla benzerlik 
olduğunu öne sürmektedir. Bu durum, otel yöneticilerini rakip otellerle rekabette güç durumda bırakabilmektedir. Böyle 
bir ortamla karĢı karĢıya kalan oteller için çözüm yollarından biri, müĢterilerine yeni ve farklı bir özelliği olan 
ürün/hizmet sunmaktır. Ġkinci olarak; otel yöneticilerinin, dinamik ve hızla değiĢen bir çevrede rekabetçi kalabilmek 
için müĢteri tercihleri, kalite ve teknoloji gibi gittikçe daha fazla öneme sahip alanlarda değiĢiklik yapmaya ihtiyacı 
vardır. Üçüncüsü ise; günümüz seyahatçileri sadık müĢteri davranıĢı göstermemektedir. Turistler, günümüzde 
kendilerine en iyi öneriyi sunacak otelleri tercih etmektedirler. Bu açıdan otel yöneticileri, sunmuĢ oldukları hizmetleri, 
müĢterilerinin beklentileriyle buluĢturmak zorundadır. 

 

2. Dizayn Oteller 
Ürünün genel bir tanımlaması incelendiğinde, üç düzeyden oluĢtuğu görülür. Bunlar; fiziksel değerler içeren 

ürünün kendisi (dizayn, ambalaj gibi), ilave hizmetler (garanti, satıĢ sonrası hizmetler gibi) ve marka ismi, kalite 
algılamaları ve itibar gibi daha çok fiziksel olmayan unsurlardır (Martinez ve Pina, 2003: 432‘den aktaran Karacan, 
2006: 5). Otel iĢletmelerinde ise ürün ve hizmetler (yani çıktılar), hizmet olgusunun kendine has özelliklerinden dolayı, 
müĢteriler tarafından iki ayrı boyutta değerlendirilir. Bunlar somut ve soyut özelliklerdir. Somut özellikler arasında; 
otelin lobisi, odaların tefriĢi ve dekoru, renklerin uyumu ve teknolojiyi kullanma düzeyi gibi unsurlar sayılabilir. Soyut 
özellikler ise; güvenlik, hizmet kalitesi, imaj, iĢgörenlerin davranıĢları vb. Ģeklindedir (Çakıcı, 2000: 162). Her iki 
özellik de, müĢterilerin otel ile ilgili algılamalarında önemli yer tutmakla birlikte, özellikle fiziksel değerler içeren 
somut unsurlar oteller açısından ayrı bir önem taĢımaktadır. Örneğin, otel iĢletmelerinde müĢteri odalarının büyüklüğü 
ve iç tasarımı, müĢteri tatmini üzerinde oldukça belirleyici olabilmektedir. Yıldırım vd. (2008: 182-183) tarafından 
Ankara‘daki Aktif Metropolitan ve Hilton otellerinde yapılan bir araĢtırmada, iki klasik tip otel yatak odasının iç mekan 
tasarımındaki farklılıkların, müĢterilerin algılamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmada, 
Hilton otelinin yatak odasının boyutsal bakımdan daha küçük olmasına karĢın, iç mekan tasarım karakteristikleri 
nedeniyle daha olumlu algılandığı tespit edilmiĢtir. Sandıkçı (2007: 49) tarafından, Sandıklı Hüdai Kaplıcası‘nda 
yapılan diğer bir araĢtırmada ise, müĢterilerin % 43‘ünün, odaların dekorasyonundan memnun olmadığı belirlenmiĢtir. 
Fiziksel özelliklerin otel iĢletmelerinde önemli bir yere sahip olması, bu iĢletmelerin kendi yapısal özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Turizm yatırımları içinde otel iĢletmeleri, sabit sermaye miktarının diğer endüstrilere göre çok daha 
yoğun olduğu yatırımlardır (Mullins, 1995: 5). Bu iĢletmelerde sermayenin büyük bir kısmını (yaklaĢık % 90‘ını) sabit 
varlıklara yatırmak gerekmektedir. Bunun nedeni, otel iĢletmelerinin arsa-bina-teçhizat üçlüsüne dayalı olmasıdır 
(Kahraman, 1997: 18-19). 

Diğer taraftan, otelin hizmet sunmada fiziksel alana bağımlılığı, esneklik eksikliği sonucunu doğurmaktadır. Eğer 
bir müĢteri, odanın renk uyumunu veya pencereden görünen manzarayı beğenmezse, onu baĢka bir odaya aktarmak 
mümkün olabilir. Ancak, otel dolu ise, odayı yeniden dekore etmek veya manzarasını değiĢtirmek gibi, müĢterinin 
kiĢisel gereksinimlerini karĢılamak söz konusu olamaz. Bu esneklik eksikliği, oteli – dekoru ve dıĢ tasarımı yenilemeye 
para yatırılmadıkça – rekabete karĢı zayıf bırakır (Jones ve Lockwood, 1992: 22). Bu çerçevede günümüzde birçok 
otelin, turistlerin değiĢen isteklerine paralel olarak, fiziki yapılarını iyileĢtirmeye yönelik yenileme yatırımlarına gittiği 
görülmektedir. Örneğin Akdeniz Turistik Otelciler Birliği‘nin (AKTOB) yapmıĢ olduğu bir araĢtırmaya göre, 2001 
yılında Antalya‘daki otel iĢletmeleri 18.8 milyon dolarlık yenileme yatırımı gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırma sonuçları, 
söz konusu yenilemenin büyük bir bölümünün genel mekanlar ve odalarda gerçekleĢtiğini göstermektedir. AraĢtırma 
kapsamına alınan 62 tesisten 27‘si odalar bölümüne yönelik yenileme yatırımı yaptıklarını belirtirken; 12 tesis genel 
mekanlar, 10 tesis boya ve dıĢ cephe, 13 tesis ise diğer alanları yenilediklerini ifade etmiĢlerdir (Resort Dergisi, 2002: 
32-33). 

Otel endüstrisindeki tüm bu geliĢmelere paralel olarak, giriĢimcilerin yeni otel yatırımlarına yöneldikleri 
görülmektedir. Dizayn oteller, bu süreçte günümüz otel endüstrisinin en yeni trendlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Günümüzde insanların ortalama yaĢam süresi artmakta ve giderek artan sayıda insan erken emekliliğe 
ayrılmaktadır. Bunun sonucu olarak seyahate ayrılan zaman çoğalmaktadır. ĠĢ amaçlı seyahat eden kiĢiler konfor, uygun 
bir yer ve kolay iletiĢim olanakları ararken; asıl seyahat amacı tatil olanlar eĢsiz ve unutulmaz bir seyahat deneyimi 
yaĢamayı tercih etmektedirler. Bu nedenle; oteller, müĢterilerine kendilerini evlerinde veya ofislerinde hissedecekleri 
Ģekilde dizayn edilmek zorundadır. Her iĢletmeci, kendi ihtiyaçlarını ve örgüt imajını göz önüne alarak, eĢsiz bir proje 
ortaya koymalıdır. Diğer bir ifadeyle, otel dizaynları, iĢletmecinin istekleri ve müĢteri beklentilerine cevap verebilecek 
Ģekilde tasarlanmalıdır. Bu bağlamda, otel dizaynının, günümüzün önemli bir pazar niĢi haline geldiğini söylemek 
mümkündür (Leonidas, 2004). 

Ġyi dizayn edilmiĢ bir otelin, karlı iĢletmeciliğin bir kaynağı olabilececeği yönünde yaygın bir inanç vardır 
(Ransley ve Ingram, 2001: 79). Dizayn oteller, seyahat eden insanlara daha önce yaĢamadıkları deneyimler sunarak, otel 
endüstrisinde farklı bir yenilik olmakta ve turizmin gelecekteki yeni trendi olarak kabul edilmektedir (Tekinkoca, 
2009). 

Dizayn oteller, insanın hayal gücüne hitap eden ve yaratıcılığın ön planda olduğu ilginç mekanlardır. Bu oteller, 
sıradan otel tasarımlarından farklı olarak, sanatın mimari ile birleĢtiği tesislerdir (Dilsiz, 2010). Farklı konseptlerde 
hazırlanan, hatta kiĢiye özel odaların tasarlandığı bu oteller, farklılık arayanların ilk tercihlerinden biri olmaktadır. 
DeğiĢen dünya ve yaĢam tarzlarına alternatif olarak oluĢturulan dizayn oteller, kısa süreli de olsa, pekçok insanın 
kendini özel hissetmesine olanak sağlamaktadır (Tekinkoca, 2009).  

Birçok insan, oteli, seyahat esnasında dinlenilen basit bir yer olarak algılamaktadır. Bununla birlikte, dizayn 
oteller, turistlerin seyahat hakkındaki düĢüncelerini değiĢtirmede yeni bir alternatif haline gelmiĢtir 
(http://english.people.com.cn/90001/90782/6732/83.html). Dizayn oteller, klasik olarak sadece uyumanın veya birĢeyler 
yiyip içmenin ötesinde, farklı ruhlara hitap ederek alıĢılmıĢın dıĢında, büyüleyici ve etkileyici bir hizmet sunmaktadır. 
Bu otellerin en önemli farklılığı, otelde yıldız sayısının değil, tasarımın ön planda olmasıdır (Tekinkoca, 2009).  

Dizayn otellerin birçoğunun tipik özelliği, bulundukları ülkenin veya bölgenin kültürel yapısını ve coğrafi 
özelliklerini yansıtmasıdır. Karayip adalarındaki Ada Otel; Alaska, Ġsveç, Finlandiya, Ġsviçre ve Kanada‘daki Buz Otel; 
Dubai‘deki Çöl Otel; Ġsveç ve Uzak Doğudaki Akvaryum Otel; Meksika‘da Boğa GüreĢi Arenası Oteli, Ġngiltere‘de 
Hapishane Otel; Tayland‘da Kraliyet Teknesi Oteli, Kanada‘da Luna Park Otel ve Brezilya‘da Amazon Ormanları 

http://english.people.com.cn/90001/90782/6732/83.html
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Oteli, dizayn otellerin ideal örneklerini oluĢturmaktadır (Dilsiz, 2010). Shen Han‘a göre, oteli sanat ve doğayla 
birleĢtirme ve otelin basit fonksiyonlarına, eĢsiz kültürel yan unsurlar ekleme, oteli daha rekabetçi kılan günümüzdeki 
anahtar stratejilerdir. Bu çerçevede Çin‘de ilk dizayn otel, dünyanın en önemli zincirlerinden biri olan Kempinski‘nin 
yöneticisi Great Wall tarafından 2002 yılında yapılarak hizmete açılmıĢtır. Otelde birçok alan mimari ve dekoratif 
açıdan bağımsız olarak dizayn edilmiĢtir ve birçok konaklama opsiyonları sunulmaktadır. Bu otel ile birlikte, birçok 
zincir ve butik iĢletme, hızlı bir Ģekilde bu trendi izlemeye baĢlamıĢtır. Örneğin Güney Çin‘deki Vision Fashion, bu 
trendi baĢarıyla uygulayan otellerden biridir. 100 oda kapasiteli otelin 60 odasından fazlası farklı dizaynlarda 
yapılmıĢtır. Bununla birlikte 10‘un üzerinde koridor farklı tipte dizayn edilmiĢtir 
(http://english.people.com.cn/90001/90782/6732/83.html).  

Tüm dünyanın yeni trendi olan dizayn otellerin Türkiye‘deki geliĢiminde de benzerlikler görülmektedir. 
Ürgüp‘teki Yunak Evleri, dünyanın en önemli turizm sitelerinden biri olan Trip Advisor‘un yapmıĢ olduğu araĢtırmada, 
dünyanın en ilginç 10 otelinden biri olarak belirlenmiĢtir (Tekinkoca, 2009; Dilsiz, 2010). Dizayn oteller Ģüphesiz 
sadece bulundukları ülkenin veya bölgenin kültürel özelliklerini yansıtmamaktadır. Bunun dıĢında, bulundukları yerin 
kültürel yapısından farklı olarak, o yöreye yeni bir anlam katacak Ģekilde dizayn edilmiĢ pekçok otele rastlanmaktadır. 
Antalya‘daki ―Adam&Eve Hotels‖, bunun tipik örneklerindendir. Ġlk insanlar Adem ile Havva‘dan ve onların yediği 
yasak elmadan yeni bir cennet yaratma fikrinden ilham alınarak planlanmıĢ olan otel, dünyanın ve Avrupa‘nın en iyi 
tasarım oteli olarak kabul edilmektedir. Otel, 14. Dünya Seyahat Ödülleri sıralamasında, ―Dünyanın En Ġyi Dizayn 
Oteli‖, ödülüne layık görülmüĢtür. 88 metreyle dünyanın en uzun barına sahip olan otel aynı zamanda, Fashion TV 
tarafından ―Dünyanın En Ġyi Dizayn Oteli‖ ve The Times gazetesi tarafından da ―Avrupa‘nın En Cool Oteli‖, seçilmiĢtir 
(http://www.arkitera.com/h23945-adam&eve-en-iyi-dizayn-oteli.html). Otelde sembol tasarım ürünleri olarak beyaz, 
ayna ve cam kullanılmıĢtır. Beyaz, yeryüzü cennetinin saflığını; ayna, asla yalnız kalmamayı ve cam, yaĢamsal 
zenginliği görme arzusunu simgelemektedir. Tüm yaĢam alanlarının duvarlarının aynalarla donatıldığı otelde 108 bin 
metre kare ayna kullanılmıĢtır. Odalarda isteğe göre değiĢen onlarca renk ıĢıklandırma seçeneği bulunmakta ve böylece 
misafirlere kiĢisel kullanım seçeneği sunulmaktadır 
(http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=16658&p=28&rid=4369). Otelin bünyesinde aynı zamanda, iki 
kör garsonun hizmet ettiği bir ‗Körler Restoranı‘ bulunmaktadır. Bu konsept, karanlıkta yemek yemeyi merak edenler, 
daha doğru bir deyiĢle, görmeyen gözlerin hissiyatını biraz olsun yaĢamak isteyenler için ilginç bir alternatif 
oluĢturmaktadır (Dilsiz, 2010). Oteldeki en ilginç uygulamalardan biri, tesiste aynı zamanda bir ‗Romantik Direktör‘ün 
de görev yapmasıdır. Otelde sevgilisine değiĢik sürprizler yapmak isteyenler, hazırlanan 11 farklı konseptten birini 
seçtiklerinde, romantik direktör devreye girerek misafir için sevgilisine bir mektup yazmakta, odayı güllerle donatmakta 
ya da 4 milyon 980 bin adet küçük aynanın kullanıldığı alanda ‗benimle evlenir misin‘ yazarak evlenme teklifini daha 
romantik hale getirmektedir (TaĢ, 2009). 

Türkiye‘de buna benzer birçok dizayn otel örneğine rastlanmaktadır. Bunlardan bazılarını Ģu Ģekilde özetlemek 
mümkündür (http://www.gezikolik.com.tr): 

Titanic Resort Hotel: Otel, denizcilik temalı ĢekillendirilmiĢ olup, 1912 yılında ilk ve son seferine çıkan ve 
dünyanın en tanınmıĢ gemisi olan Titanic'in efsanesini yaĢatmaktadır. 586 odası bulunan otel, konseptini Admiral Suite, 
Colonel Suite gibi denizcilik terimleriyle bütünleĢtirmiĢtir. Otel ayrıca, etrafını çevrelemiĢ 6000 metrakarelik havuzuyla 
adeta limana çekilmiĢ bir gemi görüntüsü vermektedir. 

Orange Country De Luxe Resort Hotel: Hollanda‘nın baĢkenti Amsterdam'ı, Akdeniz‘in eĢsiz sahilleri ve sıcak 
atmosferiyle yaĢatan otel, 16.yüzyıla ait mistik ve eĢsiz Hollanda mimarisi ile dikkat çekmektedir. Otel, ayrı ayrı 
binalardan oluĢan bir Amsterdam caddesi izlenimi vermektedir. Ayrıca Hollanda kanal boyu mimarisi tarzında inĢa 
edilmiĢ olan Volendam evleri de, otelin önemli özelliklerinden birini yansıtmaktadır. 

Queen Elizabeth: Transatlantik mimarisi ile çoğunluğu suit odalardan oluĢan otel, Antalya Göynük'te karaya demir 
atmaktadır. 

Boutique Hotel Antique Roman Palace: Antalya‘nın Alanya ilçesinde bulunan otel, neo klasik tarzda, antik Yunan 
ve Roma mimarisinden izler taĢımaktadır. Otelin her köĢesinde bulunan heykeller, tablolar ve mozaikler Roma 
saraylarının ihtiĢamını yansıtmaktadır. 

Concorde De Luxe Hotel: Ġsmini, havacılık tarihinin en ünlü ve hızlı uçağı concorde‘dan alan otel, görüntüsüyle 
misafirlerine eĢsiz bir ortamda tatil keyfini yaĢatmaktadır. 

Siam Elegance Hotel&Spa: Uzakdoğu kültürü ve mimarisinin izlerini taĢıyan ve Thai konsepti ile konuklarını 
ağırlayan otel, ismini de Tayland‘ın eski adı Siam‘dan almıĢtır. Tıpkı adı gibi, iç mimarisi de bu konsepte uygun olarak 
dizayn edilmiĢtir. 

Venezia Palace De Luxe Resort Hotel: Venedik‘te bulunan San Marco meydanından esinlenen otelde, Dükler 
Sarayı, Cafe Florian ve Rialto Köprüsünün birer örnekleri görülmektedir. 

Türkiye‘de olduğu gibi, dünyada da birçok dizayn otel örneğine rastlanmaktadır. Örneğin American Bruce Jones 
firması, Fiji adası açıklarında dünyanın ilk denizaltı oteli Poseidon‘u hizmete açmıĢtır. Ġsveç‘teki Utter Inn otelin in, su 
üstündeki bölümünde misafirler yemeklerini yiyebilmekte, suyun üç metre altındaki bölümünde ise 
geceleyebilmektedirler (Tekinkoca, 2009). Atina‘daki Semiramis Otel, odalarıyla dikkat çekmektedir. Otelin 52 
numaralı odası, kendine özgü tarzıyla dünya çapında ün yapmıĢ olan Karim Rashid tarafından dizayn edilmiĢtir. Canlı 
renklerin kullanıldığı formlar, tasarımcının hayal dünyasını yansıtmakta; odalarda kullanılan pembe, yeĢil, turuncu ve 
sarı gibi renkler de enerjik alanlar yaratmaktadır. Almanya‘nın Hamburg Ģehrinde bulunan 25 Hours Otelde ise, 
oryantalist etkiler hakimdir. Otel, özelllikle içinden geldiği gibi yaĢamak isteyenlerin ilgisini çekmektedir. Bir baĢka 
tasarım oteli de Avusturya‘nın Graz Ģehrindedir. Augarten Otelde, gezegenle yaĢadığımız çevre arasındaki iliĢkiyi 
temsil etmesi amacıyla, cam ve metal ağırlıklı objeler kullanılmıĢtır. Otelin ilham kaynağı ise, yeryüzünde 
görebileceğiniz herĢeydir (http://arsiv.sabah.com.tr/2005/06/18/tur104-20050510.html). Bunların yanı sıra, otel 
endüstrisinde farklı konaklama alternatifleri arayan kiĢiler için dizayn edilmiĢ, alıĢılmıĢın dıĢında otel örneklerine de 
rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde özetlenebilir (http://www.mailce.com/en-tuhaf-oteller.html): 

Dev Köpek Otel: Amerika BirleĢik Devletleri‘nin Idaho eyaletinde köpekler için özel olarak dizayn edilmiĢ ve 
mimari yapısı da dev köpek Ģeklinde olan bir oteldir. Bahçesinde bir köpek parkı da bulunan otelde, herĢey köpekler 
için tasarlanmıĢtır. 

Kanal Borusu Otel: Avusturya‘nın Ottensheim kentinde yer alan bir parkın ortasına konumlanmıĢ olan otelde, 
odalar kanalizasyon borusu Ģeklinde dizayn edimiĢtir. Her biri portatif bir görünüme sahip bu odaların içinde sadece 

http://english.people.com.cn/90001/90782/6732/83.html
http://www.arkitera.com/h23945-adam&eve-en-iyi-dizayn-oteli.html
http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=16658&p=28&rid=4369
http://www.gezikolik.com.tr/
http://arsiv.sabah.com.tr/2005/06/18/tur104-20050510.html
http://www.mailce.com/en-tuhaf-oteller.html
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yatak bulunmaktadır. 
Vinç Otel: Hollanda‘da bulunan dev vinç görünümündeki bu otelde, odaların yer aldığı bölüm kabinlerden 

oluĢmaktadır. Odaların içine konulmuĢ olan kontrol düğmeleri, vincin istenildiği gibi hareket etmesine olanak 
sağlamaktadır. 

Fener Otel: Yine Hollanda‘da kurulmuĢ olan bu otel, panaromik manzaraya sahip fener kulesi Ģeklinde dizayn 
edilmiĢtir. 

Cankurtaran Botu Otel: Hollanda‘da bulunan ilginç otellerden bir diğeri olan bu tesis, denizin üstünde cankurtaran 
botu Ģeklinde dizayn edilmiĢtir. 

Bot Otel: Yeni Zellanda‘da ayakkabı Ģeklinde inĢa edilmiĢ bir oteldir. Sadece tek bir çifte hizmet eden bu otelde , 
çift kiĢilik yatak ve bir koltuk bulunmaktadır. 

ġimendifer Otel: Ġngiltere‘nin Petworth istasyonunda yer alan bu ilginç otel, tren kompartmanlarının otele 
dönüĢtürülmesi sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Ağaç Otel: Hindistan‘da ağaçtan yapılmıĢ olan ve içinde dev ağaç gövdelerinin bulunduğu bu otelde, herĢey 
tamamen güneĢ enerjisiyle çalıĢmaktadır. 

Mağara Otel: Amerika BirleĢik Devletleri‘nde bir mağaranın otele dönüĢtürülmesi sonucu oluĢturulmuĢ olan bu 
otel, lüks hizmetiyle müĢterilerine ilginç bir deneyim sunmaktadır. 

Eskimo Otel: Kanada‘da buz mağaralarından oluĢturulmuĢ olan bu otel, soğuktan hoĢlananlara ve olağan dıĢı 
yaĢamak isteyen seyahatçilere farklı bir tatil deneyimi sunmaktadır. 

Arena Otel: Meksika‘da 17. yüzyıldan kalma ve uzunca bir yıldır kullanılmayan arena, günümüzde otel olarak 
yeniden dizayn edilerek hizmete açılmıĢtır. 

Çılgın Ev Otel: Vietnam‘da Çılgın Ev olarak adlandırılmıĢ olan bu otel, 17 yıl önce inĢa edilmeye baĢlanmıĢ, 
ancak hala tamamlanamamıĢtır. Balık ağzına benzer bir giriĢi olan bu otelde birçok alan hayvan figürlerinden 
oluĢmaktadır. 

Görüldüğü gibi günümüzde otel endüstrisinde büyük bir değiĢim yaĢanmaktadır. Birçok unsurun sıradan hale 
geldiği bir ortamda dizayn oteller, farklı tasarımları ve hizmet anlayıĢlarıyla turizmin yeni trendi sayılmaktadır. Turizm 
ve otel endüstrisindeki bu geliĢmelerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. 

 
Sonuç 
Günümüz rekabet ortamında uzun süre varlığını devam ettirmek isteyen örgütler için en önemli ilkelerden biri, 

tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve böylece ona gelecekte daha iyi bir yaĢam sağlayacak ürün ve hizmetler 
tasarlamaktır. Beklentileri karĢılanmayan müĢteriler farklı iĢletmelere kayabilmekte ve örgüt açısından önemli iĢ 
kayıplarına neden olabilmektedir (Acuner, 2000). 

Otel endüstrisi, turizmde son yıllarda büyük bir değiĢim yaĢanan alanlardan birisidir. Dünyanın yeni turizm 
destinasyonlarında otel yatırımları büyük bir hızla devam ederken; turizmde geliĢmiĢ ülkelerin yenileme yatırımları da 
giderek hızlanmaktadır. Bu çerçevede, son dönemlerde otel endüstrisinde dikkat çeken önemli konulardan biri, dizayn 
otellerdir (Tekinkoca, 2009). 

DeğiĢen seyahat eğilimlerine paralel olarak, tüm dünyada otel tasarımları da giderek farklılaĢmaktadır. Dizayn 
oteller, sıradan ve monoton bir otel anlayıĢının aksine, misafirlere unutamayacakları bir tatil deneyimi sunmakta ve 
deyim yerindeyse seyahatçilerin ruhuna hitap etmektedir. HerĢeyin farklılaĢtığı bir ortamda sıradan bir hizmet sunmak 
ve böylece sadık müĢterilerin iĢletmenin hizmetlerini satın almaya devam edeceğini düĢünmek fazla iyimser bir 
yaklaĢım olmaktadır. Çünkü her alanda olduğu gibi, otel müĢterileri de değiĢiklik arayıĢındadır. Dizayn oteller, değiĢen 
bu müĢteri isteklerine cevap vermede, günümüzün önemli bir alternatifi durumundadır. 

Bu araĢtırmadan yola çıkarak, otelcilik alanında yatırım yapmak isteyen giriĢimcilere Ģu öneriler sunulabilir: 
 Otelcilik alanında yatırım yapmak isteyen giriĢimciler, herĢeyden önce otel trendlerinin nereye gittiğini, 

müĢterilerinin kim olduğunu, ne istediğini ve nasıl bir ortamda tatilini geçirmek istediklerini iyi analiz etmelidirler. 
 Yatırımcılar; özellikle planlama ve uygulama aĢamalarında, turizm ve otelcilik alanında uzman mimar, tasarımcı 

ve pazarlamacılarla ortak projeler üretmelidirler. 
 Otel tasarımlarındaki değiĢikliklerin görsel ve yazılı medya araçlarıyla yakından izlenmesi ve uluslararası turizm 

fuarlarının giriĢimciler tarafından mutlaka ziyaret edilmesi, ne tür bir yatırım yapılabileceğine karar vermede yardımcı 
olabilir. 

 Faaliyetlerine devam eden iĢletmeler ise, yenileme yatırımlarında benzer yolu izleyebilirler. Bu tür iĢletmeler 
için, otelin dıĢ yapısında köklü bir değiĢikliğe gitmek mümkün olmasa bile, en azından iç mekanlarda farklılıklar 
yaratarak değiĢime uyum sağlanmaya çalıĢılabilir. 

 Bununla birlikte, otel yönetiminin yeni fikirlere açık olması ve bu yönde bir örgütsel iklim oluĢturması da 
oldukça önemlidir. Çünkü birçok yaratıcı fikir, örgüt çalıĢanlarından gelmektedir ve bunlar ancak üst yönetimin 
yeniliklere açık bir politika izlemesiyle uygulamaya konabilmektedir. 

Bu araĢtırmanın en önemli kısıtı, konunun kavramsal çerçevede incelenmiĢ olmasıdır. Ġleriki çalıĢmalarda 
konunun görgül bir araĢtırmayla desteklenmesi yararlı olabilir. Diğer bir kısıt ise, ilgili literatürde bu alandaki yerli ve 
yabancı akademik çalıĢmaların yetersizliğidir. Yapılan yazın incelemesinde, dizayn otellerin akademik alanda çok fazla 
incelemeye konu olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, konu ile ilgili kavramsal çerçeve oluĢturmada zorlanılmıĢtır. 
Buna rağmen, çalıĢmanın, ilgili yazında yapılacak sonraki araĢtırmalara katkıda bulunacağına inanılmaktadır. 
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Аннотация 
В современных условиях постсоциалистические страны проводят реформы в связи с переходом к 

цивилизованным рыночным отношениям. Прежде всего социалистическая общественная собственность должна 
была приватизироваться, передаваться в частные руки, в частную собственность, являющейся основой для 
развития предпринимательства и бизнеса. В новых независимых государствах были созданы и создаются для 
этого все правовые условия, все нормативно- правовые акты, создается деловая среда, формируется 
экономическая демократия, начинает действовать закон конкуренции. Создаются соответствующие структуры: 
государственные и негосударственные и т п. Тем самым для полного перехода к развитой рыночной экономике 
имеются основополагающие задачи, которые необходимо всем без исключения транзитным государствам. 
Вместе с тем известно, что каждая постсоциалистическая страна и народ имеют свою специфику современного 
развития, в связи с тем, что неодинаковы климатические условия, исторические, политические, социальные, 
правовые, экономические, информационные, интеграционные, а также имеется свой менталитет, национальная 
психология, духовная культура, уровень цивилизованности. Исходя из этого кардинальные реформы 
переходного периода решаются не везде одинаково: по формам, уровню, срокам. Если обратиться к цифрам, то 
на 1января 2009 года в Кыргызстане действующих хозяйствующих субъектов насчитывалось 436 тысяч, из них 
17,4 тыс. – малые, 3,4- средние, крупные- 1,6; крестьянские фермерские хозяйства – 277,8 тыс.; 
индивидуальные предприниматели – 131,1 тыс.; прочие обособленные подразделения – 4,7 тыс., т.е. по 
сравнению с 2008 годом на 1 января их число увеличилось на 20,2 тысячи, или на 10,5%. Эти факты 
свидетельствуют о том, что в Кыргызстане формируется класс с новым статусом – кыргызстанский 
предприниматель и бизнесмен.  

Мы хотели бы остановиться на этноэкономических особенностях современного развития 
предпринимательства и бизнеса в Кыргызстане, отрицательных аспектах, влияющих на эти процессы в 
молодом государстве. Актуально также рассмотреть характеристику и качества формирующегося нового 
кыргызстанского предпринимателя. 

Ключевые слова: Предпринимательство, Система бизнеса, Переходный период, Отрицательные аспекты, 
Этноэкономические особенности, Кыргызстанский предприниматель, Экономическая культура 

 
 
В современных условиях постсоциалистические страны проводят реформы в связи с переходом к 

цивилизованным рыночным отношениям. Прежде всего, бывшая социалистическая общественная 
собственность должна была приватизироваться, передаваться в частные руки, в частную собственность, которая 
является основой рыночной экономики для развития новаторской, эффективной, конкурентной системы 
предпринимательства и бизнеса. Тем самым для полного перехода к развитой рыночной экономике, всем без 
исключения транзитным государствам следует приоритетно решить вопросы, связанные с созданием системы 
или архитектоники предпринимательства и бизнеса. 

Для этого в новых независимых государствах были созданы и создаются все организационно- правовые 
условия, все нормативно- правовые акты, создается деловая среда, развивается экономическая демократия, 
начинает действовать закон конкуренции, создаются соответствующие структуры: государственные и 
негосударственные, курирующие и связанные с данным процессом и т п.  

Вместе с тем известно, что каждая постсоциалистическая страна имеет свою специфику развития и 
перехода к рыночной экономике в связи с тем, что неодинаковы климатические условия, исторические, 
политические, социальные, правовые, экономические, идеологические, религиозные, информационные, 
интеграционные, Также в каждой стране имеется свой менталитет общества, национальная психология, 
духовная культура, уровень цивилизованности. Исходя из этого, реформы транзитного периода на сегодня 
приводят к неодинаковым результатам и решаются не везде одинаково: по формам, уровню, срокам, условиям.  

Мы хотели бы остановиться на этноэкономических особенностях современного развития 
предпринимательства и бизнеса в Кыргызстане, отрицательных аспектах, влияющих на эти процессы в 
молодом государстве. Актуально также рассмотреть характеристику и качества формирующегося нового 
современного кыргызстанского предпринимателя. 

Современный Кыргызстан находится в числе лидеров среди стран СНГ по проведению экономических - 
правовых реформ, направленных на развитие предпринимательства и бизнеса и на упрощение его ведения, Он 
занял третье место из 181 страны мира по количеству проведенных реформ и произведенного ими эффекта. Об 
этом свидетельствует отчет «Ведение бизнеса- 2009», подготовленный Всемирным Банком. Глава 
представительства ВБ в республике Роджер Робинсон отметил, что в рейтинге благоприятности страны для 
ведения бизнеса Кыргызстан улучшил показатель и переместился на 68 место с 99 в предыдущем году. 
Кыргызстан также уделил большое внимание защите прав и интересов инвесторов, отечественных и 
зарубежных, внеся соответствующие изменения в законодательство. Упрощены также системы регистрации 
предприятий, облегчена процедура начала предпринимательства, например, как «Единое окно». 

По итогам 9 месяцев 2008 года в Кыргызской Республике (по официальным данным Нацстат. комитета 
Кыргызской Республики) основные показатели малого и среднего предпринимательства характеризуются тем 
что, функционировало 10 677 малых и средних предприятий (прирост, по сравнению с показателем на 
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аналогичный период 2007 года - составил 885 единиц, в которых занято 88,2 тыс. человек (сентябрь 2007 года - 
87,7 тыс. человек), прирост составил 500 человек без учета занятых в крестьянских/фермерских хозяйствах. 

При этом удельный вес валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в ВВП 
страны по состоянию на сентябрь 2008 года составляет 46%. 

Индивидуальную предпринимательскую деятельность в 2008 году осуществляли 201,9 тыс. лиц, прирост 
составил 11, 4 тыс. человек в сравнении с показателем на аналогичный период 2007 года 190,5 тыс. единиц. 

Общая численность, занятых в малом и среднем бизнесе составила 290, 1 тыс. человек, что выше на 11,9 
тыс. человек показателя на аналогичный период предыдущего года - 278,2 тыс. человек, без учета занятых в 
крестьянских/фермерских хозяйствах. 

Доля валовой добавленной стоимости субъектов малого и среднего в объеме промышленной продукции, 
произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства на сентябрь 2008 года, составила 13 981,7 
млн. сомов или 24,4% . 

Субъектами малого и среднего предпринимательства произведена сельскохозяйственная продукция на 
сумму 53 740, 7 млн. сомов или 61, 5% общего объема продукции республики.  

Объем торговли; ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования субъектов 
малого и среднего бизнеса составляет 106 014, 3 млн. сом (что в процентах к общему объему республики 
составляет 86, 7%), что превышает показатель на аналогичный период прошлого года на 27 056 млн. сом 
(показатель на период 2007 года – 78 958, 3млн. сом или 87, 5%). 

Объем услуг гостиниц и ресторанов субъектов малого и среднего предпринимательства на сентябрь 2008 
года составил 4 284, 7 млн. сом (88, 3%), аналогичный показатель на период 2007 года – 3 071, 6млн. сом или 
88, 9% от общего объема услуг по республике, то есть прирост составил 1 213, 1 млн. сом. 

Таким образом, на 1января 2009 года в Кыргызстане действующих хозяйствующих субъектов 
насчитывалось 436 тысяч, из них 17, 4 тыс. – малые, 3, 4- средние, крупные- 1, 6 ; крестьянские фермерские 
хозяйства – 277, 8 тыс.; индивидуальные предприниматели – 131, 1 тыс.; прочие обособленные подразделения – 
4, 7 тыс., т.е. по сравнению с 2008 годом на 1 января их число увеличилось на 20, 2 тысячи, или на 10, 5% (1). 
Эти факты свидетельствуют о том, что формируется класс с новым статусом – кыргызстанский 
предприниматель и бизнесмен нового независимого государства Кыргызстан. 

Для бывшей социалистической системы предпринимательство и бизнес являлись чуждым элементом в 
механизме хозяйствования. На основе централизованного директивного планирования необходимо было 
выполнение государственного пятилетнего или семилетнего плана по созданию совокупного общественного 
продукта. Единственным работодателем и собственником средств производства полностью являлось 
государство. Никто не мог заниматься предпринимательством и бизнесом, это считалось проявлением чуждых 
капиталистических элементов, спекуляцией, за что можно было получить суровое наказание. 

В это же время западный мир развивал национальную экономику, мировую экономику, создавал новые 
отрасли, производил новую и новейшую продукцию, удовлетворял потребности общества в различных 
материальных благах и материальных услугах населения именно на основе функционирования системы 
предпринимательства и бизнеса. Человек как производительная сила, как работник в условиях рыночного 
механизма хозяйствования развивался и реализовывался соответственно своим возможностям и способностям. 

Рыночная система хозяйствования полностью основана на развитии системы бизнеса и 
предпринимательства. В таких условиях человек раскрывается как субъект своей экономической деятельности 
в обществе, как собственник своих созидательных способностей, которыми он распоряжается в силу своих 
личных материальных (иногда и духовных) интересов, в целом совпадающих с интересами и потребностями 
общества. Таким образом, материальный достаток и уровень его жизненных условий во многом и даже во всем 
зависит от него самого. Государство создает лишь равные условия для всех, имеющих возможности и 
желающих проявлять себя в качестве предпринимателя и бизнесмена, важнейшего субъекта экономики. 
Рыночные отношения развивают экономическую демократию для открытия человеком своего дела на основе 
собственного выбора в размещении и использовании ресурсов. Он сам решал, куда и как можно вложить 
капитал и как получить прибыль. 

И в то же время Человек многое потерял, находясь в системе социализма, он потерял чувство 
экономического творчества, новаторства, мотивации труда, рачительного экономического мышления, лишен 
был права выбора, самостоятельности принимать решения, конкурентоспособности. Вместе с тем, он не имел 
юридического права проявлять свои предпринимательские способности и талант в сферах общественной 
жизнедеятельности для получения материального вознаграждения, ведя, лично или корпоративно, собственное 
или корпоративное дело, на основе естественной потребности самореализации и желания достигать всего и 
добиваться всего сам, ответственно принимая решения в экономической и неэкономической сферах 
жизнедеятельности общества. Т. е. он не мог полностью реализовать себя как свободный, независимый 
«экономический» человек, а был «послушным винтиком» во всей экономической деятельности 
социалистического государства.  

Теперь же в постсоциалистических государствах, в связи со становлением на рыночный путь, 
возможности человека труда открыто, прямо приходят в соответствие с реализацией его «сущностных сил», 
естественных потребностей как созидателя и проявлением его способностей во всех сферах без каких либо 
правовых ограничений в рамках закона. Решающую роль в этом играет вопрос адекватного вознаграждения за 
все успешные трудовые усилия, усилия предпринимателя, бизнесмена. 

Следовательно, новые рыночные отношения в транзитных странах коренным образом меняют систему 
хозяйствования, роль Человека в системе общественного воспроизводства. В результате это ведет к 
эффективности микро и макроэкономики, далее и мегаэкономики, что в конечном итоге приводит к успешным 
социальным, экономическим, техническим достижениям в обществе. 

Еще раз подчеркнем, что в бывших социалистических странах происходит трансформация Человека в 
настоящего хозяина своего положения и в этом ему способствует фундаментальная система 
предпринимательства и бизнеса. 

По нашему мнению в Кыргызстане с 1991 года, с приобретением независимости, с развитием частной 
собственности вначале формируется предприниматель, а не бизнесмен и прежде всего, начинает развиваться 
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именно предпринимательство, а не бизнес. Развитой системе бизнеса, сложившейся в современных 
индустриальных странах не годами, а столетиями, предшествовало развитие предпринимательства, как 
свидетельствует история США. 

В переходный период обратного процесса от социализма к капитализму новый постсоветский 
предприниматель - это первопроходец в данной области, действующий на свой страх и риск, старающийся 
получать законную прибыль в совершенно новых условиях. 

Это «непроторенная» дорога для осуществления такой деятельности, неизведанная, неизвестная, без 
личного опыта и в отсутствие опыта близких и знакомых. Но новые рыночные условия, а также стремление к 
жизни, необходимость удовлетворять хотя бы первейшие потребности, улучшать жизненные условия 
постепенно воспитывают первых кыргызстанских предпринимателей и далее их последователей становящихся 
бизнесменами. Тем самым, рынок в Кыргызстане начался не с бизнеса, а с такой спецификой как 
предпринимательство: законное, незаконное, уличное, «дикое», которое постепенно переходит в 
цивилизованные формы. Когда предпринимательская деятельность отрабатывается, она перерастает в бизнес, 
который осуществляется уже стабильно, уверенно, по готовому «руслу». 

Как известно, предпринимательство имеет три основные формы: производственная, финансовая, 
коммерческо-посредническая.  

В Кыргызстане национальное предпринимательство интенсивно началось с торгово-посреднической 
формы, (надо было что-то продавать и перепродавать, чтобы иметь какой- то доход), к которой можно отнести 
челночный бизнес. «Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в 2001 г. свидетельствует о 
сохранении предпочтительности торговых посреднических операций, которая имела место на начальном этапе 
становления предпринимательства в республике» (1) На свой страх и риск этим занялись интеллектуалы: 
учителя, преподаватели, врачи, инженеры, научные работники. Особенность такого национального 
предпринимательства в том, что этой формой предпринимательства в основном занялись женщины – 
кыргызстанки. Работающие же из них даже ухитрялись сочетать работу с поездками за границу, чтобы 
привести товар, на который имелся спрос, так нужный для удовлетворения первейших потребностей населения 
страны. И для многих такая деятельность оказалась успешной: был накоплен первоначальный капитал, 
значительно улучшилось материальное состояние семьи, что мультипликативно отразилось и на развитии 
некоторых отраслей. По мнению доктора экономических наук, профессора Жумакадыра Акенеева роль 
предпринимательства в развитии экономики Кыргызстана была ведущей с самого начала. «По сути , если бы не 
великая сила самосохранения, заставившая бывших учителей, медиков, лаборантов и сотрудников НИИ, 
оставшихся без работы и средств к существованию, взяться за челночный бизнес, то, неизвестно возродились 
ли бы промышленность и строительство, начал развиваться туризм?» 

Активизация предпринимательской деятельности тесным образом связана со знаниями, опытом, 
экономической культурой предпринимателей. Дефицит соответствующих знаний, делового опыта, неверие в 
свои силы, боязнь перед коррупцией сдерживает ее развитие и мешает формированию эффективных структур 
бизнеса, особенно в сельской местности. Ситуацию усугубляет отсутствие все еще соответствующих, 
правовых, информационных, организационных, социально- психологических условий. По мнению японского 
профессора К. Исикавы, среди обстоятельств, позволивших слабой Японии после 2-й мировой войны выйти на 
лидирующие позиции в мировой экономике, на первое место был «поставлен» личностно – психологический , 
человеческий фактор, проявление таких качеств как японский патриотизм, солидарность, преданность, 
исключительное трудолюбие, любовь к Родине, все это характеризуется как элементы высокой экономической 
культуры нации. Их сбережения, переданные в банковскую систему, явились важнейшим источником 
инвестиций в японскую экономику. 

Важным фактором на наш взгляд, влияющим на инвестиционный источник для развития малого и 
среднего бизнеса в Кыргызстане являются национальные традиции. Каким образом? Официально известно, что 
кыргызы для проведения национальных мероприятий: таких как тои по различным поводам, аши, свадьбы и т. 
п. тратят ежегодно около 2-х млрд. долларов. Также еще среди населения неучтенными являются деньги и 
большие подарки, которые предназначены для участия во взаимоотношениях «Катыш». А это немалые средства 
в масштабе общества, которые являются, по сути потреблением и выбывают как сбережения и в дальнейшем 
как инвестиции. Мы видим, что вышесказанное является особенностью кыргызской культуры, образа жизни, 
менталитета в отличие от западного образа жизни, где те же средства идут на покупку ценных бумаг, 
закладываются в депозитные средства в банковскую систему, инвестируются в малый и средний бизнес (МСБ). 
Тем самым, невысокий располагаемый доход, идущий на потребление и сбережения в кыргызской семье, 
выражается как повышенная «предельная склонность к потреблению» в силу этноэкономического мышления и 
поведения кыргызов, национальных традиций. То есть такое явление в сфере общественной жизнедеятельности 
кыргызстанцев уменьшает приток средств на инвестиционные процессы страны, в сферу малого и среднего 
бизнеса. Проф. А. Дононбаев в статье «Кыргызский менталитет. Каков он?» отмечает: «Казалось бы «новый 
кыргыз» делает свой бизнес вполне по-современному. Рыночная ситуация заставляет его быть бережливым, 
накапливать капитал для развития дела. Но, он еще живет в мире тех ментальных представлений, которые 
побуждают его расточительно тратить деньги на различные тои, поминки. Сущность его раздваивается» (2). 

Какие качества предпринимателей наблюдаются сегодня в разных странах? В книге Ю. В. Щербатых 
«Психология предпринимательства и бизнеса» (3) отмечены особенные качества японского, китайского, 
немецкого, французского, британского бизнесменов и бизнесмена из Соединенных Штатов Америки, Краткая 
их характеристика выглядит следующим образом. 

Качества японского бизнесмена: 
В японском национальном характере выделяются трудолюбие, приверженность групповым, 

корпоративным нормам и традициям, развитое эстетическое чувство, дисциплинированность, чувство долга, 
вежливость, самообладание, верность своей фирме, государству или нации; стараются «сохранить лицо» в 
самых неприятных ситуациях. 

Качества китайского бизнесмена: 
Доскональное изучение всех аспектов дела, внимание к мелочам, выстраивание стратегии, поэтапное 

ведение дела, формирование «духа дружбы», высокие специалисты своего дела, выявляют статус своего 
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партнера, его психологические особенности и предпочтения , оценивают возможности партнера... 
Качества французского бизнесмена: 
В бизнесе выражаются национальный характер, французы скорее галантны, чем вежливы, скептичны, 

расчетливы, хитроумны, находчивы и то же время восторженны, остроумны, великодушны, порой заносчивы и 
высокомерны, но обаятельны, но поддерживать деловые отношения с ними далеко не просто. Досконально 
изучают все аспекты и последствия поступающих предложений, любят блеснуть словом, придают значение 
связям и знакомствам, стараются избегать рискованных финансовых операций, важные решения принимаются 
и за обеденным столом. 

Качества немецкого бизнесмена: 
Трудолюбие, прилежание, пунктуальность, бережливость, рациональность, организованность, 

педантичность, скептичность, серьезность, расчетливость, стремление к упорядоченности, если не оговорено в 
ресторане, оплачивает за себя, пьет мало, но если много, то становится сентиментальными и дружелюбными. 

Качества британского бизнесмена: 
Независимость, граничащая с отчужденностью – основа человеческих отношений в Британии. 

Британского бизнесмена отличает чувство справедливости, верят в честную игру, не терпят хитрости, 
коварства, очень законопослушны, индивидуалисты, сдержанность в суждениях, непоколебимы, особенно в 
соблюдении законов, в тоже время приветливы, доброжелательны. Национальная страсть англичан - их хобби. 
Английские бизнесмены, они одни из самых квалифицированных специалистов в деловом мире Запада. 
Тщательно и умело анализируют ситуацию, складывающуюся на рынке, делают долго и краткосрочные 
прогнозы. Партнерство с ними - хорошая школа бизнеса международного уровня. 

Качества бизнесмена из Соединенных Штатов Америки: 
Предприимчивость и бизнес у них в крови, мужественны и трудолюбивы, прагматичны и нацелены на 

результат, стараются снижать возможные издержки, тщательно прорабатывают организационный аспект 
любого дела, скрупулезно проверяют результаты , анализируют, разделяют функции и контролируют. 
Специализация – конек американцев, они берегут время и ценят пунктуальность, имеется самоуверенность и 
даже снобизм. Индивидуальность и права личности – это для них самое главное, самостоятельны и независимы, 
энергичны и амбициозны, обожают соревноваться. 

Качества кыргызстанского предпринимателя и бизнесмена: 
Весьма интересно как складываются качества нового «молодого» кыргызстанского предпринимателя 

и бизнесмена. Исходя из реалий сегодняшнего дня, мы можем определить следующие качества 
кыргызстанского бизнесмена: 

Они формируются в зависимости и от национально- психологических особенностей и, вместе с тем, 
перенимают и мировые проявления черт и качеств предпринимателей и бизнесменов ПРС. Это радушный, 
гостеприимный, имеющий скорее былую советскую и современную образованность, толерантный, 
талантливый, почитает старших, чтит национальные традиции, рациональный, коммуникабельный. 

Имеются и отрицательные качества: невысокая правовая культура, налоговая культура, неумение в полном 
объеме выполнять маркетинговую работу или использовать ее, готовность давать и брать взятки, невысокий 
уровень патриотизма, землячество, семейственность, клановость, невысокая экологическая культура, малое 
чувство социальной ответственности, имеется чувство зависимости, потребительская психология, желание 
работать в теневой экономике в обход закону, желание получить сиюминутную выгоду, не пунктуальны.  

На наш взгляд, такая характеристика определяется невысокой экономической культурой, которая сегодня 
характерна для общества страны и именно эта проблема в Кыргызстане в современный период является весьма 
острой, о чем мы исследовали в статье «Кыргызстандагы улуттук экономикалык маданият проблемасы» (4), По 
нашему мнению, экономическая культура у кыргызов имелась и уходит далеко в глубь веков. В современных 
условиях необходимо обратиться к истории жизнедеятельности, к этноэкономике кыргызского народа, его 
национальным качествам, среди которых экономическая культура явно была присуще кыргызам. Правда, это 
было связано со средой обитания в горных условиях, кочевым образом жизни, свое влияние оказала и 
международная торговля на Великом Шелковом Пути.  

Сейчас актуально и формирование у населения чувства сопричастности к общему делу трансформации 
государства в цивилизованные рыночные отношения, к полной экономической демократии, правовому 
государству как путь к дальнейшему прогрессу, поднятия духа честного, стабильного предпринимательства и 
бизнеса в рамках закона. а не ухода в теневую экономику. Это комплексный вопрос. 

На наш взгляд, в системе образования республики необходимо органическое сочетание изучения 
студентами экономических отделений юридических наук. А студенты юридических факультетов должны иметь 
очень хорошие знания по экономике. В действительности наблюдается разрыв знаний: юристы не разбираются 
хорошо в экономике, а экономисты оторваны в знаниях от юриспруденции. Здесь имеется в виду усиление 
аспектов экономики и юриспруденции при тех же специальностях. 

 
Использованная литература 
Кыргыз Республикасынын экономикасы: окуу китеби./ котор. А. Мамажанов, К. Рахманкулов, проф. Ж. 

Пиримбаев (жалпы редактор) – Б.: КТМУ, 2007, стр. 236 
Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса: Учеб. пос. – СПб.: Питер, 2008 стр.252- 259  
Дононбаев Алим. Кыргызский менталитет. Каков он? Журн. АКИрress №8. 2008, стр. 20 
Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса: Учеб. пос. – СПб.: Питер, 2008, стр.252- 259  
Айтуганова Жыпар, Кыргызстандагы улуттук экономикалык маданият проблемасы. 7.Uluslararası Türk Dünyası 

sosyal Bilimler Kongresi (9-10 Haziran 2009 Calalabat-kırgızistan).KüreselleĢme ve Türk Dünyası Sempozyum 
Tebliğleri.2009. Calalabat. 

Закон Кыргызской Республики «О защите прав предпринимателей» Газ. « Эркин Тоо» от 9 февраля 2001 г.  
Нацстатком КР. Социально- экономическое положение Кыргызской Республики. 2008. Бишкек 2009 г. 
Теория и идеологоя общественного развития / Под научн. рук. акад. Т. Койчуева. – Бишкек: Илим, 2009. 
Аюпов А. Н. Национальная экономика. Учебник. Бишкек: Изд- во КРСУ, 2005 
Статком СНГ: данные по предпринимательству за 2008 год. http: //www.google.kg 



 

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СРЕДИ ЖЕНЩИН, 
КАК ВИД ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

 
Саякова М.К.  

к.ю.н., доцент, Директор Центра науки и инновации ИСИТО 
 

Исмаилова Ч.Дж.  
к.э.н., доцент КРСУ 

 
Abstract 

It is known that transfer Kyrgyzstan to the market relations has shown unpreparedness of the government as well 
as branches of government to effective struggle against its ugly display in our renewed society: terrorism, gangsterism, 
corruption, thefts as well as crimes in economical sphere. The last ones have stable tendency to constant change. 
Simplifying it consciously, we can define a crime in entrepreneurial sphere as an act in the commitment of which a 
subject pursues illegal economical interests, including mercenary ones or tent to damage legal economical interests of 
the government, society, managing subject or private people.  

Key words: Market economy, SME, private sector, entrepreneurship, pseudo- entrepreneurship; illegal business; 
economic crime, female crime; personality of women entrepreneurs; criminal activity. 

 
Аннотация  

Известно, что переход Кыргызстана к рыночным отношениям показала неготовность правительства, а 
также ветви власти к эффективной борьбе против уродливого отображения в нашем обновленном обществе: 
терроризм, бандитизм, коррупция, кражи, а также преступлений в экономической сфере. Последнее из них 
имеют устойчивую тенденцию к постоянным изменениям. Упрощяя это сознательно, мы можем определить 
преступление в предпринимательской сфере как действие приверженности в котором субъект преследует 
незаконные экономические интересы включая торговцев или тенденция внесения ущерба к правовым 
экономическим интересам государства, общества, субъекта хозяйствования или частных лиц. 

Ключевые слова: Рыночная экономика; Малый и средний бизнес; Частный сектор; Предпринимательская 
деятельность; Лжепредпринимательство; Незаконное предпринимательство; Экономическая преступность; 
Женская преступность; Личность женщины-предпринимателя; Криминальная активность. 

 
Бизнесмены – это не просто социальный слой, это особый тип ментальности. Давайте попробуем 

разобраться с ее историческими традициями страны, ее природой и экономическими условиями. Как они 
влияют на развитие малого бизнеса. Не претендуя на исчерпывающий исторический и экономический обзор, 
обозначим лишь некоторые моменты. 

Наше общество также можно характеризовать как патриархальное. Такой тип сообщества предполагает 
патерналистские ожидания. Люди ожидают опеки государства и общества в отношении отдельных социальных 
групп, индивидов. Кроме того, наше общество можно охарактеризовать и как традиционное, что характерно 
для доаграрного общества. 

Серьезным препятствием для развития малого бизнеса на основе модернизации является также пропуск 
этапа буржуазной цивилизации. А также пропуск этапа угольной цивилизации с ее инфраструктурой в виде 
железных дорог и заводов. Мы перескочили (благодаря советской власти) от дровяной цивилизации – прямо к 
нефтяной. Опыт показывает, что история не прощает таких «перескоков». 

В Кыргызстане исторически не было владения землей как частной собственностью. Коллективное кочевое 
хозяйство исключало из сознания людей понятия «мое», «частное» - преобладало понятие «наше». Категории 
собственности, в частности, на землю были вообще чужды кочевникам. То есть в Кыргызстане отсутствует 
традиция глубокой легитимности собственности. Отсутствует главный психолого-культурный стержень, на 
котором крепилось развитие бизнеса. Поэтому получается так, что, копируя во многих, особенно внешних, 
культурных формах западный путь, мы не имеем главного - развитого рынка, свободного от государственно-
бюрократического диктата, свободных отношений частной собственности. Кыргызстан находится в числе 
лидеров по проведению правовых реформ, направленных на упрощение ведения бизнеса, заняв третье место из 
181 страны мира по количеству проведенных реформ и произведенного ими эффекта, свидетельствует отчет 
«Ведение бизнеса-2009», подготовленный Всемирным банком. Глава представительства Всемирного Банка в 
республике Роджер Робинсон отметил, что в рейтинге благоприятности страны для ведения бизнеса 
Кыргызстана переместился на 68 место с 99 в предыдущем году. По словам Р. Робинсона, Кыргызстан усилил 
защиту прав и интересов инвесторов, внеся соответствующие изменения в законодательство. Путем упрощения 
системы регистрации предприятий облегчена процедура начала предпринимательства. Для Кыргызстана сектор 
малого и среднего предпринимательства рассматривается как основной катализатор изменений, происходящих 
в экономике, поскольку он быстрее и полнее учитывает изменения спроса населения на отдельные виды 
продукции и услуг, весьма мобилен при внедрении новшеств. Малые предприятия менее капиталоемкие, могут 
функционировать на основе имеющейся инфраструктуры, эффективно используют региональные трудовые и 
материальные ресурсы. Цикл "идея - практическое внедрение" занимает у них обычно немного времени. Нельзя 
не учитывать и новую объективную тенденцию в экономике развитых капиталистических стран, 
предпочитающих мелкие производства крупным. На наш взгляд, в настоящее время сочетание предприятий 
разных размеров улучшит их приспособляемость к современным требованиям хозяйствования, а также ускорит 
научно-технический прогресс по целому ряду направлений. Малые формы бизнеса порождают и существенно 
стимулируют предпринимателей. Сектор малого и среднего бизнеса может стать двигателем экономического 
развития страны, поскольку более динамично реагирует на рыночные изменения. Гибкость и высокая 
адаптивная способность при не очень больших затратах - главное преимущество малых предприятий. В 
Комплексных основах развития Кыргызской Республики до 2010 г. указывается: "Частное 
предпринимательство, в том числе малый и средний бизнес, будет приоритетной сферой обеспечения 
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устойчивого экономического роста, насыщения рынка товарами и услугами, создания новых рабочих мест и 
сокращения бедности". Мы полагаем, что данный сектор экономики Кыргызстана совершенно справедливо 
считается одним из наиболее важных, поскольку потенциально эффективен и имеет возможность решать 
многие социальные проблемы. В республике в сфере малого предпринимательства уже мобилизованы 
значительные финансовые, производственные и трудовые ресурсы, в том числе и женщин. Учитывая 
ограниченность стратегических сырьевых ресурсов, а также наличие в достаточном количестве трудовых 
ресурсов, можно предположить, что роль малого и среднего предпринимательства в ближайшее время, 
безусловно, возрастет. 

Стремительность развития малого предпринимательства и увеличение количества наемных работников в 
негосударственном секторе экономики определили целый ряд проблем, затрудняющих широкомасштабное 
развитие занятости в малом и среднем бизнесе республики. К ним следует отнести: 

1. утерянные за десятилетия традиции занятия бизнесом и связанная с этим психологическая 
переориентация населения; 

2. отсутствие опыта организации самостоятельного дела, поскольку предпринимательская деятельность 
требует специальной системы обучения и приобретения практических навыков; 

3. недостаточное развитие мощностей по выпуску необходимых для нужд малого и среднего бизнеса 
средств производства и предметов труда; 

4. отсутствие инвесторов у большинства перспективных бизнес-проектов; 
5. излишнее давление существующей системы налогообложения; 
6. слабость правовых мер защиты интересов предпринимателей и инвесторов. 
Для государства и политиков сектор МСП важен, прежде всего, потому, что он во многом замещает 

государство в решении сложных социально-экономических задач, а именно при создании новых рабочих мест, 
формировании среднего класса, являющимся одним из основных факторов долгосрочной стабильности в 
экономике любой страны. Кроме того, для правительства малые и средние предприятия - это значительный 
источник пополнения государственного бюджета. 

Ученые макроэкономисты воспринимают данный сектор в контексте комплексных задач системных 
изменений, происходящих в переходный период: развития частного сектора, реструктуризации и возможности 
более эффективного распределения и использования ресурсов. Целевая модель рыночной экономики 
предполагает, что ее наиболее важные и ценные механизмы будут запушены через конкурентный рынок с его 
горизонтальными связями между большим числом производителей. Согласно этой модели, такие традиционные 
функции государства плановой экономики, как создание рабочих мест, определение национальной 
специализации, улучшение международной конкуренции и т.д., лучше всего выполняются частным сектором, а 
именно, сектором малого и среднего предпринимательства. Макроэкономисты рассматривают выполнение этих 
функций в широком контексте всей экономической системы.  

При новой организации национальной экономики сектор малых и средних предприятий воспринимается 
ими как решающая сила, способная стать ценным экономическим стимулом, в частности, через механизм 
мультипликатора, и содействовать распространению важнейших технологий и упрочению прогрессивных 
позиций и предпринимательской культуры в обществе.  Восприятия и ожидания самих предпринимателей 
изменяются с течением времени. Члены бизнес-сообщества (новые предприниматели и те, кто начал свой 
бизнес раньше, в условиях частичных реформ) приветствуют частный сектор, заменяющий старый стиль, 
центральную плановую бюрократию и позволяющий им самостоятельно принимать решения, создавать 
потенциально новые возможности для роста. Однако чрезмерное налогообложение, государственная 
бюрократия, вмешательство в их бизнес со стороны и т.д. заставляют их искать убежище в неформальном 
секторе. После централизованной плановой экономики значительная часть населения республики не приняла 
данный сектор, считая его труднодоступным и не достаточно надежным для получения стабильного дохода или 
работы. На первый взгляд, жесткие правила ведения бизнеса, постоянная неуверенность и риск в сфере малого 
и среднего бизнеса должны были бы оттолкнуть предпринимателей. Однако он воспринимается ими как 
серьезная альтернатива старому укладу жизни с его механизмами социальной защиты и определенной системой 
предоставления гарантий на получение рабочего места. В настоящее время происходит смешение старых и 
новых позиций, появляется прогрессивное предпринимательское восприятие, растущее пропорционально 
достижениям в создании классической рыночной среды. 

Начатые в Кыргызстане в начале 90-х гг. преобразования в социально-экономической сфере повлекли за 
собой последствия, которые повлияли на криминогенную ситуацию в нашем государстве. В частности, переход 
экономики на рыночные отношения предопределил изменения в структуре преступности. Прежде всего, это 
выразилось в резком увеличении числа преступлений в сфере экономики. Доля этих преступлений в 2009 г. 
составляла в Кыргызстане 49, 5 % от общего числа преступлений.[1].  

С началом активного развития отечественного предпринимательства соответственно стала меняться 
динамика преступлений против установленного порядка экономической деятельности в виде незаконного 
предпринимательства, которая в целом, с определенным спадом и последующим подъемом, является 
негативной. Так, за 2005 год было выявлено 19 фактов незаконного предпринимательства, из них 9 направлено 
в суд, к уголовной ответственности было привлечено 8 лиц, из них 1 женщина, в 2006 году было выявлено 19 
фактов, из них привлечено 7 лиц к уголовной ответственности, в том числе 1 женщина; в 2007 году было 
выявлено 20 фактов, привлечено 6 в том числе 1 женщина; в 2008 году было выявлено 26 фактов незаконного 
предпринимательства, из них 12 лиц привлечено к уголовной ответственности, в том числе 4 женщины; в 2009 
году было выявлено 46 фактов незаконного предпринимательства, привлечено 20 лиц к уголовной 
ответственности, из них 2 женщины.[2]. 

Такая ситуация дает основание говорить о феномене кыргызской экономической преступности, а в ее 
структуре незаконное предпринимательство занимает особое место, так как именно предпринимательство, как 
известно, является основой любой экономики. Следует добавить, что с незаконным предпринимательством 
тесно связаны и другие преступления в сфере экономической деятельности, прежде всего уклонение от уплаты 
налогов  

Переход Кыргызстана на рыночные рельсы высветил неподготовленность государства как впрочем, и всех 
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ветвей власти, к эффективной борьбе с ее уродливыми проявлениями в нашем обновленном обществе: 
терроризмом, бандитизмом, коррупцией, хищениями, а также преступлениями в экономической сфере. 
Последние имеют устойчивую тенденцию к постоянному видоизменению. Сознательно упрощая, можно 
определить преступление в предпринимательской сфере как деяние, при совершении которого субъект 
преследует незаконные экономические интересы, в том числе интересы корыстные либо стремится причинить 
вред законным экономическим интересам государства, общества, хозяйствующим субъектом или частным 
лицам. 

Предпринимательская деятельность, существовавшая в подполье, маскировавшаяся под видом 
гражданско-правовых обязательств, оказание разовых услуг возмездного характера, индивидуальной трудовой 
деятельности, вошла в нашу жизнь как нечто само собой разумеющееся. И в то же время развитие рыночной 
экономики высветило ряд проблем. Наибольшую опасность представляет собой преступность в 
предпринимательской сфере. Именно в этой области сохраняются неограниченные возможности для быстрого 
незаконного обогащения, накопления огромных финансовых возможностей. Количество преступлений, 
совершаемых в сфере предпринимательской деятельности, постоянно возрастает. Если в 1998 году их число 
достигло 446 преступлений, то в 2009 году - 429. 

Соответственно возросло и количество выявленных лиц, виновных в совершении преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности, с 278 в 1998 году до 286 человек в 2010 году.[3]. 

Опасность преступности в сфере предпринимательской деятельности по мнению Д.К.Сагынбаева, 
заключается не только в причинении существенного материального ущерба обществу и гражданам, но и в 
способности к дестабилизации экономической системы в целом. Ее масштабы, и в силу этого, влияние на все 
стороны жизни общества таковы, что противоречие между цивилизованной и преступной хозяйственной 
деятельностью превращается из второстепенного в существенное противоречие всей жизни [4]. 

В связи с этим вызывает особый интерес проблема правовых институтов уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство; воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности и 
лжепредпринимательство. 

Общественная опасность указанных преступлений заключается в том, что в результате совершения этих 
преступлений терпит ущерб экономика государства. Любое преступное посягательство не происходит само по 
себе, а всегда совершается кем-то, т.е. человеком (либо группой людей), поэтому исследование преступности, 
ее причин и условий, невозможны без глубокого изучения вопроса о личности преступника, а в 
рассматриваемом случае личности женщины- преступницы. 

Исторически обусловленным является тот факт, что в женской преступности преобладают преступления с 
корыстной направленностью. 

Между тем, полученные статистические сведения ИЦ. МВД Кыргызской Республики не полностью 
отражают действительного положения, поскольку латентность этих преступлений очень высока. Часто 
реальное наказание минует женщин, так как многие из них имеют несовершеннолетних детей, осложнена 
семейная атмосфера. Произошли серьезные изменения в понимании социального статуса женщины, что, 
безусловно, отразилось на женской преступности, как на ее количестве, так и на качестве. 

Следствиями, изменившейся ситуации в Кыргызстане, а также непосредственными причинами, 
влияющими на рост уровня экономической преступности, являются рост безработицы, снижение реальных 
доходов, рост пьянства среди женщин, а также уменьшение значения семьи, то есть количество разводов. 

В результате существует несколько видов преступлений среди женщин, в которых наблюдается особенный 
рост. К таким видам преступлений относятся корыстные и экономические преступления. 

Невозможность реализоваться, безработица, падение уровня жизни, а также падение интереса к семейным 
ценностям приводит к тому, что женщины нередко встают на криминальный путь, пытаясь добыть средства к 
существованию или средства для поддержания того уровня жизни, который они считают достойным для себя, 
совершая корыстные, экономические преступления. 

Различные исследования показывают, что подавляющее большинство преступлений женщины совершают 
в зависимости и по поводу выполнения разных обязанностей, имеющих непосредственное отношение к 
профессиональной деятельности. В частности, в исследовании И.В. Корзуна приводятся сведения, что в 
Республике Казахстан женщины традиционно совершают около трети преступлений в сфере экономической и 
хозяйственной деятельности [5]. 

Со своей стороны А.Д.Хамзаева отмечает, что помимо высокофеминизированных отраслей образования и 
здравоохранения, женщины в большом количестве представлены в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса 
(66%), финансовой деятельности (53%). Увеличивается участие женщин в операциях с недвижимостью, аренде, 
предоставлении услуг потребителям (37, 9%) [6]. 

Отсюда можно сделать вывод, что женщины в Республике наиболее представлены в сфере торговли, в 
банковской сфере, в сфере предпринимательства, в сфере кредитно-денежных отношений. 

За последний период довольно неожиданным является проявление женщин, участвовавших в совершении 
таких преступлений, как незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство. Это объясняется 
следующими обстоятельствами: 

Во-первых, в условиях рыночной экономики и в первую очередь именно женщины вытесняются с рынка 
труда; 

Во- вторых, они первыми подпадают под сокращение и наконец, именно женщинам работодатель отдает 
предпочтение при увольнении или вынуждены отправлять их в длительные отпуска. Все эти и другие 
неблагоприятные факторы заставляют женщин выбирать новые модели экономического поведения. Между тем, 
лишь единицы из этих женщин способны реально легальным путем приобрести начальный капитал и, не 
нарушая установленных законом норме, начать свое дело и вести его. 

В третьих, уравнивание полов в правовом, социальном и других аспектах. Если женщина в обществе 
становится равной мужчине, то она невольно перенимает мужской тип поведения, который изначально более 
агрессивен. Особенно в экономической сфере уравнивание полов повлияло на увеличение процента женской 
преступности, так как у женщин появились условия для совершения данного вида преступлений. 

Ранее значительно меньше женщин занималось предпринимательской деятельностью, реже их можно 
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было увидеть на руководящих постах, в основном женщины занимали те должности (рабочие места), которые 
были « не приспособлены» для совершения экономических преступлений. В настоящее время, по мнению 
Ю.Агеевой, [7], можно отметить ряд особенностей совершаемых женщинами преступлений в сфере 
экономической деятельности: 

 Более высокий удельный вес этой категории преступлений в структуре преступности женщин по 
сравнению с долей этих посягательств в мужской преступности. 

 Показатели, характеризующие личность женщин преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности, свидетельствуют о том, что он отличается от среднестатистического преступника и представляет 
собой довольно парадоксальную с точки зрения криминологии фигуру, когда образованные и занимающиеся 
общественно- полезным трудом, семейные, имеющие детей лица попадают в категорию асоциальных типов. 
Это тревожный симптом, который связан с виктимной политикой государства в социально-экономической 
сфере, без пересмотра которой невозможно успешно противодействовать преступлениям в сфере 
предпринимательской деятельности: это более высокий удельный вес этой категории преступлений в структуре 
преступности женщин по сравнению с долей этих посягательств в мужской преступности.  

Изучение автором данной статьи уголовной и судебной статистики, а также проведение эмпирических 
исследований и изучение материалов уголовных дел за период 2000-2010г.г. показали, что структура личности 
преступника совершающего деликты в экономической сфере, существенно отличается от криминологической 
характеристики лица, совершающего другие виды преступлений. 

Социально-демографические признаки: преступления в предпринимательской сфере совершаются, в 
основном, лицами, работающими в предпринимательских структурах различных организационно- правовых 
форм. 

Большая часть виновных лиц имеет высокий образовательный уровень. В частности, высшее образование 
у 36% лиц, совершивших преступления, незаконченное высшее -- у 6, 5%, среднее специальное—у 6, 6%. Чаще 
эти преступления совершают лица в возрасте от 30 до 45 лет, что закономерно, т.к. именно в этом возрасте они 
обладают достаточно жизненным опытом. 

Уголовно-правовые признаки: как правило, преступления в этой сфере совершали лица, ранее не судимые 
(78, 2%). Чаще преступления в этой сфере осуществляются в одиночку. В большинстве случаев речь идет об 
одном эпизоде, но примерно в 10% следствием устанавливается неоднократное совершение этих преступных 
деяний. Мотивом совершения преступлений является не только стремление к обогащению, т.е. корыстные 
побуждения, но и ложно понятые интересы службы, самоутверждение, боязнь ответственности за недостатки в 
работе. 

Исходя из всех этих признаков, определяется портрет вполне успешной в социуме женщины, 
представляющую наиболее активную часть населения, имеющей положительную характеристику, с высшим 
образованием и относительным материальным благополучием. Поэтому закономерно встает вопрос: почему эти 
люди совершают преступления и в чем причины этого? Часть из низ совершают преступления в 
экономической, банковской, предпринимательской сферах, причинами которой выступают получение 
материальной выгоды и удовлетворение основных человеческих потребностей, то в отношении других в 
качестве дополнительной причины можно учитывать тенденцию, предложенную Г.Сайксом, т.е. принимать во 
внимание не только то, что человек имеет, или то, что он приобретает в результате преступления, а то, 
насколько велико несоответствие между тем, что он имеет, и тем, что он хотел бы иметь. 

Согласно проведенным исследованиям, автор условно разделил женщин предпринимателей на три типа: 
Первый- это убежденные бизнес леди. Мотивацией их выбора является внутреннее желание стать 

предпринимателями, интерес к этому виду деятельности, самые серьезные намерения. 
Ко второму типу относятся дамы предприниматели « по случаю», иначе говоря, оказавшиеся в нужное 

время в нужном месте. Свое решение они приняли спонтанно, под влиянием случайных обстоятельств: ввиду 
неожиданно возникших благоприятных перспектив, по совету или примеру друзей, на основе газетной 
информации и т.д. 

И наконец, третий тип - предприниматели поневоле: женщины, которые оказались вынужденными 
открыть свое дело в силу различных негативных обстоятельств. Это самая многочисленная группа. Мотивация 
их выбора - реальная безработица или ее угроза, отсутствие средств к жизни в результате, например, развода. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблема личности преступника не только в 
предпринимательской сфере, но и в экономике в целом, относится к категории малоизученных в криминологии, 
и для разработки успешной стратегии в борьбе с этими преступными посягательствами требует дальнейшего 
исследования. 
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Аннотация 

Формирование предпринимательских организаций должно происходит в соответствии с требованиями, 
нормами и правилами, обеспечивающими успешное их функционирование. 

Ключевые слова: предпринимательские формирования, типология предприятий, признаки формализации, 
цивилизованные основы предпринимательства. 

 
Abstract 

Forming enterprise organizations should take place in accordance with the requirements, rules and regulations that 
ensure their successful operation. 

Key words: business formation, types of businesses, signs of formalization, civilized basics of business. 
 
Предпринимательство и государственное вмешательство в Кыргызстане? Вопрос не в том, должно или не 

должно государство вмешиваться в сферу предпринимательства, поскольку государство, в силу именно 
государственной необходимости, обязано вмешиваться. Вопрос в другом, где пролегает та граница, которая 
ограничивает государственное вмешательство в сферу предпринимательства. 

Для начала следует определиться с формами, возможностями и необходимостью государственного 
вмешательства в сферу предпринимательства или наоборот вызывает необходимость государственного 
вмешательства.  

Формы государственного вмешательства в сферу предпринимательства могут быть в нескольких 
вариантов: 

- в форма государственных норм и предписаний; 
- в форме регулирования; 
- в форме поддержки. 
Государственное вмешательство в сферу предпринимательства в форме норм и предписаний и в форме 

поддержки является жизненной необходимостью для экономики страны. Государственное вмешательство в 
форме регулирования возможно, когда есть такая необходимость.  

Понятно, что государство, к примеру, обязано определить нормы и правила фискального охвата 
предпринимательской деятельности, в пределах разумного, чтобы не задушить сферу предпринимательства, но 
в тоже время достаточного для успешного формирования доходной части государственного бюджета. Или 
государство устанавливает нормы гражданской (уголовной) ответственности предпринимателей за нарушения 
правил предпринимательства в стране. Также понятно и то, что государство обязано оказывать правовую, 
финансовую и иные виды поддержки отечественного предпринимательства, к примеру, в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции. 

В результате суверенизации Кыргызстана были определены приоритеты формирования 
государственности. Были определены три основы молодого государства: формирование демократичного 
общества, формирование рыночной экономики и социальная защищенность населения.  

Как известно, формирование развитой рыночной экономики в Европе происходило эволюционными 
преобразованиями, методами проб и ошибок, на основе стихийности процессов формирования, что неизбежно 
длительно по времени, в течение нескольких столетий. В конце концов, в Европе, США или Японии, в целях 
предсказуемости последствий рыночной экономики, государственные органы управления наделяются 
полномочиями по регулированию предпринимательства в рамках национальных интересов. Тем самым были 
созданы предпосылки по дальнейшему развитию рыночной экономики и формированию основ глобальной 
пострыночной экономики. 

Чем отличается в лучшую сторону сфера предпринимательства в государствах Европы, от 
предпринимательства Кыргызстана? 

Европейское предпринимательство, в результате государственного, местного или профессионального 
регулирования организации предпринимательства, от нашего отличается цивилизованными основами и 
невозможностью стихийной организации предпринимательской деятельности. Стихийность организации 
предпринимательства является бичом экономики, в особенности рыночной, природа которой способствует 
развитию индивидуальной меркантильной активности предпринимателей, когда доходность 
предпринимательской деятельности достигается любым приемами, в том числе и откровенно незаконными. 

Чем отличается предпринимательство Кыргызстана? Сложно назвать цивилизованной 
предпринимательскую деятельность, когда предприниматели используют белые и серые схемы денежного 
оборота, когда предприниматели нарушают права потребителей. Когда предприниматели эксплуатируют 
наемных сотрудников сверх установленных нормативных показателей и постоянно недоплачивают. Когда 
предпринимательская деятельность примитивна по содержанию.  

 Когда товарами сложного ассортимента торгуют на рынках в железнодорожных контейнерах. К примеру, 
в Бишкеке в настоящее время общая численность морских и железнодорожных контейнеров, приспособленных 
под реализацию товаров на городских рынках, составляет около 5 тысяч единиц. В приличном морском порту 
такого количества контейнеров не бывает. 

 Когда центральные улицы столицы заставлены примитивными киосками, палатками, заведения 
общественного питания и оказания услуг. К примеру, в период пика установки на территории столицы киосков, 
их численность составляла более 8 тысяч единиц. Сейчас число киосков уменьшилось, но более 6 тысяч 
киосков для столицы все же явно излишне.  

 Когда частная собственность не является неотъемлемой. К примеру, развитая система рейдерских 
захватов успешно действующих предприятий. Все это, и многие другие негативные результаты формирования 
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транзитной экономики, является результатом стихийного характера организации предпринимательской 
деятельности, что, в свою очередь, является результатом невмешательства государства в эту сферу. 

Формирование рыночной экономики в Кыргызстане приняло стихийный характер в результате двух 
сопутствующих факторов: 

1) реформированием предыдущей экономики занимались люди, не обладающие знаниями рыночной 
экономики, опытом реформирования экономики, управленческими способностями, ни ответственностью перед 
страной и ее населением. Они и сами оказались малополезными лицами во власти, так еще привлекли в 
помощники людей, в том числе иностранцев, в особенности на начальном этапе реформирования, которые 
своими советами добавили разрушение экономики страны; 

2) изначально сложилось ошибочное мнение о том, что рыночная экономика естественным образом 
отрегулирует соотношение товарного предложения и спроса, розничные цены и конкуренцию, активность 
предпринимателей и доходность предпринимательства, будет способствовать развитию экономики. К 
сожалению, такое ошибочное мнение стало государственной позицией Кыргызстана. Ошибочность такого 
мнения очевидны, поскольку, во-первых, в Кыргызстане до сих пор нет рыночной экономики, а происходит 
формирование транзитной экономики, что совеем не то же, что рыночная экономика. Во-вторых, история 
рыночной экономики Европы подтверждает ошибочность ожидания результативности саморегулирования 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, что стало очевидным после мирового 
кризиса 20 – 30 – х годов прошлого века.  

Если в условиях развитой рыночной экономики в Европе государство осуществляет регулятивные 
вмешательства в сферу предпринимательства, то уж в условиях формирования транзитной экономики, которая 
пестрит признаками «детской болезни», регулирующая роль государства обязательна.  

Естественная природа предпринимателя такова, что когда есть выбор между доходностью сделки и 
честностью, предприниматель, скорее всего, выберет доходность. Даже в условиях Европы, в государствах 
которой сотнями лет предпринимателей принуждают к законопослушанию, нередко доходность 
предпринимательства бывает предпочтительней честности.  

Очевидно одно, в Кыргызстане дальнейшее сохранение стихийности организации предпринимательской 
деятельности невозможно, поскольку ни государство, ни население, ни сами предприниматели не 
заинтересованы в непредсказуемости результатов предпринимательства, в противостоянии предпринимателей с 
одной стороны и государства, осуществляющего социальную защищенность населения, с другой стороны.  

Как представляется, в особенности в период формирования основ рыночной экономики, в частности в 
Кыргызстане пока не сформированы профессиональные ассоциации, призванные в пределах полномочий 
регулировать сферу предпринимательства, как это делается в экономически развитых странах, регулирующие 
функции должно осуществлять государство. 

Не следует воспринимать регулирующую роль государства как инструмент принуждения 
предпринимателей. Всем понятно, что сфера предпринимательства, как и все сферы жизни государства, 
должны формироваться и функционировать цивилизованно, в соответствии с нормами и правилами, 
способствующими развитию предпринимательства.  

Несколько примеров. Если предприниматель намерен открыть аптеку, то такому лицу потребуется 
специальное фармакологическое образование и лицензия на право деятельности, чтобы не угробить здоровье 
клиентов аптеки. Почему столовую может открыть кто угодно? В столовой вполне могут угробить здоровье 
клиентов, если блюда приготовлены без соблюдения технологических требований. Почему парикмахерскую 
может открыть кто угодно? В парикмахерской вполне могут нанести травму клиенту, если маникюр или 
педикюр осуществляет лицо без профессиональной подготовки. Почему магазин может открыть любое лицо? 
Почему открываются магазины, в которых нет никаких условий для обслуживания покупателей? Почему 
производством товарной продукции сельского хозяйства может заниматься лицо, не обладающее специальным 
профессиональным образованием? Почему создаются крестьянские (фермерские) хозяйства, не способные 
производить товарную продукцию? 

Что такое государственное регулирование сферы предпринимательства? Навязывание воли государства 
или же становление предпринимательства на рельсы цивилизованной организации? Очевидно, второе. К тому 
же, когда требуется государственная поддержка, то такую поддержку могут получить лишь те 
предпринимательские образования, которые созданы и действую в соответствии регулятивными нормами 
государства. Нельзя же на самом деле помогать тем предпринимательским формированиям, которые ничего 
кроме интересов самих предпринимателей не содержат. 

Похоже на то, что в Кыргызстане настало время, когда в сфере предпринимательства страны следует 
разобраться с целесообразностью сохранения действующих предпринимательских формирований и 
определиться с условиями государственного регулирования в дальнейшем. 

Государственное регулирование предпринимательства должно затронуть главные параметры признаков. К 
примеру, магазин должен выдержать соответствие между типом магазина и ассортиментом товаров и 
площадью торгового зала. Для ресторана, парикмахерской или гостиницы соответствие между категорией 
классификации и качеством и содержанием обслуживания клиентов и уровнем наценки. Для 
производственного предприятия соответствие между типом предприятия и товарным профилем и уровнем 
рентабельности производства. Для предприятия сервиса соответствие между типом предприятия и 
разнообразием и качеством сервисного обслуживания. 

В результате формализации предприятий предпринимательства государство может одновременно 
разрешить несколько проблем: 

1) прервать стихийный процесс в организации предпринимательской деятельности в республике; 
2) упорядочить сферу предпринимательства;  
3) определить потенциальную базу налогообложения; 
4) определиться с предприятиями, подлежащими государственной поддержке; 
5) защитить интересы населения страны; 
6) не будет стыдно перед многочисленными гостями страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В КЫРГЫЗСТАНЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Исмаилова Ч.Дж. 

к.э.н., доцент КРСУ им. Б.Н.Ельцина 
 

Аbstract 
Article is devoted problems of a present economic crisis in Kyrgyzstan and to possibilities of its overcoming. 

Programs of the new government should justify society expectations if it doesn't happen, there will be again a growth of 
mistrust to the authorities. The present situation testifies that there is a certain rupture between the declared economic 
policy and real actions on management of economy. The reason for that are imperfection of a control system, 
insufficiently rigid regulation of communication of practical actions with declared in strategic and program documents 
economic policy, and also imperfection of these documents. 

Key words: Economic crisis, economic risks, the government program, the budget income, economic 
development. 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблемам нынешнего экономического кризиса в Кыргызстане и возможностям его 
преодоления. Программы нового правительства должны оправдать ожидания общества, если это не случится, 
произойдет снова рост недоверия властям. Текущий момент свидетельствует, что существует определенный 
разрыв между заявленной экономической политикой и реальными действиями по управлению экономикой. 
Причиной тому являются несовершенство системы управления, недостаточно жесткая регламентация связи 
практических действий с заявленной в стратегических и программных документах экономической политикой, а 
также несовершенство самих этих документов. 

Ключевые слова: Экономический кризис, экономические риски, программа правительства, доход 
бюджета, экономическое развитие. 

 
Кыргызстану в новом году грозят новые экономические кризисы и новые экономические риски в развитии. 

Насколько программа правительства оправдает ожидания общества? Какой должна быть бюджетно-налоговая 
политика, чтобы выйти кризиса экономики? Возможно ли сокращение расходов и увеличение доходов и за счет 
чего? Все эти вопросы волнуют сегодня не только каждого гражданина, но и всех нынешних и потенциальных 
инвесторов, чьи интересы представлены в Кыргызстане. 

 Благополучие страны, ее конкурентная способность на фоне других стран определяется одной 
универсальной характеристикой – присущим ее обществу уровнем доверия. Причиной поддержки и 
объединения экономических субъектов является убежденность в принадлежности к одному ментальному 
сообществу, скрепленному взаимным доверием. Это и доверие менеджмента сотрудникам, сотрудников 
компании, граждан – правительству и так далее. Подоплека готовности к переменам каждого члена сообщества 
является не экономическая заинтересованность, а именно уровень доверия. Этот уровень внутреннего доверия 
и определяет жизнеспособность хозяйственных объединений, бизнеса и предпринимательства в целом. Но 
прошедший год еще раз нам доказал, что то, что нас не убивает, делает нас сильней. Экономика без очень 
больших потерь прошла через испытания весны и лета 2010 года, когда были обескровлены многие 
предприятия в двух наиболее крупных городах страны и соседние государства создавали различные препоны 
путем закрытия границ (ущерб составил 320 млн. дол. США, что подтверждено экспертным исследованием). И, 
несмотря на эти трудности, наша экономика показала поразительную устойчивость, а некоторые отрасли 
экономики показали даже увеличение валовой выручки. 

 
Динамика показателей социально-экономического развития Кыргызской Республики 

за 2005-2010 годы в % к предыдущему периоду
1
 

 
№ Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. ВВП 99, 8 103, 1 108, 5 108, 4 102, 9 98, 6 

2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 95, 8 101, 7 101, 6 100, 9 107, 0 97, 2 

3. Промышленность 86, 6 89, 1 106, 3 114, 9 93, 6 109, 8 

   в том числе:             

Горнодобывающая промышленность 93, 6 92, 5 96, 8 106, 4 104, 7 99, 6 

Обрабатывающая промышленность 83, 2 85, 9 106, 3 123, 6 92, 2 110, 1 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

  
101, 6 

  
99, 3 

  
107, 5 

  
92, 5 

  
98, 7 

  
111, 0 

4. Строительство 117, 6 119, 1 132, 3 110, 8 122, 1 77, 2 

5. Инвестиции в основной капитал 105, 9 154, 6 105, 1 105, 7 130, 8 90, 2 

6. Услуги 108, 4 109, 0 112, 6 111, 0 102, 2 98, 2 

7. Индекс потребительских цен, в % к декабрю 

предыдущего года 

  

104, 9 

  

105, 1 

  

120, 1 

  

120, 0 

  

100, 0 

  

119, 2 

 
Судя по приведенным данным национального Статистического комитета Кыргызской Республики, 

промышленность за истекший год дает рост 16, 2 процентных пункта, этот рост обеспечен за счет 
обрабатывающей промышленности 17, 9% и конечно же за счет производства электроэнергии и воды 2, 3%, а 

                                                 
1 Данные Нацкомстата 2011г. 
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индекс потребительских цен вырос на 19, 2 процентных пункта относительно прошлогоднего уровня. 
В Кыргызстане сегодня, по оценкам международных экспертов, наблюдаются самые большие 

экономические риски уже не только на уровне СНГ, многие из них считают, что нас надо сравнивать уже с 
неблагополучными африканскими странами, которые веками погрязли в нищете и социальных потрясениях. 
Есть, конечно, примеры государств, типа Сингапура, сумевших преодолеть подобные кризисы и показавших и 
доказавших миру свою жизнеспособность. Но там, в период глобальных экономических преобразований, как 
показывает история их развития, вряд ли кто активно занимался политикой. Пока власти Кыргызстана не 
сделают ставку на экономическую стабильность, вместо политической борьбы, ситуация будет по всей 
видимости оставаться крайне сложной. 

Благодаря тому, что теперь у нас есть постоянный состав Жогорку Кенеша и Правительства, мы можем 
утверждать, что политические потрясения страну в этом году не ожидают, если конечно не случится форс-
мажор в виде роспуска парламента. В то же время, есть некоторые опасения по поводу предстоящих в этом 
году выборов Президента страны, так как это может внести относительную нестабильность и стагнацию в 
экономике. 

На начало апреля дефицит госбюджета составлял около 7 млрд. сомов. Сейчас эта сумма превышает уже 
20 млрд. сомов ($1= 46, 65 сом). К концу года показатель будет только увеличиваться. 

Республика максимально приблизилась к экономическому коллапсу, когда средний уровень потребления 
составляет меньше $2 в день на человека. Сейчас речь идет не о том, как страна будет развиваться, а как ей 
выживать в ближайшие два года. 

Ситуация будет усугубляться ростом социальной напряженности. Обнищание населения будет 
происходить на фоне постоянного роста цен и безработицы. Сегодня стабильными являются лишь денежные 
переводы трудовых мигрантов. Именно они поддерживают большую часть населения. 

Экономическая политика, отраженная в системе программно-целевых и нормативных регулирующих 
документов, нередко находится в отрыве от реальной практики управления развитием экономики. Общее 
количество концепций, стратегий, программ и т.д., охватывающих как экономику в целом, так и ее отдельные 
компоненты, в стране превысило 260 наименований. При этом существует определенный разрыв между 
заявленной в них экономической политикой и реальными действиями по управлению экономикой. Причиной 
тому являются несовершенство системы управления, недостаточно жесткая регламентация связи практических 
действий с заявленной в стратегических и программных документах экономической политикой, а также 
несовершенство самих этих документов. 

К внешним рискам для страны можно отнести вероятный новый виток мирового финансового кризиса, о 
котором говорили многие международные эксперты и это не кажется столь уж призрачной перспективой, 
учитывая шаткое положение в экономике европейской зоны. Учитывая это, необходимо будет укреплять 
внутренние резервы, и создавать финансовую подпитку на случай наступления риска. 

По всей видимости, эти риски не были каким-либо непредсказуемыми, а скорее закономерными. . Прежде 
всего, Кыргызстану грозит инфляция. Она будет на уровне 20%, особенно на продовольственные товары. По 
результатам опроса, индекс потребительских цен будет следующим: на продовольственные товары – 21, 3%, на 
индустриальные – 14, 4%, на услуги – 16, 2%. Ситуация в 2011 году будет зависеть от мер, которые примет 
наше правительство. Если государство и дальше будет принимать непонятные экономические меры (такие, как 
национализация и повышение бюджетного дефицита), то экономике суждена катастрофа. Находясь в состоянии 
кризиса уже 20 лет, надеемся поднять экономику, а результатов маловато. Единственная крупная инвестиция, 
привлеченная в Кыргызстан - это Кумтор, и то в середине 90х годов. С тех пор ничего не было предпринято. И 
если государство предпримет реальные меры по улучшению бизнес климата, то хорошо. Для этого главная 
задача государства сейчас заключается в предоставлении безопасности населению. Без безопасности остальные 
реформы - не приоритет. Сегодня надо сокращать, а то и ликвидировать ненужные министерства и агентства 
показали свою полную неспособность выполнять непосредственные свои функции. Только новая команда 
реформаторов сможет внедрить радикальные реформы (например, набрать новый состав ГАИ и сотрудников 
МВД). Только тогда повысится безопасность. Пока нет такой команды реформаторов, зачем деньги впустую 
тратить? Лучше сэкономить и сократить бюджетный дефицит и понизить налоговое бремя на население. 
Увеличение доходов бюджета возможно за счет нескольких факторов. Во-первых, это выведение экономики из 
тени, которая по нашим данным на уровне 55% ВВП. Во-вторых, понижение налогов и регулирование, что 
всегда ведет к росту экономики и росту бюджета. В-третьих, прозрачная и честная приватизации земель и 
предприятий. И наконец, продажа акций Кумтора. Необходимо эффективно преодолеть теневую экономику и 
бороться с коррупцией. Это, кстати, было одним из основных требований апрельской революции. В теневом 
секторе сегодня вращаются, как минимум, два бюджета страны. Значительный размер неформального сектора 
экономки снижает доверие населения к государственной власти, создает ложные сигналы и стимулы для 
экономического развития. Размеры неформального сектора экономики в Кыргызстане достигают 50% ВВП 
(исследования ПРООН). Он негативно влияет на налоговую и социальную базу, формирует ложные рыночные 
сигналы, создает несправедливую конкуренцию для зарегистрированных предприятий, искажает официальную 
статистику, приводит к принятию неэффективных решений в области экономической политики. Неформальный 
сектор экономики продуцирует коррупцию и одновременно сам является продуктом коррупции. Особую 
опасность представляет использование представителями теневого бизнеса больших финансовых возможностей 
для проникновения во властные структуры и расширения сфер распространения неформального сектора 
экономики. И мы ясно видим, что уровень теневой экономики не только не снизился, а даже начал 
увеличиваться.  

 В сфере торговли, в которой занята значительная часть населения, как вы знаете, идет снижение. Сегодня 
есть серьезные проблемы не только у мелких торговцев, но и у предпринимателей одного из крупнейших 
оптовых рынков «Дордой». И вопрос, как выжить «Дордою» - не праздный. Необходимо понять, что эра 
реэкспорта китайских товаров в Кыргызстане заканчивается. Если Кыргызстану удастся сохранить низкие 
таможенные пошлины на импорт товаров, то рынок будет жить за счет реализации товаров населению 
республики и жителям приграничных областей Казахстана. Но о крупных оптовых поставках с «Дордоя», как 
это было раньше, речь уже не идет. 
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 Энергетическая и горнорудная отрасли также не всегда смогут стать для экономики палочкой-
выручалочкой. Горнорудная сфера располагает хорошим запасом золота. Но, во-первых, для ее развития 
требуются крупные зарубежные инвестиции. А, во-вторых, она должна служить интересам страны, а не 
отдельных чиновников. То же касается и энергетического сектора, который требует глобальной модернизации. 
Для Кыргызстана перспективной отраслью можно считать аграрный сектор, где мы имеем почти пять тысяч 
фермерских хозяйств. Но нужны господдержка, инвестиции и льготные кредиты. Большинство фермеров 
лишено возможности приобретения своими силами сельскохозяйственной техники. Крестьянам элементарно не 
хватает денег на семена и ГСМ. Им тоже нужны реальные инвесторы, а не многообещающие чиновники. 
Правительством приняты скорее меры тактического характера, не носящие системный характер. К примеру, в 
этом плане дается поручение «Разработать пакет мер по увеличению заработной платы работникам сферы 
образования», в то же время это поручение не имеет причинно-следственной связи, то есть, не говорится, 
откуда взять средства на это. В плане лучше было бы ответить на проблемы дефицита бюджета изменением 
текущей модели обеспечения его доходной части, элементами которой являются таможенная система, 
налоговая система, система социальной защиты, доходы от государственных предприятий и имущества. 

Кроме того, необходимо включить в программу правительства и пересмотр расходной части бюджета с 
целью ликвидации и сокращения отдельных статей расходов.  

Вряд ли можно сказать, что программа нового правительства оправдает ожидания общества, если не будут 
проведены системные реформы. Рассчитанная сумма увеличения поступлений бюджет в идеалистическом 
случае проведения реформ и истребления коррупции и воровства, по оценке и расчетам «iCAP Investment»

2
, 

получилось, что бюджет может выручить до 186 млрд. сом дополнительных средств. Реалистично 
предположим, что если будет проведено только 10% реформ намеченных Правительством, то это означает, что 
будет получено не 186, а 18, 6 млрд. сом, а это и есть тот размер дефицита, который закладывается в бюджет 
2011 года. 
 Появление политической воли у руководства страны для проведения системных реформ, по нашему мнению, 
сможет значительно улучить ситуацию в преодолении новой экономической волны потрясений. Сегодня 
правительством проводятся чреда различных мероприятий по урегулированию отношений с инвесторами в 
надежде на подъем экономики за счет делового и инвестиционного климата. Насколько это реально и при 
выполнении, каких действий можно этого добиться, по всей видимости, нужно в первую очередь должна быть 
проведена ревизия всей системы государственного регулирования экономики. Должно быть ликвидировано 
излишнее коррупционное и обременительное регулирование бизнеса. Налоговая система нуждается в 
упрощении, таможенная система требует срочной и безотлагательной модернизации, система социальной 
защиты требует пересмотра размеров ставок и упрощении. Эти меры помогут реально улучшить деловую среду 
и инвестиционный климат в стране. Если бизнес почувствует облегчение со стороны контролирующих (порой 
карательных) органов, то, конечно, однозначно произойдет повышение деловой активности, снижение уровня 
теневой экономики и уменьшение коррупции, что, в свою очередь, поможет улучшить обеспечение бюджета 
страны. 

В случае снижения налогового бремени (с учетом размеров социальных отчислений и НДС) до уровня 10-
15% от валовой выручки предприятий, вкупе с определенным упрощением в администрировании и отчетности, 
произойдет резкий выход предприятий в легальный бизнес, увеличение официального ВВП, снижение доли 
теневой экономики. За примерами далеко ходить не надо. Так, например, в Грузии эти меры позволили снизить 
уровень теневой экономики до 3-5%, тогда как у нас он сейчас составляет 50%. 

Иностранные экономические интересы в Кыргызстане все еще связаны с высоким рисками. Наряду с 
неблагоприятными рамочными условиями со стороны государства иностранный бизнес имеет проблемы с 
существующей культурой ведения бизнеса, когда тесные личные контакты намного важнее договоров. Поэтому 
иностранным фирмам – малым и средним, которые не могут напрямую контактировать с правительством, 
можно сначала порекомендовать осторожные контакты, позволяющие узнать партнера и условия бизнеса, 
чтобы установить доверие. 

Можно также перечислить и некоторые неэкономические меры, которые должны сопровождать реформы – 
это смена ценностей и элит. Не могут бывшие руководители застойного периода стать в одночасье демократами 
и реформистами. Нужно ввести систему квотирования, когда хотя бы 50% высших должностных позиций 
должны быть представлены людям в возрасте до 35 лет только с высшим международным образованием, а 
таковых в стране немало. 

 Национальный Банк Кыргызской Республики разработал два сценария прогноза уровня инфляции на 2011 
год: по оптимистичному, она составит до 10%, по пессимистичному – около 18, 5. Пессимистичный сценарий 
наиболее подходит к нашим реалиям, так как мы наблюдаем значительное повышение уровня мировых цен на 
продовольственную продукцию и энергоносители. «Благодаря» нашей нефтяной зависимости от Российской 
Федерации (93% всего баланса), мы не сможем обеспечить стабильное развитие экономики. К сожалению, 
именно наша зависимость от авторитарных режимов (Российская Федерация входит в число «преимущественно 
несвободных экономик» по последним рейтингам) ставит нас в излишне рискованное положение. Более того , 
есть еще и негативный прогноз того, что и наше газовое хозяйство будет зависеть от российского 
энергетического гиганта «Газпром». Именно из-за отсутствия альтернатив мы оказались в том положении, 
когда цены на энергоносители, а за ними и на все жизненно важные товары, растут не в арифметической, а 
геометрической прогрессии, что наглядно демонстрируется уровнем инфляции. 

В этом случае мы должны придерживать общепринятого правила: максимально диверсифицировать 
экономику, как по импорту, так и по экспорту. Ни одна страна и компания не должна занимать больше 20% 
нашего экспорта или импорта. Тогда будет обеспечена конкуренция между ними за экономические отношения 
с нашей страной, и, соответственно, будет поле для маневров и снижения риска роста цен. Основным риском 
является то, что появляется неопределенность в обеспечении отдельных статей бюджета. Некоторые 
социальные объекты могут остаться без финансирования в то время, как отдельные чиновники смогут 
использовать эту неразбериху для своей выгоды. 

                                                 
2 По данным «iCAP Investment» 2011-г. 
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Инфляцию лучше закладывать максимальную, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. 
Ряд присвоенных ранее Кыргызстану рейтингов международными и исследовательскими организациями 

не соответствует реальным возможностям страны и обусловливает необходимость активизации 
целенаправленной политики по их улучшению. Включение Кыргызстана в мировые классификации по 
различным критериям - это позитивное явление, которое позволяет в определенной мере сопоставить 
результаты развития страны с другими странами. Однако в настоящее время по ряду важных рейтингов 
Кыргызстан находится не в лучшем положении. В частности, согласно Глобальному Индексу 
Конкурентоспособности 2007-2008 (Global Competitiveness Index 2007-2008) Кыргызстан занимало 119 место. 
Причем место страны в мировом рейтинге за прошедший год ухудшилось. Кыргызстан должен стремиться 
улучшить свои показатели в признаваемых международным сообществом рейтингах. Значительное улучшение 
рейтинга Кыргызстана по индексу Ведение бизнеса (Doing Business: в 2007 г. - 99 место, в 2008 г. - 68 место) 
показывает наличие в стране весомого потенциала для улучшения позиции страны в мировых классификациях 
при проведении направленной государственной политики. 

В плане развития страна и без того испытывающей трудности, более того и в связи с апрельскими и 
июньскими событиями частные инвестиции в настоящий период в Кыргызстан не поступают, никто из 
бизнесменов не хочет рисковать и вкладывать средства.  

Политическая нестабильность напрямую влияет на экономику страны... Все выжидают, когда будет 
политическая стабильность, необходимо обращать внимание на условия получения помощи из вне. 
Международное сообщество после апрельских событий 2010 года согласно заявлению директора по стратегиям 
и операциям Всемирного Банка Теодора Алерса предоставило Кыргызстану гранты и займы на сумму 1, 1 
млрд., долларов экономической помощи. Эти средства в бюджет страны будут поступать постепенно в течение 
предстоящих 2, 5 лет, но 600 млн. долларов страна получила до конца 2010 года. 

3
 

Основная часть средств международного сообщества должны быть использованы на социальные проекты, 
заработную плату бюджетникам, закупку мазута, ГСМ, выплаты пособий безработным.  

Безусловно, иностранные кредиты приходят с определенными, прежде всего, экономическими рисками. 
Самый большой риск в получении кредитов - риск их нецелевого использования. До апреля 2010 года наш 
внешний долг составлял более 2, 4 млрд., долларов США, но нецелевое использование средств не только не 
улучшило крайне тяжелую ситуацию в экономике, более того создало социальную несправедливость и 
политическую нестабильность, а внешний долг продолжал висеть на стране. Теперь после разрушительных для 
экономики перемен в Кыргызстане рассчитывать на скорейшее еѐ улучшение не приходится. 

 Очень большое количество кредитов и другой помощи Кыргызстан брал на заре своей независимости и 
большинство из них проходили по категории «возвратные срочные займы и кредиты» и «техническая помощь». 
Возникла такая ситуация, что мы брали у них в кредит деньги, вместо денег они отправляли нам супердорогих 
консультантов, и мы до сих пор должны выплачивать появившиеся таким образом долги. Вот и сейчас мы 
можем попасть в такую же ловушку. Экспертов волнует, насколько прозрачным будет использование кредитов.  

Производство тоже нуждается в дотировании средства доноров нужно использовать и на вливания в 
производство, создание нового или поддержку существующего бизнеса.  

Президент Отунбаева Р.И. согласна, что предпринимателей надо поддержать: «Правительство 
поддерживает честную конкурентную борьбу в бизнесе и нашим девизом всей экономики стали слова: 
«Честная конкурентная борьба - заслон коррупционным схемам».  

 Ею также был подписан документ о предоставлении отсрочки и рассрочки пострадавшим субъектам 
предпринимательства по уплате таможенных и социальных платежей. По мнению директора Бишкекского 
центра экономического анализа Орозбакова C.:«Поддержка доноров окажет благоприятное влияние на 
экономическое развитие, но не станет панацеей, в нынешних условиях деньги доноров могут дать лишь 
разовый слабый эффект, но не будет того мультипликативного эффекта, - говорит он, - без которого немыслимо 
устойчивое развитие. И есть опасность, что этот эффект будет недостаточным для того, чтобы расплачиваться 
потом с донорскими деньгами, если они будут выданы в виде кредита».  

 Текущая ситуация в Кыргызстане требует точного определения современной парадигмы развития 
цивилизации и общества, тенденций и социальных законов. Без знания их, без осознания и простых 
прагматичных действий все усилия будут тщетными и бесплодными. Независимо от партийной идеологии есть 
общие законы и принципы развития современного общества, на основе которых можно очень ясно понять 
прошлые ошибки, текущую ситуацию и выработать эффективную стратегию развития Кыргызстана, 
государственного управления, развития отраслей и организаций.  
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ существующего рынка коммуникации, предлагаемого проекта Закона 
разработанного рабочей группой, возглавляемой Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики и Государственным агентством связи при Правительстве Кыргызской Республики, и сопоставление 
существующего закона с проектом.  

Рассматриваются некоторые ключевые моменты, касающиеся универсального доступа, прозрачности, 
перекрестного субсидирования, и качества предоставляемых услуг, являющиеся базовыми факторами для 
дальнейшего развития предпринимательства на рынке телекоммуникации. 

Ключевые слова: телекоммуникация, коммуникация, Нормативно-Правовой Регулятор Кыргызская 
Республика.  

 

LEGAL CONTROL IN THE SPHERE OF TELECOMMUNICATION IH KYRGYZ REPUBLIC 
Abstract 

In present article analysis is being conducted about existing market of communication, suggested project to a law 
of working group, managing ministries of transport and communication of Kyrgyz Republic and state agency of 
connection under government of Kyrgyz Republic and confrontation of existing law with project. 

Basis (essential) moments are being examined which are concerning universal access transparence, subsidizing, 
quality of leading access, which are considered to base factors for further development of enterprise on the market of 
Telecommunication. 

Key words: telecommunication, communication, legal regulator, Kyrgyz Republic 
 
Опыт развития мировой цивилизации свидетельствует о том, что объективной основой дальнейшего 

прогресса общества является повсеместное внедрение инфокоммуникационных технологий (ИКТ), создание на 
их основе информационных инфраструктур с последующим их объединением в Глобальную информационную 
инфраструктуру. Степень использования ИКТ авторитетные эксперты непосредственно связывают с 
ускоренным развитием национальных экономик и ростом их конкурентоспособности. Информационные 
технологии и услуги являются ключевым фактором всех областей социально-экономической сферы. 

Важнейшей составляющей инфокоммуникационного сектора является связь, основная функция которой 
состоит в создании организационно-технических условий для передачи различного рода информации 
пользователям на всей территории Кыргызской Республики.  

Принадлежность к социально-производственной инфраструктуре определяет вектор развития отрасли, 
направленный на наиболее полное удовлетворение потребностей общества в телекоммуникационных услугах 
на основе внедрения технико-технологических решений включая цифровизацию, мобильность, конвергенцию 
сетей, процессов и услуг. 

Бурный рост ИКТ сопровождается дальнейшей либерализацией телекоммуникационного рынка, 
появлением на нем большого числа операторов, формирующую конкурентную среду и работающих в рамках 
правового поля. Закон «О связи» является фундаментом для совершенствования нормативно-правовой базы, 
регулирующей различные сферы производства и потребления телекоммуникационных услуг, оптимизации 
предпринимательского климата в отрасли. 

В большинстве развитых стран внесены существенные изменения в национальные законодательства, 
отражающие современные тенденции регулирования телекоммуникаций. Первая из них – разделение функций 
выработки государственной политики и регулирования. Политику в области телекоммуникаций вырабатывают 
уполномоченные на то государственные органы стран (преимущественно министерства). Регулирующим 
органом сегодня выступают как специально созданные организации, так и государственные органы. Однако 
наблюдается тенденция перехода к независимому отраслевому регулированию. В Редакциях к Соглашению 
ВТО по основным телекоммуникационным услугам (1997г.) указывается: «регулирующий орган должен быть 
отделен и не должен быть подотчетен кому-либо из операторов, оказывающих основные 
телекоммуникационные услуги. Решения и процедуры, используемые регулирующим органом, должны быть 
беспристрастными по отношению ко всем участникам рынка». В соответствии с общепринятыми 
международными нормами к регулирующему органу предъявляются два основных требования – техническая 
компетенция и независимость. Наиболее известным национальным регулирующим органами в мире являются 
Федеральная Комиссия по связи (FCC) в Соединенных штатах Америки Бюро по телекоммуникациям (OFTEL) 
в Великобритании. Сегодня независимые регулирующие органы созданы практически во всех странах 
Европейского сообщества. 

Еще одной тенденцией регулирования телекоммуникаций является усиление роли органов, 
осуществляющих регулирование в области конкуренции (Антимонопольное регулирование). Их основной 
задачей является оперативное реагирование на недобросовестную конкуренцию, ценовой сговор, контроль за 
слияниями и поглощениями. 

Для развития отрасли связи и телекоммуникации Кыргызской Республики, привлечения инвестиций, 
регулирования операторов связи создана нормативная база. В 1998 году парламентом (Жогорку Кенеш) 
Кыргызской Республики был принят Закон Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи». 
Действует в редакции Законов КР от 7 ноября 2001 года №88, 25 июля 2002 года №130, 11 июля 2003 года № 
103, 4 июля 2005 года №89, 15 августа 2007 года № 152.  

Данный закон составлялся при активной поддержке экспертов Всемирного банка (ВБ), а так же 
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Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 
Закон устанавливает правовые основы для эксплуатации сетей связи и предоставления услуг 

электрической и почтовой связи в Кыргызской Республике, определяет компетенцию государственных 
исполнительных органов, уполномоченных осуществлять регулирование таких услуг, режим получения 
необходимых разрешений на их предоставление, определяет компетенцию Национального агентства связи 
Кыргызской Республики осуществляющим регулирование в области электрической и почтовой связи, включая 
использование радиочастотного спектра, а также права и обязанности физических и юридических лиц, 
эксплуатирующих сети электрической и почтовой связи и предоставляющих услуги электрической и почтовой 
связи пользователей этих услуг. 

Действие положений Закона распространяется на всех физических и юридических лиц осуществляющих 
деятельность в области электрической и почтовой связи на территории Кыргызской Республики. 

1
 

Принятие данного закона привнесло в сферу телекоммуникации Кыргызской Республики, много новшеств, 
демонополизировало и либерализовало рынок электросвязи, и появились множество операторов связи 
отвечающим современным реалиям, предоставляющий широкий спектр современных услуг с должным 
качеством. Ярким подтверждением этого явился значительный рывок в развитии мобильной связи со всеми его 
сервисными возможностями, а так же переход на цифровые технологии сети общего пользования КР с 
применением оптико-волоконных линий связи. 

В настоящее время на рынке электросвязи действуют такие операторы связи и Интернет провайдеры: 
 ОсОО «Ала ТВ» - оператор кабельно-эфирного телевидения 
 ОсОО «Азия Инфо» - Интернет провайдер 
 ОсОО «Winline» (ТМ Sapatcom) - оператор связи 
 ОсОО «KATEL» - сотовый оператор стандарта TDMA 
 ОсОО «ЭлКат» - Интернет провайдер 
 ЗАО «Saima-Telecom» - оператор связи 
 ОАО «Кыргызтелеком» - оператор связи 
 ОсОО «Sky Mobile» (ТМ Beeline) - сотовый оператор стандарта GSM 
 Представительство Корпорации «ZTE» в КР - поставщик оборудования 
 ОсОО «АкТел» (ТМ Fonex) - сотовый оператор стандарта CDMA 
 ОсОО "Тотел" - Интернет провайдер 
 ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MegaCom) - сотовый оператор стандарта GSM 
 ОсОО "СоТел" (ТМ Nexi) - сотовый оператор стандарта CDMA 
 ОсОО "Транзит Телеком" - оператор связи 
 ОсОО "Megaline" - Интернет провайдер 
 ОсОО "Акнет" - Интернет провайдер 
 ОсОО "Промэнергосервис плюс" - Интернет провайдер 
 ОсОО "Трансфер Групп" - Интернет провайдер 
 ОсОО "НУР телеком" (ТМ О) - сотовый оператор стандарта GSM 
 ОсОО "Сити Телеком" - Интернет провайдер 
Создание современной динамичной рыночной экономики с механизмом саморегуляции невозможно без 

надѐжной системы связи и телекоммуникаций, которая является важным фактором инвестиционного климата и 
непременным условием развития бизнеса. Современное состояние мирового рынка услуг связи характеризуется 
глубокими структурными сдвигами. Компьютеризация телекоммуникационного оборудования идѐт 
параллельно с процессами приватизации национальных систем связи, появлением на рынке крупных фирм – 
операторов, что приводит к усилению конкурентной борьбы. В результате снижаются расценки на 
телекоммуникационные услуги, расширяется их ассортимент, повышается качество предоставляемых услуг, а 
пользователи имеют возможность выбора. 

С принятия действующего закона прошло уже 13 лет, и с тех пор рынок стал насыщен, появились новые 
игроки, существенно изменились условия игры, а также претерпела экономическая модель нашего общества и 
поэтому образовалась необходимость принятия нового закона. 

В действующем Законе, не предусмотрены нормы стимулирующие развитие отрасли связь. В области 
защиты прав потребителей действующее законодательство не учитывает особенностей функционирования 
рынка отрасли связи. Права потребителей практически защищены очень слабо. 

Существующая система правового регулирования телекоммуникационной отрасли не соответствует 
текущему состоянию развития рынка телекоммуникаций: 

 Отсутствуют эффективные механизмы, регулирующие деятельности по оказанию услуг присоединения; 
 Ограничение рыночного потенциала национального оператора связи и создание для него равных условий 

на рынке; 
 Отсутствие механизмов последовательной реализации тарифного регулирования; 
 Отсутствие механизма реализации конституционных прав граждан на доступ к услугам связи в каждом 

населенном пункте Кыргызской Республики; 
 Отсутствие современных критериев определения монопольного положения на рынке. 
Говоря иначе, Закон Кыргызской Республики от 2 апреля 1998 года №31 «Об электрической и почтовой 

связи», не в полной мере соответствует современным реалиям и нуждам рынка электросвязи, который 
достаточно динамично развивается на фоне появления новых, современных IT-технологий. 

В настоящее время проект новой редакции Закона разработан рабочей группой, возглавляемой 
Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Государственного агентства связи при 
Правительстве Кыргызской Республики. В рабочую группу вошли представители операторов связи и другие 
заинтересованные стороны. Помощь оказывалась компанией ―Great Village International Consultants‖ и 
международной юридической фирмой ―McCarthy Tetrault‖ из Канады. 

                                                 
1 Закон Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» (В редакции Законов КР от 7 ноября 2001 года N 88, 25 июля 2002 

года N 130, 11 июня 2003 года N 103, 4 июля 2005 года N 89, 15 августа 2007 года N 152) 
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В Проекте Закона необходимо отметить некоторые ключевые моменты: 
Необходимость стратегии универсального доступа. Доказательства необходимости стратегии для 

достижения Универсального Доступа в Кыргызской Республике включают в себя: 
 Существует множество юридических и административных препятствий инвестициям частных 

операторов. 
 Приблизительно 550-625 сельских населенных пунктов не имеют кабельных телефонных линий или 

мобильных соединений, несмотря на почти полную телефонизацию Кыргызской Республики. Даже, несмотря 
на то, что почти 30% необслуживаемых сельских населенных пунктов находятся в зоне покрытия мобильными 
операторами, жители этих населенных пунктов не могут пользоваться услугами мобильной связи.  

 Нехватка доступа «последняя миля» к телекоммуникационной инфраструктуре из основных РОР 
(окончание междугородней АТС – в телефонной связи – точка, в которой местная телефонная компания 
подключается к основной сети), которые обычно расположены в областных центрах и обслуживаются 
Кыргызтелекомом. 

 Отсутствие доступа к беспроводным сетям в Кыргызской Республике для поддержки новых недорогих 
беспроводных технологий, таких как Wi-Fi, Wi-MAX и CDMA2000. Это ограничивает возможности операторов 
связи использовать наиболее привлекательные, дешевые методы обеспечения сельских жителей 
телекоммуникационными услугами и технологиями, которые в настоящее время успешно введены во многих 
странах с экономикой переходного периода. 

 Национальная статистика показывает низкий уровень дохода и продолжающий повышаться уровень 
бедности в сельских районах Кыргызской Республики, ситуацию которую увеличение доступа к 
телекоммуникационным услугам может смягчить. 

  Недостаток компетентных операторов и SME для управления центрами общественного доступа (ЦОД) 
несмотря на всеобщее образование и уважаемые университеты Кыргызской Республики. 

 Низкий Рейтинг Кыргызской Республики по результатам опроса, проведенным консультантом для 
определения степени распространения ИКТ в стране. 

 Большинство пользователей Интернет в Кыргызской Республике находятся в Бишкеке, где пользователи 
имеют доступ в Интернет на рабочих местах, и мест общественного доступа. Очень мало сельских жителей 
используют Интернет из-за низкого уровня доходов; отсутствия в сельских районах цифровых коммутаторов, 
мест общественного доступа в Интернет-кафе, а также отсутствие подготовки пользователей и потенциальных 
менеджеров общественных узлов доступа в Интернет. Также, городские жители, особенно в Бишкеке, 
используют возможности недорогой VoIP связи (Голосовой связи), которую предоставляют Интернет-кафе. 
Сельские жители имеют доступ к очень малому количеству таких Интернет точек. 

В проекте Закона в статьях 2, 41 вводится понятие универсального доступа.  
Программа универсального доступа учитывает: 
- задачи по развитию услуг универсального доступа; 
- услуги и средства электрической связи, которые должны быть включены в предложения универсального 

доступа; 
- географические области, в которых должны быть достигнуты определенные уровни услуг; 
 - затраты на выполнение обязательств по универсальному доступу. 
При администрировании любой программы универсального доступа, одобренной Жогорку Кенешом 

Кыргызской Республики и утвержденной Правительством Кыргызской Республики, орган государственного 
регулирования обеспечивает, чтобы любые обязательства поставщика услуг электросвязи по универсальному 
доступу: 

- управлялись прозрачно, на равной и конкурентно-нейтральной основе; 
- были не более обременительны, чем это необходимо для достижения целей универсального доступа, 

оправданы и соразмерны.
2
 

Прозрачность. Прозрачность является главной стратегической целью многосторонних торговых 
соглашений, а также национальных программ многих стран в области электросвязи. Можно много говорить о 
защите конфиденциальности деловых соглашений на конкурентном рынке, но присоединение сетей с 
доминирующим действующими операторами обычно считается исключением.  

Режим конфиденциальности в отношении договоренностей о присоединении сетей дает действующим 
операторам возможность нарушить планы конкурентов. Например, такие операторы могут заключать 
конфиденциальные соглашения о присоединении сетей, создающие невыгодные условия для сетей с 
конкурентами и более выгодные – с партнерами. Доминирующие операторы могут также ограничивать 
функциональность некоторых из предлагаемых типов присоединения сетей, чрезмерно завышать сборы и 
прибегать к другим стратегическим мерам, ограничивающим конкуренцию. Что значительно будет сдерживать 
темпы роста сектора ИКТ в КР  

Прозрачность договоренностей о присоединении сетей является эффективным средством противодействия 
стратегий доминирующих операторов, направленной на подавление конкуренции. Регулирующим органом 
проще выявить и исправить такое поведение, если договоренности о присоединении сетей будут предаваться 
гласности. Публикация соглашений также облегчает регулирующим органам и всем представителям отрасли 
задачу сопоставления тарифов и условий присоединения сетей. Прозрачность способствует также разработке 
отраслевых стандартов и эталонов, а также накоплению положительного опыта в вопросах эксплуатации и 
административного управления. 

В Проекте Закона в статьях 2, 53 четко прописана необходимость публикации межсетевого соединения. 
Перекрестное субсидирование. На некоторых ключевых рынках электросвязи существует опасение, что 

действующие операторы электросвязи будут злоупотреблять своим доминирующим положением, прибегая к 
антиконкурентному методу перекрестного субсидирования. Опасаются того, что оператор, занимающий 
доминирующее положение на каком либо рынке может повысить расценки на этом рынке или поддерживать их 
на уровне превышающем издержки. В силу этого может использовать избыточные поступления с рынка, на 

                                                 
2 Проект Закона «Об электрической связи» Кыргызской республики. 
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котором доминирует, для субсидирования снижения расценок на других, в большей степени конкурентных 
рынках. В результате непропорционально большая часть общих расходов этого оператора покрывается за счет 
рынков, на которых он занимает доминирующее положение. 

Следствием этого является «перекрестное субсидирование» услуг и групп абонентов. Более конкурентные 
услуги субсидируются за счет менее конкурентных. Такие перекрестные субсидии могут представлять 
серьезные препятствия для конкуренции. 

Не имея возможности субсидировать собственные конкурентные услуги, новый участник рынка не сможет 
поддерживать на конкурентном рынке столь же низкие расценки, как действующий оператор. Это способно 
помешать доступу новых участников на характеризирующейся меньшей степенью конкуренции рынки 
действующего оператора. Существует также вероятность того, что в таких условиях новые участники рынка 
разорятся или не смогут мобилизовать достаточный капитал для того, чтобы внедрить на рынки, где 
доминирующее положение занимает действующий оператор. 

Регулирование антиконкурентных перекрестных субсидий на рынках электросвязи является сложной 
задачей, поскольку во многих странах в эпоху монополии на услуги электросвязи существовали схемы 
«социального» перекрестного субсидирования. 

В эпоху монополии государства обычно санкционировали перекрестное субсидирование услуг, 
предоставлявших на местном уровне, услуг населению и обслуживания сельских районов за счет других услуг, 
таких как международная и междугородняя связь и, услуги предоставляемые корпорациями. Каковы бы ни 
были преимущества социального перекрестного субсидирования в эпоху монополии, сейчас повсеместно 
признается, что от него следует отказаться. Перекрестные субсидии постепенно ликвидируются путем 
проведения мер по сбалансированию тарифов. Цель сбалансирования тарифов – привести цены на различные 
услуги более точное соответствие с затратами на них. Сбалансированные тарифы ближе к тем видам 
«эффективного» ценообразования, которые существуют на конкурентных рынках. 

В существующем законе «Об электрической и почтовой связи» Кыргызской Республики в статье 17 
перекрестное субсидирование запрещено, однако, на деле это происходит. Например, ОАО «Кыргызтелеком» 
покрывает затраты на обслуживание телекоммуникаций сельской телефонии путем перекрестного 
субсидирования. В проекте закона в статье 27 пункт 5 утверждение необоснованных тарифов за 
соответствующие услуги электросвязи, использование доходов, распределение затрат от одной услуги 
электросвязи для перекрестного субсидирования конкурентной услуги электросвязи, за исключением случаев, 
когда такое перекрестное субсидирование одобрено решением органа государственного регулирования. 

В законах «О связи» Республики Казахстан и Российской Федерации убыточная подотрасль 
компенсируется государством. 

Качество предоставляемых услуг. В существующем законе полномочия регулирующего органа пишется 
в нескольких словах, в статье 8 о функциях и полномочиях Национального агентства связи Кыргызской 
Республики, Национальное агентство связи осуществляет надзор за регулированием цен и качества услуг сетей 
электрической и почтовой связи. 

В новом проекте Закона статье 61 пишется следующее: 
Операторы сети электросвязи и поставщики услуг электросвязи обязаны предоставлять услуги 

электросвязи, соответствующие нормам качества услуг. Операторы электросвязи обязаны предоставлять органу 
государственного регулирования информацию о вводимых услугах электросвязи. Нормы качества услуг 
разрабатываются и утверждаются органом государственного управления в отрасли связи Кыргызской 
Республики. 

Орган государственного регулирования вправе давать предложения, дополнять или исключать требования 
к нормам качества услуг, установленные согласно настоящей Статье, после согласования с соответствующими 
поставщиками услуг. Что защищает права потребителей.  

После того, как будут установлены требования к качеству услуг, поставщики услуг представляют 
письменные отчеты в орган государственного регулирования, за отчетные периоды, определенные органом 
государственного регулирования, в соответствии со следующим: 

1. Отчеты о качестве услуг: 
а) составляются по форме, предписанной органом государственного регулирования и утвержденной 

Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики;  
б) устанавливают фактические результаты поставщика услуг по каждой норме к качеству услуги.  
2. Если в отчете о качестве услуг указывается, что предоставляемые услуги за отчетный период не 

соответствовали утвержденным нормам качества, поставщик услуг предоставляет объяснение, почему было 
несоответствие, и какие специальные меры он предпринял или намерен принять для решения проблемы. 

3.  В течение тридцати дней после получения отчета о качестве услуги, Орган государственного 
регулирования сообщает поставщику услуг, принимает ли оно объяснение, представленное по требованию, 
которое не было выполнено поставщиком услуг. Если орган государственного регулирования не отвечает в 
течение тридцати дней, представленное объяснение считается принятым. 

4. Если орган государственного регулирования не принимает объяснение, оно вправе издать предписание, 
определяющее дополнительные шаги, которые должен предпринять поставщик услуг, и время, в течение 
которого эти шаги должны быть предприняты, в том числе: 

а) любые дополнительные отчеты должны составляться и предоставляться поставщиком услуг, пока 
предоставляемые услуги не будут соответствовать утвержденным нормам качества;  

б) какие суммы, если таковые есть, должны быть возмещены или приняты иные меры защиты абонентов 
поставщиком услуг в результате несоблюдения норм качества услуги. 

5. поставщики услуг публикуют отчеты о качестве услуг или связанную с ними информацию по 
распоряжению органа государственного регулирования. Орган государственного регулирования вправе также 
опубликовать отчеты о качестве услуг или соответствующую информацию, в том числе сравнительные отчеты 
об обеспечении качества услуг различных поставщиков услуг.

3
 

                                                 
3 Проект Закона «Об электрической связи» Кыргызской республики. 
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Телекоммуникации становятся одним из ключевых факторов развития Кыргызской Республики в 21 веке. 
Предстоит создать основы нового информационного общества, обеспечить интеграцию страны в глобальную 
инфотелекоммуникационную инфраструктуру и реализацию прав граждан на доступ к достижениям 
цивилизации, в том числе к мировым информационным ресурсам, дистанционному образованию, 
телемедицине, мировому рынку труда, электронной коммерции, культурным ценностям. 

Проект Закона отвечает современным реалиям рынка электрической связи, создает благоприятные условия 
для развития малого и среднего бизнеса в сфере коммуникации путем упрощения процедуры лицензирования, 
закладывает новый механизм антимонопольного регулирования путем введения понятия ЗВР (значительное 
влияние на рынке), поднимает роль НПО и гражданского сектора в принятии решений по договорам и 
послужит мощным толчком по развитию процесса компьютеризации и информатизации, а также интеграции в 
мировое информационное пространство, и широкого развития услуг в области заказных разработок и 
информационных систем. 
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Özet 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin hızla geliĢimi sonucu dev bir köye dönüĢen dünyada artan küresel rekabet; 
öngörülemeyen birçok doğal, ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel riski de beraberinde getirmektedir. Risk doğası 
gereği önceden tahminlenemeyen ve önlem alınıp hazırlıklı olunamadığında çoğu kez yıkıcı, istenmeyen sonuçlara yol 
açan bir olgudur. Günümüzde hem ekonomik hem sosyal yaĢamda tüm firma ve bireyler çeĢitli risklerle karĢı 
karĢıyadırlar. Kaynağı ne olursa olsun riskten kaçınmak olanaksız olduğundan dolayı, firma ve bireyler, riskin olumsuz 
etkilerini en aza indirgeyebilmek için riske karĢı önlem almalı ve risk yönetiminden yararlanmalıdırlar.  

GiriĢimcilik kavramıyla ilgili net tanımlar olmamakla birlikte, kavramla ilgili yapılan tanımlarda ortak özellikler; 
―yeni organizasyonların yaratılması‖, ―yeni kaynak bileĢenlerinin ortaya konması‖, ―fırsatların araĢtırılması ve 
keĢfedilmesi‖, ―belirsizlik ve risk koĢullarının kabulü ve üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi‖ konularında 
yoğunlaĢmaktadır. Son dönemlerde bağımsız giriĢimciliğin yanı sıra bir de iç giriĢimcilik kavramı ön plana 
çıkmaktadır. Ġç giriĢimci; herhangi bir iĢ fikrini uygulama sorumluluğunu kurum içinde üstlenen kiĢi olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yönüyle, hangisi olursa olsun, ister fiili olarak giriĢimi gerçekleĢtiren iĢletme sahibi isterse de 
iĢletme çalıĢanı, yeni fikirler üreten ve bunları ekonomik kazanca dönüĢtürme çabasında olan sosyo-ekonomik 
yaĢamdaki herkes potansiyel bir giriĢimci olarak düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢmada giriĢimci kavramı geniĢ boyutuyla ele alınarak, Kırgızistan‘daki iĢletmeler üzerinde yapılan bir 
anketle, risk unsurlarının neler olduğu? Bu risk unsurlarına iĢletme sahipleri veya çalıĢanlarınca, yani potansiyel 
giriĢimciler tarafından verilen önem belirlenmeye çalıĢılmıĢ, bunun sektörlere göre farklılık gösterip göstermediği ve 
hangi risk unsurlarının ön plana çıktığı araĢtırılmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Risk, Risk türleri, Risk algılamada sektörel farklılıklar, GiriĢimcilik, Ġç giriĢimci. 
 

1. GiriĢ 
Günümüzde giriĢimcilik kavramı çok boyutlu bir kavram olup, ekonomik, psikolojik, sosyal alanlarla birlikte 

iĢletme yönetimi içerisinde değerlendirilmektedir. Klasik anlamda giriĢimci, daha çok kendi iĢini kuran, çeĢitli üretim 
faktörlerini bir araya getirerek ve risk üstlenerek üretim sürecinde bulunan ve bunun sonucunda da kâr elde etmeyi 
amaçlayan kiĢi olarak tanımlanmaktadır. GiriĢimcilik; yaĢadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden 
planlar, tasarılar üretme, tasarıları projelere dönüĢtürme, projeleri yaĢama taĢıma ve kar elde ederek insan yaĢamını 
kolaylaĢtırma becerisine sahip olma olarak da açıklanabilmektedir. Bunun yanı sıra giriĢimci, bir ekonomik faaliyeti 
gerçekleĢtirip yönetirken, rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için sürekli olarak daha akılcı ve verimli yeniliklere 
yönelmek zorundadır ve bunun sonucu olarak; üretim ve ticari iliĢkilerde rasyonelliği sağlama, yeni örgütlenme 
biçimleri ve yeni teknolojileri uygulama, yeni ürünleri geliĢtirme ve piyasaya sürme, yeni pazarlara yönelme ve daha 
büyük sermayeyi harekete geçirme gibi önemli ve zor görevleri üstlenebilen kiĢidir. KuĢkusuz giriĢimci bu zorlu görevi 
yerine getirirken içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamda ortaya çıkabilecek her türlü risk unsurunu da bilmek ve 
bunlara karĢı tedbirli olmak zorundadır.  

Her türlü ekonomik faaliyetin gerçekleĢtiği piyasalar da, birçok sosyoekonomik doğal riskin etkisi altında 
kalmaktadır. Bilgi iletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢimin doğal sonucu olarak küreselleĢmenin de etkisiyle ülkeler 
arasındaki sınırlar ekonomik anlamda ortadan kalkmıĢ, dünya dev bir pazar haline gelmiĢtir. Ülke ekonomileri ve 
bunları oluĢturan ekonomik sektörler dıĢa açılmayla birlikte birbirlerinden etkilenir hale gelmiĢlerdir. Dünyanın 
herhangi bir yerindeki bir ekonomik kriz ya da doğal olay, karĢılıklı etkileĢimlerle daha da büyüyüp geniĢleyerek tüm 
ülke ve bölge ekonomilerini, piyasaları etkisi altına almaktadır.  

Bu süreç öngörülemeyen birçok riski de beraberinde getirmektedir. Bilindiği gibi ekonomik ve sosyal yaĢamın 
doğal bir parçası olarak risk; gerçekleĢeceği önceden kesin olarak bilinemeyen ancak olasılık yardımıyla 
tahminlenebilen bir kavramdır. Ayrıca önlem alınmazsa, gerçekleĢmesi halinde istenmeyen yıkıcı sonuçlara da yol 
açabilmektedir. Risk türleri, farklı bakıĢ açılarına göre farklı Ģekillerde belirlenebilir. Çevresel risklerden politik, 
siyasal, ekonomik, kültürel, doğal risklere kadar geniĢ bir yelpazede ayrımlar yapılabilir. Herhangi bir alanda önemli 
olan bir risk türü baĢka bir sektör ya da bölge için risk olarak algılanmayabilir.  

ÇalıĢmamızda bu ve benzer düĢüncelerden yola çıkılarak risk kavramıyla giriĢimcilik arasındaki bağlantı, olumlu 
ve olumsuz her türlü potansiyel iliĢkiler incelenmektedir. Bu amaçla hazırlanan bir anketle; Kırgızistan‘daki iĢletme 
sahipleri veya çalıĢanlarının yani potansiyel tüm giriĢimcilerin bulundukları ortamda riski nasıl algıladıkları, hangi tür 
risklerin hangi sektörler için önemsendiği ve ön plana çıkan risk unsurlarının neler olduğu belirlenmeye çalıĢılmaktadır.  

 
1.GiriĢimcilik ve GiriĢimciliğin Önemi 

Literatürde giriĢimcilikle ilgili çok farklı tanımlar yapılabilmektedir. Tüm bu tanımları kapsayan ve günün 
koĢullarına uygun bir giriĢimci tanımı aĢağıdaki gibi yapılabilir (Akdemir, 2009, s.30); 

"Bilgiyi temel alarak, genel eğilimlere ve kendisine uygun bir alanı seçerek ve/veya bilgisini giriĢimciliğe konu 
ederek, herhangi bir finansman yöntemi kullanıp (öz kaynaklarıyla, tasarrufuyla, krediyle, borçla veya parasız) dünyalı 
tüm insanların yararı için mal ve hizmet üretmek amacıyla iĢletme açıp ekonomik gereksinimini, ekonomik 
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zenginliğini, bağımsızlığını, sosyal prestijini, kendini kabul ettirmeyi ve kendisini aĢmayı, açtığı iĢletmesinde sürdüren, 
sürdürme arzusunda ve çabasında olan herkes" giriĢimcidir. 

GiriĢimcinin faaliyetlerindeki esas hedefi kâr elde etmektir. Yani giriĢimci kâr elde etmek için bir ölçüde risk  
altına girmekte olup, diğer taraftan üretim faktörlerini temin edip iĢletmektedir. Bu nedenle giriĢimcide aynı zamanda 
yöneticilik özelliklerinin de bulunması gerekmektedir. Profesyonel yöneticiler ve giriĢimciler arasındaki fark risk 
faktörüyle ilgilidir. Profesyonel yönetici kâr ve zarardan kısmen etkilenmekte olup, kendi adına çalıĢmadığından risk 
altına değildir. GiriĢimci ise riski tamamen üstlenmiĢ durumdadır. 

GiriĢimcilik, iĢ dünyasına iliĢkin kararlar alma düzeyinde beliren bir zihniyet biçimi olarak da 
değerlendirmektedir. Bu zihniyetin en önemli özelliği, yenilik peĢinde koĢma ve yenilikler getirebilmedir. GiriĢimci, var 
olan olanakları harmanlayarak yeni bileĢimler oluĢturabilen kiĢidir. Ortaya atılan yenilikler ilgili sanayi dallarında var 
olan dengeleri ve durgunluğu kırarak, kıpırdamalar ve sıçramalar oluĢturur. Ekonomik geliĢmenin kaynağında bu sıç-
ramalar yer almaktadır. Bu sıçramalar, ancak giriĢimcilerin hareketleri sonucu devreye sokulabilir. Bu durumda, her 
yatırımın bir giriĢim olduğunu söylemek doğru olmayabilir. GiriĢimcilikten söz edebilmek için, giriĢime konu olan ürün 
veya hizmetin pazarlanabilir olması, yani ticari anlamda değerli bir ürün ortaya çıkarılması ve bu ürünün pazarda 
benzerinin olmaması veya benzerlerinden ayırt edici bir özelliğinin olması gerekmektedir (Akpınar, 2009, s.14). 
GiriĢimcilik tanımlarının hemen tümünde ortak olan nokta giriĢimcinin daima "baĢkalarının baktığı ama göremediği 
fırsatları görüp, bunları birer iĢ fikrine dönüĢtürülebilmesi" ve "risk almaya yatkınlığı" dır. Bu özellikler 
dünyanın her yerindeki giriĢimcilerin ortak özelliğidir. Bu açıklamalar ıĢığında giriĢimcilik; bir iĢ fikrine sahip olarak 
pazardaki fırsatları değerlendirerek mal ve hizmet üretmek amacıyla sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim 
faktörlerinin bir araya getirilerek iĢletmesiyle ilgili faaliyetler olarak da tanımlanabilir (Tekin, 2004, s.4). GiriĢimcilik, 
serbest rekabet ekonomisinin veya serbest pazar ekonomisinin en önemli unsurlarından birisidir. Bir ülkede giriĢimcilik 
olmaksızın serbest rekabet sistemi tam anlamıyla iĢlemeyecektir. Rekabet ve verimliliğe dayalı piyasa ekonomilerinde 
giriĢimci boyutu eksik kaldığında, özelleĢtirmeler gereği gibi yapılamayacak, hantal çalıĢan kamu iĢletmelerinin 
reorganizasyonu ve rasyonel hale dönüĢmeleri zorlaĢacak, yeni teknolojilerin günlük ekonomik yaĢantıya yansımaları 
uzayacak, giriĢimciliğin iĢsizlikle mücadelede önemli bir araç olduğu düĢünüldüğünde iĢsizlik sorununun çözümü de 
zorlaĢacaktır (Tekin, 2004, s.5-7). 

 
2.Genel Olarak Risk Kavramı ve Risk Türleri  

Ġtalyancası ―risco‖ Almancası ―risiko‖, Ġngilizcesi ―risk‖ olan bu kavram, dilimizde önceleri riziko olarak 
kullanılmıĢ, daha sonra risk olarak yerleĢmiĢtir. Zarar veya kayıp durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma 
olasılığı anlamına gelir. Tehlike ile eĢ anlamlı ve ileride ortaya çıkması beklenen ama meydana gelip gelmeyeceği kesin 
olarak bilinmeyen olaylar için kullanılır. Risk, gelecek ile ilgili bir kavramdır, çünkü gelecek belirsizlik ifade eder. Risk 
de belirsizlik hallerinde ortaya çıkan ve tehlikenin ciddiyetine verilen isimdir. Tehlike ise, kurum ya da insanların 
yaralanması, hastalanması, zarar görmesi veya bunların bileĢimi olabilecek zarar potansiyeli olan durumdur. Risk için, 
bir belirsizlik halidir derken, her belirsiz durumun risk olarak nitelendirilemeyeceğini de belirtmemiz gerekir. Buradaki 
ayrım, belirsizliklerin hedefe giden yolda tehlike ile etkileĢim düzeyidir 
(http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/0217/17812 , EriĢim Tarihi: 02.12.2009).  

Finansal açıdan risk ise, bir getirinin geleceğin alternatif durumlarına bağlı olması ve bu durumlardan en az birinin 
negatif ya da pozitif bir getiriyle sonuçlanabilmesi durumudur. Risk, bu tanımdan hareketle, beklenen değer ile 
gerçekleĢen değer arasındaki olumlu ya da olumsuz fark Ģeklinde açıklanmıĢ olmaktadır. Riskin yapısı incelendiğinde 
riskin iki bileĢeni olarak belirsizlik ve bu belirsizliğe maruz kalma durumunun ortaya çıktığı görülmektedir (Usta, 2008, 
s.253). 

Riskin sadece olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve bu yöne odaklanılmaktadır. Ancak riskin sadece olumsuz 
etkiler içeren bir kavram olduğunu düĢünmek doğru değildir. Riskler doğru Ģekilde yönetildikleri zaman fırsatlara 
dönüĢtürülebilmektedir. Bu nedenle riske, kazanç elde etme fırsatı olarak da bakılmalıdır. Riskin içinde barındırdığı 
fırsat ve tehlike aynı bütüne ait iki değiĢken olduğuna göre birlikte ele alınmaları ve yönetilmeleri daha akılcı olacaktır. 
Böyle bir süreçte, uygulamada pek çok avantajı beraberinde getirecektir. Bu avantajlardan ilki, fırsatların gerçekçi bir 
Ģekilde tanımlanması ve yönetilmesinin sağlanabilmesidir. Ġkinci olarak, belirlenen amaçlara ulaĢmayı etkileyebilecek 
belirsizliklerin tanımlanmasına yardımcı olması ve risk yöneticisine de bu belirsizliklere karĢı proaktif bir Ģekilde önlem 
alabilme konusunda fırsat vermesidir. Üçüncü avantaj ise, bir bütünün iki unsurunu farklı süreçlerde ele almaktansa, tek 
bir süreçte ele almanın getireceği artan etkenliktir (Acuner, 2005, s.1). Riskten kaçmak mümkün değildir. Her kurum 
risklerden kaçmak yerine, riski kabul edilebilir sınırlarda tutmaya yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmalıdır. Bu 
nedenle olası risklerin iyi bir Ģekilde tanımlanması ve analiz edilmesi her kurumun geleceği ve belirsizlikler karĢısında 
geliĢtireceği savunma mekanizması açısından büyük önem taĢımaktadır.  

Riskler, algıya bağlı olarak anlam taĢımaktadırlar. Bir kiĢi ya da organizasyon tarafından yüksek olarak algılanan 
bir risk baĢkası için düĢük olabilmektedir. Risk türleri arasından kendisi için önemli olan riskleri belirleyen kurumlar ya 
da kiĢiler, belirledikleri bu risklere göre stratejiler geliĢtirmelidirler. 

Bireylerin sosyo-ekonomik yaĢantılarında karĢılaĢabilecekleri riskler farklı bakıĢ açısı ve yaklaĢımlara göre farklı 
Ģekillerde gruplandırılabilmektedir. Bunların arasında çok büyük farklılıklar olmamakla birlikte, bu kategoriler altındaki 
risk unsurları da benzerdirler. Cagan çalıĢmasında risk unsurlarını genel olarak; model riski, kredi riski, likidite riski, 
faiz oranı riski, yasal risk, itibar riski, dalgalanma riski, dokümantasyon riski, politik risk, ödenmeme riski, uyum riski, 
döviz kuru riski, netleĢtirme riski, ticari risk, iĢlem riski, insan hatası riski, dolandırıcılık riski, hava durumu riski, 
kiĢisel risk, sistem riski olarak belirtmektedir (Cagan, 1999, Aktaran: Sevil, 2001, s.6). 

Burada genel olarak belirtilen risk unsurları farklı bakıĢ açıları ve yaklaĢımlar ıĢığında, Dünya Bankası raporuna 
göre aĢağıdaki gibi gruplandırılabilmektedir. Bu gruplamaya göre riskler doğal, sağlık, sosyal, siyasal, çevresel, 
ekonomik olarak altı grupta incelenmekte ve etkileme alanı olarak da mikro, mega, makro risk olarak üçe ayrılmaktadır. 
Bu ayrıma göre her bir kategoriye giren risk unsurları aĢağıdaki tabloda görülmektedir. Bunun yanı sıra finansal açıdan 
iĢletmeler ve yatırımcıların karĢılaĢtığı riskler, sistematik ve sistematik olmayan riskler Ģeklinde bir ayrıma da tabi 
tutulmaktadır. Sistematik risk, tüm yatırımların getirilerini etkileyen risk olarak tanımlanır. Piyasa bir bütün olarak 
yükselme trendine girdiğinde menkul kıymetlerin birçoğunun fiyatları yükselir. Bir finansal varlığın getirisi ile kendi 
sınıfındaki tüm finansal varlıkların getirileri arasında sistematik bir iliĢki mevcuttur. Bu sistematik iliĢkinin varlığından 
dolayı menkul kıymetlerden oluĢturulacak bir portföy ile çeĢitlendirme yapmak, riskin bu tür kaynağını azaltmaz. Bu 
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yüzden sistematik olmayan risk, "çeĢitlendirilemeyen risk" olarak da ifade edilmektedir. Sistematik risk genel olarak; 
piyasa riski, faiz oranı riski ve enflasyon riski alt baĢlıkları halinde incelenebilmektedir. 

 
BaĢlıca Risk Türleri  

Riskin  

 Etkileme 

Risk Alanı 

Türleri  

Bir KiĢi yada Aileyi 

Etkileyen Riskler  

(Mikro Riskler) 

Toplumda Belirli Bir Grubu 

Etkileyen Riskler 

(Mega Riskler) 

Bir Bölgeyi yada Ülkeyi Tamamen 

Etkileyen Riskler 

(Makro Riskler) 

Doğal  - ġiddetli Yağmur 

- Toprak Kayması 

- Volkanik Patlamalar 

- Deprem 

- Sel 

- Kuraklık 
- Kasırga 

Sağlık - Hastalık 

- Yaralanma 
- Sakatlık 

- YaĢlılık 

- Ölüm 

- Salgın Hastalıklar  

Sosyal - Suç 

- ġiddet Olayları 

- Terörizm 

- Çete Hareketleri 

- Sivil Ayaklanma 

- SavaĢ 

- Sosyal Patlama 

Ekonomik  - ĠĢsizlik 

- Hasat Toplayamama 

(ÇeĢitli Nedenlerle) 

- Ekonomik Kriz ve Durgunluk 

- Hiperenflasyon vs. 

Siyasal  - Ayaklanma - Askeri Darbe 

Sosyal Programların 

Uygulanmasında BaĢarısızlık 

Çevresel  - Çevre Kirliliği 

- Ormanlarda azalma 

- Nükleer Felaket 

 

 
Kaynak: World Bank, World Development Indicators, 2000/2001, s.136. Orijinal kaynak için bkz: Saurabh Sinka 

and Michael Lipton, “Damaging Fluctuations, Risk and Poverty: A Review”, Background Paper for World 
Development Report, 2000/2001.  

Sistematik olmayan risk (çeĢitlendirilebilir risk) ise söz konusu varlığa özgü faktörlere bağlı olan risktir. Sistematik 
olmayan riske, çeĢitlendirilebilir risk denmesinin sebebi, yatırımcının farklı menkul kıymetlere yatırım yaparak yani 
portföyünü çeĢitlendirerek bu riski minimize etme olanağının olmasıdır. Örneğin bir iĢletmenin kazançları, bir grev 
nedeniyle düĢebilir. Aynı endüstrideki diğer iĢletmeler ise aynı durumla karĢı karĢıya bulunmayabilirler ve bu yüzden 
onların kazançlarında bir azalma söz konusu olmaz. Hatta grev ile karĢı karĢıya bulunan iĢletmenin ürünlerine olan talep 
bu iĢletmelere kayacağından kazançları artacaktır. ĠĢletmenin kazançlarında meydana gelen bu değiĢiklik, endüstriyi, 
piyasayı ve genel olarak ekonomiyi etkileyen faktörlerden bağımsızdır. Bu risk türü spesifik olarak iĢletmeyle iliĢkili 
olduğundan, çeĢitlendirilmiĢ bir portföyle azaltılabilecektir. Sistematik olmayan riskin kaynakları ise finansal risk, iĢ 
riski ve yönetim riski alt baĢlıkları halinde incelenmektedir (Sevil, 2001, s.8). Sistematik olmayan risk kaynaklan içinde 
yer alan finansal risk iĢletmelerin borç-sermaye yapısının oluĢumu ve etkinliği ile ilgilenmektedir. Risk yönetimi 
açısından incelenecek olan finansal risk ise sistematik ve sistematik olmayan riskleri de kapsamına alan genel bir 
perspektif çizerek konuya yaklaĢmaktadır. 

 
3.Risk Sebepleri ve Risk Yönetimi  

ĠĢletmelerin veya Ģahısların katlanacağı risklerin çeĢitli sebepleri vardır. Bu nedenleri genelde Ģu Ģekilde 
sıralayabiliriz (Emhan; 2009, s.212); Metotsuzluk ve plansızlık, AĢırı motivasyon, Ġhmal ve gerekli araçların olmayıĢı, 
Zaman baskısı, Yönetici baskısı, Küçük riskler karĢılığında büyük kâr beklentisi, Çevresel etkiler. 

ĠĢ hayatında baĢarı için risklerle barıĢık olmak ve onları yönetebilmek gerekir. Risk olmazsa, getiri de olmaz. 
Böylece, giriĢimcilik de önemli bir meziyet olmaktan çıkar. Bu nedenle riski önlenmesi gereken bir durum olarak değil, 
kazanç sağlanabilecek bir durum olarak görmek baĢarı için gerekli bir tutum olmaktadır. 

Riskleri tamamen yok etmek mümkün olmasa da olumsuz etkileri azaltılarak daha kabul edilebilir bir düzeye 
getirilebilir. Bu da ancak etkin bir risk yönetimi ile mümkündür. Geleceğin belirlenmesi sonucu, korku ve kuĢkular 
ortadan kaldırılarak güvence ortamı oluĢturulabilecektir. Bu husus, riskleri değerlendirme yöntemlerinin geliĢmesine ve 
yeni çözüm yollarının bulunarak uygulanmasına neden olmuĢtur. Risk yönetimi; ―Ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı 
belirsiz risklerin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve bu riskler içerisindeki potansiyel fırsatları en etkili biçimde 
değerlendirmek için kaynak ve etkilerin en etken Ģekilde planlanmasını, organize edilmesini, yönetilmesini ve 
kontrolünü içeren faaliyetlerin tümü‖ olarak tanımlanabilir (Acuner, 2005, s.1).  

Risk yönetiminde baĢarılı olan Ģirketler(http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/-021705-/10940, EriĢim 
Tarihi:02.12.2009); Sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısına sahip olma, giriĢimcilik özelliğini kaybetmeden bilinçli risk 
alabilme, Ġlgili mercilere tutarlı bilgi sunabilme, PaydaĢlarla iletiĢimde güven yaratabilme, Kurumsal itibarın yüksek 
olması, Stratejik hedeflere ulaĢmak üzere odaklanmanın ortaya çıkan riskler nedeniyle kaybedilmemesi, Uzun vadeli 
değer yaratma potansiyeli gibi önemli avantajlara sahip olacaklardır. 

 
4.Risk GiriĢimcilik ĠliĢkisi 

GiriĢimcilik kavramı ile risk arasında ilk kez 17. yy.da iliĢki kurulmuĢtur. Bu dönemde GiriĢimci kâr ya da zarar 
etme riskini üstlenerek, devletle anlaĢma imzalamak suretiyle mal ya da tedarik hizmetinde bulunan kiĢi, olarak 
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tanımlanmıĢtır (http://www.izafet.com/is-kurma-ve-girisimcilik/424929-gecmis-donemlerde-girisimcilik.html, EriĢim 
Tarihi: 10.02.2010). 

Geleneksel olarak giriĢimciliğin tanımı risk üstlenme eylemine dayalıdır. Chantillon‘dan beri giriĢimciliğin risk 
alma yönüne hep dikkat çekilmiĢ ve yazında giriĢimci çoğu zaman bir risk üstlenici olarak tanımlanmıĢtır. Özellikle 
iĢletmecilik faaliyetlerinde profesyonel yöneticilerle giriĢimcileri birbirinden ayırırken ilk vurgulanan, giriĢimcilerin 
yöneticilerden farklı olarak kar/zarar riskini bizzat üstlenmesidir. Ancak ekonomik riskler, giriĢimciler için sadece bir 
boyuttur; belirsiz bir çevrede kariyer riski, sosyal riskler, psikolojik ve fiziksel riskler, çoğu zaman ekonomik risklerle 
bir aradadır (Littunen, 2000, s.295). Üstlenilen tüm bu risklerin sonucunda giriĢimcinin beklediği baĢarıdır veya 
baĢlangıçta hedeflediği sonuçlara ulaĢmadır. Ancak, baĢarısızlık da muhtemeldir ve bu durumda riskler, giriĢimciliğin 
karanlık yüzüne dönüĢebilir. Dolayısıyla, bu konudaki belirsizliğe katlanma, giriĢimcinin üstlendiği temel rollerden 
biridir (Teoh ve Foo, 1997). 

Belirsizlik taĢıyan koĢullardan dolayı alınacak herhangi bir kararın sonuçları öngörülemediği takdirde, kazanç ve 
kayıplar söz konusu olduğundan içinde bulunulan koĢulların risk içerdiği belirtilmektedir. Riskli koĢular; en az birinin, 
baĢarısızlık ihtimali taĢıdığı iki ya da daha fazla alternatiften oluĢmaktadır. Brockhaus‘a (1980a) göre risk alma eğilimi; 
bireylerin, baĢarısızlık nedeniyle maruz kalınacak sonuçlardan önce, baĢarılı olma durumunda elde edilecek getirilerin, 
gerçekleĢme olasılığını algılamalarıdır. Kontrol, enformasyon ve zaman eksikliği riskli koĢulların oluĢumuna neden 
olmaktadır (Pitt ve Kannemeyer, 2000, s.144).  

Ġktisatçılar, uzun bir süre risk alma eğilimini giriĢimcilerin temel bir özelliği olarak görmüĢlerdir. Cantillon, Say 
ve Marshall giriĢimciyi fınansal riskleri üstlenen birey olarak tanımlamıĢlardır. Psikoloji disiplini ise risk alma eğilimi 
ve giriĢimcilik iliĢkisini ampirik araĢtırmalar yaparak incelemiĢtir. GiriĢimcileri ve yöneticileri risk alma eğilimi 
açısından değerlendiren bu araĢtırmalarda iki karĢıt görüĢ ortaya çıkmıĢtır. Ġlk yaklaĢımda, giriĢimcilerin risk alma 
eğilimlerinin yön kobifinans.eticilere göre daha yüksek olduğu belirtilmiĢ ve bunun nedeni olarak da giriĢimcilerin daha 
belirsiz koĢullarda çalıĢtıkları gösterilmiĢtir (Xu ve Ruef 2004, s.332). Palmer, belirsizlik ortamında karar alma 
gerekliliğini giriĢimciliğin değiĢmez fonksiyonlarından biri olarak ifade etmiĢtir. Karar alma ortamının belirsizlik 
derecesi bireyin üstleneceği risk seviyesini etkilemektedir (Sexton ve Bowman, 1983, s.408). Diğer taraftan 
giriĢimcilerin ve yöneticilerin baĢarı ihtiyaçları yüksektir. BaĢarı ihtiyacı yüksek olan bireyler hesaplı riskleri 
üstlenmekte isteklidirler. Ġkinci yaklaĢım bu ifadelere dayanarak giriĢimcilerin ve yöneticilerin risk alma eğilimlerinde 
bir farklılık olmadığını belirtmektedir (Xu ve Ruef 2004, s.332). 

GiriĢimciler, en az beĢ alanda belirsizlik ve kaybetme ihtimaline maruz kalmaktadırlar: finansal, sosyal ve ailesel, 
fiziksel ve duygusal, kariyer ya da gelecek garantisi ve organizasyonel. Ek olarak giriĢimlerde, bir ya da birkaç üründe 
ve pazarda risk konsantrasyonu vardır (Pitt; Kannemeyer, 2000, s.144). 

Kar elde etmede belirli kontrol ve yeteneğe sahip oldukları durumlarda giriĢimciler orta derecede riskleri almayı 
tercih etmektedirler. Çünkü giriĢimcinin bir baĢka özelliği olan baĢarı güdüsü yüksek dereceli risklerden kaçınmalarına 
yol açmaktadır. GiriĢimci riskini en aza indirmek, fakat baĢarısının ödülü olan kârı da en yüksek kılabilmek için kendini 
belirli bir bilgi yükü ile donatmak, karar ve tercihlerinde akılcı olmak zorundadır (Arslan, 2002, s.10). 

Özellikle son dönemdeki çalıĢmalarda giriĢimcinin, diğer sosyal ve ekonomik aktörlere göre, her zaman yüksek 
risk üstlenme anlamına da gelmeyen, farklı risk alma davranıĢı sergilediklerinin üzerinde durulmakta ve bu davranıĢı 
etkileyen çeĢitli değiĢkenler ele alınmaktadır: Bireysel özellikler, riskli durumun özelliği, giriĢimcinin deneyimi, teĢvik 
edici veya hevessizlik yaratan çevresel faktörler, sık vurgulanan değiĢkenlerdir. Son dönemdeki bazı çalıĢmalarda ise, 
kültürel özellikler ile giriĢimcilik özellikleri arasında iliĢki aranmaktadır. 

GiriĢimcilerde risk eğilimini etkileyen bireysel dinamiklerin dıĢında, göreli olarak daha az araĢtırılan diğer bir 
faktör ise kültürel etkidir. Oysa, giriĢimcilik faaliyetlerinin ülkeden ülkeye, hatta aynı ülke içinde bölgeden bölgeye 
değiĢtiği bilinmektedir (Bygrave ve Minniti, 2000, s.25) 

 
5.Kırgızistan‟da Faaliyet Gösteren ĠĢletmelerin Risk Hakkındaki GörüĢleri  

Kırgızistan‘da ekonomik yaĢamda risk unsurlarının firmalar tarafından nasıl algılandığını, firmaların ve bireylerin 
riske karĢı olan tutum ve davranıĢlarını tanımlayabilmek , risk algılamada eğer varsa, sektörel farklılıkları görebilmek 
ve risk unsurlarının giriĢimciliğe olan etkilerini açıklayabilmek için Kırgızistan‘da faaliyet gösteren çoğunluğu küçük 
ve orta ölçekli 66 firmaya anket uygulanmıĢtır. Kırgızistan‘da irili ufaklı çok sayıda iĢletme vardır. Riskler büyük küçük 
tüm iĢletmeleri etkilediği için araĢtırmanın yapıldığı dönemdeki tüm iĢletmeler doğal olarak anakitleyi oluĢturmaktadır. 
Bu yönüyle anakitle, hem her an yeni kurulan ve kapanan iĢletmelerin olduğu hemde sayının çok büyük olduğu 
düĢünüldüğünde sınırsız anakitle olarak düĢünülebilir. Sadece bireysel imkanlarla 66 iĢletmeye ulaĢılmıĢtır. Bu örnek 
büyüklüğünün istatistiksel sonuçların geçerli ve güvenilir olabilmesi için yeterli olduğu düĢünülmektedir. Ankette 
kullanılan sorular gerek konuyla ilgili yapılan benzer araĢtırmalar incelenerek, gerekse de literatün taranmasıyla elde 
edilen bilgilerden ve deneyimlerden yararlanılarak titizlikle hazırlanmıĢtır. Bu nedenle ankette kullanılan soruların 
çalıĢmada hedeflenen sonuçlara ulaĢmada yeterli ve geçerli olduğu düĢünülmektedir. Ankette sorulan sorulara verilen 
cevapların güvenilirliğiyle ilgili olarak, anketin içsel tutarlılığını ölçebilmek için sosyal bilimlerde yapılan 
araĢtırmalarda, likert ölçekli ve iki sonuçlu değiĢkenlerin içsel tutarlılığını tanımlamada yaygın olarak kullanılan 
Cronbach Alfa katsayısının hesaplanmasıyla anketin güvenilirliği araĢtırılmıĢtır. Anketteki görüĢ ve tutum bildiren 71 
soru üzerinden hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0, 80 çıkmıĢtır. Katsayı bu haliyle oldukça yüksek derecede 
güvenilir ölçeğin kullanıldığını ve anketin içsel tuıtarlılığının sağlandığını ifade etmektedir. Güvenilirlik analizinde 
anket sonuçlarının toplanabilirlik varsayımının sağlanıp sağlanmadığı Tukey eklenebilirlik testi ve anket sorularına 
verilen cevapların homojen gruplar oluĢturup oluĢturmadığı iki yönlü varyans analiziyle araĢtırılmaktadır (Kalaycı, 
2006, s.404). Burada da, anket verileri için her iki test hesaplanmıĢ ve 0, 001‘den küçük önem seviyelerinde (fhesap=79, 
459, p=0, 000 ve Thesap =439, 458, p=0, 000) sıfır hipotez reddedilerek, toplanabilirlik varsayımının sağlandığı ve 
sorulara verilen cevapların birbirine göre farklı olduğu bu yolla da hesaplanan güvenilirlik katsayısının istatistiksel 
olarak da geçerli ve güvenilir olduğu anlaĢılmıĢtır.  

 
5.1. ĠĢletmelerin Genel Özellikleri 

Ankete katılan iĢletmelerin genel özellikleri tablo2‘de verilmektedir. Anketi yanıtlayanların %56,1‘ni erkekler 
oluĢturmaktadır. Toplam 66 iĢletmenin %47‘si 1-5 yıl arası faaliyet gösteren iĢletmelerdendir. %27,3 üretim sanayi 
iĢletmeleri, %40,9‘u ise hizmet iĢletmeleridir. 1-49 arası iĢçi çalıĢtıran iĢletmelerle 100 ve üzerinde iĢçi çalıĢtıran iĢletmelerin 
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oranı %39, 4‘tür. ĠĢletmelerin %30,3 yerli sermayeli iĢletme, %47‘si karma hem yerli hem yabancı sermayeli iĢletme, %27‘si 
ise kamu iĢletmesidir. %59‘u ya ithalat, ya ihracat veya her ikisini birden yapan dıĢ ticaret Ģirketleridir (Tablo 2). Anketi 
yanıtlayanların %45,5‘i 26 - 35 yaĢ arasında, %77,3‘ü üniversite mezunu, %53‘ü meslek olarak iĢletmeci ve iktisatçı, %42,4‘ü 
müdür veya orta düzey yöneticiler olmuĢtur. Katılımcıların %60‘ı ankette belirtilen risk unsurlarının tamamının veya bir 
kısmının giriĢimciliği olumsuz yönde etkileyeceğini, %21‘i ise bu olumsuz etkinin risk yönetimiyle giderilebileceğini 
düĢünmektedir. Ayrıca iĢletmelerin %37,9‘unda risk yönetimi sistemi uygulanmamaktadır (Tablo 2). 

 
5.2. Kırgız ĠĢletmelerin Risk Unsurlarına Verdikleri Önem  

Ankete katılanlara, sosyal ve ekonomik yaĢamda karĢılaĢılabilecek risk unsurları maddeler halinde verilmiĢ, ve bu 
risk unsurlarına 1: önemsiz, 5: çok önemli olacak Ģekilde önem derecelerine göre puan vermeleri istenmiĢtir. Ayrıca 
kararsız seçeneği olan ―3‖ ortalamaya göre anlamlı farklılıklar tek örneklem ―t‖ testiyle araĢtırılmıĢ ve herbir risk 
unsuruna iliĢkin önem seviyesi olasılıkları, risk unsurlarına verilen puanların ortalamaları ve bunlara iliĢkin standart 
sapmalarla tablo 3 oluĢturulmuĢtur. 

 
Tablo 3: Risk Unsurlarının Önem Derecelerinin Ortalamaları ve “3” Ortalamaya Göre Farklılıkları  

KARġILAġILABĠLECEK RĠSKLER ORTALAMA 
STANDART  

SAPMA 

ÖNEM  

SEVĠYESĠ 

1. Ġtibar riski 4, 0606 1, 21375 , 000 

2. Doğal afetler (Deprem, sel, heyelan …)  4, 0152 1, 14344 , 000 

3.Ġnsan kaynaklı afetler (SavaĢ, terörizm…) 4, 0152 1, 14344 , 000 

4. DıĢ kaynaklı finansal krizler 4, 0152 1, 07406 , 000 

5. Politik istikrarsızlıklar 3, 9848 1, 23404 , 000 

6. Ani yasal düzenleme değiĢiklikleri 3, 9394 1, 06524 , 000 

7. Makro ekonomik politikalardaki ani değiĢiklikler 3, 8636 1, 16205 , 000 

8. Kalifiye olmayan iĢgücü 3, 8182 1, 14903 , 000 

9. Bilgi iletiĢim teknolojileri 3, 8182 1, 33485 , 000 

10. Artan küresel rekabet 3, 7879 1, 22179 , 000 

11. Operasyonel risk 3, 7121 1, 07796 , 000 

12. Fiyat dalgalanmaları 3, 6970 1, 26454 , 000 

13. Piyasaya ait sağlıklı verilerin olmayıĢı  3, 6818 1, 27893 , 000 

14. Enflasyon riski 3, 6515 1, 20884 , 000 

15. Sosyal-kültürel çevre 3, 6364 1, 21068 , 000 

16. Kalifiye personelin rakiplere kaptırılması 3, 6364 1, 23583 , 000 

17. Tedarik zincirindeki aksamalar 3, 6364 1, 18499 , 000 

18. Likidite riski 3, 6061 1, 20101 , 000 

19. DüĢük verimlilik 3, 5758 1, 28973 , 001 

20. Piyasa riski 3, 5303 1, 30348 , 002 

21. Grev, lokavt benzeri uygulamalar 3, 5152 1, 36147 , 003 

22. Ülke riski 3, 4697 1, 33842 , 006 

23. Üretim girdilerinin teminindeki zorluklar 3, 4242 1, 33659 , 012 

24. Döviz kuru riski 3, 3788 1, 43329 , 036 

25. Faiz oranı riski 3, 2576 1, 33947 , 123 

26. Çevre kirliliği 3, 1515 1, 33868 , 361 

27. Kredi riski 3, 1212 1, 39797 , 484 

28. Girdi ve hizmetlerde istenen standartların olmayıĢı 3, 1212 1, 44132 , 497 

29. Küresel ısınma  2, 9091 1, 26159 , 560 

 
Kararsız seçeneğine göre anlamlı farklılıkların araĢtırıldığı risk unsurlarında faiz oranı, çevre kirliliği, kredi riski, 

girdi ve hizmetlerde standartların olmayıĢı ve küresel ısınma risk unusrlarında önem seviyesi olasılığı %12, 3‘ün 
üzerinde çıkmıĢtır. Bu durum, istatistiksel olarak 3‘e çok yakın olan ortalamanın farkının anlamlı olmadığıdır. Bu 
sorulara verilen cevaplarda katılımcıların 3‘e yakın ortalamalarla kararsız kaldıklarını belirtebiliriz. Bunlar dıĢındaki 
tüm farklar istatistiksel açıdan anlamlı farklar olduğundan her iki yönde katılma veya katılmama yönlü 
değerlendirilebilir. Buna göre ençok önemsenen ortalaması 4‘ün üzerinde olan risk unsurları itibar riski, doğal afetler, 
insan kaynaklı afetler, dıĢ kaynaklı finansal krizler olmuĢtur. Anlamlı farklılık gösterip enaz önemsenen unsurlar ise, 3, 
5152 ortalamanın altında kalan grev lokavt uygulamaları, ülke riski, girdi teminindeki zorluklar, döviz kuru riski 
olmuĢtur. Yukarıda sayılan önem seviyesi yüksek risk unsurları dıĢındaki tüm risklerin katılımcı iĢletmelerce 
önemsendiğini belirtebiliriz (Tablo 3).  
 
5.3. Kırgızistan‟da YaĢanan Ekonomik Krizlerin Nedenleri 

Katılımcılara faaliyette bulundukları sektör ve genel ekonomik koĢulları dikkate alarak, karĢılaĢtıkları krizlerin 
hangi risk unsurlarından kaynaklandığını belirtmeleri istenmiĢtir. Bu soruya verilen cevaplarla tablo 4 oluĢturulmuĢtur.  
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Tablo 4: YaĢanan Ekonomik Krizlerin Nedenleri 

KARġILAġILAN RĠSKLER 
EVETLERĠN 

FREKANSI 

EVETLERĠN 

 % PAYI 

1. Piyasa riski 26 39, 4 

2. DıĢ kaynaklı finansal krizler 26 39, 4 

3. Politik istikrarsızlıklar 25 37, 9 

4. Fiyat dalgalanmaları 21 31, 8 

5. Enflasyon riski 19 28, 8 

6. Artan küresel rekabet 16 24, 2 

7. Tedarik zincirindeki aksamalar 15 22, 7 

8. Kalifiye olmayan iĢgücü 14 21, 2 

9. Piyasaya ait sağlıklı verilerin olmayıĢı  14 21, 2 

10. Sosyal ve kültürel çevre 14 21, 2 

11. Döviz kuru riski 13 19, 7 

12. Ülke riski 13 19, 7 

13. Doğal afetler (Deprem, sel, heyelan …)  13 19, 7 

14. Makro ekonomik politikalardaki ani değiĢiklikler 13 19, 7 

15. Grev, lokavt benzeri uygulamalar 13 19, 7 

16. Kredi riski 12 18, 2 

17. Faiz oranı riski 11 16, 7 

18. Üretim girdilerinin teminindeki zoluklar 11 16, 7 

19. Girdi ve hizmetlerde istenen standartların olmayıĢı 11 16, 7 

20. Kalifiye personelin rakiplere kaptırılması 11 16, 7 

21. Bilgi iletiĢim teknolojileri 11 16, 7 

22. DüĢük verimlilik 10 15, 2 

23. Operasyonel risk 10 15, 2 

24. Ġtibar riski 9 13, 6 

25. Çevre kirliliği 7 10, 6 

26.Ġnsan kaynaklı afetler (SavaĢ, terörizm…) 6 9, 1 

27. Ani yasal düzenleme değiĢiklikleri 6 9, 1 

28. Küresel ısınma  6 9, 1 

29. Likidite riski 4 6, 1 

Toplam Frekans 366  

 
Belirlenen risk unsurları için toplam iĢaretlenme sayısı 366‘dır. Kriz gerekçesi olarak risk unsurlarının en az birini 

iĢaretleyen katılımcılar dikkate alındığında, katılımcı baĢına 5.54 tane kriz gerekçesi risk unsuru düĢmektedir. 
Her bir risk unsurunun bu değer içindeki oranına göre yapılan sıralamada ise; en yüksek payla krize neden olan 

risk unsuru %39,4 ile piyasa riski ve dıĢ kaynaklı finansal krizler olmuĢtur. Bunu %37,9, %31,8, %28,8 paylarla politik 
istikrarsızlıklar, fiyat dalgalanmaları ve enflasyon riski izlemiĢtir. Enaz paya sahip risk unsurları ise payı %10,6‘nın 
altında olan, çevre kirliliği, insan kaynaklı afetler, ani yasal düzenleme değiĢiklikleri, küresel ısınma ve likidite riski 
olmuĢtur. Çevre kirliliğinin burada da düĢük paylı çıkması risk unsuru olarak çok fazla önemsenmeme sonucuyla tutarlı 
çıkmıĢtır (Tablo 4). 

 
5.4. Riske KarĢı Firma ve Birey Tepkileri 

Katılımcıların risk karĢısındaki tutum ve davranıĢlarını tanımlayabilmek için; riskin oluĢması halinde 
gösterilebilecek olası tepkilere karĢı kendilerinin ve bulundukları iĢletmelerin tutumunu belirtmeleri istenmiĢtir. Söz 
konusu soruya verilen cevaplar düzenlenerek tablo 5 oluĢturulmuĢtur.  

 
Tablo 5: Riske KarĢı Firma ve Birey Tepkileri 

TUTUMLAR 

BĠREY TUTUMU FĠRMA TUTUMU 

EVETLERĠN 

FREKANSI 

PAY 

(%) 

EVETLERĠN 

FREKANSI 

PAY (%) 

1. Riskten kaçınırım olabildiğince uzak durmaya çalıĢırım 32 48, 5 17 25, 8 

2. Risk doğası gereği oluĢtuğunda kaçınılmaz bir olgudur. Bu 

nedenle sonuçlarına katlanırım. 
27 40, 9 26 39, 4 

3. Riskten kaçınırım ama etkilenmememin imkansız olduğu durumlarda 

risk yönetimiyle olumsuzlukları en aza indirgemeye çalıĢırım. 
24 36, 4 41 62, 1 

4. Riskten kaçınmam her riskin bir fırsata dönüĢtürülebileceğini 

düĢünürüm. 
27 40, 9 24 36, 4 

5. Riskten kaçınmam etkin bir risk yönetimiyle her zaman 
risklere karĢı hazırlıklı olurum. 

30 45, 5 26 39, 6 
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Burada da bireyler için, ―riskten kaçınma‖ %48,5 oranla ilk sırayı almaktadır. Bunu %45,5 ile ―risk yönetimiyle 
risklere hazır olurum‖ seçeneği izlemekte, ―riskin sonuçlarına katlanırım‖ ve ―kaçmam fırsata çevirmeye çalıĢırım‖ 
ifadelerinde ―evet‖ler oranı %40,9‘dur. Firma tepkilerine bakıldığında, %62,1 ile ―kaçınırım ama imkansız ise risk 
yönetimiyle olumsuzlukları azaltmaya çalıĢırım‖ ifadesi birinci sıradadır. Bunu yaklaĢık %39‘luk paylarla ―sonuçlarına 
katlanma‖ ve ―kaçmam risk yönetimiyle hazırlıklı olurum‖ ifadeleri izlemektedir. Burada birey tutumlarıyla firma 
tutumları birbirinden farklı çıkmıĢtır. Sadece ―sonuçlarına katlanırım‖ seçeneğinde yakın oranlar elde edilmiĢtir. 

 
5.4. Risk Unsurlarına Verilen Önemin Sektörel Farklılıkları 

Bir kiĢi veya organizasyonca yüksek olarak algılanan bir risk bir baĢkası için düĢük olarak algılanabilmektedir. 
Her sektörde farklı riskler söz konusu olduğu gibi, aynı riskleri algılamada da sektörler arasında farklılıklar 
görülebilmektedir. Daha önce yapılan çalıĢmalarda risk unsurlarının sektörlere göre dağılımı aĢağıdaki gibi 
belirlenmiĢtir (http://www.ilkhamle.com/risk_yonetimi.php. 24 Mart 2007 18:39:00). 

 Kimya ve Ġlaç Sanayi: Artan rekabet, mal fiyatlarındaki dalgalanmalar Pazar verilerinin bulunmaması nedeniyle 
uygulanan yanlıĢ strateji  

 Bilgi Teknolojisi: Kilit kadroların rakiplere kaptırılması, artan rekabet ve müĢteri talebinde değiĢiklikler  
 TaĢıma ve Dağıtim: Kilit kadroların rakiplere kaptırılması, artan rekabet ve müĢteri talebinde değiĢikler  
 Seyahat ve Turizm: Artan rekabet, kilit kadroların rakiplere kaptırılması ve yanlıĢ yatırım stratejileri  
 Perakende: Artan rekabet, müĢteri talebi değiĢiklikleri (uygun bir Ģekilde) demografik özelliklerde ve müĢteri 

eğiliminde değiĢiklikler  
 Ġmalat: Artan rekabet, mal fiyatında dalgalanma, tedarik zinciri baĢarısızlıkları  
 Kamu Kurumları(belediyeler...): Yangın ve doğal afetler, personelin iĢe gelmemesi , IT güvenliğinin çökmesi  
Bu çalıĢmada iĢletmelerin faaliyet gösterdiği sektörler yorumlanma kolaylığı bakımından genel olarak 

üretim/sanayi sektörü, hizmetler sektörü, tarım sektörü ve ticaret sektörleri olmak üzere 4 ana sektörde 
değerlendirilmiĢtir. Risk unsurlarıyla ilgili sorulara verilen önem puanlarının sektörlere göre farklılık gösterip 
göstermediği varyans (anova) analiziyle araĢtırılmıĢtır. %10‘dan küçük önem seviyesinde anlamlı farklılık elde edilen 
risk unsurları ve puan ortalamları tablo 6‘da gösterilmektedir. 29 tane risk unsurunun sadece 15 tanesinde sektörlere 
göre anlamlı farklılık elde edilmiĢtir. Üretim – sanayi iĢletmelerinde diğer sektörlere göre ençok önemsenen en yüksek 
ortalamaya sahip risk unsurları; Kredi riski ve üretim girdilerinin teminindeki zorluklar olmuĢtur. Girdi teminindeki 
zorluklar tarım sektöründe de aynı 4, 00 ortalamayla ençok önemsenen risk unsurudur. Tarım iĢletmelerinde buna ek 
olarak, çevre kirliliği, küresel ısınma, düĢük verimlilik, sosyal-kültürel çevre, girdi ve hizmetlerde. 

 
Tablo 6. Risk Algılamada Sektörel Farklılıklar 

ANLAMLI FARKLILIK ELDE EDĠLEN RĠSK 

UNSURLARI 

EKONOMĠK SEKTÖRLER 

Önem 

Seviyesi 

RĠSK UNSURLARININ ÖNEM DERECELERĠ 

ORTALAMALARI 

Üretim 

(n=18) 

Hizmet 

(n=27) 

Tarım 

(n=10) 

Ticaret 

(n=11) 

1. Faiz oranı riski 3, 6111 2, 8148 3, 1000 3, 9091 , 070 

2. Kredi riski 3, 7222 2, 7407 3, 5000 2, 7273 , 070 

3. Döviz kuru riski 3, 7778 2, 8519 3, 5000 3, 9091 , 082 

4. Enflasyon riski 4, 0000 3, 1852 3, 8000 4, 0909 , 064 

5. Politik istikrarsızlıklar 4, 000 3, 5926 4, 2000 4, 7273 , 068 

6. Doğal afet riski (Deprem, sel, heyelan) 4, 2222 3, 5185 4, 4000 4, 5455 , 023 

7. Ġnsan kaynaklı riskler (SavaĢ, terör…) 4, 1111 3, 6296 4, 3000 4, 5455 , 100 

8. Ani yasal düzenleme değiĢiklikleri 4, 1667 3, 5926 3, 9000 4, 4545 , 096 

9. Üretim girdilerinin teminindeki zoluklar  4, 0000 3, 0370 4, 0000 2, 9091 , 024 

10. Çevre kirliliği 3, 2222 2, 8148 4, 2000 2, 9091 , 037 

11. Küresel ısınma 3, 3333 2, 5556 3, 8000 2, 2727 , 005 

12. DüĢük verimlilik 4, 1111 3, 1852 4, 4000 2, 9091 , 004 

13. Sosyal ve kültürel çevre 4, 0000 3, 1111 4, 5000 3, 5455 , 006 

14. Artan küresel rekabet 4, 0556 3, 4815 3, 4000 4, 4545 , 073 

15. Girdi ve hizmetlerde istenen standartların olmayıĢı 3, 6111 2, 7407 3, 9000 2, 5455 , 031 

16. Makro ekonomik politikalardaki ani değiĢiklikler 3, 9444 3, 4444 4, 4000 4, 2727 , 065 

 
istenen standartların olmayıĢı, makroekonomik politikarlardaki ani değiĢiklikler en yüksek ortalamalarla ençok 
önemsenen risk unsurları olmuĢtur. Ticaret iĢletmelerinde ise, döviz kuru riski, enflasyon riski, politik istikrarsızlıklar, 
doğal afetler, insan kaynaklı doğal afetler, yasal düzenlemelerdeki ani değiĢiklikler ve artan küresel rekabet ençok 
önemsenen risk unsurları olmuĢtur. Hizmet iĢletmeleri hiçbir risk unsurunda en yüksek ortalamayı vermemiĢtir. Genel 
olarak ortalamalar 3 civarı veya altında çıkmıĢtır (Tablo 6). 

 
5.5. Faktör Analizi Sonuçları  

Faktör analizi, çok sayıda değiĢkenden oluĢan veri setlerinde birbirine yakın değiĢkenleri biraraya getirerek 
değiĢken sayısını azaltan ve açıklanan varyans oranlarıyla öne çıkan faktörün (boyutun) tanımlanmasına yarayan çok 
değiĢkenli istatistiksel bir tekniktir. Burada da, 29 tane risk unsuruna 5‘li likert ölçekte verilen cevaplara faktör analizi 
uygulanarak, sorulara verilen cevaplara göre birbirine yakın risk unsurlarının gruplandırılmasına ve öne çıkan boyutun 
belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. Faktör analiziyle ilgili elde edilen sonuçlar tablo 7‘de özetlenmektedir. Veri setinin faktör 
analizi için uygun olup olmadığı ve elde edilen sonuçların güvenilirliğiyle ilgili farklı istatistiksel testler olmakla 
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birlikte, bunlar içerisinden hesaplanan korelasyon matrisinin birim matristen farkını test eden ―Bartlett testi‖ ve veri 
setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını açıklamaya yarayan ―Kaiser-Meyer-Olkin‖ KMO Ġstatistiği en çok 
kullanılan testlerdir. Burada da, sözkonusu test istatistikleri hesaplanmıĢ Bartlett testine göre 0, 001‘den küçük önem 
seviyesinde sorular arasındaki korelasyon matrisinin birim matristen farklı olduğu anlaĢılmıĢtır. KMO istatistiği 0,567 
çıkmıĢtır (Tablo 7). Bu istatistiğinde 0,50‘den büyük çıkması veri setinin faktör analizi için uygun olduğu anlamında 
yorumlanmaktadır. Her bir değiĢken, risk unsuru için ortak varyansa göre hesaplanan korelasyon katsayılarında 
(communalities) en düĢük katsayı 0, 58 çıkmıĢtır. Faktörlerce toplam varyansın açıklanma yüzdesini arttırabilmek için 
ortak varyansı 0,30‘dan küçük olan değiĢkenlerin analizden çıkarılması önerilmektedir (Kalaycı, 2006, s.342). Burada 
en küçük katsayısı 0,30‘dan büyük olduğu için herhangi bir değiĢken çıkarılmamıĢtır. AnabileĢenler (rotated component 
matrix) matrisinde 0,57‘nin üzerindeki katsayılarla faktörler oluĢturulmuĢtur. 29 risk unsuruna varimax yöntemine göre 
uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre, 29 risk unsuru 9 boyuta indirgenmiĢtir. Bu 9 boyutla toplam varyansın % 
72,388‘i açıklanabilmektedir.  

 
Tablo 7. Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör   

Grupları Faktörler 

Toplam Varyansın  

Açıklanan Yüzdesi 

Toplam  

Açıklanan  

Varyans (%) 

1. GRUP 

Üretim girdilerinin teminindeki zorluklar 

10, 951 10, 951 

Çevre kirliliği 

Küresel ısınma 

DüĢük verimlilik 

Sosyal ve kültürel çevre 

Girdi ve hizmetlerde istenen standartların olmayıĢı 

2. GRUP Artan küresel rekabet 

10, 330 21, 281 
Fiyat dalgalanmaları 

Piyasaya ait sağlıklı verilerin olmayıĢı 

Makro ekonomik politikalardaki ani değiĢiklikler 

3. GRUP Likidite riski 

9, 747 31, 028 

Ġtibar riski 

Operasyonel risk 

Ülke riski 

Kalifiye personelin rakiplere kaptırılması 

4. GRUP Piyasa riski 

8, 380 39, 408 Faiz oranı riski 

Kredi riski 

5. GRUP Döviz kuru riski 

8, 260 47, 668 Enflasyon riski 

Politik istikrarsızlıklar 

6.GRUP Doğal afetler (Deprem, sel, heyelan …)  
7, 841 55, 509 

Ġnsan kaynaklı afetler (SavaĢ, terörizm…) 

7.GRUP Kalifiye olmayan iĢgücü 

6, 574 62, 084 Grev, lokavt benzeri uygulamalar 

Tedarik zincirindeki aksamalar 

8.GRUP Bilgi iletiĢim teknolojileri 5, 256 67, 340 

9.GRUP Ani yasal düzenleme değiĢiklikleri 
5, 049 72, 388 

DıĢ kaynaklı finansal krizler 

Test  

Ġstatistikleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Ġstatistiği 0, 567  

Bartlett test istatistiği  966, 227 (p=0, 000) 

 
Bu boyutlardan ilk grubu oluĢturan, çevre kirliliği, küresel ısınma, düĢük verimlilik, sosyal-kültürel çevre ve girdi 

temininde zorluklar ve standartların olmayıĢı unsurları araĢtırmada en çok öne çıkan boyut olmuĢtur. Bunu küresel 
rekabet, fiyat dalgalanmaları, makro-ekonomik politikalardaki değiĢiklikler ve piyasaya verilerinin olmayıĢı 
unsurlarının oluĢturduğu genel olarak piyasa koĢulları boyutu izlemektedir. 6, 7, 8 ve 9. grupları oluĢturan doğal ve 
insan kaynaklı afetler, bilgi iletiĢim teknolojileri, çalıĢma koĢullarıyla ilgili grev-lokavt, kalifiye eleman, tedarik 
zincirinin oluĢturduğu ve dıĢ kaynaklı finansal krizlerle yasal düzenlemeler öne çıkmayan geride kalan boyutlar 
olmuĢlardır.  
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Tablo 2. Ankete Katılan Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı 

DeğiĢkenler Frek. %Pay Frek. % Pay Frek. %Pay Frek. %Pay Frek. %Pay Toplam 

Cinsiyet 
Kız Erkek       

66(100) 
29 43,9 37 56, 1       

ĠĢletmelerin faaliyet 

süresi 

1-5 yıl arası 6-10 yıl arası 
11 yıl ve 
fazlası 

    
66(100) 

31 47, 0 19 28, 8 16 24,2     

Sektör 
Üretim Hizmetler Tarım Ticaret   

66(100) 
18 27, 3 27 40, 9 10 15, 2 11 16,7   

YaĢ 
25‘den küçük 26 - 35 arası 36 - 45 arası 46 ve üzeri   

66(100) 
12 18, 2 30 45, 5 12 18, 2 12 18,2   

ĠĢletmelerde çalıĢan 

sayısı 

1-49 arası 50-99 arası 101 ve fazlası   
66(100) 

26 39, 4 14 21, 2 26 39, 4     

ĠĢletme türü 
Yabancı  Yerli  Kamu Yerli-Yabancı  66(100) 

18 27,3 20 30,3 15 22, 7 13 19,7    

Eğitim 
Lise Üniversite  

66(100) 
15 22, 7 51 77, 3  

Meslek 
ĠĢletmeci Ġktisatçı Mühendis 

ĠletiĢim-Halkla 

ĠliĢkiler 
  

66(100) 

24 36,4 11 16, 7 09 13, 6 22 33,3   

Görev 
ĠĢletme sahibi ĠĢletme Müdürü Yönetici Uzman/teknik pers.   

66(100) 
5 7, 6 12 18, 2 16 24, 2 33 50,0   

Ġthalat-Ġhracat 

yapılıyor mu? 

Ġhracat yapılıyor Ġthalat yapılıyor Her ikisi Hiçbirisi   
66(100) 

6 9, 1 15 22, 7 18 27, 3 27 40,9   

Riskler giriĢimciliği 
olumsuz etkiler mi? 

Evet hepsi 

etkiler 
Bir kısmı etkiler Kararsız 

Hayır, etki 

giderilebilir.  
  

66(100) 

11 16, 7 29 43, 9 12 18, 2 14 21,2   

ĠĢletmenizde risk 

yönetim sistemi 

uygulanıyor mu? 

Evet Hayır 
Sadece 

krizlerde 
    

66(100) 

17 25,8 25 37, 9 24 36, 4     

 
6. Sonuç 

KüreselleĢmenin hızla yayılması ve bilgi iletiĢim teknolojilerindeki devrim niteliğinde gerçekleĢen yenilikler 
ülkeler ve kültürler arasındaki sınırları ortadan kaldırmıĢ, önceleri bölge ülke genelindeki ekonomik rekabetin dünya 
ölçeğine yayılmasına yolaçmıĢtır. Bu süreçte finansal piyasalar 24 saate yayılmıĢ, dünyanın herhangi bir yerinde 
gerçekleĢen ekonomik, siyasal, doğal, toplumsal bir olay tüm ülke ve bölgeleri hızla etkiler hale gelmiĢtir. Bu süreç 
―risk‖ kavramının kapsam ve içerik balkımından geniĢlemesine ve heryere yayılmasına yolaçmıĢtır. Bunun yanısıra bu 
değiĢim ekonomik ve sosyal sistemde bazı kavramların da içeriğini değiĢtirmiĢtir. Bu kavramlardan bir tanesi de 
giriĢimcilik olmaktadır. Önceleri giriĢimci kar elde etmek için üretim belli düzeyde riske katlanarak üretim faktörlerini 
biraraya getiren ve bunları üretime kanalize eden kiĢi olarak tanımlanırken günümüzde bu tanım daha da geniĢleyerek 
sosyal ve psikolojik faktörleri de kapsamıĢ, katlanılan riskin kapsamını geniĢletmiĢ ve ―iç giriĢimci‖ kavramıyla 
bütünleĢerek ekonomik faaliyette bulunsun bulunmasın yeni fikirler üreten ve bu fikirlerini kazanç elde etme amacına 
yönelik geliĢtirme çabasında olan herkes giriĢimcidir Ģekline dönüĢmüĢtür. Böyle olunca, yenilik yaratma kriterini 
sağlayan ekonomik yaĢamda yeralan herkes çalıĢsın çalıĢmasın bir üretici, çalıĢan veya tüketici olarak potansiyel bir 
giriĢimcidir. Bu konumuyla her zaman riskle karĢı karĢıyadır. Bu süreçte ekonomik ve sosyal yaĢamda ortaya 
çıkabilecek risklerin neler olabileceğinin bilinmesi daha da önemli olmaktadır.  

Burada da, Kırgızistan‘da faaliyet gösteren iĢletmeler üzerinde uygulanan bir anketle, potansiyel giriĢimcilerin 
karĢılaĢabilecekleri risk unsurları hakkındaki tutum ve davranıĢları ve bu risk unsurlarının giriĢimcilik üzerindeki 
potansiyel etkilerinin neler olduğu tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Anket sonuçlarına göre; itibar riski, doğal ve insan 
kaynaklı afetler ve dıĢ kaynaklı finansal krizler 4‘ün üzerinde ortalamalarla en çok önemsenen risk unsurları olmuĢtur. 
Piyasa riski, DıĢ kaynaklı finansal krizler ve politik istikrasızlıklar Kırgızistan‘da yaĢanan ekonomik krizlerin temel 
nedenleri olarak görülmektedirler. Firmalar risklerle mücadele de riskten kaçınmanın olanaksız olduğunu düĢünüyor ve 
risk yönetimine önem veriyorlar. %60 oranında iĢletme risk yönetimini sürekli veya sadece kriz zamanlarında 
uyguladığını belirtiyor. Faktör analizi sonuçlarına göre ön plana çıkan iki boyut küresel ısınma, çevre kirliliği, düĢük 
verimlilik, sosyal-kültürel çevre gibi risk unsurlarının oluĢturduğu çevresel boyut ve artan küresel rekabet, fiyat 
dalgalanmaları, istikrarsız makro ekonomik politikalar, sağlıklı piyasa verilerinin olmayıĢı gibi risk unsurlarının 
tanımladığı ekonomik boyut olmuĢtur. Sektörlere göre önem farklıklarında da, reel sektörün daha çok reel risk 
faktörlerine önem verdiği, hizmet iĢletmelerinde ise hemen hemen hiçbir risk faktörünün önemsenmediği anlaĢılmıĢtır.  
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Özet 
GeliĢen enformasyon teknolojileri ile birlikte iĢletmeler karar desteklerinde giderek daha fazla enformasyon 

sistemlerini kullanmaktadırlar. Bu karar destek enstümanlarından en genci Coğrafi Pazarlamadır (CP). ĠĢletmeler 
açısından bir çok faydasından bahsedilen CP uygulamaları da diğer enformasyon teknolojileri gibi (klasik yöntemlere 
nispeten) artan maliyetleri ile kendini göstermektedir. Enformasyon teknolojilerindeki artan maliyetler bazı ekonomik 
analizleri de beraberinde getirmiĢtir. ĠĢletme için uygun sistemin bulunması ve uygulanması için yapılan bu analizlerin 
en önemlilerinden biri de maliyet-fayda analizidir. Bu analiz, iĢletmelerde etkinlik ölçmek için kullanılmaktadır. 
Maliyet-fayda analizi, maliyet ve faydanın parasal olarak hesaplanıp değerlendirildiği bir analiz Ģeklidir. Diğer 
enformasyon teknolojilerinde olduğu gibi CP da maliyetli ve hızla değiĢen bir yapıya sahiptir. ĠĢletmelerin analizlerini 
ekonomik ve etkin biçimde gerçekleĢtirebilmeleri için kullandıkları analiz yöntemlerini, etkinliği açısından 
değerlendirmeleri gerekmektedir. CP sisteminin gerçek maliyetlerini ve faydalarını değerlendirebilmek, sistem 
kurulduktan sonraki kritik ilk beĢ yıllık durumu değerlendirebilmek ve bu süreçteki etkilerini gözlemleyebilmek için bu 
analiz yöntemi uygulanmaktadır. Bu çalıĢmada öncelikle literatüre yeni giren ―Coğrafi Pazarlama‖ teriminin kendisi ve 
CP sisteminin iĢletmeye entegrasyonu sürecindeki kritik faktörler tanıtılacaktır. Genel olarak sistemlerin 
değerlendirilmesinde kullanılan analiz yöntemlerine kısaca değinildikten sonra, özellikle maliyet-fayda analizi 
derinlemesine incelenecektir. CP gibi enformasyon sistemlerinin genel maliyet kalemleri, fayda kalemleri ele alındıktan 
sonra, son olarak bu konuda bir maliyet-fayda analizi uygulaması gerçekleĢtirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Enformasyon Sistemi, Coğrafi Pazarlama, Fayda, Maliyet, Maliyet-Fayda Analizi 
 

Abstract 
With developing information technologies, business enterprises are using the information systems in decision 

support more and more. Geomarketing (GM) is the youngest among these decision support instruments. GM 
applications, whose many benefits are mentioned in terms of business enterprises, shows itself by increased costs like 
the other information technologies (relative to traditional methods). Increasing costs of information technologies have 
also carried with some economic analyses. One of the most important of these analyses for finding the appropriate 
system for the business enterprise and implementing it is the cost-benefit analysis. This analysis is used to measure 
efficiency in business enterprises. GM has also a costly and rapidly changing structure like the other information 
technologies. Business enterprises should evaluate the analysis methods they use in terms of the effectiveness to realize 
their analyses economically and effectively. This analysis method is applied in order to evaluate the actual costs and 
benefits of the GM system as well as the critical first five-year status after the system has been established and 
furthermore to observe the effects in this process. In this study first, the term ―Geomarketing‖ that is newly introduced 
in the literature and the critical factors in the integration process of the GM system with the business enterprise will be 
introduced. In general, after the analysis methods used in the evaluation of the systems are briefly discussed, especially 
the cost-benefit analysis will be thoroughly studied. After having discussed the general cost and benefit items of the 
information systems such as GM, finally an application of the cost-benefit analysis will be carried out. 

Key words: Geographical Information System, Geomarketing, Benefits, Costs, Cost-Benefit Analysis 
 

1. GĠRĠġ 
ĠĢletmeler hedeflerine ulaĢmak için pazarlama araĢtırmaları sonucu elde ettikleri verilerini en doğru Ģekilde analiz 

ederek iĢletme kararlarını vermektedirler. Bu veriler iki önemli özelliğe sahiptirler. Bir taraftan günümüzün yoğun 
rekabet koĢullarında iĢletmelerin karar vermek için değerlendirdikleri verilerin yoğunluğunun her geçen gün biraz daha 
arttığı görülmektedir. Veri bankalarının kullanılması zorunlu hale gelmiĢtir. Diğer taraftan verilerin %80‘inin doğrudan 
mekansal ilintisi vardır. Örn. müĢterilerin ikamet adresi vardır, Ģubeler satıĢ noktalarında hizmet verirr veya satıĢ 
bölgesi sınırlı bir bölgedir. ĠĢte bu özelliklerinden dolayı artık iĢletmeler özellikle pazarlama faaliyetini güçlendirmek 
adına verecekleri kararlarında coğrafî bilgilerden ve coğrafya uzmanlığından yararlanılmak üzere CP sistemleri 
kullanırlar. 

Ancak CP‘nın özellikle Türkiye‘de ve dünyada daha çok büyük ölçekli iĢletmeler tarafından kullanıldığı 
görülmektedir. Türkiye‘deki küçük ve orta ölçekli iĢletmeler (KOBĠ) değerlendirecekleri verilerin azlığını, CP 
sisteminin entegrasyonunun maliyetlerini amorti etmeyeceğini düĢünerek CP‘nın verimliliğinden Ģüphe ettiklerinden, 
bu karar destek sisteminden faydalanmamaktadırlar. Fakat aksine özellikle KOBĠ‘lerde CP büyük iĢletmelere oranla 
daha fazla fayda sağlamaktadır. CP tarafsız ve güvenilir bir karar destek sistemi olmasının yanı sıra planlama risklerini 
azaltır, baĢarı olasılılıklarını ve etkinliği maximize eder (Lichtner, 2008: 21). Bu çalıĢma kapsamında Türkiye‘deki orta 
ölçekli bir iĢletme için CP sisteminin verimliliği maliyet-fayda analizi çerçevesinde tartıĢılacaktır. 

ĠĢletme yatırımlarının planlanmasında fayda-maliyet analizi kullanılabilmekle beraber, yatırımın türüne göre 
doğabilecek bazı fayda ve maliyetlerin belirlenmesi ve parasal olarak ifade edilmesi zordur. Bu çalıĢmanın temel hedefi 
iĢletme yatırımı olarak CP sisteminin iĢletmeye alınması ve entegrasyonunun planlanmasında fayda-maliyet analizinden 
yararlanılarak iĢletme için etkinliğinin incelenmesidir. 

ÇalıĢma bir coğrafi enformasyon sistemi uygulaması olan CP‘nın tanımlamasıyla ve CP uygulaması 
yatırımlarındaki kritik faktörlerle baĢlayacaktır. Etkinlik teriminin, etkinlik hesaplaması ve analizinin tanımlamasıyla 
devam edecektir. Son olarak etkinlik analizi aracı olan maliyet-fayda analizi tanıtıldıktan sonra, CP uygulamalarının 
fayda ve maliyet kalemleri tespit edilerek bir CP sistemine iliĢkin maliyet fayda analizi uygulaması yapılacaktır. 
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2. COĞRAFĠ PAZARLAMA VE CP‟DA KRĠTĠK FAKTÖRLER 

2.1. CP TANIMLAMA 
CP‘da müĢteri adresleri, rakip verileri, gelirler ve lokasyonlar gibi iĢletme verileri Coğrafi Enformasyon Sistemleri 

(CES) yardımıyla bölgesel nüfus verileri ve ticari veriler ile ilintili hale getirilir. Daha sonra bu ilintiler djital haritalar 
yardımıyla konumsal olarak görselleĢtirilir. Bu dijital haritalardan bölgesel özelliklerin veya iĢletmelerin zayıf ve güçlü 
yönlerinin kolayca görülmesi mümkündür. 

Bir çok bilim dalının kesiĢim noktası olan CP teriminin ilk tanımlaması Kothe tarafından yapılmıĢtır: ―belli yer 
veya mekânlara, yere ve mekâna özel yapıların ıĢığında bilinçli olarak odaklanmıĢ pazarlama‖. Daha sonra bu 
tanımlama GfK-Geomarketing‘in web sitesinde süreçler ve metotlar boyutunda geniĢletilmiĢtir (Schüssler, 2006: 9‘a 
göre GfK, 1999). 

Kısa bir süre sonra ilk defa rastlanılan kapsamlı bir tanımlama Schüssler‘den gelmiĢtir. 
“Coğrafi Pazarlama müĢteri odaklı pazar aktivitelerinin iĢletmeler tarafından Coğrafi Enformasyon Sistemleri 

yardımıyla planlanması, düzenlenmesi ve kontrolüdür. AraĢtırılan iĢletme içi ve iĢletme dıĢı verilerin mekân/konum 
iliĢkilerini yaratan, analiz eden ve görselleĢtiren, aynı zamanda bu verileri karar vermeyi destekleyen uygun 
enformasyonlara dönüĢtüren yöntemler kullanılmaktadır.”

 
(Schüssler, 2006: 9) 

Bu çalıĢma kapsamında ise yazarın kendi tanımlaması kullanılacaktır:  
CP güncel ve potansiyel pazarlarda müĢteri odaklı pazar aktivitelerinin iĢletmeler tarafından konumsal yapılarına 

veya bu konumsal yapılar için mevcut olan özel hedef grup enformasyonlarına yönelik olarak ilgili hedef gruba daha 
etkin hizmet verebilmek için planlanması, düzenlenmesi kontrolü ve görselleĢtirilmesidir. Bunun için CP süreci akıllı ve 
verimli CES, istatistik sistemler ve veri madenciliği sistemleri tarafından desteklenir. 

 

2.2. CP‟DA KRĠTĠK FAKTÖRLER TANIMLAMA 
CP gibi CES pahalı yatırımlardır. Dolayısıyla bu tür proje yatırımlarında yaĢanacak sorunlar baĢarıda ve maliyette 

ağır kayıplara yol açacaktır. Dolayısıyla sistemin baĢarısının temini için en baĢtan bu kritik baĢarı faktörlerini göz 
önünde bulundurmakta fayda vardır. 

Tecrübeler CP gibi CES‘nin iĢletmede ilk kullanımında sorunlar yaĢandığını göstermektedir. Bu sorunların 
yaklaĢık olarak %33 kadarı sistemden beklenen çıktının baĢarısını etkilemektedir (Ebner, 2004: 13). 

ĠĢletmelerde karar verici kiĢiler Ģimdiye değin kararların verilmesine temel oluĢturan verileri nasıl 
değerlendirebileceklerini veya hangi verilerden faydalamaları gerektiğini, ulaĢtıkları sonucu nasıl yorumlamaları 
gerektiğini biliyorladı. Çözmeye çalıĢtıkları sorun için yeni CP uygulamasını kullanmak, en azından yeni sisteme 
geçildikten sonraki ilk zamanlarda çok sayıda teknik ve organizasyonel sorunuda beraberinde getirecektir. Yeni olan bu 
sisteme aĢina olana değin ve bu tür sorunları azaltmak için çalıĢanların eğitimi gereklidir. Bu durumda yeni sistem, 
maliyetlerdeki artıĢ nedeniyle beklenen etkinliği sağlayamayacaktır.  

Klemmer‘e göre CP uygulamasının satın alma sürecinin erken safhalarında yapılacak bir hata, sürecin ilerleyen 
aĢamalarında yüksek maliyetlere neden olacaktır. Bu nedenle bir veri iĢleme sistemi olan CP uygulamalarında basamak 
basamak ilerleyerek karar verilmeli ve kullanılmalıdır (Klemmer, 2005: 2) (bkz. ġekil 1). 

 
ġekil 1.: CP Uygulamasının Satın Alma Süreci ve Süreçte Hataların Önlenmesi Maliyetleri 

 

 
 

 

Kaynak: Klemmer, 2005: 3. 

 

ĠĢletmelerde özellikle CES projelerinin yanlıĢ yönetilmesinden doğan çok yüksek maliyetler vardır. Klemmer bu 

bağlamda özellikle projenin planlanması ve denetlenmesinin, hedefin tanımlanmasının ve projenin organizasyonu ve 

yönetiminin CES projelerinin baĢarı faktörleri arasında %70‘ini teĢkil ettiğini vurgulamaktadır (Klemmer, 2005: 4). 

Behr çalıĢmasında CES‘nin iĢletmeye entegrasyonunu 3 temel aĢama olmak üzere toplam 13 aĢamaya bölmüĢtür 

(Behr, 2000: 11). Bu aĢama modeli CP içinde uygundur. Behr‘in yanı sıra Ebner‘de çalıĢmasında bu aĢamalardan 

gerçek durum araĢtırması ve ihtiyaç analizi, uzmanlık/kullanım becerisi ve maliyet-fayda analizini olmak üzere üçünü 

CES‘nin baĢarısını etkileyen kritik faktörler olarak ele almıĢtır (Ebner, 2004: 15). 
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ġekil 2: Bir Coğrafi Enformasyon Sisteminin iĢletmeye uyarlanma aĢamaları 

 
 

 
 

Kaynak: Behr, 2004: 15. 
Bu kritik faktörler arasından gerçek durum araĢtırması ve ihtiyaç analizi ile kullanım becerisi tüm proje süresinin 

%20‘sini kapsarken, maliyet-fayda analizi bu sürenin %10‘unu kullanmaktadır (Ebner, 2004: 16). 
CES‘nin temini projesinin baĢarısını doğrudan etkileyen maliyet-fayda analizi bu çalıĢmanın konusudur. 

 
3. ETKĠNLĠK ANALĠZĠ 
Etkinlik analizinde kullanılan yöntemlere kısaca değinmeden önce etkinlik ve/veya iktisadilik terimleri altında ne 

anlaĢıldığı ortaya konulacaktır. 
 

3.1. ETKĠNLĠK/ĠKTĠSADĠLĠK, ETKĠNLĠK HESAPLAMASI VE ETKĠNLĠK ANALĠZĠ 
CES‘nin konu alındığı literatürde, finansal büyüklüklerin birbirleri ile karĢılaĢtırılması sonucu anlamlı bir baĢarı 

oranı yaratılmıĢsa, bu durumda Etkinlik/iktisadilik terimi kullanılır (Pietsch, 2002: 16). 
Yatırımın mümkün olduğunca olumlu bir etkin/iktisadi değere sahip olabilmesi için sorumlu kiĢiler Minimizasyon, 

Maximizasyon, yada Optimizasyon Prensibine bağlı karar verebilirler (Detaylı bilgi için bkz. Pietsch, 2002: 16). 
Etkinlik hesaplamaları adı altında iĢletmedeki CP uygulamalarının neden olduğu parasal giderlerin ve parasal 

faydaların birbirleri ile karĢılaĢtırılması anlaĢılır. Etkinlik hesaplaması yöntemleri statik ve dinamik yöntemler olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

Statik yöntemlerde planlanan belli bir süre için yatırım sisteminin etkinliği hesaplanır. Burada parasal olarak 
ifade edilebilen maliyetler ve parasal olarak ifade edilebilen faydalar belli bir yatırım süresi zarfı için karĢılaĢtırılarak  
etkinlik/iktisadilik elde edilir. Dinamik yöntemlerde ise etkinlik hesaplamaları yatırım sisteminin yaĢam süresi 

SĠSTEM ANALĠZĠ 

Stratejik Planlama 

Durum AraĢtırması ve Analizi 

Kavramsal Modelleme 

Teknik Taslak 

Enformasyon Teknolojisi Taslağı 

Maliyet-Fayda Analizi 

SĠSTEM SEÇĠMĠ 

Sistem Ġhalesi 

Teklif Değerlendirme 

Fonksiyon Testi 

Değerlendirme/Sistem Önerisi 

SĠSTEM KULLANIMI 

Kurulum, Satın Alma 

Veri Toplama / Veri Transferi 

Sistemin ĠĢletimi 

Kritik AĢamalar 
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içindeki
1
 tüm gelirlerinin ve giderlerinin finansal matematik yöntemleriyle hesaplanıp, belli bir referans yıla 

indirgenerek karĢılaĢtırılması Ģeklinde gerĢekleĢir. Statik etkinlik değerlendirmelerine etkinlik hesaplaması, dinamik 
etkinlik değerlendirmelerine ise etkinlik analizi denilir (Horváth, 1988: 3). 

Enformasyon teknolojilerinin ve bu teknolojilerin çıktılarının etkilerinin değerlendirilmesinde etkinlik 
hesaplamasından çok etkinlik analizi tercih edilir. Bunun sebebi ise enformasyon teknolojisi sisteminin kullanılmasına 
iliĢkin kararlarda mutlaka değerlendirmeye dahil edilmesi gereken fayda kalemlerinin, çoğunlukla parasal değerlerle 
ifade edilememesinden kaynaklanmaktadır (Ebner, 2004: 25). Aynı sebeple bu çalıĢma kapsamında da etkinlik analizi 
yöntemi olan maliyet fayda analizi ele alınacaktır. 

Etkinlik Analizi, genellikle ilgili enformasyon sistemi tam olarak uygulanmaya baĢlamadan önce yapılır.  
3.2. ETKĠNLĠK ANALĠZĠ YÖNTEMLERĠ 
Etkinlik analizinde kullanılan değerlendirme yöntemlerinin ele alındığı bir çok birincil yazına/literatüre 

bakıldığında aynı yöntemler için farklı terimlerin kullanıldığı ve nadirende olsa daha fazla yöntemi ele aldıkları 
görülmektedir. Zira Pietsch enformasyon ve iletiĢim teknolojilerinde sıkça kullanılan 22 tane kanıtlanmıĢ ekonomik 
değerlendirme yöntemini araĢtırmıĢ ve bunları belli kriterlere

2
 göre sınıflandırmıĢtır (Pietsch, 2003: 60-151): Değer 

Analizi, Genel Maliyet Analizi, Zero Base Budgeting, Kullanım Değeri Analizi, ĠĢletim Sistemi Değeri Analizi, Ġki 
Basamak Modeli, Exess Tangible Cost Metodu, Nolan YaklaĢımı, Competitive Forces Modeli, McFarlan/McKenney 
YaklaĢımı, Parson YaklaĢımı, Balanced Scorecard, Customer‘s Resource Life Cycle Modeli, Grosse YaklaĢımı, MAPIT 
Modeli, FAOR Modeli, Dört Basamaklı verimlilik modeli, Hedonik Ücret Modeli, Süreç Maliyeti Hesaplaması, Target 
Costing, Total Cost of Ownership. 

BeĢkese ve TanyaĢ (BeĢkese vd., 2006:222-223) ise Pietsch‘den daha kapsamlı olan çalıĢmalarında farklı 
terimlerle 45 farklı enformasyon teknolojisi değerlendirme yöntemini detaylı olarak incelenmiĢtir.Yazarlar tarafından 
ele alınan bu yöntemlerin temelinde kullanımı hakkında yatırım kararı verilecek enformasyon teknolojisinin 
onaylanması durumunda iĢletmeye maliyeti ve/veya iĢletmede neden olduğu faydalar, getirisi incelenir. 

3.3. CP‟ DA MALĠYET VE FAYDA ANALĠZĠ 
Yukarıda yer alan etkinlik analizi yцntemlerinden biriside Maliyet-Fayda analizidir. Bu analiz iĢletmelerde 

etkinliği цlçmek için kullanılan yaygın ve eski bir yцntemdir (White vd., 1998: 502). Maliyet-fayda analizi kapsamında 
ilgili projenin yatırım dцnemi ve ekonomik yaĢam eğrisi boyunca ortaya çıkacak maliyetler ile sağlayacağı faydaların 
цlçьlmesi ve belli bir referans yıla indirgenerek karĢılaĢtırılması iĢlemidir (Güven, 2009). Bu analitik iĢlem, projenin net 
ekonomik değerini hesaplamamızı sağlamaktadır (Cowen, 2009: 1). Fayda ve Maliyet kalemlerine parasal değerler 
verilerek maddi bir hesaplama ve değerlendirme yapılır. Hangi yatırım kararının sağladığı faydalar maliyetlerinden 
fazladır veya faydalar maliyetleri bir kaç yıl içinde amorti etmekte midir sorusuna cevap aranmaktadır. Amaç her hangi 
bir maliyetle iĢletme getirisini maksimize etmek, maliyeti minimize etmek ya da mevcut kaynaklarla en fazla getiriyi 
sağlamaktır (Bkz. Alt BaĢlık 3.1). 

Oğuz, Gülseken ve Saka çalıĢmalarında enformasyon sistemi yatırımlarının getirilerini hesaplamak için kullanılan 
bir takım ölçeklere değinmiĢlerdir (Oğuz vd., 2007: 4). 

 Geri ödeme dönemi (Return On Investment - ROI): Yatırımın geri ödemesi ne kadar zaman alacak? 
 Fayda-maliyet oranı: Faydanın maliyete oranı 1‘den fazla mı? 
 Net bugünkü değer (Net Present Value - NPV): Kazançların ve maliyetlerin zaman değeri dikkate alınarak 

hesaplanan bugünkü değerleri arasındaki fark yatırım yapmaya değer mi? 
 Yatırımın getirisi: Toplam net faydanın toplam maliyete oranı 1‘den fazla mı? 
Maliyet- fayda analizini toplam 8 adımda incelemek mümkündür; 

1. Maliyet ve fayda kalemlerinin belirlenmesi: Yatırım projeleri belirli bir maliyetle baĢlar ve iĢletim, eğitim, 

periyodik bakım ve tamir giderleri ile devam eder. Yatırımın faydası ise yatırımın kullanım sürecinde gerçekleĢir.  

2. Maliyet ve fayda kalemlerinin parasal ve parasal olmayan değerini bulma 

3. Nakit akışını gösterme  

4. Net bugünkü değerin hesaplanması: Gelecekte yapılacak harcamaların ya da kazanılacak faydaların bugünkü 

değerlerinin hesaplanmasıdır. Etkinlik analizi kapsamında maliyet ve fayda unsurlarını karĢılaĢtırabilmek için her iki 

türe karĢılık gelen değerlerin aynı zamana – genellikle bugünkü değerlerine - indirgenmesi gerekmektedir. Ġndirgeme 

iĢlemi için öncelikle proje süresinin ve indirgeme oranının
3
 seçilmesi gereklidir. Bu çalıĢmada her yıl için indirgeme 

oranının eĢit olduğu varsayılmaktadır. 

 

Bugünkü değer =  

Para 

miktarı 

(1+r)
n
 

PVB= B0 + B1/(1+r1)
1 
+ B2/(1+r2)

2 
+ B3/(1+r3)

3
 ...... + Bn/(1+rn)

n 

PVC=C0 + C1/(1+r1)
1 
+ C2/(1+r2)

2 
+ C3/(1+r3)

3
 ...... + Cn/(1+rn)

n 

PVB = faydanın bugünkü değeri (Present Value of Benefits) 

PVC = maliyetin bugünkü değeri (Present Value of Costs) 

B = fayda (benefit) 

C = maliyet (cost) 

r = indirgeme oranı (reduction ratio) 

n = proje yılı (ano) 

                                                 
1 CES‘nde, dolayısıyla CPda kullanılan donanımların ömrü ortalama 5 yıl kadar olduğu için burada etkinlik analizi için yaĢam ömrü olarak 5 yıl kabul 

edilecektir. 
2 Hangi etkinlik analizi yönteminin iĢletme tarafından tercih edilebileceğine iliĢkin karar verici kriterler için bkz. Pietsch, 2003: 49. 
3 Ġndirgeme oranı bir ekonomik varlığın bugünkü değerinin bulunmasında kullanılan yıllık faiz oranıdır. 
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5. Yatırımın getirisinin hesaplanması: 

Yatırımın getirisi 

= 

Toplam (fayda-maliyet) 

Toplam maliyet 

6. Başabaş (break-event point) noktasının hesaplanması 

BaĢabaĢ noktası, toplam faydanın toplam maliyetlere eĢit olduğu nokta (yıl) olarak tanımlanır. CP sisteminin 

baĢabaĢ noktasının hesaplanmasında grafik, matematiksel ve deneme yanılma yöntemi olmak üzere üç yöntem 

kullanılabilir 

7. Yatırıma ilişkin karar verilmesi 

Burada maliyet fayda analizinin sonuçlarına bağlı olarak CP yatırımına iliĢkin karar verilmelidir. Kararın 

verilmesinde Sofko‘nun maliyet-fayda matrisinden faydalanılabilir (Sofko, 1999: 8-9). 

 

4. CP‟DA MALĠYET VE FAYDA 
CP sistemi gibi enformaszon teknolojisi sistemlerinin maliyet ve faydalarını birbirleriyle karĢılaĢtırırlken uzun 

vadeli bakmak gerekmeketedir. Ticari bir değerlendirme yöntemi olan Maliyet-Fayda analizine bakıldığında CP 
sistemlerinin iĢletmelerde kullanılmaya baĢlandığı ilk dönemlerde mevcut maliyetlerin yavaĢ yavaĢ ortaya çıkan 
faydalardan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle baĢa baĢ noktasına ulaĢmak bir miktar zaman alır.  

4.1. MALĠYET 
CP sistemlerinin kullanım maliyetleri iĢletmenin sahip olduğu baĢlangıç koĢullarına ve sistem beklentilerine gцre 

değiĢkenlik gцstermektedir. 
CP sisteminin (yazılım ve donanım) fiyatı en önemli maliyet faktörü değildir (Bonfatti, 2008: 95). Günümüzün 

iĢlem kapasitesi yüksek ve aynı zamanda uygun fiyatlı bilgisayar kapasitelerinde donanım maliyetleri CES‘lerinin 
maliyetlerinin %1 ila %5 kadarını, personel ve yazılım maliyetlerinin her biri %10‘unu teĢlik ederken, sistemde 
kullanılan veriler CES maliyetlerinin %75 ila %90 kadarını ifade etmektedir (Kersten, 1996: 7). Dolayısıyla veriler, 
maliyet kalemleri arasında en bьyьk paya sahiptir (Bonfatti, 2008: 97). Цzellikle de henьz dijital olarak kaydedilmemiĢ 
veriler en bьyьk maliyet kalemidir. 

Yapılacak CP yatırımının farklı maliyet kalemlerinin tespiti toplam maliyetlerin gerçeğe yakın tahmini için bьyьk 
цnem taĢımaktadır. CP sistemi yatırımının maliyetleri Ģu kalemler altında toplanmaktadır (Behr, 2009. Douglas, 
2008:97-107): 

1. Organizasyonel maliyetler 
2. Yazılım maliyetleri 
3. Veri bankası geliĢtirme maliyetleri 
4. Donanım ve alt yapı maliyetleri 
5. Veri toplama ve verilerin sisteme uyarlanması maliyetleri 
4.2. FAYDA 
CP sisteminin oluĢturduğu faydaları dört grupta inceleyebiliriz

4
: 

1. Nitel fayda 
2. Operasyonel fayda 
3. Stratejik fayda 
4. DıĢ fayda 
Bu tür faydaların tespiti için iĢletmede CP ile doğrudan yada dolaylı olarak ilintili bulunan iĢletme 

departmanlarında anketler düzenlenir. ĠĢletme departmanlarında yürütülen fayda araĢtırması sonucu kesin, ilgili 
departmanların ifadelerine dayalı sayılar elde edilir. Bu Ģekilde sayısal olarak değerlendirilen fayda ile CP sisteminin 
kullanımına bağlı maliyetler, maliyet-fayda analizi çerçevesinde birbiri ile karĢılaĢtırılır

5
. 

 
5. CP‟DA ETKĠNLĠK ANALĠZĠ UYGULAMASI 
ÇalıĢmanın bu kısmında gerçekleĢecek uygulamada kulanılan veriler Türkiye, Ġstanbul‘da kayıtlı orta ölçekli bir 

iĢletmedir. ĠĢletmeye satın alınacak CP uygulaması yatırımının, ilgili iĢletme için iktisadi olarak etkin olup olmadığını 
anlamak için maliyet-fayda analizi yapılacaktır. Maliyet-fayda analizi genellikle satın alınması düĢünülen CES için tüm 
maliyetleri ve potansiyel faydaları göstermek için geliĢtirilmiĢtir. Maliyet-fayda analizi genellikle yatırım geri 
dönüĢünün 5 yıllık dönemin üzerinde olduğunu vurgulamak için geliĢtirilmiĢtir. Maliyet ve fayda değerlerinin net 
bugünkü değeri faizlerdeki dalgalanma hassasiyetlerini göstermek için çeĢitli faiz oranları kullanılarak hesaplanmalıdır. 
Genel olarak Maliyet-fayda analizi için azami olarak beĢ yıllık bir zaman dilimi önerilir. BeĢ yıldan daha uzun bir 
zaman dilimi için analizin gerçekleĢtirilmesi teknolojik bakıĢ açısından zordur. Aynı Ģekilde 5 yıldan daha kısa bir 
analiz süresi, bu süre zarfında sistemden kazanç elde edilemeyeceğinden, kabul edilemez (Douglas, 2008: 95). 

BeĢ yıllık bir periyot için CP yatırımının net bugünkü değerine en kötümser tahmin için (%10‘luk enflasyon 
değeri) bakıldığında TRL 345.235, 74 (bkz. Tablo 1) ile yatırımın beĢ yıl sonrasının bugüne indirgenmesi durumunda 
dahi, hala pozitif bir değere sahip olduğu görülmektedir. Yukarıdaki maliyet fayda analizinde yer alan faydalar arasında 
sayısal olarak değer verilemeyen nicel faydaların yer almadığı, bu nedenle nicel faydalarında değerlendirilebilmesi 
durumunda daha büyük bir net faydaya ulaĢılacağı düĢünülürse, iĢletmenin net bugünkü değer açısından bu CP 
yatırımına olumlu bakması iĢletmenin lehinedir. 

 
Tablo 1: CP yatırımının beĢ yıllık Net Bugünkü Değeri 

Ġyimser net bugünkü değer (% 8) : 390.201, 96 TRL 

Beklenen net bugünkü değer (% 9) : 367.160, 57 TRL 

Kötümser net bugünkü değer (% 10) : 345.235, 74 TRL 

 

                                                 
4 Bu fayda kalemleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Behr, 2009. 
5 Fayda Maliyet Analizi araĢtırmasının aĢamaları için bkz. Behr; 2009. 



 

 

Tablo 2a: Bir Coğrafi Enformasyon Sistemi Olan CP Yatırımının Değerlendirilmesinde Etkinlik Analizi: Fayda-Maliyet Analizi (Maliyetler kısmı) 
 

 
 Birim Maliyeti 

(TRL) 
1. yıl (TRL) 2. yıl (TRL) 3. yıl (TRL) 4. yıl (TRL) 5. yıl (TRL) 

Projen Yönetimi / 

Organizasyonel 

maliyetler 

GIS Yöneticisi (1 kiĢi) maaĢı 42.000 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 

GIS Kullanıcısı (1 kiĢi) maaĢı 30.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 

DanıĢmanlık ücreti 30.000 30.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Ara Toplam Organizasyonel maliyetler 102.000 123.600 96.600 96.600 96.600 96.600 

Donanım 

ve 

altyapı maliyetleri 

Bilgisayarlar (4 adet) 42.000 42.000 0 0 0 0 

Ġlave sunucular 18.500 18.500 0 0 0 0 

Yazıcılar ve Çiziciler 10.000 0 10.000 0 0 0 

PDA (2 adet) 4.000 0 4.000 0 0 0 

PDA‘nın bakım onarım giderleri 400 0 400 400 400 400 

Ara Toplam Donanım ve altyapı maliyetleri 74.900 60.500 14.400 400 400 400 

Yazılım giderleri CP (GIS) Yazılımı 80.000 80.000 0 0 0 0 

Yazılımı bakım onarım maliyeti 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

ĠĢletme içi veri bankalarının tasarımı 53.000 53.000 9.100 9.100 9.100 9.100 

Veri bankasının geliĢtirilmesi 61.000 61.000 3.100 3.100 3.100 3.100 

Leasing maliyetleri 21.000 0 21.000 0 0 0 

PDA Yazılımı 12.500 0 12.500 0 0 0 

Metaveri yönetim aracı maliyeti 17.000 17.000 0 0 0 0 

Metaveri yöneticisinin bakımı ve onarımı 1.700 0 1.700 1.700 1.700 1.700 

Ara Toplam Yazılım giderleri  260.600 225.400 61.800 28.300 28.300 28.300 

Veri toplama ve  

verilerin sisteme 

uyarlanması 

Maliyetleri 

DanıĢmanlık kurumlarından verilerin topl. 12.400 12.400 0 0 0 0 

Piyasa verilerinin birincil kaynaklardan toplanm. 16.000 16.000 0 0 0 0 

Toplanan verilerin denetlenm. ve yapılandırılm. 5.000 5.000 0 0 0 0 

Toplanan verilerin kalitesinin kontrolü 1.000 1.000 0 0 0 0 

Verilerin sisteme uyarlanması 9.500 9.500 0 0 0 0 

Verilerin güncellenmesi 25.000  25.000 25.000 25.000 25.000 

Ara Toplam Veri topl. ve verilerin sist. uyarl.mlyt. 236.900 211.900 25.000 25.000 25.000 25.000 

 Toplam Maliyetler 674.400 621.400 197.800 150.300 150.300 150.300 

 Kümülatif Maliyetler 674.400 1.295.800 1.493.600 1.643.900 1.794.200 1.944.500 

 

 



 

 

Tablo 2b: Bir Coğrafi Enformasyon Sistemi Olan CP Yatırımının Değerlendirilmesinde Etkinlik Analizi: Fayda-Maliyet Analizi (Faydalar kısmı) 
 

  
Birim Maliyeti 

(TRL) 
1. yıl (TRL) 2. yıl (TRL) 3. yıl (TRL) 4. yıl (TRL) 5. yıl (TRL) 

Nitel Fayda Gelecek maliyetlerinin önlenmesi 38.000 12.500 25.000 38.000 38.000 38.000 

ĠĢ gücünün azatılması 46.000 15.200 30.350 46.000 46.000 46.000 

Zaman tasarrufu 60.000 20.000 40.000 60.000 60.000 60.000 

Verimliliğin artmas 74.000 24.400 48.850 74.000 74.000 74.000 

Ara Toplam Nitel Fayda 218.000 72.100 144.200 218.000 218.000 218.000 

Operasyonel Fayda Elle yazılırken yapılan hataların azalması 17.000 5.610 11.220 17.000 17.000 17.000 

Konusal haritaların yaratılması 42.000 13.860 27.720 42.000 42.000 42.000 

Zamanında ve daha iyi karar verebilme becerisi 63.000 20.790 41.580 63.000 63.000 63.000 

Daha güncel olma 35.000 11.550 23.100 35.000 35.000 35.000 

Ara Toplam Operasyonel Fayda 157.000 51.810 103.620 157.000 157.000 157.000 

Stratejik Fayda Olumlu reklam 51.000 16.830 33.660 51.000 51.000 51.000 

Rekabet avantajı 65.000 21.450 42.900 65.000 42.900 21.450 

Ara Toplam Stratejik Fayda 116.000 38.280 76.560 116.000 93.900 72.450 

 Toplam Fayda 491.000 162.190 324.380 491.000 468.900 447.450 

 Kümülatif Fayda 491.000 653.190 977.570 1.468.570 1.937.470 2.384.920 

 Net Fayda (Fayda-Maliyet)  183.400  459.210 126.580 340.700 318.600 297.150 

 Kümülatif Net Fayda (Küm. Fayda-Küm. Maliyet)  183.400  642.610  516.030  175.330 143.270 440.420 
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ĠĢletme eğer ilgili bir CES olan CP sistemine yatırım yaparsa 3,55
1
 yıl gibi bir sürede baĢabaĢ noktasına ulaĢacak 

ve dolayısıyla CP sistemine yaptığı yatırım 3,55 yıl sonra iĢletmeye kümülatif net fayda sağlayacaktır. 
 

ġekil 3: CP yatırımının BaĢabaĢ Noktası 

 
6. SONUÇ 

Maliyet fayda analizinde tahmin edilen maliyetler ve fayda analizinin matematiksel/sayısal sonuçları kullanılır. Bu 
değerler örneğin 10 yıllık gibi ortalama süre için karĢılaĢtırılır (Behr, 2000: 211.). Böylece baĢa baĢ noktası ve diğer 
ekonomik parametreler elde edilebilir. CP sistemlerinin kullanımında kısa süreli (bir veya iki yıllık) uygulamalar 
anlamsızdır. Nitekim bu konudaki tecrübeler verilerin ilk defa toplanması sırasında çok büyük bir sermayeye 
gereksinim olduğunu ve istenilen faydanın ancak belli bir kullanım süresinden sonra maliyetlerin üstüne çıktığını 
göstermektedir. Ancak dikkate alınması gereken bir diğer husus ise bir donanım neslinin ömrünün yaklaĢık o larak 3 ila 
5 yıl arasında olduğu ve buna göre sistemin kullanımı sürecinde yeni bir satın almanın gerektiğidir (Behr, 2009). 

Dolayısıyla CP‘ya yatırım yapacak orta ölçekli bir iĢletmenin 5 yıl kadar bir süre sonra kümülatif net faydasında 
bir düĢüĢün gerçekleĢeceğinin bilincinde olması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki iletiĢim ve enformasyon 
teknolojisi yatırımları kısa vadede yüksek maliyetli ancak uzun vadede yüksek getirileri olan yatırımlardır. Bu 
nedenledir ki büyümek amacını güden orta ölçekli iĢletmeler yatırım kapasitelerini fazla riske atmadan CP yatırımını 
yapmalarında fayda vardır. 

KOBĠ‘ler CP yatırımının maliyetlerinden tasarruf etmek için yazılım tercihlerinde internette ücretsiz yada nispeten 
düĢük fiyata sunulan yazılımlardan faydalanabilirler. Coğrafi verilerin temininde de yine internette ücretsiz olarak 
sunulan açık kaynaklardan (open-source) faydalanmak mümkündür. Diğer taraftan CP uygulamalarında destek sağlayan 
özel danıĢmanlık kurumları arasında öncelikli olarak KOBĠ‘lere hizmet veren iĢletmeler mevcuttur. Bu tür iĢletmelerin 
sundukları veriler ve yazılımlar nispeten daha uygundur. 
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Özet 

Teknoloji ve iletiĢim teknolojilerindeki hızlı değiĢim ve geliĢmelerle küreselleĢen bir dünyada, iĢletmeler 
faaliyetlerini artan bir rekabet ortamında sürdürmektedirler. Ülke kalkınması, geliĢmesi, rekabette üstünlük sağlanması 
açısından inovasyon (yenilik) önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle inovasyon iĢletmelerin ve ülkelerin gündeminde 
önemli bir yer tutmaktadır.  

Ġnovatif iĢ fikirleri iĢletmeler ve giriĢimciler açısından önemi büyüktür. Ġnovatif iĢ fikirlerinin hayata 
geçirilmesinde, bu fikirlerini finansmanı bir zorunluluktur. Bu nedenle inovatif iĢ fikirlerinin finansmanında yeni 
kaynaklar yaratılmalı ve bu fikirler desteklenmelidir. 

Bu çalıĢmada inovatif iĢ fikirlerinin hayata geçirilebilmesi açısından önem taĢıyan finansman teknikleri, sorunlar 
ve çözüm önerileri üzerinde durulmuĢtur.  

Anahtar sözcükler: Ġnovasyon, Finansman, GiriĢim  
Jel Kodu: O310, G000, L260 
 

FINANCE TECHNIQUES, ISSUES AND SOLUTIONS FOR INNOVATIVE BUSINESS IDEAS 
 

Abstract 
In the globalizing world through the changes and developments of technologies and communication , all the 

enterprises continue their facilities in an environment that the competition is increasing. The concept of innovation is 
quite important for the improvement, development of a country and having an advantage in competition. Therefore, the 
concept of innovation has been an important issue on the agendas of the states and enterprises. 

Innovative business ideas are important from the respect of the enterprises and entrepreneurs. In realization of 
these ideas, the finance is a must. Therefore, new resources must be created and these ideas should be funded. 

In this study, the finance techniques, issues and solutions of the innovative ideas were analyzed to realize the 
innovative business ideas. 

Key Words: Innovation, Finance, Enterprise  
Jel Code: O310, G000, L260 

 
1. GĠRĠġ 

Ülkelerin kalkınması geliĢmesi, rekabette üstünlük sağlaması açısından inovasyonun vazgeçilmez bir önemi 
vardır. Yenilik yapabilen iĢletmeler yaĢamlarını sürdürebilmekte, rekabette üstünlük sağlayabilmektedir. Yenilik 
yapamayanlar ise yarıĢta geriye kalmakta, rekabet edememekte ve etkin ve verimli bir Ģekilde faaliyetlerine devam 
edememektedir. Çoğu zamanda çağın geliĢmelerine ayak uyduramamaktan dolayı iĢletme yaĢamı sona erebilmektedir. 
Bu bağlamda son yıllarda artan bir Ģekilde inovasyonun önemi vurgulanmakta, inovatif iĢ fikirleri aranmaktadır. Bu 
konuda açık ya da kapalı inovasyon metodu ile iĢ fikirlerine ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır. ĠĢletmeler inovatif çalıĢmanın 
yollarını arttırmanın yollarını aramakta ya da inovatif ürünler çıkarmak için her geçen gün yatırımlarını arttırmaktadırlar 

ĠĢletmeler ve giriĢimciler açısından önemi büyük olan inovatif iĢ fikirlerinin de desteklenmesi ve bu fikirleri 
hayata geçirmeleri açısından gereksinim duyulan finansmana ulaĢabilmeleri gereklidir. Bu konuda inovatif iĢ 
fikirlerinin destelendiği finansman kaynakları yaratmak gereklidir. Birçok farklı Ģekilde olabilecek olan bu kaynaklara 
ulaĢımın ve desteğin de kolay olması gerekmektedir. Böylece inovatif iĢ fikrine sahip giriĢimci adayının iĢ fikrine 
finansman desteği sağlayabilmesi açsından alternatif finansman tekniklerine baĢvurması ve değerlendirmesi 
gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada yenilikçi iĢ fikirlerinin hayata geçirilebilmesi açsından önem taĢıyan finansman teknikleri üzerinde 
durulmuĢtur. Ġnovatif iĢ fikri sahibi giriĢimcilerin hangi finansman tekniklerinden yararlanabilecekleri ve bu finansman 
tekniklerinin özellikleri gösterilmeye çalıĢılmıĢ, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuĢtur. 

 
2.  GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN TANIMI VE ÖNEMĠ 

GiriĢimcilik kavramı iĢletme ve iktisat literatüründe yer almakta ve bir üretim faktörü olarak sayılmaktadır. 
GiriĢimci emek, doğa ve sermayeyi bir araya getirerek mal ve hizmetler üretmektedir 

Bir üretim faktörü olarak giriĢimci, üretim faktörlerini bir araya getirerek iktisadi mal ve hizmet üretimi için 
gerekli giriĢimi baĢlatan; ayrıca üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin değerlendirileceği pazarları 
bulan kiĢidir.(Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 15) 

Bir diğer tanımda ise, ekonomik mal ve /veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele 
geçirip, düzenli bir biçimde bir araya getiren, kar amacı güden ve giriĢimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere 
katlanan kiĢidir(Can vd. 1991, 18) 

GiriĢimcilik konusunda çok çeĢitli tanımlamalar olmasına rağmen hepsinin ortak yanı yenilik ve yaratıcılıkla, daha 
önce kimsenin göremediği sezemediği alanlarda iĢ fikirleri üreterek bunları ticarileĢebilir fikirler haline getirmek, 
üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimine dönüĢtürmektir.  

Son yıllarda giriĢimcilik konusu oldukça popüler bir hale gelmiĢtir. Bunun nedeni olarak Ģunlar 
sıralanabilir(Çetindamar, 2002: 40); 

-Ġstihdam sorunun artması,  
-Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değiĢen ekonomik yapı,  
-Ekonomi ve iĢletme alanında giriĢimciliğin genel kabulü 
 
Diğer yandan, Schumpeter ise giriĢimcilik teorisinin en önemli kiĢilerinden birisidir. Schumpeter‘in(1964:100-
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101) giriĢimci tanımında yenilik vardır ve 5 giriĢimci davranıĢını belirtmiĢtir; 
-Yeni bir ürünün üretilmesi ya da var olan ürünün kalitesinin iyileĢtirilmesi,  
-Yeni bir üretim metodu  
-Yeni pazar bulma,  
-Yeni hammadde, yarı mamul kaynaklarının elde edilmesi 
-Yeni organizasyon oluĢturulması 
Günümüzde oldukça sık olarak gündeme gelen giriĢimciler aldıkları kararlar ve giriĢtikleri uygulamalarla sahip 

olunan kaynakların kullanımında, yer aldıkları ekonominin baĢ aktörü olarak yer alırlar. GiriĢimciler üretecekleri ürünü 
nicelik ve nitelik olarak belirleyip üretime geçtiklerinde sermayeyi, hammaddeyi, doğal kaynakları ve insan gücünü 
kendi bilgileri ve görgüleri çerçevesinde bir araya getirerek, yapılan iĢ ölçeğinde kaynak tahsisi yapılmıĢ olur. Böylece 
giriĢimci arz ve talebi yönlendirir, yatırım yapar ve pazara mal ve hizmet sunar.(Eyüboğlu, 2003: 14)  

GiriĢimciliği yaratan koĢullar genel koĢullar ve giriĢimciliği etkileyen koĢullar Ģeklinde sayılabilir (Müftüoğlu vd, 
2004, 111); Genel koĢullar genel olarak ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına bağlı olan koĢullardır. Örneğin ülkedeki 
ekonomik sistemin devletçi bir ya da liberal ekonomik yapıyı benimsemiĢ olması giriĢimcilik üzerinde etkili olacaktır. 
Diğer yandan halkın ve devletin giriĢimciye bakıĢ açısı da önemlidir. Örneğin giriĢimcilerin kurudukları bir iĢletmeyi 
çeĢitli nedenlerle baĢarısız olması, hata yapmaları durumunda bunların toplum dıĢına çıkarılması, kötü gözle görülmesi, 
değersiz insanlarmıĢ gibi yaklaĢılması olumsuz etkilerde bulunurken, bunların denemelerinin baĢarısızlıkla 
sonuçlanmasını kabul edilebilir bir hata olarak görülmesi, yeniden deneme fırsatları ve desteği verilmesi giriĢimciliğin 
geliĢmesi açısından olumlu koĢullardır. GiriĢimciliği etkileyen koĢullar ise; finansal koĢullar, ticari ve hukuki altyapı, 
eğitim fiziksel altyapıya eriĢim, devlet politikaları ve programları olarak sıralanabilir. 

GiriĢimciliğin bir ülkenin kalkınması ve geliĢebilmesi için önemli olduğu belirtilmekte ve vurgulanmaktadır. Bu 
noktada giriĢimciliğin neden önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. GiriĢimcilik neden önemlidir? (EU, 2003, 6-7):  

• GiriĢimcilik iĢ yaratılmasına ve büyümeye katkıda bulunur.  
• GiriĢimcilik rekabet açısından büyük önem taĢır.  
• GiriĢimcilik kiĢiye kendi potansiyelini ortaya koyma olanağı verir.  
• GiriĢimcilik topluma zenginlik olarak yansır.  
GiriĢimcilik toplumsal refahın sağlanması, istihdam sağlanması, rekabet ve zenginlik kaynağı olarak bir ülkenin ve 

bireylerin gündeminde ve ilgisinde olması gerekmektedir.  
 

3. ĠNOVASYON VE GĠRĠġĠMCĠLĠK  
Ġnovasyon, Latince bir sözcük olan ―innovatus‖tan türetilmiĢtir. Toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yeni 

yöntemlerin kullanılmaya baĢlaması anlamına gelir (Elçi, 2007, 1). OECD ise inovasyonu bir süreç olarak, ―bir fikri 
pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliĢtirilmiĢ bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir 
toplumsal hizmete dönüĢtürmektir‖ Ģeklinde tanımlamaktadır.  

 Son zamanlarda, inovasyonun kalkınma ve rekabet açısından önemi anlaĢıldıkça ‗inovasyon ekonomisi‘ kavramı 
da çokça tartıĢılmaktadır. Ülkelerin geleneksel ekonomilerini inovasyon ekonomisine dönüĢtürmedeki baĢarıları, 
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal geliĢme performanslarını belirlemektedir. Ġnovasyon ekonomisi kendini, 
nitelikli iĢgücü; bu iĢgücü için yüksek getiriler vadeden iĢ olanakları ve bu iĢ olanaklarını yaratan hızla büyüyen 
firmalar ve çok sayıda yeni kurulan iĢletmelerle gösterir(Elçi, 2008).  

Yaratıcılık ve yenilik bir birinin devamı niteliğindedir. Yaratıcılık hayal gücünün kullanıldığı ve fikirlerin 
çoğaltıldığı aĢamadır. KiĢileri giriĢimcilikle buluĢturan ortak nokta yeniliktir. Farklı kiĢiliklere sahip giriĢimcilerin ortak 
yönleri kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamıĢ olmalarıdır. Yenilik konusunda farkları yoktur (Müftüoğlu vd, 
2004, 44). GiriĢimcilik ve yenilik (inovasyon) modelleri incelendiğinde, gerçekleĢtirme süreçlerinin iç içe geçtikleri ve 
birbirlerinden güç aldıkları görülmektedir. Rekabetçilik giriĢimciliğin hayata geçirilmesinde önemli bir etkendir. 
Yaratıcılık ise bütün bu olgularda ortak özelliktir. Dolayısıyla yaratıcılık, yenilikçilik, giriĢimcilik ve rekabetçilik 
oluĢumları birbiriyle yakın iliĢki içindedirler ve dinamik olarak etkileĢirler (UĠG, 2006, 32)  

GiriĢimcilik ve yaratıcılık sadece iĢ yaĢamında değil, toplumsal ve özel hayatta da iç içedir. Toplumlarda 
yaratıcılığın özendirilmesi ve geliĢtirilmesi, bireylerin önündeki engelleri kaldırarak, onun özünde buluna hayal 
gücünün ve düĢüncelerinin önünü açmakla olanaklıdır. Yaratıcı düĢünceyi toplumsal yapı kıĢkırtır ve besler, ama 
yaratıcı kıvılcım tek bir bireyden çıkar. Hep vurgulandığı gibi, çağdaĢ anlamda giriĢimciliğin anahtar sözcüğü 
yaratıcılıktır. Yaratıcılık sürecinin sonucu ortaya çıkan buluĢ, giriĢimciliğin en temel belirleyicisidir. GiriĢimcilik 
yaratıcı düĢünceyi hayal aĢamasından alıp, sistematik, mantıklı ve uygulanabilir bir duruma getirir(Eyüboğlu, 2007, 40-
41).  

Günümüzde hemen hemen tüm örgütler karĢı karĢıya kaldıkları rekabetin üstesinden gelebilmek için sınırlı sayıda 
olanağa sahiptirler. Firmalar için ister kalite, ister fiyat, isterse müĢteri iliĢkileri olsun rekabetçi bir avantaj dıĢarıdan 
satın alınmak ya da o firma tarafından geliĢtirilmek yoluyla elde edilebilir. Yönetimi güç bir uğraĢ olan yenilikçilin 
risklerini ancak elde edilebilecek fırsatlar katlanılabilir kılmaktadır. Bu nedenle, sürekli yenilikçilik sürdürülebilir 
rekabetçi avantajı gerçekleĢtirebilmenin oldukça emin bir yolu olmaktadır. ―Sürekli yenilikçiliğin gerçekleĢtirilmesinde 
en önemli faktör bilgidir. Bilgi yönetimi yenilikçilik yönetim sürecinin anahtar yapı taĢlarından birisidir. Yenilikçilik 
konusunda en büyük öngörü ve bu öngörüyü uygulamaya koymakta en iyi becerilere sahip kiĢi rakibine oranla daha 
baĢarılı olacaktır(Gürol, 2006, 52).  

Günümüzde bir ülkenin endüstriyel rekabet edebilirliğinin üç temel Ģartı bulunmaktadır. Bunlar: bilgi, buluĢlar 
(inovasyon) ve giriĢimcilik. Bu üç temel Ģart değerlendirildiğinde Ģöyle söyleyebiliriz(Yılmaz, 2003); 

• Ġnovasyon baĢarı için tek baĢına yeterli değildir, giriĢimci faaliyetler olmazsa herhangi bir değer üretimi olmaz.  
• Yeniliklerin baĢarılı bir Ģekilde kullanılması ticarileĢtirilmesi iĢletmeler yoluyla olabileceği için, giriĢimciler ve 

iĢletmeler, inovasyon prosesinin kalbinde yer almaktadır. 
• Ġnovasyon sadece yeni fikir geliĢtirmek değildir aynı zamanda bu yeni fikri para kazandıracak bir iĢ modeline 

çevirmektir. 
Bu bağlamda inovasyon neden gereklidir, sorusu sorulabilir. KüreselleĢme, artan rekabet, bilimsel ve teknolojik 

değiĢimin yüksek hızı gibi faktörlerin etkisiyle inovasyon(Görgün, 2007); 
-Kalkınma ve rekabet gücü kazanmanın,  
-YaĢam kalitesini yükseltmenin,  



3. Uluslararasi GiriĢimcilik Kongresi 

 

367 

-Üretkenliği istihdamı arttırmanın,  
-Sürdürülebilir ekonomik büyümenin,  
- toplumsal refahın anahtarıdır. OECD, bir ülkede refahın ve istihdamın artması, o ülkenin inovasyon yapma ve 

adapte etme kapasitesine bağlı olduğunu belirtmektedir.  
Ġnovasyon bireysel ve toplumsal ihtiyaçların (sağlık, dinlenme, çalıĢma, ulaĢım v.b.) daha iyi bir düzeyde 

karĢılanmasını sağlar. Her yeni giriĢim ne de olsa belli bir yenilik getirmeye yönelik bir süreç sonunda doğar. Dahası, 
bütün giriĢimlerin rekabet güçlerini sürdürebilmek için sürekli yenilenmeye gereksinimleri vardır. Bu söylenenler 
ülkeler için de doğrudur. Ekonomik büyümelerini, rekabet güçlerini ve istihdam olanaklarını sürdürebilmek için ülkeler 
de yeni fikirleri, süratle teknik ve ticarî baĢarıya dönüĢtürmek zorundadırlar(Göker, 2000). 

KüreselleĢme ile yaĢanan hızlı rekabet ortamında iĢletmelerin rekabet edebilme güçlerini arttırmak, iĢletme 
sürekliliğini ve varlığını devam ettirebilmek için yenilik yapmak durumundadırlar. Yenilikçi fikirlerin hayata 
geçirilmesi ile ekonomik geliĢme sağlanır, istihdam sağlanır, mal ve hizmetlerin kalitesi artar. Diğer yandan iĢletmeler 
yenilik (inovasyon) yaparak pazar paylarını arttırma, yeni pazarlara girmeleri de mümkün olabilecektir. 

 
4- ĠNOVATĠF Ġġ FĠKĠRLERĠNĠN FĠNANSMANI TEKNĠKLERĠ VE DESTEKLER 
Ġnovatif iĢ fikirlerinin hayata geçirilmesi açısından finansman kaynakları ve bunlara eriĢim önemlidir. Ancak 

finansmana eriĢim olmazsa olmaz koĢullardan birisi olmasına rağmen çeĢitli güçlüklerde yaĢanmaktadır.  
Bir ülkede geliĢtirilen yeni fikirler, ürünler, hizmet ve proseslerin (inovasyon) sayısı doğrudan o ülkelerin 

geliĢmiĢlik seviyelerini gösteren en iyi göstergelerden biridir. Yani bir ülkede ne kadar çok inovasyon yapılıyor ise o 
ülkenin geliĢmiĢlik seviyesi o kadar yüksek anlamı çıkmaktadır(Yılmaz, www.kobizirvesi.org).  

Ġnovatif bir iĢ fikrinin finansman gereksinimi aĢağıdaki Ģekilde gösterilebilir (ġekil 1) 
 

ġekil 1- Finansal YaĢam Eğrisi 

 
 

 

 
 

 

ġekil: Süleyman Yılmaz , Ġnovasyonun Finansmanı ve GiriĢim Sermayesi " KOBĠ GiriĢim Sermayesi Yatırım 

Ortaklığı Aġ, http://www.ris-mersin.info/files/files-web/File/Suleyman_yilmaz.ppt.30.03.2008 

 

Ġnovatif iĢ fikirlerinin finansmanında kullanılabilecek finansman kaynaklarının bazıları aĢağıda ele alınacaktır.  

 

4.1- Mikro Krediler  
Yoksullukla mücadelede ve bireysel giriĢimciliğin geliĢtirilmesinde önemli iĢlevleri olan krediler, dünyanın birçok 

yerinde uzun zamandır uygulanan ve baĢarılı olan bir finansman modelidir. Mikro finans, düĢük gelirli bireylerin; 
geçimlerini sağlamaları, potansiyellerini ortaya çıkarmaları, iĢletmelerini kurmaları ve geliĢtirmeleri için verilen kredi 
ve diğer finansal hizmetleri içermektedir (Met-Djuraev, 2008, 316) 

Mikro krediler daha çok küçük denebilecek giriĢimlerin finansmanında kullanılmaktadır. Doğu Güney Asya, 
Afrika, Doğu Avrupa, Güney Amerika gibi ülkelerde yaygın bir uygulama olanağı bulan bu kredi türünde amaç 
yoksulluğu azaltmak ve küçük giriĢimler destelenmektir.  
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4.2-KiĢisel Fonlar 
Ġnovatif fikirlerin finansmanında ilk baĢvurulacak kaynaklardan birisi kiĢisel fonlardır. Bu fonların tutarı her 

zaman yeterli olmasa da ilk baĢlangıç açısından önemlidir. BaĢlangıç aĢamasında diğer finansman kaynaklarına 
ulaĢmak her zaman kolay olmayabilir.  

Ayrıca kiĢisel fonların giriĢim finansmanında kullanılması melek yatırımcılar, ticari bankalar, risk 
sermayedarlarında sağlanabilecek fonlar için bir güvence oluĢturur (Müftüoğlu vd, 2004, 70) 

Diğer yandan kiĢisel fonlar bir çok giriĢimin ortaya çıkmasında katkıda sağlamıĢtır. KiĢisel fonların giriĢimde 
kullanımı dıĢ kaynak bulmak açısından etkili olabilmekte ve ticaret bankaları, melek yatırımcılar, risk sermayedarları 
açısından bir güvence oluĢturmaktadır(Hisrisch &Peters , 1998, 364).  

4.3-Aile ve ArkadaĢlar  
Ġnovatif iĢ fikirlerinin hayata geçirileceği ilk zamanlarında baĢvurulabilecek kaynaklardan birisi aile ve yakın 

çevre, arkadaĢlardır. Bu aĢamada aile ve arkadaĢ çevresine iĢ fikri anlatılarak ikna edilip, fikrin desteklemesi 
sağlanabilir. Yakın çevreden sağlanacak finansmanla giriĢim baĢlatılabilir. Bu dönemde risk fazla olduğu için 
finansman sağlayabilecek diğer kaynaklar, iĢ fikrini desteklemekte isteksiz olabilirler. 

Diğer yandan giriĢime özkaynak oluĢturmak açısından değerlendirilebilecek olan bu fonlar sınırlı olup sağlanması 
kolaydır. Ancak giriĢimin baĢarılı olması durumunda çeĢitli sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bu 
sakıncalar(Müftüoğlu vd, 2004, 71) ;  

-Yönetime karıĢma,  
-Elde edilen kardan pay alma,  
-Sahiplenme,  
-ÇalıĢanlara karıĢma,  
-Faaliyetleri yönlendirme  
Bu sakıncalar ortadan kaldırılamayacak sakıncalar değildir. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için desteğin hangi 

amaçla yapıldığı açık bir Ģekilde ortaya konmalıdır. 
4.4-Çekirdek Sermaye Yatırımcıları (Seed capital)  
Ġnovatif iĢ fikirlerinin finansmanı açısından önemli finansman kaynaklarından birisi de çekirdek sermayesidir. 

Çekirdek sermaye, fikir aĢamasındaki projenin desteklendiği bir sermaye türüdür. Bu sermaye ile yeni bir ürün veya 
hizmetin üretilmesi sağlanmaya çalıĢılır. 

4.5-Ticari Bankalar 
Ticari bankalarda bir çok giriĢimin hayata geçirilmesinde finansman sağlayabilir. Özellikle son yıllarda bankalar 

giriĢimcilere finansman sağlama ve destekleme eğilimindedirler. Ancak buna rağmen bankalar uzun vadeli kredi 
vermekten kaçınmakta, sınırlı finansman desteği alınabilir (Luecke, 2008, 104) Açık krediler, senet karĢılığı avans 
kredileri, emtia karĢılığı krediler gibi krediler banklardan sağlanabilir (Aydın, 2009, 211-212).  

Ticari banka kredileri yanında, Halk Bankası KOBĠ‘leri desteklemek görevi üstlenmiĢtir. Dolayısıyla KOBĠ‘ler 
Halk Bankasından çok farklı türlerde krediler alabilmektedirler. Diğer yandan küçük iĢletmelerin yaklaĢık %20‘si uzun 
vadeli finansman sorunları olduğunu belirtilmekte olup, Avrupa Birliği‘ndeki üye ülkeler arasındaki farklılıklara 
rağmen, banka kredileri KOBĠ‘lerin ve giriĢimin baĢlıca finansman aracı olmaya devam etmektedir. (EU, 2003, 20) 

4.6-Finansal Kiralama (Leasing)  
Ġnovatif iĢ fikrinin hayata geçirilmesi bakımından bir yatırım malına gereksinim duyulduğunda baĢvurulabilecek 

kaynaklardan birisidir. 3226 Nolu Finansal Kiralama Kanunu md.4‘e göre finansal kiralama; kiralayanın, kiracının 
talebi ve seçimi üzerine üçüncü kiĢiden satın aldığı veya baĢka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü 
faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek Ģartı ile kira bedeli karĢılığında, kiracıya bırakmasını öngören 
bir sözleĢmedir. Gereksinim duyulan yatırım malı leasing (finansal kiralama) Ģirketi alınır, mülkiyeti leasing Ģirketinde 
kalır ve inovatif iĢ fikrini hayata geçirmeye çalıĢan giriĢimciye kiralanır. Kira sözleĢmesi sona erdiğinde malın 
mülkiyeti de kiracıya geçer. Finansman bulmanın güç olduğu dönemlerde kiralama yoluyla yatırım mallarını elde 
edebilmek de önemli bir finansman kaynağı olarak değerlendirilebilir. 

4.7-Satıcı Kredileri 
Ġnovatif iĢ fikirlerinin finansmanı konusunda yararlanılabilecek bir diğer finansman kaynağı ise satıcı kredileridir.  

Gereksinim duyulan mal ve hizmetin alımından sonra herhangi bir ödeme yapılmaksızın belirli bir vadenin sonunda 
ödenmesine olanak sağlayan bir finansman türüdür. Daha çok itibara dayalı olan bu finansman türü, sağlanan krediye 
herhangi bir faiz vb. ödeme durumu olmaması nedeniyle ucuz ve uygun bir kredi türü olarak değerlendirilebilir. Satıcı 
kredilerinden yararlanmak, herhangi bir faiz ödeyerek bankalardan veya diğer finans kaynaklarından kredi kullanmaya 
daha uygun bir yoldur(Luecke, 2008, 104). 

4.8-Melek Yatırımcılar (Angel Investors) 
Ġnovatif iĢ fikirlerinin önemli finans kaynaklarından birisi de melek yatırımcılardır. ĠĢ melekleri yüksek gelir 

düzeyindeki genelde baĢarılı iĢ adamları ya da profesyonellerdir. Yeni kurulan iĢletmelere borç ya da özsermaye 
Ģeklinde kaynak sağlarlar(Luecke, 2008, 126). Melek yatırımcılar gelecek vaat ettiklerine inandıkları projelere sadece 
para koyarak değil sahip oldukları Ģahsi bilgi, tecrübe ve iĢ bağlantılarını da koyarak projeyi hayata geçirmekte önemli 
rol oynamaktadırlar. Melek yatırımcılar geliĢmiĢ ülkelerde daha çok inovasyon ve Ar-Ge‘nin yapılmasında önemli bir 
etmen olmakta insanların yeniliğe daha fazla vakit ayırarak inovasyon gerçekleĢtirmelerini teĢvik etmektedir.ĠĢ 
melekleri projeyi belirli seviyeye getirdikten sonra genelde projeyi giriĢim sermayesi fonlarına devrederek yatırımdan 
çıkmaktadırlar ya da projede azınlık hissesine sahip olarak devam etmektedirler 
(http://www.kobizirvesi.org.tr/02_05_a.doc). 

Melek yatırımcılar, genellikle 20.000 TL ile 500.000 TL arası yatırım yaparlar. Bu yatırım ile Ģirketin özsermayesinden 
pay alırlar ve çoğunlukla yönetim kurulunda söz sahibi olurlar. Avrupa‘daki daha olgun pazarlardaki melek yatırımcılar, her 
anlaĢma baĢına ortalama €80.000 yatırım yapmaktadırlar – Ġngiltere‘deki melek yatırımcılar £400.000‘ya kadar yatırım 
yapmaktadır. Melek yatırımcılığın istihdama katkısını en somut ABD‘deki verilerde görülmektedir: 2005‘te melek yatırımlar 
ile 49 bin 500 Ģirkete (giriĢimciye) 23 milyar dolar sermaye yatırılarak, 198 bin kiĢiye yeni iĢ olanağı sağlanmıĢtır. AB 
araĢtırmalarında ise melek yatırımcıların % 60‘nın bir defadan daha fazla yatırımcı olarak ‗daimi‘ ve ‗seri‘ yatırımcı 
ünvanlarını aldıkları gözlenmektedir. Bu tanılar, melek yatırımcılığın gittikçe üst düzey profesyoneller için bir yaĢam tarzı ve 
meslek haline geldiğine iĢaret etmektedir (http://www.lab-x.org/melek.html).  
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4.9-GiriĢim Sermayesi 
GiriĢim sermayesi ise dinamik, yenilikçi, üretken ama yatırım ve büyümenin gerçekleĢtirilmesi için gerekli 

finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken küçük boyutlu giriĢimcilerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik olarak 
geliĢtirilmiĢ bir finansman yöntemidir. (Yılmaz, http://www.kobizirvesi.org.tr/02_05_a.doc). GiriĢim sermayesi, yüksek 
büyüme potansiyeline sahip giriĢimlere yapılan yatırımı ifade etmektedir. GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, 
fonlarındaki kaynakları iĢ fikirleri olan ve gelecek vaat eden Ģirketlere yatırarak bu Ģirketlerin üreteceği katma 
değerlerden faydalanmayı ve "en iyi zamanda" ortaklıktan ayrılmayı hedeflemektedir (http://www.kobias.com.tr/)  

4.10-Risk Sermaye ġirketleri (Venture Capital) 
Risk sermayesi temelinde iyi bir iĢ kurma fikrine, giriĢimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip olmakla birlikte, bu 

fikirlerini ticari mal ve hizmete dönüĢtüremeyen giriĢimcilere bu fikirlerini gerçekleĢtirme imkânı sağlayan finansman 
kaynağıdır(Karasioğlu-Duman, 2006, 152). Risk sermayesi ellerinde büyük miktarda fon fazlası buluna yatırımcıların, 
geliĢme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin oluĢumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve 
uzun vadeli bir yatırım modeli olarak tanımlanmaktadır (Müftüoğlu, 2004, 73) 

ġahıslar, Ģirketler, bankalar, sigorta Ģirketleri, emeklilik fonları, sosyal güvenlik fonları gibi kurumsal ve bireysel 
yatırımcılar bu fonu oluĢturur. Genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan projelere yatırım yapar 
(http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020204/185). Dünyada risk sermayesi yatırımları teknoloji odaklı 
ürünlere ilgi göstermekle beraber, Enerji/Çevre, Biyomedikal, ĠletiĢim, Yazılım, Eğlence ve teknoloji bazlı üretim vb. 
sektörlerde yoğunlaĢmaktadır (Yılmaz, http://www.ris-mersin.info/). 

4.11- Hibe ve Destek Kaynakları 

4.11.1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) Destekleri 
TÜBĠTAK yenilikçiliğin desteklenmesi için yeni bir birim oluĢturmuĢ ve bu birim aracılığıyla yenilikçi çalıĢmalar 

desteklenmektedir. OluĢturulan birim Teknoloji ve Yenilik Destek Programları BaĢkanlığı (TEYDEB) olup, 
teknolojinin toplumsal faydaya dönüĢme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluĢlarının araĢtırma-
teknoloji geliĢtirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuĢtur. Böylelikle, ülkemiz kuruluĢlarının 
araĢtırma-teknoloji geliĢtirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. 
TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir 
(http://www.tubitak.gov.tr/). TÜBĠTAK-TEYDEB Bünyesinde Özel Sektöre Yönelik AraĢtırma-GeliĢtirme Destek 
Programları ise Ģöyle sıralanabilir ((http://www.tubitak.gov.tr/); 

 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluĢların 
AraĢtırma-GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢmalarını teĢvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluĢturulmuĢtur. Programın amacı, sanayi kuruluĢlarının Ar-Ge Projelerine 
%60‘a varan oranlarda hibe Ģeklinde destek sağlamaktır. 

  KOBĠ Ar-Ge BaĢlangıç Destek Programı: KOBĠ‘lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaĢtırılmıĢ bir destek 
programı TÜBĠTAK tarafından kurgulanmıĢ ve uygulamaya alınmıĢtır. KOBĠ Ar-Ge BaĢlangıç Destek Programı ile, 
KOBĠ‘lerin bu sorunları aĢabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliĢtirilmesi, 
iyileĢtirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düĢürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni 
üretim teknolojilerinin geliĢtirilmesi konularında KOBĠ‘ler tarafından yürütülen 400.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile 
sınırlı ilk iki projenin TÜBĠTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıĢtır. 

  Teknoloji ve Yenilik Odaklı GiriĢimleri Destekleme Programı (TEKNOGĠRĠġĠM)  
 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik 

projeleri yapan Türkiye‘de yerleĢik kuruluĢlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin 
artırılması, kuruluĢların uluslararası teknoloji birikimine eriĢiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen 
teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluĢ bünyesinde içselleĢtirilerek, özgün teknolojilerin geliĢtirilmesinde ivme 
kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluĢların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır. Bu 
program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje 
harcamalarına en fazla %60, KOBĠ‘lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. 

4.11.2- KOSGEB Destekleri 
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme BaĢkanlığı) KOBĠ‘leri desteklemek ve 

geliĢtirmek için kurulmuĢ olup 18 yılı aĢkın bir süredir faaliyet göstermektedir. GiriĢimcilik eğitimi ile bilinçli ve 
yaratıcı giriĢimci adaylarını eğitme çabası gösterirken KOBĠ‘leri bir çok alanda desteklemektedir. Örneğin KOBĠ‘lerin 
bankadan kullandığı kredi faizi desteğinden nitelikli eleman desteği, danıĢmanlık hizmetlerine kadar geniĢ bir yelpazede 
desteğini sürdürmektedir. Bunların yanında inovatif fikirlere de destek olmakta giriĢimci adaylarına finansman 
sağlamaktadır. Teknolojik geliĢme ve yenilik destekleri ise Ģunlardır 
(http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/destek.aspx?dID=17); 

-Teknoloji araĢtırma ve geliĢtirme destekleri: Bu desteğin amacı ve kapsamı, Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir 
ve buluĢlara sahip iĢletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, 
geliĢmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliĢtirilmesi amacı ile bu iĢletmelere teknolojik araĢtırma ve geliĢtirme desteği 
verilir. Desteğin üst limiti 200.000 TL(%80 destek) olup, farklı tutarlarda ve destek oranlarında destekler 
bulunmaktadır.  

-Sınai mülkiyet hakları desteği: Bu desteğin amacı ve kapsamı,  
iĢletmeler tarafından yapılan çalıĢmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım 

tescili ile sonuçlanan bir buluĢ veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdıĢından; patent, faydalı model 
belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi alınması için yapılan giderlere 
destek verilmesidir. Destek tutarı 6.000 TL olup % 70 oranında desteklenmektedir. 

-TeknogiriĢim sermayesi desteği: Bu desteğin amacı ve kapsamı,  
Desteklenmesi uygun bulunan teknoloji ve yenilik odaklı iĢ fikirlerinin, bir iĢ planı çerçevesinde, katma değer ve 

nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teĢebbüslere dönüĢtürebilmesinin teĢvik edilmesidir. Destek 100.000-TL 
hibe Ģeklindedir. 

4.11.3-TTGV Destekleri 
Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı (TTGV) Türkiye'de Ar-Ge ve Ġnovasyonun desteklenmesi amacı ile kurulmuĢ 

ilk ve tek Kamu Özel Sektör Ortaklığıdır. 1991 yılında kurulan TTGV‘nin destekleri ise Ģunlardır 

http://www.kobizirvesi.org.tr/02_05_a.doc
http://www.ris-mersin.info/
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=481&pid=478
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=696&pid=478
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=697&pid=478
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=698&pid=478
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(http://www.ttgv.org.tr); 
-AR-GE proje destekleri: Desteklerin amacı; kuruluĢlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliĢtirme potansiyelinden 

azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliĢtirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji 
Ģampiyonu iĢletmeler haline gelmelerini sağlamaktır. 

-Teknolojik GiriĢimcilik Destekleri 
 Ön Kuluçka Destekleri: Destek amacı, ileri teknoloji alanlarında yeni iĢ fikirlerinin oluĢturulmasını 

kolaylaĢtırmak ve ortaya çıkacak iĢ planlarının kalitesini artırmaktır 
 Risk PaylaĢımı Desteği: Destek amacı, teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve 

geliĢtirmektir 
 BaĢlangıç Sermayesi Destekleri: Destek amacı, yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve 

vizyonu olan yetenekli giriĢimcilere yatırım yapmaktır 
- Stratejik Odak Konuları Projeleri (STOKP): Stratejik odak konuları projeleri, ülkenin mevcut durumu dikkate 

alınarak hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araĢtırma, teknoloji geliĢtirme ve 

inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde geliĢip yaygınlaĢması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projeler olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu çerçevede; yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli olabilecek teknolojik, ya da sektörel alanların 

belirlenmesinde ya da mevcut sektörler ve teknolojilerde daha yüksek katma değer yaratacak ve Ar-Ge ve inovasyona 

dayalı rekabetçi uygulamalara temel oluĢturacak çalıĢmalar, üniversite-sanayi iĢbirliğini geliĢtirecek yöntemlerin 

oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar, yürütülen veya geliĢtirilmesinde yarar görülen araĢtırma, teknoloji geliĢtirme ve 

inovasyon destek faaliyetlerine yönelik etki izleme, değerlendirme ve proje geliĢtirme ve benzeri faaliyetler STOKP 

kapsamında desteklenir. 

4.11.4- Kredi Garanti Fonu (KGF)Destekleri 
KOBĠ‘lerin finansman kaynaklarına ulaĢmaları her zaman mümkün olamamakta, bu konuda zorluklarla 

karĢılaĢmaktadırlar. Bu bağlamda zorlukları aĢabilmek ve KOBĠ‘lere destek olma amacıyla KGF kurulmuĢtur. 
KGF, küçük ve orta ölçekli iĢletmeler için sağladığı kefaletle bu iĢletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve 

iĢletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. KGF, KOBĠ‘lere verdiği kefalet 
ve üstlendiği risk ile bu iĢletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun 
maliyetli kredilerden küçük iĢletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede giriĢimcilik 
teĢvik edilmekte, KOBĠ'ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı 
sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın giriĢimciliğin geliĢtirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatırımların 
gerçekleĢtirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük giriĢimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artıĢı sağlayacak yatırımlar 
ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır. 
(http://www.kgf.com.tr). 

4.11.5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Destekleri 
Ġnovasyon açısından önemli bir destek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, yenilikçi 

faaliyetler desteklenmektedir. Bakanlığın desteklediği ve geliĢmesi için çaba gösterdiği faaliyetler Ģöyle sıralanabilir; 
-Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri 
4691 Nolu Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Yasasının amacı, üniversiteler, araĢtırma kurum ve kuruluĢları ile 

üretim sektörlerinin iĢbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 
kavuĢturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliĢtirmek, ürün 
kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düĢürmek, teknolojik bilgiyi 
ticarileĢtirmek, teknoloji yoğun üretim ve giriĢimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin yeni ve ileri 
teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araĢtırmacı ve vasıflı kiĢilere iĢ 
imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye 
giriĢini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Teknoparklarda büyüme potansiyeli olan yeni teknolojiye sahip 
iĢletmeler yer alabilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından AR-GE destekleri kapsamında kurulmaktadır. 
Halen Türkiye‘de 26 ilde 37 Teknoloji geliĢtirme bölgesi bulunmaktadır. 

- TeknogiriĢim Destekleri: ĠĢletme ile Bakanlık arasında sözleĢme imzalanmasını müteakip bir defaya mahsus 
olmak üzere teminat alınmaksızın ve hibe olarak en fazla 100.000 Türk Lirasına kadar Bakanlık tarafından destek 
verilir.  

-Sanayi Tezleri Programı-Santez: Bu program ile sanayinin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi 
iĢbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuĢturulmasıdır. Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ 
projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluĢ 
tarafından nakdi olarak karĢılanması gerekmektedir. 

 
5. ĠNOVATĠF Ġġ FĠKĠRLERĠNĠN FĠNANSMANINDA KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERĠLERĠ  
Türkiye‘de giriĢimin ve inovatif fikirlerin desteklenmesi konusunda sorunlar yaĢanmakta, inovatif fikirler için her 

zaman finansman kaynaklarına kolayca eriĢilememektedir. Ancak son zamanlarda inovasyon konusunun önemi fark 
edilmekte ve bu konuda sorunları gidermeye yönelik çaba ve tutumlarda geliĢmelerin olduğu gözlenmektedir.  

Türkiye‘de her büyüklükteki firmanın baĢlıca sorunlarından biri finansmandır. ĠĢletmelere yeterli düzeyde kredi 
olanakları sağlanamamaktadır. Ayrıca Türkiye‘de her tür büyüklükteki firmanın yenilik faaliyetlerinin önündeki 
engellerinin baĢında finansman gelmektedir(Çetindamar, 2002, 180). 

Ġnovasyon son yıllarda yoğun olarak ilgilenilen ve gündemde olan bir konudur. Ancak Avrupa Birliği(AB) 
inovasyon raporlarında Türkiye son sıralarda yer almaktadır. AB ülkeleri arasında önemli farklar bulunmaktadır. 
Aradaki bu farkı kapatmak için inovasyon toplumun ve iĢletmelerin gündeminde daha fazla yer tutması gerekir ve bu 
konuda çaba göstermeyi gerektirir.  

Ġnovasyon genellikle KOBĠ sınıfındaki Ģirketler, akademisyen giriĢimciler tarafından yoğun olarak yapılmaktadır. 
KOBĠ‘ler ve özellikle yenilikçi KOBĠ‘lerin(Yılmaz, (Yılmaz, http://www.ris-mersin.info); 

– Ġnovasyon sonucu üretecekleri ürünlerin pazar baĢarıları ve getirileri tahmin edilemediğinden,  

– Ġnovasyonun soyut bir kavram olması nedeniyle herhangi bir değerleme yapılmasının oldukça zor olmasından,  

http://www.ttgv.org.tr/
http://www.ris-mersin.info/files/files-web/File/Suleyman_yilmaz.ppt#567,5
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– Ġnovasyonun hurda değerinin olmamasından dolayı, giriĢimcilerin mevcut finansal kaynaklardan 

faydalanabilme Ģansları bulunmamaktadır.  
Diğer yandan finansman kaynaklarına ulaĢamama nedeni olarak yukarıda sayılan nedenlerin yanında, iĢletmelerin 

mali nitelilik iĢlemlerini kayıt altına alınması ve raporlanması konusunu da yaĢanan sorunlar bulunmaktadır. Finansman 
bulamamanın ve finansman kaynaklarına ulaĢamamanın diğer nedenleri de Ģöyle sıralanabilir (Yılmaz, http://www.ris-
mersin.info); 

– Bilançoların düzgün ve Ģeffaf olmaması,  

– Yüksek kayıt dıĢı çalıĢma alıĢkanlıkları,  

– Yeterli karlılık oranlarına sahip olmamaları,  

– TaĢıdıkları finansman riskleri  

– Teminat yetersizliği,  

– Yüksek faiz,  

– Uygun olmayan ödeme koĢulları vb. 
Diğer yandan girimcilik ve inovatif iĢ fikirlerin finansmanı için çeĢitli kurum ve kuruluĢ tarafından destek ve 

finansman sağlansa da inovatif iĢ fikirlerinin desteklemesi için yeterli olamamaktadır. Bu konuda inovasyonun 
desteklenmesi ve finansmanı konusunda çeĢitli öneriler yapılmakta ve çalıĢmalar sürmektedir. Örneğin inovasyonun 
finansmanı konusunda Ulusal Ġnovasyon GiriĢimi (UĠG) tarafından yapılan önerilerin bazıları Ģöyle sıralanabilir (UĠG, 
2006); 

-Arz yapısının uygulamaya yönelik talep cinsleriyle yönlendirilmesi; 
-Yılda ortalama 1000 adet giriĢimciye Çekirdek GiriĢim Sermayesinin 20-30 bin TL tutarla sağlanması; 
-Erken AĢama Desteğinin yılda ortalama 100 giriĢimciye 200-400 bin TL gibi tutarlarda yapılandırılarak 

sunulması; 
-Özel sektör tarafından GiriĢim Sermayesi Fonlarının kurulması amacıyla devletin her bir fon için en fazla 10 

milyon ABD dolarını ve toplam 150 milyon ABD dolarını tahsis etmesi ve özel sektörün en az devletin tahsis ettiği 
tutar kadar kaynak ile fona katılması; 

-Yatırımcı kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yatırım bütçelerinden %2 payın kendi sorunlarının çözümüne 
yönelik giriĢimciliği teĢvik etmek amacıyla oluĢturdukları projeler için kaynak ayrılması,  

-Ar-Ge dayalı kamu tedarik politikasının benimsenmesi; 
-Ortak Ar-Ge projelerinin hedeflenmesi ve uygun finansman modeli geliĢtirilmesi; 
-Proje pazarlarının desteklenmesi, iyi projelerin yatırıma dönüĢtürülmesi için ilgili öğeler arasında koordinasyonu 

sağlayacak farklı disiplinlerden gelen bir uzman ekibin oluĢturulması; 
-Ar-Ge yardım ve uygulamasının inovasyon tanımına uygun bir biçimde yapılandırılması;  
-GiriĢimcilik web sitesinin oluĢturulması; 
-ĠĢ Melekleri yerel ağlarının kurulması; 
-Ġnovasyonun tüm paydaĢlarının içine alındığı rekabet öncesi ortak projelerin desteklenebilmesi için 

mekanizmaların oluĢumu. 
Diğer yandan eğitim kurumlarında yenilik ve yaratıcılık konusunda eğitimler verilmesi, inovatif iĢ fikirlerinin iĢ 

planına dönüĢtürülerek bunlara uygun finansman olanaklarının sağlanması uygun olacaktır.  
Ayrıca KOBĠ‘lerin inovatif iĢ fikirlerini değerlendirebilecek, desteklenmesi uygun olanların finansman 

kaynakların ulaĢımını kolaylaĢtıracak, destek olacak, yol gösterecek bir yapının da oluĢturulmasında yarar vardır. 
Çünkü birçok KOBĠ inovatif iĢ fikrine sahip olduğu halde bunun nasıl finanse edileceği veya iĢ planına nasıl 
dönüĢtürüleceği gibi konularda yeterli bilgisi bulunmamakta, dolayısıyla, inovatif iĢ fikri de hayata geçememektedir. 
Ġnovatif iĢ fikirleri finansman kaynaklarına inovatif iĢ fikrine sahip olanların eriĢebileceği bir ortam oluĢturulmasının 
yararı büyük olacaktır.  

 
6.  SONUÇ 

Son yıllarda inovasyon ve giriĢimcilik konuları oldukça ilgi çekici ve ilgilenilen konular haline gelmiĢ ve önemi 
anlaĢılmaya baĢlamıĢtır. Özellikle çeĢitli kurum ve kuruluĢlar inovasyona yönelik çabalarını arttırmıĢ, inovasyonun 
finansmanı konusunda kaynak ayırmaya baĢlamıĢlardır. Ancak tim bu çabalara rağmen ülkemiz inovasyon konusunda 
geliĢmiĢ ülkelerin oldukça gerisinde bulunmaktadır. Avrupa Birliği 2009 inovasyon raporuna yayınlanmıĢ ve bu rapora 
göre Türkiye inovasyonda Avrupa‘nın en alt sıralarında yer almaktadır. Türkiye inovasyon performansı, AB ülkeleri 
ortalamasının oldukça altındadır. Ancak iyileĢme hızı ise AB 27 ülkeleri içinde iyidir. (http://www.eis.eu) . 

Ġnovasyon konusunda geri olmamıza rağmen, inovasyon performansı konusunda AB ülkeleri ile olan farkın 
kapanması yönünde önemli mesafeler alınabilir. Bunun için inovasyonun toplum geneline yayılması için çaba 
gösterilmeli, okullara ve genç nüfusun yenilikçi ve yaratılıcı yeteneklerini geliĢtirici eğitim çalıĢmaları yapılmalıdır. 
Diğer yandan bu konuda okullarda, üniversitelerde inovatif iĢ fikirlerinin üretilmesi için gerekli ortamlar oluĢturulmalı 
ve destekler sağlanmalıdır. Ayrıca KOBĠ‘lerin inovasyon konusunda bilinçlendirilmesi ve inovasyon çabalarına destek 
olunması, iĢletmelerde inovasyon kültürü oluĢturulmaya çalıĢılmalıdır. 9. Kalkınma planında (www.dpt.gov.tr) AR-GE 
ve yenilikçiliğin desteklenmesi öngörülmüĢtür. 

 Rekabette üstünlük sağlamak, ülkenin kalkınması, geliĢmesi, kiĢi baĢına düĢen geliri AB seviyelerine 
getirebilmek için inovasyona önem vermek, desteklemek gerekmektedir. Ayrıca inovatif iĢ fikirlerini destekleyecek 
finansman kaynaklarını da yaratılmalı ve ulaĢılabilir hale getirilmelidir.  
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Özet 
Bu çalıĢmanın amacı turizm iĢletmeleri tarafından sunulan ―konaklama‖ ve ―restoran‖ hizmetleri üzerinde katma 

değer vergisinin etkisini incelemektir. Global kiriz ile birlikte mesele daha da büyük önem kazanmıĢtır. Turizm talebi 
fiyatlara ve dolayısıyla katma değer vergisine karĢı oldukça hassastır. Bir ülkede uygulanan yüksek oranlı katma değer 
vergisi turizm talebini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple birçok AB üyesi ülke konaklama ve restoran 
hizmetlerinde katma değer vergisi oranlarını indirmiĢtir. Türkiye ise 2008 yılından itibaren konaklama indirimli katma 
değer vergisi uygulamaktadır. Ancak restoran hizmetlerinde hala standart katma değer vergisi uygulaması devam 
etmektedir. ÇalıĢmada Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki durum karĢılaĢtırılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Katma Değer Vergisi Ġndirimi, Otel ve Restoran hizmetleri 
JEL Kodları: H2, K34 

 
IMPACT OF VALUE ADDED TAX ON TOURISM ENTREPRENEURS:  

COMPARISION OF EUROPEAN UNION AND TURKISH CASES 

Abstract 
The aim of this article has analyzed impact of VAT on accommodation and restaurant services supplied by tourism 

entrepreneurs. It has been very important with the global crises. Tourism is very sensitive to prices, and also to taxes 
that affect the structure of prices. High or strong taxation affects tourism negatively but lover tax rates provide higher 
compatibility for countries on the tourist market. For this reason, currently most member states apply the reduced 
instead of standard rates for tourist accommodation and restaurant services. Turkey applies a reduced rate of 10% only 
for accommodation services, but applies the high standard rate of 18% for restaurant services which reduces the 
competitiveness of the latter. The research has compared EU and Turkish cases. 

Key Words: Tourism, Value Added Tax Cut, Accommodation and Restaurant Services 
JEL Classification: H2, K34 
 
 
1. GiriĢ  
Turizm temel global endüstrilerden biridir. Tüm dünyada turizm talebi çok hızlı bir geliĢme göstermektedir. 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi‘nin (WTTC) verilerine göre turizmin global GSYĠH içerisindeki payı hızla 
artmaktadır ve 2010 yılında % 9, 2 seviyesine ulaĢmıĢtır (Dwyer and Spurr, 2010, 1). Uluslararası rekabet ortamında 
turizm talebini belirleyen en önemli faktörlerden biri fiyattır. Turizm talebi fiyatlara karĢı oldukça esnektir. Fiyatı 
belirleyen en önemli faktörlerden biri ise katma değer vergisidir. Bu durum diğer koĢulların sabit olduğu varsayımı ile 
rakiplerine göre varıĢ ülkesinin fiyatların artmasına neden olmaktadır (Dombrovski ve Hodzic 2010, 131).  

Bu çalıĢmanın amacı turizm iĢletmelerinde (konaklama ve restoran hizmetleri ile sınırlı olarak
1
) katma değer 

vergisinin etkisini ve bunun kamu maliyesine yansımalarını incelemektir. Bu değerlendirme yapılırken de Türkiye‘nin 
turizmdeki rakibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki durum göz önünde bulundurulmaktadır.  

 

2. Turizm Talebini Etkileyen Faktörler 
Turizmin talebi özellikle birkaç ekonomik değiĢkene karĢı oldukça hassastır. Bunlardan ilki kaynak ülkedeki 

―gelir‖dir. Talep teorisine göre gelir esnekliği lüks mallarda (turizm gibi) birden büyük, zorunlu mallarda ise sıfır ile bir 
arasında bir değere sahiptir. Zira lüks mallarda gelir arttıkça bütçe içindeki payları da artarken, zorunlu mallarda gelir 
arttıkça bütçe içindeki payları düĢmektedir. Diğer taraftan turistler gelirlerine olduğu kadar ―fiyatlara‖ karĢı da 
hassastırlar. Turistik talebi belirleyen baĢlıca iki fiyat unsuru; varıĢ noktasına ulaĢım ve orada konaklama maliyetleridir. 
Nitekim turizm hizmetleri diğer birçok hizmetin aksine arz noktasında (varıĢ yerinde) alınmaktadır. Bu tüketime iliĢkin 
harcamaların en büyük kısmını ise ulaĢtırma maliyetleri oluĢturmaktadır. Turizm talebi (varıĢ yerinin seçimi ve sunulan 
hizmetin kalitesi) hem ulaĢtırma maliyetlerinden hem de bu gibi hizmetlerin maliyetlerinden etkilenmektedir. Bir 
yerdeki fiyatların tahmin edilenden daha yüksek olması o yerde daha az hizmet tüketilmesine ve dolayısıyla bir diğer 
varıĢ yerinin tercih edilmesine neden olmaktadır. Hatta bu durum turistlerin yüksek maliyetli varıĢ yerlerini ziyaret 
etmekten toplu olarak kaçınmalarına bile yol açabilmektedir (Economic Policy Division, 2009, 4).  

Bunların dıĢında talebi etkileyen ilave değiĢkenler olarak hava, göstergeler, ülkeler arasındaki ticaret akıĢı ve özel 
bir kısım durumlar sayılabilir. Özellikle son on yılda terörist saldırılar, tusunamiler, SARS salgını, kuĢ gribi gibi global 
olaylar turizm talebini önemli ölçüde etkilediğini belirtmekte ayrıca fayda vardır (Wason and Nevin, 2008, 11).  

Netice itibariyle turizm talebi birçok faktörden etkilenmektedir. Ancak bunlar içerisinde en önemlilerinden biri 
fiyattır. Katma değer vergisi fiyatı etkilemek suretiyle turizm talebini doğrudan etkilemektedir.  

 

3. Avrupa Birliği‟nde Turizmde KDV Uygulaması  
Avrupa Birliği GSYĠH‘sının yaklaĢık % 2‘si turizm sektöründen sağlanmaktadır. Bu AB-27‘deki finansal 

                                                 
1 Turizm sektörünün kapsamına çok farklı aktörler (oteller, taĢımacılık, tur-seyahat-kiralama acenteleri, çok sayıda diğer sektör üreticileri) girdiği için 

turizmi etkileyen vergi sayısı da artmaktadır. BirleĢmiĢ Milletler Turizm Organizasyonu (UNWTO) turizm endüstrisini doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgilendiren on iki baĢlık altında toplanan kırkın üzerinde vergi (vize harçları, havaalanı vergileri, bilet vergisi, akaryakıt vergisi, ithalat vergileri, 

emlak vergisi, kurumlar vergisi, alkollü içki vergisi, karbon vergisi, Ģans oyunları vergisi gibi) olduğunu ifade etmektedir (Daha geniĢ bilgi için bkz., 

Sheng and Tsui, 2009, 632; Durbarry, 2008, 27; Barron vd, 2001, 5; Gooroochurn and Sinclair, 2005, 480; Corthay and Loeprick, 2009, 1). Bu 

çalıĢma konaklama ve restoran hizmetleri ve bunlardan alınan katma değer vergisi ile sınırlıdır.  
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hizmetler hariç, hizmet sektöründeki katma değerin % 6‘sına tekabül etmektedir. Avrupa‘nın uluslararası turizmdeki 
payı yaklaĢık %54 civarındadır. Avrupa on uluslararası varıĢ noktasından altısını bünyesinde barındırmaktadır. Turizm 
Avrupa‘da ayrıca doğrudan ve dolaylı büyük bir istihdam potansiyeline sahiptir (HOTREC, 2008, 10). AĢağıda Avrupa 
için bu denli önemli olan turizm sektörü üzerinde katma değer vergisinin etkileri incelenecektir. Ancak öncesinde katma 
değer vergisinin genel özellikleri ortaya konacaktır.  

 

3.1. Katma Değer Vergisinin Genel Özellikleri  
AB Katma Değer Vergisi Direktifi üye ülkeler için %15‘den aĢağı olmayacak standart bir oran ve %5‘den aĢağı 

olmayacak bir ya da iki indirilmiĢ oran (üç ve dört sayılı liste) uygulanmasına izin vermektedir. Standart oranın seviyesi 
ve indirilmiĢ oranlar ile bunların yüzdesi üye ülkeler bırakılmıĢtır. Bununla birlikte bazı ülkeler için geçiĢ döneminde 
kabul edilen ve standart hükümlerden birer sapma niteliğinde olan süper indirilmiĢ (%5‘in altında) ve özel (%5-%15 
arası) oranlar uygulanmaktadır (HOTREC, 2008, 13). Avrupa‘da bütün tüketimin yaklaĢık üçte biri indirilmiĢ oranda, 
üçte ikisi standart oranda (%15-25 aralığında değiĢen) vergilendirilmektedir (Wason and Nevin, 2008, 5). Tablo 1 üye 
ülkelerdeki standart oranların geliĢimini göstermektedir. Tabloda görüldüğü gibi Güney Kıbrıs ve Lüksemburg‘da 
%15‘den baĢlayan, Danimarka, Macaristan ve Ġsveç‘te %25‘e kadar yükselen çok farklı oran uygulamaları söz 
konusudur. AB ortalaması ise %19, 96‘dır (Dombrovski ve Hodzic 2010, 134).  

 
Tablo 1: AB‟de Uygulanan KDV Oranları  

Ülke Kod Sıfır  

Oran 

Süper  

ĠndirilmiĢ 

Oran 

ĠndirilmiĢ  

Oran 

Standart Oran Özel  

Oran 

Avusturya AT - - 10 20 12 

Belçika BE + - 6/12 21 12 

Bulgaristan  BG - - 7 20 - 

Çek Cumhuriyeti CZ - - 10 20 - 

Danimarka DK + - - 25 - 

Almanya DE - - 7 19 - 

Estonya EE - - 9 20 - 

Yunanistan EL - 4, 5 9 19 - 

Ġspanya ES - 4 7 16 - 

Fransa FR - 2, 1 5, 5 19, 6 - 

Ġrlanda IE + 4, 8 13, 5 21 13, 5 

Ġtalya IT + 4 10 20 - 

Güney Kıbrıs CY + - 5/8 15 - 

Letonya LV - - 10 21 - 

Litvanya LT - - 5/9 21 - 

Lüksemburg LU - 3 6/12 15 12 

Macaristan HU - - 5/8 25 - 

Malta MT + - 5 18 - 

Hollanda NL - - 6 19 - 

Polonya PL + 3 7 22 - 

Portekiz PT - - 5/12 20 12 

Romanya RO - - 9 19 - 

Slovenya SI - - 8, 5 20 - 

Slovakya SK - - 10 19 - 

Finlandiya FI + - 8/12 22 - 

Ġsveç SE + - 6/12 25 - 

Ġngiltere UK + - 5 17, 5 - 

Not: Oranlar (1 Ocak 2010) tarihi itibariyle günceldir 

Kaynak: (Dombrovski ve Hodzic 2010, 135) 

 
Tabloda görüldüğü gibi Danimarka Birlik içerisinde indirilmiĢ oran

2
 uygulamayan tek ülkedir. Birlik üyesi yedi 

ülke bazı mal ve hizmetler için süper indirilmiĢ oran uygulamaktadır ve bunların ortalaması %3,62‘dir. En düĢük 
indirilmiĢ oran %2,1 ile Fransa‘da ecza ürünlerine, kitap, gazete ve magazinlere ve radyo ücretlerine uygulanmaktadır. 
En yüksek indirilmiĢ oran ise Ġrlanda‘da %4,8‘ile bazı gıda maddelerine uygulanmaktadır. BeĢ üye ülke ayrıca 
ortalaması %12,3 olan özel oranlar uygulamaktadır. Bunlardan dördünde (Belçika, Lüksemburg, Avusturya ve Portekiz) 
oran %12, Ġrlanda‘da ise %13‘tür. Ayrıca bir kısım ülkede sıfır oran uygulaması söz konusudur. Bunun anlamı ödenen 
KDV‘nin iade alınmasıdır. AB Direktifi ihracat hariç sıfır oran uygulamasını yasaklamaktadır. Ancak buna rağmen on 
ülke sıfır oran uygulamasına devam etmektedir (Dombrovski ve Hodzic 2010, 135).  

 

3.2. Turizmde Katma Değer Vergisi Uygulaması 
AB üyesi ülkelerde turizm iĢletmelerinde sunulan konaklama hizmetleri 1992‘den beri indirilmiĢ oranlardan 

yararlandırılmaktadır. Turizm iĢletmelerinde sunulan restoran hizmetleri ise 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren 
2009/47/EC Direktifi ile bütün üye ülkelerde indirilmiĢ oranın uygulanabileceği mal ve hizmetler listesine dahil 

                                                 
2 ĠndirilmiĢ oran genellikle; gıda maddeleri (alkollü içecekler hariç), su, yakacak, elektrik ve gaz tedariki, ecza ürünleri, bazı sağlık yardımları, 

sakatlara sunulan sağlık hizmetleri, kamu taĢımacılığı, kitap, gazete ve magazin, kültürel hizmetlere ve parklara ait biletler, kablo televizyon, telif 

ücretleri, sosyal konutlara ait bazı hizmetler, tarımsal faaliyetler, otellerde konaklama, sportif faaliyetlere iliĢkin biletler, spor tesislerinin kullanımı, 

cenaze hizmetleri, tıbbi ve diĢ hizmetleri, katı atık ve caddelerin temizliği gibi hizmetler için söz konusudur (Dombrovski ve Hodzic 2010, 134).  
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edilmiĢtir. Ancak alkollü içecekler ve meĢrubatlar kapsam dıĢında tutulmuĢtur. Turizm iĢletmelerinde (tam ya da yarım 
pansiyon) konaklama ve kahvaltı dıĢında sunulan bu tür hizmetler standart orana tabidir (HOTREC, 2011, 1-2).  

 
Tablo 2: Konaklama ve Restoran Hizmetlerinde KDV Oranları  

 
 Oteller Restoran Hizmetleri Bar / Cafe Hizmetleri Yiyecek ve Ġçecek Alımı 

  Restoran 

(Yiyecek) 

Paket 

(Yiyecek) 

Eve 

Teslim 

(Yiyecek) 

Alkolü 

Ġçecek 

Cafe/ 

Bar 

(Yiyecek) 

Gece 

Kulübü 

(Yiyecek) 

Alkollü 

Ġçecek 

Yiyecek Alkolsüz 

Ġçecek 

Alkollü 

Ġçecek 

Avusturya 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 20 

Belçika 6 12 6 6 21 12 12 21 6/12/21 21 21 

Bulgaristan  7-20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

G. Kıbrıs 5 5 5 15 15 5 5 15 0/5/15/lüx 15 15 

Çek Cum.. 10 20 10 20 20 20 20 20 10/20 10 10 

Danimarka 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Estonya 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Finlandiya  8 22 12 12 22 22 22 22 12 12 22 

Fransa 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 19, 6 5, 5 5, 5 19, 6 5, 5 5, 5 19, 6 

Almanya 7 19 7 7/19 19 19 19 19 19 19 19 

Yunanistan 10 10 10 10 21 10 21 21 10 10 21 

Macaristan 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Ġrlanda 13, 5 13, 5 13, 5 13, 5 21 13, 5 21 21  21 21 

Ġtalya 10 10 10 10 10 10 20 4/20 4/10 4/20 20 

Letonya 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Litvanya 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Lüksemburg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12/15 

Malta 5 18 18 18 18 18 18 0 0 18 18 

Hollanda 6 6 6 6 19 6 6 6 6 6 19 

Polonya 7 7 7 7 22 22 22 3/7 7 22 22 

Portekiz 5 12 12/20 12 12 12 12 5/12/20 5/12/21 5/12 12/20 

Romanya 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Slovenya 8, 5 8, 5 8, 5 8, 5 20 8, 5 8, 5 8, 5 8, 5 8, 5 20 

Slovakya 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Ġspanya 7 7 7 7 7 7 7 4/7 4/7 7 16 

Ġsveç 12 25 12 12 25 25 25 12 14 12 25 

Ġngiltere 17, 5 17, 5 17, 5/0 17, 5 17, 5 17, 5 17, 5 0 0 17, 5 17, 5 

Norveç 8 25 14 14 25 25 14 25 14 14 25 

Ġsviçre 3, 6 7, 6 2, 4 2, 4 7, 6 7, 6 7, 6 7, 6 2, 4 2, 4 7, 6 

Ġzlanda 7 7 7 7 25, 5 7 7 25, 5 7 7 25, 5 

Makedonya 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Hırvatistan 10 23 23 23 23 23 23 23 0/23 23 23 

AVUSTURYA: Süt, kakao (sütlü) ve su %10, kahve, çay ve diğer içecekler %20 oranına tabidir. ġarap, üretici tarafından 
doğrudan satılması halinde %12 oranına tabidir. ÇEK CUMHURĠYETĠ: otellerde yarım pansiyon ve kahvaltı %10 oranına 

tabidir. ESTONYA: Konaklamaya kahvaltı dahildir. FĠNLANDĠYA: 1 Ocak 2010‘dan itibaren standart oran %23‘e yükseltilmiĢ, 

indirilmiĢ oranlar %9 ve %13‘e yükseltilmiĢtir. 1 Ocak 2010‘dan itibaren yiyecek ve alkolsüz içeceklerde indirilmiĢ oran %13 

olacaktır. FRANSA: Deniz aĢırı bölgelerde %5, 5 ve %19, 6 oranları %2, 1 ve 8, 5‘e indirilmiĢ, ayrıca Corsica‘da %19, 6 oranı 
%8‘e düĢürülmüĢtür. ALMANYA: %7 oranı sadece odalara uygulanmaktadır. Kahvaltı/yarım pansiyon hala %19 oranına tabidir. 

Eğer eve teslimde herhangi bir hizmet sunuluyorsa oran %19‘dur. YUNANĠSTAN: 15 Mart 2010‘dan itibaren %9 ve %19 olan 

KDV oranları %10 ve %21 Ģeklinde uygulanmaktadır. Ege adalarında %5, 10 ve 21 oranları sırasıyla %4, 7 ve 15‘e düĢürülmüĢtür. 

MACARĠSTAN: Otel odası için (yarım pansiyon/kahvaltılı kiralamalar dahil) oran %18‘dir. Ancak kahvaltı/yarım pansiyon ayrı 
sunuluyorsa oran %25‘tir. MALTA: Otelin resturant hizmetleri kullanıldığında oran %5‘dir. POLONYA: çay, kave, mineral su, 

köpüklü içecekler %22, meyve suları %7 (kahvaltıda servis edilenler %22) oranına tabidir. PORTEKĠZ: Resturantlarda %12, 

diğer dükkanlarda %20 oranı uygulanmaktadır. ROMANYA: Otel odası için (kahvaltı dahil) oran %9‘dur. Kahvaltının ayrı 

sunulması halinde oran %19‘dur. ĠSPANYA: 1 Temmuz 2010‘dan itibarin oranlar %7‘den %8‘e ve %16‘dan %18‘e 
yükseltilmiĢtir. ĠNGĠLTERE: 1994‘ten itibaren Ġnsan Adasında konaklama indirilmiĢ %5 oranına tabidir. Ayrıca catering izni 

satıldığında %17, değilse %0 oran uygulanmaktadır. Bazı Ģekerleme ve aparatifler %17, 5 oranına tabidir. ĠSVĠÇRE: Oranlar 

prensip olarak 2013 sonuna kadar geçerlidir.  

Not: (1 Ocak 2010) tarihi itibariyle günceldir.  

 

Kaynak: (HOTREC, 2010, 1-3). 

 
Tablo‘da görüldüğü gibi on yedi ülke (Avusturya, Güney Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Ġrlanda, Ġtalya, Letonya, 
Litvanya, Lüksembug, Makadonya, Hollanda, Polonya, Slovakya, Slovenya, Ġspanya ve Ġngiltere) otel ve restoran 
hizmetlerinde aynı vergi oranlarını uygulamaktadır. Birlik içerisinde Ģu an 22 ülkede konaklama hizmetlerinde, 13 
ülkede ise restoran hizmetlerinde indirilmiĢ oran (%15‘in altında) uygulanmaktadır. Buna karĢılık sadece beĢ ülke 
(Danimarka, Letonya, Litvanya, Slovakya, Ġngiltere) turistik konaklama için standart oran uygulamaktadır. Bu da 
sunulan hizmetin rekabet gücünü azaltmaktadır (Dombrovski ve Hodzic 2010, 135-137; HOTREC, 2008, 15 
HOTREC, 2010, 1-3). 
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3.3. Turizmde KDV Ġndiriminin Etkileri 
Avrupa‘da turizm üzerindeki vergi yükünün düĢürülmesinin olumlu sonuçlar yarattığı çok sayıda örnek mevcuttur. 

Ġrlanda‘da 1985 yılında konaklamadan alınan KDV‘nin %18‘den %8‘e düĢürülmesi ülkeye gelen turist sayısını 1986 
yılında 1, 9 milyondan 1990 yılında 3, 1 milyona, 1996 yılında 4, 7 milyona çıkarmıĢtır. Tam tersine 1980‘lerin 
baĢlarında otel konaklamada KDV oranının %10‘dan %23‘e çıkartılması otellerin yaklaĢık %10‘unu kapanma noktasına 
getirmiĢtir (HOTREC, 2008, 29). Hollanda otel ve restoran hizmetlerinde KDV oranlarını 1969‘da artırmıĢ ve bu olay 
hafızalarda turizmin felaket yılı olarak kalmıĢtır. Nitekim ülkede iĢ hacmi % 4 azalmıĢ, fiyatlar %7 yükselmiĢ ve turizm 
dengesi % 12 kötülemiĢtir. Hollanda Ģu an konaklama ve restoran hizmetlerine % 6 oranında indirilmiĢ oran 
uygulamaktadır (HOTREC, 2008, 19). Norveç 2000 yılında KDV‘den istisna olan otel hizmetlerine KDV 
uygulayacağını açıklamıĢtır. Bunun sonucunda otel hizmetlerinin fiyatları önemli ölçüde artmıĢtır. Ancak sektör 
hükümeti otel hizmetlerinde KDV istisnasını sürdürmeye ikna edememiĢtir (HOTREC, 2005, 16). Ġngiltere‘de 1980/81 
yıllarından itibaren turizmde KDV oranını %8‘den %17, 5‘e yükseltilmesi uluslararası turizmden elde edilen geliri 
azaltmıĢtır. En son 1985 yılında fazla veren turizm dengesi 1986 yılından itibaren açık vermeye baĢlamıĢtır. Ġngiltere 
günümüzde turizme standart oran uygulayan ve KDV oranlarının en yüksek olduğu AB ülkelerinden biri olma 
özelliklerini sürdürmektedirler (Durbarry, 2008, 23;Wason and Nevin, 2008, 2, 9). Fransa ve Ġspanya‘da

3
 1990‘lı 

yıllarda lüks otellerde KDV oranını yükseltilmesi otellerin derecelerini düĢürmelerine neden olmuĢtur. Bunun üzerine 
indirilmiĢ oran uygulamasına geri dönüĢmüĢtür. Fransa ayrıca 2009/47/EC Direktifinin ardından 1 Temmuz 2009 
tarihinden itibaren restoran hizmetlerindeki KDV oranı (alkollü içecekler hariç) %19, 6‘dan % 5, 5‘e düĢüren ilk ülke 
olmuĢtur. Hemen ardından Eylül 2009‘da restoranların yaklaĢık % 40‘ı fiyatlarını indirdiğini duyurmuĢtur (Economic 
Policy Division, 2009, 1). Finlandiya 1 Ocak 1995‘ten itibaren otellere %8 indirilmiĢ oran uygulamaktadır. Ġsviçre‘de 
konaklama sektöründeki %3, 6‘lık oranın uzatılması otel hizmeti ihracı için en önemli teĢvik olarak görülmektedir. 
Portekiz‘de restoran hizmetlerine 2000/17/EC Direktifi ile indirimli oran uygulama imkanı tanınmıĢtır. Turizm 
sektörüne indirilmiĢ oran uygulanmasına iliĢkin bu lobicilik faaliyeti en son Estonya‘yı etkilemiĢ ve 2004 yılında 
otellere uygulanan KDV %18‘den %5‘e düĢürülmüĢtür. Tam tersine Bulgaristan KDV oranını %20‘ye çıkarmak 
zorunda kalmıĢtır. Ancak bunun fiyat esnek olan turizm sektöründe ciddi hasarlar doğuracağından endiĢe edilmektedir 
(Wason and Nevin, 2008, 10).  

4. Türkiye‟de Turizmde KDV Uygulaması 

4.1. Türk Turizminin Genel Görünümü 
Türkiye‘de turizmin GSYĠH içerisindeki payı OECD ortalamasının üzerindedir. Global kriz döneminde biraz 

düĢüĢ göstermekle birlikte Türkiye‘de turizm gelirlerinin GSYĠH içerisindeki oranı ortalama %4 civarındadır. OECD 
üyesi ülkeler içerisinde en düĢük oran Kanada ve Danimarka‘ya (%2 civarında) aittir. En yüksek oranlar ise Ġspanya ve 
Portekiz‘e (%10‘un üzerinde), Meksika‘ya (%8), Yunanistan‘a (% 6), Avusturya, Macaristan, Ġzlanda‘da ve Yeni 
Zelanda‘da (% 5 civarında) aittir (Bkz., OECD, 2010, 8).  

Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde turizm gelirlerinin ihracata oranı % 7, geliĢmekte olan ülkelerde ise yüzde %9, 6 
civarında iken Türkiye‘de bu oran 2009 yılında % 20, 8 olmuĢtur (Bkz., Tablo 3). Günümüzde turizmdeki doğrudan 
istihdam sayısının 3, 2 milyon kiĢi olduğu tahmin edilmektedir (OECD, 2010, 264).  

 
Tablo 3: Turizm Göstergeleri 

TURĠZĠM GELĠRLERĠNĠN GSYĠH ĠÇĠNDEKĠ PAYI (CARĠ ALICI FĠYATLARIYLA) 

 
Yıllar  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

5, 1 5, 2 4, 3 4, 1 3, 8 3, 2 2, 8 3, 0 3, 4 

TURĠZĠM GELĠRLERĠNĠN ĠHRACAT GELĠRLERĠ VE ĠTHALAT GĠDERLERĠNE ORANI 

 

Yıllar  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

32,1/4,1 33, 9/3, 7 28, 2/3, 1 25, 1/2, 5 24, 7/2, 5 19,7/2,0 17, 2/2, 0 16,6/1,7 20,8/2,9 

TURĠZĠM HARCAMALARI (Milyon Dolar) 

 YILLAR DEĞĠġĠM ORANI   

 2007 2008 2009 2010 2007/07 2009/08 2010/09   

Toplam 3 259, 6 3 506, 4 4 145, 7 4 825, 2 7, 6 18, 2 16, 4   

TURĠZĠM GELĠRLERĠ (Milyon Dolar) 

 YILLAR DEĞĠġĠM ORANI   

 2007 2008 2009 2010 2007/07 2009/08 2010/09   

Toplam 18 487, 0  21 950, 8 21 249, 3 20 806, 7 18, 7 -3, 2 -2, 1   

TESĠSLERDE ORTALAMA KALIġ SÜRESĠ VE DOLULUK ORANI 

 

Yıllar  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,06/45,62 3,29/48,68 3,28/46,90 3, 29/50, 7 3,20/52,38 2,90/47,26 2,94/51,12 3,12/51,51 3,13/48,90 

 

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-74210/turizm-geliri-ve-gideri-gsmh-ve-gsyih-ihracat-ve-ithala-.html 

(17/02/2011). 

 
Türkiye terörist saldırılar, kuĢ gribi, karikatür krizi, Ġsrail-Lübnan iliĢkilerindeki gerginlik, Irak‘taki durumun 

dengesizliği, Dünya Kupası‘nın Almanya‘da yapılması, Ġtalya, Yunanistan, Ġspanya, Portekiz gibi ülkelerin turist 
geliĢlerinde artıĢ yaĢamaları gibi sebeplerden dolayı 2006 yılında yaĢadığı krizi hızlı bir Ģekilde atlatmayı baĢarmıĢ ve 

                                                 
3 Gago vd (2009) tarafından yapılan ampirik bir araĢtırma Ġspanya‘da KDV oranlarının %16‘ya çıkartılmasının ekonomik etkisinin oldukça büyük 

olacağını göstermiĢtir (Gago vd, 2009, 388) 
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2007 yılında turizmde % 18‘lik bir büyüme göstermiĢtir
4
. Bu büyüme 2008 yılında da artarak devam etmiĢ ve krize 

rağmen Türkiye turizmde çöküĢ yaĢamayan dört OECD üyesi ülkeden biri olmuĢtur
5
. Bu yılda Türkiye turist 

geliĢlerinde iki haneli (%25) büyümeyi yakalayan tek ülke olmuĢtur. Türkiye‘yi %6, 6 oranı ile Kore, %5, 9 oranı ile 
Meksiko, %5, 6 oranı ile Avusturya takip etmiĢtir (OECD, 2010, 15).  

Türkiye 2009 yılı itibariyle dünyada en çok turist çeken (25, 5 milyon) yedinci ülke ve en çok turizm geliri (21, 3 

milyar dolar) elde eden dokuzuncu ülke olmuĢtur (Bkz., Tablo 4). Böylece Turizmi TeĢvik Kanununun yürürlüğe 

girdiği 1982 yılından 2009 yılının sonuna kadar Türkiye‘ye gelen turist sayısında yaklaĢık 20 kat, turizm gelirlerinde ise 

yaklaĢık 60 kat artıĢ kaydedilmiĢtir
6
. Turizm gelirlerindeki bu hızlı artıĢ sayesinde Türkiye son 15 yıldaki dıĢ ticaret 

açığının yaklaĢık üçte birini karĢılamıĢtır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009, 1). Türkiye‘nin 2023 yılı hedefi ise 

dünyanın ilk beĢ ülkesi arasında yer almaktır (bkz., MCT, 2007). 

 
Tablo 4: Gelen Turist Sayıları, Turizm Gelirleri, 2009 

Gelen Yabancı Turist Sayıları (Milyon) Dünya‘da Turizm Gelirleri (Milyar $) 

1. Fransa 74, 2 1. ABD 94, 2 

2. ABD 54, 9 2. Ġspanya 53, 2. 

3. Ġspanya 52, 2 3. Fransa 48, 7 

4. Çin 50, 9 4. Ġtalya 40, 2 

5. Ġtalya 43, 2 5. Çin 39, 7 

6. Ġngiltere 28, 0 6. Almanya 34, 7 

7. Türkiye 25, 5 7. Ġngiltere 30, 1 

8. Almanya 24, 9 8. Avustralya 25, 6 

9. Malezya 22, 1 9. Türkiye 21, 3 

10. Meksika 21, 5 10. Avusturya - 

 

 Kaynak: http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-66628/turizm-raporlari.html (17/02/2011). 
Kültür ve Turizm Bakanlığının toplam turizm bütçesi, yatırım, transfer ve iĢletme bütçesi dahil, 2008 yılında 

yaklaĢık 865, 5 milyon lira (400 milyon EUR) olmuĢtur. Bakanlığın turizm yatırım bütçesi ise 2008 yılında 65, 1 
milyon lira (30 milyon EUR), 2009 yılında 86, 8 milyon lira (40 milyon EUR) olmuĢtur. Diğer kurumların harcamaları 
da dahil edildiğinde 2008 yılında 108, 5 milyon lira (50 milyon EUR) olan toplam turizm yatırım harcamaları 2009 
yılında 151, 9 milyon liraya (70 milyon EUR) çıkmıĢtır (OECD, 2010, 265).  

4.2. Türk Turizminin Uluslararası Rekabet Edebilirliği 
Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 2009 yılında ikincisini yayınladığı ―Turizm Rekabet Raporunda‖ bir önceki yılda 

130 ülke arasında 54 üncü sırada yer alan Türkiye iki sıra gerileyerek 133 ülke arasından 56 ıncı (Avrupa‘da 21 inci) sırada 
yer almıĢtır. AĢağıdaki tabloda alanlar itibariyle Türkiye‘nin sıralamadaki yeri ve aldığı puanlar yer almaktadır.  

 
Tablo 5: Türkiye‟nin Turizm Rekabet Endeksi, 2009 

 Sıralama (133 ülke) Puan 

2009 Endeksi 56 4, 2 

1.Turizme iliĢkin yasal düzenlemeler 63 4, 6 

1.1.Politika kuralları ve düzenlemeler 44 4, 8 

1.2.Çevresel sürdürülebilirlik 104 4, 1 

1.3.Koruma ve güvenlik 92 4, 6 

1.4.Sağlık ve hijyen 62 4, 8 

1.5.Turizmin önceliği 46 4, 7 

2.Turizmde iĢ çevresi ve alt yapı 60 3, 7 

2.1.Hava taĢımacılığı alt yapısı 44 3, 8 

2.2.Kara taĢımacılığı alt yapısı 62 3, 6 

2.3.Turizm alt yapısı 44 4, 0 

2.4.ICT alt yapısı 57 3, 1 

2.5.Turizm endüstrisinde fiyat rekabeti 109 4, 0 

3.Turizmde insan, kültür ve doğal kaynaklar 44 4, 3 

3.1.Ġnsan kaynakları 72 5, 0 

 3.1.1.Eğitim ve öğretim 79 4, 5 

 3.1.2. Kalifiye iĢgücü 49 5, 5 

3.2.Turizmin cazibesi 47 5, 0 

3.3.Doğal kaynaklar 89 2, 8 

3.4.Kültürel kaynaklar 27 4, 3 

 

Kaynak: WFC, 2009, 360. 

                                                 
4 (bkz., http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-66628/turizm-raporlari.html). 
5 2008 yılında OECD üyesi olmayan üç ülke daha iki haneli büyümeyi baĢarmıĢtır. Bunlardan Ġsrail %24, 4, Mısır %15, 9 ve Endonezya %13, 2 

oranında büyüme gerçekleĢtirmiĢtir. Aynı yılda Çin hızlı büyümenin ardından % -3, 1 oranında azalma yaĢamıĢtır. Diğer ülkelerde ise büyüme 

oranları düĢmüĢtür. En büyük düĢüĢler Polonya (%-13, 5), Hollanda (%-8, 2), Danimarka (%-5, 6), Kanada (%-4, 5), Lüksemburg (%-4, 2), Ġrlanda 

(%-3, 7), Ġspanya (-2, 3), Ġngiltere (%-2, 2) ve Ġtalya‘da (%-2, 1) yaĢanmıĢtır. Ayrıca hızlı büyümenin ardından Romanya‘da (%-5, 5) ve Çin‘de (%-3, 

1) oranlarında düĢüĢ gözlenmiĢtir (OECD, 2010, 15). 
6 1980‘li yılların baĢlarında Türkiye‘ye gelen turist sayısı 2, 1 milyon kiĢi ve turizm geliri yaklaĢık 840 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. (bkz., 

http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-66628/turizm-raporlari.html). 

http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-66628/turizm-raporlari.html
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Raporda ayrıca Türkiye‘nin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve eksik olduğu yönler de belirtilmiĢtir. Buna göre 
zengin kültürle mirası (Dünya kültür mirası listesindeki on bir eseri ile birlikte), uluslararası sergi ve fuarlar, güçlü 
yaratıcı endüstriler Türkiye‘nin üstün yönlerini oluĢtururken, güvenlik, sağlık ve hijyen ve doğal kaynakların korunması 
zayıf yönleri olarak ifade edilmiĢtir (Bkz. Tablo 6). 

 
Tablo 6: Türkiye‟nin Rekabette Avantajlı ve Dezavantajlı Olduğu Alanlar 

Göstergeler Sıra A/D Göstergeler Sıra A/D 

1: Yasal Düzenlemeler   8: Turizm Alt Yapısı   

1.1. Yabancı haklarının yaygınlığı 42 + 8.1. Otel odaları 64 - 

1.2. Mülkiyet hakları 83 - 8.2. BaĢlıca araç kiralama Ģirketleri 1 + 

1.3.Yatım kurallarının iĢletmelere etkisi 50 + 8.3. ATM cihazları 52 - 

1.4.Vize gerekleri 21 + 9: ICT Alt Yapısı   

1.5. Ġkili hava anlaĢmalarının Ģeffaflığı 43 + 9.1. ĠĢletmelerin internet kullanımı 46 + 

1.6. Kamu politikalarında Ģeffaflık 97 - 9.2. Ġnternet kullanıcıları 74 - 

1.7. Bir iĢe baĢlama için gerekli süre 9 + 9.3. Telefon hatları 55 - 

1.8. Bir iĢe baĢlamanın maliyeti 74 - 9.4. GeniĢ bant internet abone sayısı 46 + 

2: Çevresel Sürdürülebilirlik   9.5. Mobil telefon abonesi 62 - 

2.1. Çevresel kuralların katlığı 84 - 10. Turizmde Fiyat Rekabeti   

2.2. Çevresel kuralların uygulanması 86 - 10.1. Bilet vergileri, havaalanı harçları 22 + 

2.3. Turizmdeki geliĢmenin devamlılığı 55 - 10.2. Satın alma gücü paritesi 96 - 

2.4. Karbon dioksit emisyonu 61 - 10.3. Vergilemenin etkinliği ve hacmi 122 - 

2.5. Partikül madde yoğunluğu 78 - 10.4. Akaryakıt fiyat düzeyi 127 - 

2.6. Tehlikeli türler 98 - 10.5. Otel fiyat endeksi 57 - 

2.7. Çevresel anlaĢmaların onayı 125 - 11: Ġnsan Kaynakları   

3: Koruma ve Güvenlik   11.1. Ġlk öğretime kayıt 77 - 

3.1.Terörizm maliyeti 117 - 11.2. Yüksek öğretime kayıt 84 - 

3.2. Polis hizmetlerinin güvenilirliği 83 - 11.3. Eğitim sisteminin kalitesi 77 - 

3.3. Cinayet ve tecavüz maliyeti 65 - 11.4. Yerel eğitim ve araĢtırma hizmeti 68 - 

3.4. Trafik kazaları 100 - 11.5. Meslek içi eğitim 90 - 

4: Sağlık ve Hijyen   11.6. Kiralama ve yangın pratikleri 51 - 

4.1. Fiziksel yoğunluk 65 - 11.7. Yabancı iĢçi çalıĢtırma kolaylığı 87 - 

4.2. Sağlık koruma hizmetlerine eriĢim 63 - 11.8. HIV yaygınlığı 1 + 

4.3. Sağlıklı içme suyuna eriĢim 53 - 11.9. HIV/AIDS‘nin etkisi 37 + 

4.4. Hastane yatakları 68 - 11.10. Hayat sigortası 55 - 

5: Turizmin Önceliklendirilmesi   12: Turizmin Çekiciliği   

5.1. Devletin turizm önceliği 35 + 12.1. Turizmin Ģeffaflığı 96 - 

5.2. Devletin turizm harcamaları 121 - 12.2. Yabancılara karĢı tutum 42 + 

5.3. Piyasanın ve markanın rekabeti 41 + 12.3. ĠĢ seyahatlerinin uzatılması 3 + 

5.4. Turizm fuarları 14 + 13: Doğal Kaynaklar   

6: Hava TaĢımacılığı Alt Yapısı   13.1. Dünya doğal mirası sayısı 23 + 

6.1. Hava taĢımacılığının kalitesi 55 - 13.2. Korunan alanlar 114 - 

6.2. Yurt içi uçuĢ kapasitesi 19 + 13.3. Doğal çevrenin kalitesi 116 - 

6.3. Yurt dıĢı uçuĢ kapasitesi 25 + 13.4. Bilinen türlerin sayısı 63 - 

6.4. 1000 kiĢi baĢına kalkıĢ 67 - 14: Kültürel Miras   

6.5. Hava alanı yoğunluğu 81 - 14.1. Dünya kültür mirası sayısı 17 + 

6.6. Hava yolu Ģirketi sayısı 14 + 14.2. Spor stadyumları 79 - 

6.7. Uluslararası hava yolculuğu ağı 52 - 14.3. Uluslararası sergi ve fuar sayısı 28 + 

7: Kara TaĢımacılığı Alt Yapısı   14.4. Yaratıcı endüstrilerin ihracatı 31 + 

7.1. Yol kalitesi 54 -    

7.2. Yol alt yapı kalitesi 69 -    

7.3. Liman alt yapı kalitesi 88 -    

7.4. Kara taĢımacılığı ağının kalitesi 19 +    

7.5. Yol yoğunluğu 47 +    

Sıra: 133 ülke arasında, (+): Avantaj, (-): Dezavantaj 

 

Kaynak: WFC, 2009, 360-361 
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4.3 Turizme Genel Anlamda Sağlanan TeĢvikler
7
 

Turizme teĢvik sağlayan ilk düzenleme 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunudur
8
. Bu Kanun ile hazine ve orman 

arazilerinin turistik tesis yatırımlarına tahsisi ve bedelin uzun vadede ödenmesi kolaylığı getirilmiĢtir. Turizm belgeli 
iĢletmelerin elektrik, gaz ve su ücretlerinin en düĢük tarifeden ödenmesi ve telefon ve teleks taleplerinin ivedilikle 
yerine getirilmesi sağlanmıĢtır. Bu tür tesislerde yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıĢtırılmasına izin verilmiĢtir 
(Bkz., 2364 SK, md, 8, 15-18).  

Turizme teĢvik sağlayan ikinci düzenleme 3624 sayılı ―Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme 
Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanundur

9
. Ġlk hali ile hedef kitlesi sanayi sektörü olan söz konusu kanunda 

5981 Sayılı Kanun
10

 ile 2009 yılında yapılan değiĢik ile KOBĠ tanımında yer alan ―sanayi‖ ibaresi çıkartılarak yalnızca 
―iĢletme‖ ibaresi kullanılmıĢtır. Böylece KOSGEB destek ve hizmetleri kapsamına ―hizmet‖ sektörü (turizm 
iĢletmeleri) de dahil edilmiĢtir.  

Turizme teĢvik sağlayan üçüncü düzenleme ―Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karardır
11

. Söz konusu 
Bakanlar Kurulu Kararı‘nın uygulanmasına yönelik olarak çıkartılan ―Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ

12
 ile asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlara; vergi indirimi (indirimli 

kurumlar veya gelir vergisi oranı uygulanması), sigorta pirimi iĢveren hissesi desteği (31/12/2010‘a kadar yatırıma 
baĢlanması koĢuluyla), yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, teĢvik belgeli yatırımlarda KDV istisnası (makine 
ve techizat ile yerli teslimler için) ve faiz desteği sağlanmıĢtır. Bu teĢvikler genellikle Ġstanbul ili dıĢındaki dört gruba 
ayrılan illerdeki üç yıldız ve üstündeki otelleri kapsamaktadır. Faiz desteğinden ise sadece üçüncü ve dördüncü gruptaki 
illerin yararlanmasına karar verilmiĢtir.  

Turizme teĢvik sağlanan dördüncü düzenleme 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‘nun ―Geçici muaflıklar‖ baĢlıklı 
5 inci maddesinin (b) fıkrasıdır. Buna göre; turizm müessesesi belgesi almıĢ olan Gelir veya Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin iĢletmelerine dahil binaları, inĢalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsis edilmesi 
halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden 
muaf tutulacaktır.  

Bunların dıĢında ayrıca 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu‘nun 3 üncü maddesi uyarınca 
―uluslararası anlaĢmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; yabancı yatırımcılar tarafından 
Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılmasına izin verilmiĢtir. 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢvikine 
ĠliĢkin Kanun Kapsamında sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik endeksi eksi olan illerde 01/04/2005 tarihinden itibaren faaliyet 
geçen ve minimum on iĢçi çalıĢtıran turizm konaklama tesislerinin enerji giderlerinin %20‘sinin Hazinece karĢılanması 
kararlaĢtırılmıĢtır.  

4.4. Katma Değer Vergisinin Turizme Etkisi 

4.4.1. Katma Değer Vergisinin Genel Özellikleri 
Türkiye‘de Katma Değer Vergisi 1985 yılından beridir uygulanmaktadır. 2010 yılı itibariyle toplam vergi 

gelirlerinin %32,1‘i katma değer vergisinden sağlanmıĢtır
13

. Mal ve hizmet sunanlar katma değer vergisi ödemek 
zorundadır. KDV malın tüketildiği ya da hizmetin ifa edildiği yerde (yurt içi piyasada) ödenmektedir. Matrah KDV 
hariç tutarı ifade etmektedir. Standart oran %18 olup bazı mal ve hizmetlerde bu oran %1 ve % 8 Ģeklinde 
uygulanmaktadır (Bkz., Tablo 7).  

 
Tablo 7: Güncel Katma Değer Vergisi Oranları  

(I) SAYILI LĠSTE (%1) (II) SAYILI LĠSTE (%8) 

1. Kuru üzüm, incir, kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam 

fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak 
çekirdeği 

1. Gıda Maddeleri 

2. Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre, meyan 

kökü- balı-hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, 

ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, 
haĢhaĢ tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile 

bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup 

(keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı 

çekirdeği, kiĢniĢ, acıbadem, kuzu göbeği mantar, Ģeker 
pancarı,  

2. Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, 

natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,  

3. Sığır ve atların, koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, 
persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve 

Tibet kuzuları hariç), keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve 

Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri 

3. Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru 

fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, 

kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaĢ 
hayvanlar (arılar dahil),  

4. Ġplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, 

5. Her nevi mensucat, emdirilmiĢ, sıvanmıĢ, kaplanmıĢ veya 

lamine edilmiĢ dokumaya elveriĢli mensucat, dokunmamıĢ 
mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve 

bunlardan mamul iç ve dıĢ giyim eĢyası, ev tekstil ürünleri  

4. Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler 

(kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,  

6. ĠĢlenmiĢ post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve 

bunlardan mamul giyim eĢyası, Sığırların kürkleri 

5. Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, 

soya, Ģeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, 

adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan 

melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve 

7. Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, çanta vb, 

Bavul, valiz, halılar ve diğer dokumaya elveriĢli maddelerden yer 

kaplamaları vb, Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon iĢleri 

                                                 
7 TeĢvikler hakkında daha geniĢ bilgi için bkz., (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009, 1-39).  
8 (RG Tarih: 16/03/1982, RG No: 17635). 
9 (RG Tarih, 20/04/1990, RG No: 20498). 
10 (RG Tarih, 05/05/2009, RG. No:27219).  
11 (RG Tarih: 16.07.2009, RG.No: 27290). 
12 (RG Tarih: 28.07.2009, RG. No: 27302). 
13 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_57.xls.htm 
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fidanları,  

6. Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar 

tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi 
mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) 

teslimleri 

8. Ödeme kaydedici cihaz teslimleri, Takoğraf cihazı teslimleri, 

Gazete kağıdı ile baskı ve yazı kağıtlarının teslimi, Kitap ve 
benzeri yayınlar KurĢun kalem, boya kalemleri, okul defterleri, vb. 

7. Suni döllenme için dondurulmuĢ hayvan spermaları 9. Eğitim ve öğretim hizmetleri, öğrenci taĢıma servis hizmetleri 

ile yurtlarda verilen hizmetler, Sinema vb giriĢ ücretleri.  

8. Gazete ve dergiler  10. Mamalar, kan ürünleri, aĢılar, beĢeri tıbbi ürünler, parazit ve 

predatörler, bitki koruma ürünleri, veteriner ispençiyari ve tıbbi 

müstahzarlar 

9. Motorlu taĢıtlardan yalnız "kullanılmıĢ" olanlar 11. Ġnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, 
teĢhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, ambulans hizmetleri 

10. Penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi 12. DiĢçilikte ve tıpta kullanılan araç ve malzemeler  

11. Net alanı 150 m2‘ye kadar konut teslimleri ve bunlara 

isabet eden arsa payları 

13. Küspe, niĢastacılık artıkları tam yağlı soya (fullfat), kepek, 

razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), 
sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları 

hariç), hayvan yemleri  

12. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inĢaat taahhüt iĢleri 14. Gazino ve benzeri hariç, kahvehane, pastane, lokanta, içkili 

lokanta, kebapçı vb.yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen 

ibare, Yürürlük: 15/07/2009) (birinci sınıf lokanta ile üç yıldız ve 

üzeri oteller, tatil köyleri bünyesindeki lokantalar hariç) 

verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü 

içeceklere isabet eden kısmı hariç) 

13. Sosyal güvenlik kuruluĢları ve belediyelere yapılan net 

alanı 150 m2‘ye kadar konutlara iliĢkin inĢaat taahhüt iĢleri 

15. Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti, 

(2008/13234 sayılı BKK ile değiĢtirilen sıra, 

Yürürlük:09/02/2008), iĢletme belgeli acentelerce müĢterilere 

aktarılan geceleme hizmet tutarı ve ve bu hizmete iliĢkin 
aracılık bedelleri. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden 

yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle 

beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme 

hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra 
kapsamında yer almaz. Geceleme bedeli içinde sunulan alkollü 

içeceklere iliĢkin yüklenilen KDV indirilemez 

14. Cenaze hizmetleri 16. YaĢlı, sakat ve düĢkünler için bakım ve huzurevleri ile 

yetimhanelerde verilen hizmetler,  

15. Teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, 

faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması 

veya çeĢitli Ģekillerde iĢletilmesi olan mükelleflere 

kiralanması hizmeti 

17. Belediyeler ve bunların iktisadi iĢletmeleri tarafından verilen 

atık su hizmetleri, Tarım alet ve makineleri (traktör dahil), örgü 

makinaları 

 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830 (18/02/2011) 

 

4.4.2. Geceleme Hizmetlerinde KDV Uygulaması
14

 
Uluslararası rekabet koĢulları altında Türkiye 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

15
 eki (II) sayılı listenin 

(B) bölümünde yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme (yatma-
barınma-kalma) hizmetlerinde (alkollü içecekler hariç) KDV oranını 1/1/2008 tarihinden itibaren %18‘den %8‘e 
indirmiĢtir. Ancak konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dıĢında verilen yemek, eğlence, spor, ütü, kuru 
temizleme gibi hizmetler bu kapsamda değildir. Ayrıca geceleme hizmetleri kapsamında sunulan alkollü içeceklere

16
 ait 

yüklenilen KDV‘nin konaklama tesisleri tarafından hesaplanan KDV‘den indirilmesi mümkün değildir. Bununla 
birlikte alkollü içeceklere isabet eden hizmet bedelinin ayrı fatura edilmesi veya faturada ayrı olarak göstermesi halinde 
bunlar için yüklenilen KDV indirilebilecektir. 2008/13234 sayılı BKK ile 09/02/2008 tarihinden itibaren seyahat 
acenteleri tarafından sunulan aracılık hizmetlerinin bedelleri de indirimli oran uygulanacak konaklama hizmetlerini 
kapsamına dahil edilmiĢtir.  

4.4.3. Yiyecek ve Ġçecek Hizmetlerinde KDV Uygulaması 
Konaklama hizmetlerinin yanında 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) 

bölümünde yer alan; ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer Ģekillerde yemek hizmeti sunan 
yerler (hazır yemek Ģirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı gibi yerlerde verilen yeme içme hizmetleri de 
1/1/2008 tarihinden itibaren %8 oranında KDV‘ye tabi tutulmaya baĢlamıĢlardır. Ancak bu yerlerde verilen hizmetler 
içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere iliĢkin kısmına %18 oranında KDV 
uygulanacaktır. Ayrıca 2009/15200 sayılı BKK ile 15/07/2009 tarihinden itibaren üç yıldız ve üzerindeki oteller, tatil 
köyleri ve benzeri tesisler bünyesindeki lokantalarda sunulan yeme içme hizmetleri de %18 oranında KDV‘ye tabi 
tutulmaya baĢlanmıĢtır.  
 

                                                 
14 GeniĢ bilgi için bkz., Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ No 108 (RG. Tarih: 26/02/2008, RG. No: 26799), Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ No 

107 (RG. Tarih: 04/01/2008, RG. No: 26746) 
15 (RG.Tarih: 30/12/2007, RG.No: 26742). 
16 Kolalı gazozlar hariç Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekler. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830
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4.4.4. KDV Oranlarında Yapılan DeğiĢikliklerin Turizme Etkisi 
Yukarıda ifade edildiği gibi AB mevzuatı ile uyum paralelinde 01/01/2008 tarihinden itibaren turizm iĢetmelerinde 

konaklamada KDV %18‘den %8‘e indirilmiĢtir. Bu Türkiye‘nin 2023 turizm stratejisi için atılmıĢ önemli bir adımdır. 
Ancak tam tersine restoran hizmetlerinde ise (her Ģey dahil sistemi hariç) önce %8‘e indirilen KDV oranı yeniden 
%18‘e yükseltilmiĢtir. KDV oranlarındaki bu değiĢikliklerin kısa dönemde turizm fiyatlarına yansıması çok belirgin 
olmamıĢtır. Zira 2008-2010 yılları arasında gelen yabancı turist sayısı ve gecelik konaklamada ciddi bir değiĢiklik 
yaĢanmamıĢtır (Bkz., Tablo 3 ve Tablo 8).  

 

Tablo 8: Turizmde Toplam GiriĢ-ÇıkıĢ ve Ortalama Harcama 
 

 

Yıllar 

TOPLAM YABANCI VATANDAġ 

Turizm  

Gelirleri  

(1000 $) 

Ziyaretçi  

Sayısı 

Ortalama  

Harcama 

($) 

Turizm  

Geliri 

(1000$) 

Ziyaretçi 

Sayısı 

Ortalama  

Harcama 

($) 

Turizm  

Geliri 

(1000$) 

Ziyaretçi 

Sayısı 

Ortalama  

Harcama 

($) 

2001 10 067 155 13 450 121 748 7 386 246 11 276 532 655 2 680 908 2 173 589 1 233 

2002 11 900 925 15 214 516 782 9 009 677 12 921 981 697 2 891 247 2 292 535 1 261 

2003 13 203 144 16 302 050 810 9 676 623 13 701 418 706 3 526 520 2 600 632 1 356 

2004 15 887 699 20 262 640 784 12 124 059 17 202 996 705 3 763 639 3 059 644 1 230 

2005 18 153 504 24 124 501 752 13 929 300 20 522 621 679 4 224 203 3 601 880 1 173 

2006 16 850 947 23 148 669 728 12 556 829 19 275 948 651 4 294 117 3 872 721 1 109 

2007 18 487 008 27 214 988 679 13 989 952 23 017 081 608 4 497 055 4 197 907 1 071 

2008 21 950 807 30 979 979 709 16 801 618 26 431 124 636 5 149 189 4 548 855 1 132 

2009 21 249 334 32 006 149 664 15 853 074 27 347 977 580 5 396 260 4 658 172 1 158 

2010 20 806 708 33 027 943 630 15 577 357 28 510 852 546 5 229 352 4 517 091 1 158 

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-74210/turizm-geliri-ve-gideri-gsmh-ve-gsyih-ihracat-ve-ithala-.html 

(17/02/2011). 
 

Ancak diğer taraftan birçok AB üyesi ülke kiriz sonrası konaklama ve restoran hizmetlerinde katma değer 
vergisini ciddi anlamda indirmiĢtir. Bu uzun dönemde turistlerin aynı hizmetlerin daha düĢük fiyata sunulduğu rakip 
Avrupa ülkelerine kaymalarına neden olacaktır. ġu an KDV hariç tek kiĢilik odanın gecelik konaklama ücretinin 100 
Euro ve restoranda bir öğünün bedelinin 10 Euro olması halinde her iki hizmete de süper indirilmiĢ oran uygulayan 
Lüksemburg (%3), yüksek standart oran uygulayan Danimarka (%25) ve ilkine indirilmiĢ oran (%8), ikincisine standart 
oran (%18) uygulayan Türkiye arasındaki rekabette en avantajlı ülke Lüksemburg görülmektedir. Bu durumda 
Dombrovski ve Hodzic tarafından kurulan eĢitliğe göre diğer değiĢkenlerin sabit olduğu varsayımı ile, E y, x = -1, 5 
olduğunda

17
 talep miktarı, Lüksemburg‘da %4.5, Danimarka‘da %37.5 ve Türkiye‘de %12 oranında azalacaktır. KDV 

oranları yükseldikçe talepteki azalma daha da artacaktır (Dombrovski ve Hodzic 2010, 137).  
Aslan, Kula ve Kaplan tarafından 2009 yılında yapılan bir araĢtırma Türkiye‘de nispi fiyatlardaki %1‘lik bir 

azalıĢın, turizm talebinde kısa dönemde % 0, 2 ve uzun dönemde %0, 3 oranında bir artıĢa yol açacağını göstermiĢtir 
(Bkz., Economic Policy Division 2009, 7). Dolayısıyla KDV oranlarında yapılacak indirim özellikli uzun dönemde 
turizm talebini önemli ölçüde artıracak, fiyatların düĢmesine ve dolayısıyla bütçe hasılatının artmasına neden olacaktır.  

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Turizmin vergilendirilmesin en önemli nedeni gelir sağlamaktır. Bazı geliĢmiĢ ülkelerde vergi gelirlerinin %10‘u, 

bazı küçük turistik ekonomilerde ise %100‘ü turizmden sağlanmaktadır. Turizmin vergilendirilmesinin diğer faydaları 
ise vergi yükünün çoğunlukla ihraç edilmesi (turistlere aktarılması) ve negatif dıĢsallıkların içselleĢtirilmesidir (Gago 
vd, 2009, 381; Sheng and Tsui, 2009. 627; Gooroochurn and Sinclair, 2005, 482).  

Diğer taraftan turizm fiyatlara ve fiyat oluĢumunu etkileyen vergilere karĢı oldukça hassastır. Katma değer vergisi 
ise turizm ve fiyatlar üzerinde en güçlü etkiye sahiptir. Yüksek katma değer vergisi oranları ülkelerin rekabetini 
çarpıtmaktadır. Katma değer vergisi ya da eĢdeğer bir vergi 1000 Euro olan bir haftalık tatilin net fiyatını, 
Danimarka‘da 1250 Euro‘ya, Almanya‘da 1190 Euro‘ya, Küba‘da 1000 Euro‘ya, Malezya ve Japonya‘da 1050 Euro‘ya, 
Tayland ve Kanada‘da 1070 Euro‘ya ve Türkiye‘de 1080 Euro‘ya çıkmaktadır. Bu sebeple Yunanistan Türkiye‘ye 
kıyısı olan Ege Adalarında katma değer vergisini %30 daha indirimli olarak uygulamaktadır. Ġzlanda 2007‘de otellerde 
ve restoranlarda KDV‘yi %7‘ye düĢürmüĢtür (HOTREC, 2008, 28; MCT, 2007, 4). Vergi oranlarında dibe doğru haksız 
bir rekabetin olduğu birçok ada ülkesi (Mauritius, Caribbean, Malta ve Güney Kıbrıs gibi) otelde konaklamaya diğer 
sektörlerden oldukça düĢük KDV oranları uygulamakta ve turizm yatırımlarını çekmek için 1980‘li yıllardan beri 
teĢvikler sunmaktadırlar (Economic Policy Division, 2009, 3; Corthay and Loeprick, 2009, 3-4; Sinclair vd, 6-7).  

Bu rekabet ortamında Türkiye‘de 1 Ocak 2008‘den itibaren konaklama hizmetlerinde indirimli oran uygulamasını 
baĢlatmıĢtır. Bu Türkiye‘yi son iki yılda turizm varıĢ noktaları sıralamasında ilk on ülke arasına sokmuĢtur. Ancak 
turizm dünyanın her yerinde büyüyen bir piyasadır. Avrupa Ģu an turizmde ilk varıĢ noktası olma özelliğine sahiptir ve 
Avrupa‘dan 22 ülke konaklama hizmetlerinde indirilmiĢ oran uygulamaktadır. Bu ülkelerden 20 tanesinde oran %10 ve 
altındadır. Türkiye konaklamaya uygulanan oranı AB standartlarına çekmeyi baĢarabilmiĢtir. Ancak diğer yandan 
otellerde sunulan restoran hizmetlerinde standart oran uygulamasına geri dönüĢmüĢtür. Bu anlamda Türkiye restoran 
hizmetlerine en yüksek oran uygulayan ülkeler arasında yer almaktadır. Her ne kadar ―her Ģey dahil‖ sistemi ile çalıĢan 
iĢletmelerde restoran hizmetleri indirimli orana tabi olsa da bu tür hizmetlerin ayrı olarak sunulduğu iĢletmelerde 
restoran hizmetleri standart orana tabidir. Bu da uluslararası rekabet açısından arzulanan bir durum değildir. Turizmde 
KDV oranının düĢürülmesi iddia edilenin aksine fiyatların düĢmesine, talebin canlanmasına ve dolayısıyla bütçe 
hasılatının daha da artmasına neden olacaktır. Bunun kayıt dıĢı ekonominin azaltılması, kalifiye olmayan iĢçi 
istihdamını artması açısından da büyük yararları bulunmaktadır (HOTREC, 2008, 22-26). Turizmde KDV oranlarının 
düĢürülmesinin ayrıca temel ve kültürel ihtiyaçların tatmini açısından da faydalıdır. Bu sayede insanlar otel ve restoran 
gibi eğlence alanlarından daha fazla yararlanma imkanına kavuĢacaklardır. 

                                                 
17 (y), otelde konaklamanın ve restoranda yemek yemenin talep miktarını, (x) ise sunulan hizmetlerin KDV oranını ifade etmektedir. 
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Özet 
KüreselleĢen dünya, iletiĢim araçlarıyla artık bir köy haline dönüĢmüĢ durumdadır. ĠletiĢim araçları dünyanın her 

köĢesinden yatırımcılara haber taĢırken, iyi haberi kötü haberlerden ayırma gibi bir düĢüncenin içerisine de 
girmemektedirler. Dolayısıyla, küreselleĢen dünya, giriĢimciler açısından bir fırsat olurken, aynı zamanda da bir 
bataklık halini alabilmektedir. Kötü haber iletiĢim araçlarıyla iyi haberden sanki daha büyük bir hızla taĢınmaktadır. Bu 
süreçte küresel kriz dalgaları geliĢmekte olan ülkelerden baĢlayarak geliĢmiĢ ülkelere doğru tıpkı bir kelebek etkisi gibi 
son sürat taĢınmaktadır.  

Risk, gelecekteki olumsuz olarak ortaya çıkabilecek durumların sayısal olarak ifadesidir denilebilir. Bu kavram 
küresel dalgalanmalarda yatırımcılar tarafından daha net olarak algılanacaktır. Bu bağlamda çalıĢmada, küresel 
dalgalanmalar karĢısında Çorum giriĢimcilerinin davranıĢları analiz edilmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, Risk Algısı, KOBĠ‘lerde Risk Yönetimi, Çorum KOBĠ‘leri.  
 

RISK MANAGEMENT IN SME'S AND A PROPOSAL FOR A MODEL  
Abstract 
In the theoretical part of the study, risks, risk management/concepts, SMEs and financial risk management 

concepts in SMEs are emphasized in general. In the study‘s application-oriented part, a field research will be done for 
Corum SME. In this study, the demographic structure and financial structure of Çorum SMEs, knowledge about 
financial risk, processes of financial risk management, attitudes and behavior in the face of financial risk will be trying 
to measure. The resulting data will be analyzed in this context. Research scope is including all of the Çorum SMEs 
which are operating in central Çorum. Survey will be conducted with SME owners, partners or managers. Survey will 
be conducted within the framework to face to face of data collection. As a result of a valuation model to be proposed 
will be studied. 

Key Words: Financial Risk, Financial Risk Management, Financial Risk Perception, Financial Risk Management 
in SMEs, Çorum SMEs. 

 

1. RĠSK KAVRAMI, KOBĠ‟LER VE GĠRĠġĠMCĠLĠK 
KüreselleĢen dünya, iletiĢim araçlarıyla artık bir köy haline dönüĢmüĢ durumdadır. ĠletiĢim araçları dünyanın her 

köĢesinden yatırımcılara haber taĢırken, iyi haberleri kötü haberlerden ayırma gibi bir düĢüncenin içerisine de 
girmemektedirler. Dolayısıyla, küreselleĢen dünya, giriĢimciler açısından bir fırsat olurken, aynı zamanda da bir 
çıkmaza dönüĢebilmektedir. Bu süreçte genel olarak küresel kriz dalgaları geliĢmekte olan ülkelerden baĢlayarak 
geliĢmiĢ ülkelere doğru tıpkı bir kelebek etkisi gibi son sürat taĢınmaktadır. Bu ekonomik süreç içerisinde ise finansal 
risk yönetimi daha da önem kazanmaktadır. 

GiriĢimin doğasında olan risk, ticaretin var olmasından bu yana hep kaçınılan ancak, kar veya kazanç elde etmek 
için farklı ölçülerde üstlenilen bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Genel anlamda risk, nesnel olarak belirlenebilen 
kaybetme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Teorik olarak risk, beklenilen değer ile gerçekleĢen değer arasındaki hem 
olumlu hem de olumsuz sapmaları içermesine rağmen; genellikle risk kavramı olumsuz (aleyhte) sapmalar olarak 
algılanmaktadır (Sayılgan, 1996). KOBĠ‘ler açısından da riskin farklı düĢünülmesi gerekir.  

Türkiye‘de KOBĠ tanımında genel olarak 3 ölçüt öne çıkmaktadır. Bunlar, firmanın çalıĢtırdığı personel ya da iĢçi 
sayısı, bilanço değerleri ve bağımsızlık ölçütleridir. KOBĠ; çalıĢanlar açısından ele alındığında, 1-250 arasında çalıĢan 
istihdam eden iĢletmelerdir. Bağımsızlık ölçütünden kasıt, bir firmanın sermayesi ve hissesinin %25‘den fazlasının bir 
büyük sermaye grubuna ait olmamasıdır. Yani hisse payı içinde büyük sermayenin payı %25´ten az olan bütün firmalar 
KOBĠ kategorisine girmiĢ sayılmaktadır. Ciro açısından ise 25 Milyon Avro‘ya kadar cirosu olan iĢletmeler KOBĠ 
olarak nitelendirilmektedir.  

Türkiye‘de KOBĠ‘ler genel olarak sermaye açısından yetersiz olduklarından, finansal risk yönetimi bu iĢletmeler 
açısından daha da önemli olmaktadır.  

Finansal risk yönetimi, finansal kararların doğuracağı sonuçları; kur, faiz, fiyat gibi değiĢkenlerle iliĢkilendirerek; 
uygun riskten kaçınma tekniklerinin bulunması ve bu tekniklerin duyarlılık derecelerinin ortaya konularak; uygun 
çözümlerin, uygun zamanda uygulanması sürecini içermektedir. Finansal risk yönetimi, risk kontrolünü de içeren bir 
kavram olarak matematiksel ifadeyle sürekli bir fonksiyon özelliği gösterir (Sayılgan, 1996:324-325).  

Finansal riskin, iyi yönetilemediği durumlarda, bu riskle karĢı karĢıya olan iĢletmeler iflasa sürüklenebilir. GeliĢen 
ve değiĢen koĢullar, baĢarılı bir giriĢimden söz edebilmek için riskin üstlenilmesinin tek baĢına yeterli olmadığını; asıl 
baĢarının riskin iyi yönetilmesi ile olanaklı olduğunu göstermiĢtir (Sayılgan, 1996:325). 

 Günümüz koĢullarında finansal risk yönetimi sadece kar üzerindeki etkileri bakımından değil; iĢletmelerin 
varlıklarını sürdürebilmesi açısından da oldukça önemlidir (Sayılgan, 1996: 328). 
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2. RĠSK KAVRAMI  
Risk bir karar özelliğidir ve kararların uygulanmasının sonucunda elde edilecek çıktılara iliĢkin belirsizliği anlatır. 

Bu belirsizlik, kararların sonuçlarının hayal kırıklığı yaratabileceği anlamındadır (Sitkin ve Paolo, 1992). Riskin en 
geniĢ anlamda tanımı, objektif olasılıkla belirlenebilen kaybetme Ģansıdır. Konuya yatırım açısından bakılınca, riskli 
projelerin sağlayacağı nakit giriĢlerinin, beklenen değerden farklılık göstermesi olasılığıdır. ĠĢ hayatı, belirsizliklerle 
doludur. Yarın neler olacağını bugünden kesinlikle bilmek mümkün değildir. Yatırımcı kendisine istikrarlı ve düzenli 
verim sağlayan yatırımları arar. Risk ve verim, yatırım kararını belirleyen iki önemli faktördür. Portföy yönetiminin 
temelini oluĢturan varsayım, risk ve verim arasında doğru orantılı bir iliĢkinin bulunduğudur. Bir baĢka ifade ile 
yatırımın veya portföy veriminin artması, riskin de artacağı anlamına gelmektedir. Ġkinci bir varsayım ise, yatırımın 
süresi uzadıkça riskin de artacağı varsayımıdır (Türko, 1999:381). 

Belirsiz bir durum, birey tarafından, yeterli veri olmaması nedeniyle tam olarak yapılandırılamayan veya 
kategorize edilemeyen durumdur. Belirsizlik toleransı ise, belirsiz durumlara olumlu tepki verebilme yeteneğidir. Birey, 
belirsiz bir çevrede aldığı karara, daha fazla bilgi aramaya kalkıĢmaksızın halen güvenebiliyorsa, yüksek toleransa sahip 
demektir (Teoh ve Foo, 1997:72).  

Riskli karar alma sürecinde, tek baĢına risk alma davranıĢına yol açmayan; ancak en önemli özellik olarak kabul 
edilen risk eğilimi, bireyin risk alma veya kaçınma Ģeklindeki karar anındaki eğilimidir. Buna göre, bireyin riskten 
kaçınma eğilimi yüksekse, olumsuz çıktıları olumlu çıktılardan daha öncelikli bulur (Stewart ve Roth, 1992). 
Diğerlerinin engel olarak gördüğü bir durumu, fırsat olarak gören giriĢimciler bu duruma örnek olarak verilebilir (Crow, 
1998).  

Karar alıcının riski bu Ģekilde değerlendirmesi, aslında riski algılamasıdır ve bu değerlendirme kiĢinin, durumun 
belirsizlik derecesine yönelik olasılık tahminlerini, bu belirsizliği nasıl kontrol edebileceğini ve bu tahminlerine 
güvenmesini kapsar (Sitkin ve Weingart, 1995:1575). Risk tercihi ise bir bireysel özelliktir. Risk almanın gerektirdiği 
mücadeleden hoĢlanan bir karar alıcı, daha fazla riskli eylemler yüklenecektir (Sitkin ve Paolo, 1992). 

Sonuç olarak, risk algısı bireyin risk eğiliminden etkilenirken, risk eğilimi de karar alıcının risk tercihi ile 
belirlenmektedir (Williams ve Narendan, 1999).  

Risk davranıĢının belirleyicilerinden biri, bireyin geçmiĢe iliĢkin deneyimini, yani, sorunu tanıyıp tanımadığını 
anlatmakta ve bireyin önceki baĢarılarını veya baĢarısızlıklarını içermektedir (Sitkin ve Weingart, 1995:1575). 
Deneyimini kullanan birey, herhangi bir durumu kazanç- fırsat veya kayıp-tehdit olarak yapılandırır (Stewart ve Roth, 
1992). Bu nedenle, risk alma eğilimini zamanla ve deneyimle değiĢebilen bireysel kapasite olarak görmek mümkündür 
(Kets de Vries, 1996).  

KuĢkusuz yatırımcıların riske karĢı tavırları gelir grupları, yaĢları, cinsiyetleri, meslekleri, vb birçok faktörce 
etkilenmektedir. Örneğin iĢletmenin çevresel sorumluluklarını yerine getirmemesi, hükümet yetkililerinin sıkı 
düzenlemelerine ve yaptırımlarına yol açabilmektedir. Bu durum iĢletmenin kurumsal sosyal sorumluluklarında yetersiz 
olmasına bağlı olarak yatırımcıların yatırım riskini yüksek görmesine neden olabilmektedir (Kıldokum, 2004:47). 
Yapılacak herhangi bir ekonomik iĢlemde taraflar belirli düzeyde risk taĢımaktadır. Taraflardan biri için güvensizlik 
nedeniyle oluĢan risk yüksekse, taraflar daha fazla bilgi toplayarak riski azaltmaya çalıĢacaklardır (Kara ve Diğerleri, 
2009: 297). Ancak finansman bilinci açısından önemli olan husus, bütün yatırımcıların rasyonel davrandığı, belirli risk 
düzeyinde en yüksek getiriyi, yani verimi, belirli verim düzeyinde de riski en az olan yatırımı seçeceğidir.  

Belirsizlikten kaçınmayı bir kültürel değer olarak gören Hofstede‘ye göre (1991:154), yüksek belirsizlikten 
kaçınma değerine sahip toplumlarda gerek kurumlarda, gerekse insan iliĢkilerinde yapılandırılmıĢ durumlar tercih edilir; 
muğlâklık korku yaratır, tahmin edilebilirlilik aranır, güvenlik ihtiyacı önemlidir, belirsizliğin yarattığı stres ve kaygı 
yüksektir. Ancak, paradoksal olarak bireyler, belirsizliği azaltmak için yüksek risk içeren davranıĢlar da gösterebilirler 
(Erdem, 2001). 

3. GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI 
Yıllar önce kendi iĢini kurma çabası göstererek hayat standartlarını yükseltmeye çalıĢan kiĢi olarak nitelendirilen 

giriĢimci kiĢi bugün bulunduğu ortama göre risk, kat sayısı, fikir üretme ve üretilen fikri çıktıya dönüĢtürme açısından 
farklılık gösterir. Geleneksel olarak giriĢimciliğin tanımı risk üstlenme eylemine dayalıdır. Özellikle iĢletmecilik 
faaliyetlerinde profesyonel yöneticilerle giriĢimcileri birbirinden ayırırken ilk vurgulanan, giriĢimcilerin yöneticilerden 
farklı olarak kar/zarar riskini bizzat üstlenmesidir. Ancak ekonomik riskler, giriĢimciler için sadece bir boyuttur. 
Belirsiz bir çevrede kariyer riski, sosyal riskler, psikolojik ve fiziksel riskler, çoğu zaman ekonomik risklerle bir 
aradadır (Brochaus, 1980:510; Pandeliau, 1998; Busenitz, 1999; Littunen, 2000:295). 

GiriĢimci kiĢi; iĢ fikrini ya yeni bir pazar kurma ya da mevcut bir pazarda bulduğu eksikliği tespit edip bunu bir 
fırsat bilerek risk ve sermaye unsurlarıyla birleĢtiren kiĢidir. Ayrıca giriĢimci kiĢi belirli bir süreci yöneten kiĢidir. Bu 
süreç, kendisiyle baĢlayan bir üretim sürecini çalıĢanlarıyla tamamlayan bir süreçtir. Üstlenilen tüm bu risklerin 
sonucunda, giriĢimcinin beklediği baĢarıdır veya baĢlangıçta hedeflediği sonuçlara ulaĢmaktır. Ancak, baĢarısızlık da 
muhtemeldir ve bu durumda riskler, giriĢimciliğin karanlık yüzüne dönüĢebilir (Kuratko ve Hodgetts, 1998:106). 
Dolayısıyla, bu konudaki belirsizliğe katlanma, giriĢimcinin üstlendiği temel rollerden biridir (Teoh ve Foo, 1997). 

GiriĢimci kiĢide bulunan önemli özelliklerden birisi de risk alma hevesidir. GiriĢimcilik, ekonomik büyüme, 
istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Camphell, giriĢimcilik eylemlerinin, 
doğası itibariyle risk ve belirsizlik içerdiğini, her Ģeyden önce giriĢimci olma kararının diğer alternatiflere göre riskli 
olduğunu belirtirken, olayın sadece psikolojik faktörlerle belirlenmediğini, giriĢimcilik eyleminin baĢlamasını teĢvik 
eden dıĢ faktörlerin de önemli olduğunu vurgulamaktadır (Erdem, 2001). 

Farklı bir yoruma göre giriĢimcilik, ekonomik faaliyetlerdeki fırsat kolaycılığına dair seçimlerden çok; değerler, 
kiĢilik yapısı ve kültür gibi sosyal psikolojiye ait kavramlar ile açıklanabilmektedir (Tan, 2001: 538-539). Perry‘e göre 
(1990), risk alma bir özellik, bir yaklaĢım veya bir tepki değil, giriĢimcinin dünyayı algılama biçimidir ve giriĢimciler 
riskli durumları diğerlerine göre daha iyimser algılamaktadırlar (McCarthy ve Leavy, 1999). Palich ve Bagby‘de 
(1995), benzer bir Ģekilde, giriĢimcilerin giriĢimci olmayanlara göre risk alma eğilimlerinde fark olmadığını, ancak, 
giriĢimcilerin iĢ durumlarını daha güçlü bir Ģekilde fırsat ve kazanç olarak yapılandırdıklarını savunurken; Thompson, 
giriĢimcilerin, çevredeki karıĢıklıklara ve belirsizliğe, kendileri için güçlü bir stratejik pozisyon yaratarak tepki 
verdiklerini ve yenilik getirme, katma değer yaratma, kaos ortamında fırsatları görme gibi proaktif eylemler ile aslında 
baĢkaları için belirsizlik yarattıklarını; bu eylemlerin ise bir risk alma davranıĢı olduğunu belirtmektedir (Erdem, 2001).  
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4. KÜRESEL DALGALANMALARDA GĠRĠġĠMCĠLERDE RĠSK ALGISI, ÇORUM 

GĠRĠġĠMCĠLERĠNĠN RĠSK KARġISINDAKĠ TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
Yatırımcı iliĢkilerinin doğru yapılandırılması iĢletmeye dönük finansal piyasalarda oluĢturulan potansiyel yatırımcı 

algısının Ģekillenmesinde de anahtar role sahiptir (Dolphin, 2003: 40). Yatırımcılar ile iliĢkilerin temelinde makro 
ölçekte finansal piyasalara, mikro ölçekte ise yatırımcılara, iĢletmeleri değerlemede kullanılabilecek nitelikteki bilginin 
ulaĢtırılması bulunmaktadır (Hamid ve diğerleri, 2002:2). Yatırımcı iliĢkilerinin yönetiminin iĢletmelere yönelik güven 
oluĢturma sürecinin en önemli aĢaması, yatırımcı ile iĢletme arasındaki bilgi asimetrisinin ortadan kaldırılmasıdır. Bilgi 
asimetrisinin neden olacağı yanlıĢ fiyatlama, zamanında ve sürekli bilgilendirme ile ortadan kaldırılabilir. Sermaye 
piyasalarındaki imajını güçlendiren iĢletmelerin yatırımcı açısından çekiciliği bu yolla artmaktadır. Burada esas olan, 
yatırımcılarda herhangi bir nedenle oluĢabilecek tereddütlerin kısa zamanda giderileceğine yönelik güvenin 
oluĢturulmasıdır (Lian-Fu and De Qiu, 2007).  

McGrath ve diğerleri (1992) ve Begley ve Boyd‘a göre (1987) bu Ģekilde yapılan çalıĢmaların giriĢimci 
özelliklerinin, giriĢimci olmayanlardan farklılığının ortaya konulmasının daha açıklayıcı sonuçlar türeteceği ifade 
edilmektedir. ÇalıĢmada Gartner‘in (1989) giriĢimci tanımlaması da göz önünde bulundurulmuĢtur. Risk ve belirsizlik 
toleransları için Bozkurt ve BaĢtürk‘ün (2009) çalıĢmaları benzeĢtirilerek katılımcılara beĢli Likert tipi (1= Kesinlikle 
hayır; 5= Kesinlikle evet ya da 1= Çok düĢük; 5= Çok yüksek) sorular sorulmuĢtur. ÇalıĢma kapsamında anketler 
vasıtasıyla toplanan verilerin değerlendirme ve analizleri aĢağıda sunulmuĢtur. 

4.1. Amaç 
AraĢtırmanın amacı; Çorum ilinde faaliyet gösteren iĢletmelerdeki giriĢimcilerin, küresel dalgalanmalar 

karĢısındaki risk algısı ve bu algı karĢısında davranıĢlarının incelenmesidir.  
4.2. Varsayımlar  

ÇalıĢmanın varsayımları ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır; 

- ĠĢletmelerin verdiği bilgiler gerçeği yansıtmaktadır. 

- KOBĠ‘lerde anket soruları doğru olarak algılanmıĢ ve buna göre cevap verilmiĢtir. 

- Çorum KOBĠ yöneticilerinin eğitim seviyeleri yüksektir.  

- Çorum KOBĠ yöneticileri finansal risk kavramını algılayabilirler. 

- Çorum KOBĠ yöneticileri açısından en önemli risk, ekonomik risktir. 

- Çorum KOBĠ yöneticilerinin finansal risk beklentisi yüksektir. 

- Çorum KOBĠ yöneticileri finansal riski yönetebilmektedirler. 

- Çorum KOBĠ yöneticileri finansal riski yönetmek için finansal türev araçlar kullanmaktadırlar. 

- Krizler KOBĠ‘leri daha fazla etkilemektedir.  

4.3. Yöntem ve Kapsam 
ÇalıĢma genel olarak iki kısımdan oluĢmaktadır. Ġlk kısım teorik bilgileri, ikinci kısım uygulamaya yönelik 

bilgileri içermektedir.  
ÇalıĢmanın teorik kısmında genel olarak risk ve giriĢimcilerin risk algısı üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmanın 

uygulamaya yönelik kısmında, Çorum KOBĠ‘lerine yönelik bir saha araĢtırması yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada Çorum 
KOBĠ‘lerindeki giriĢimcilerin, küresel dalgalanmalar ve risk algıları arasındaki iliĢkileri ve bağlantıları ölçülmeye 
çalıĢılmıĢtır. Elde edilen veriler bu bağlamda analiz edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamına Çorum‘da faaliyet gösteren ve 
KOBĠ tanımına uyan iĢletme sahipleri ya da ortakları alınmıĢtır. Verilerin toplanmasında anket yönteminden 
yararlanılmıĢtır. Anketler, anketörler tarafından yüz yüze uygulanmıĢ ve her bir anket tek tek değerlendirilmiĢtir.  

Bu kapsamda, KOSGEB kayıtlarına göre Çorum genelinde faaliyet gösteren 368 adet KOBĠ‘den 
(http://www.kosgeb.gov.tr/veritabani/default.aspx), 86 tanesine ulaĢılabilmiĢtir. Böylece Çorum KOBĠ‘lerinin yaklaĢık 
%23‘üne ulaĢılmıĢtır. Yapılan hesaplamalar sonucunda ulaĢılması gereken minimum iĢletme sayısı 2 standart hata ile 44 
iĢletme

1
 olarak tespit edilmiĢtir. Bu da toplam kümenin %12‘sine tekabül etmektedir. UlaĢılan oran ise bu oranın çok 

üzerindedir ve örneklemin evreni temsil yeteneği vardır denebilir. 
4.4.  Değerlendirme  
Küresel dalgalanmalarda giriĢimcilerde risk algısı, Çorum giriĢimcilerinin risk karĢısındaki tutumlarının 

değerlendirilmesi araĢtırmasında toplam 33 sorudan oluĢan anketten aĢağıdaki bulgular elde edilmiĢtir. Bu bulgular 
tablolar halinde ve yüzde dağılımlar olarak Ģöyle ifade edilmiĢtir. Yapılan testin güvenilirliği analizinde Cronbach alfa 
katsayısı 0, 92 olarak ölçülmüĢtür. Bu da yapılan test sonucunda elde edilen verilerin oldukça güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Cronbach alfa testinde 0, 75 üzeri değerler yüksek düzeyde güvenilir olarak kabul edilmektedir.  

GiriĢimcilere yönelik demografik özellikler ve iĢletmelerine yönelik bilgiler Tablo 1‘de yer almaktadır. 
 

Tablo 1: KOBĠ‟lerin ve KOBĠ Yöneticilerinin Özellikleri Dağılımı 
Teste Tabi Tutulan Alanlar Ankete Katılan   

A.KOBĠ‟lerin Bağlı Bulunduğu Sektörler   

Gıda 18 20, 93% 

Tekstil 7 8, 14% 

Kâğıt Endüstrisi 3 3, 49% 

TaĢ-Toprak Sanayisi 22 25, 58% 

                                                 

1 
22

2

)()1(

)(

ZpqEN

ZpqN
n


   

22

2

2)02.0*98.0(04.0)1368(

2)02.0*98.0(368


n  

    = 43, 35= 44 adet iĢletme  

N=Toplam iĢletme sayısı 368 olarak alınmıĢtır. 

p=ĠĢletmelerin genel olarak %98‘i KOBĠ olarak varsayılmaktadır.  

q= ĠĢletmelerin KOBĠ olmama olasılığı ise %2 olarak varsayılmıĢtır.  

E= Kabul edilebilen örnekleme hatası (Hata yapma düzeyi) 

http://www.kosgeb.gov.tr/veritabani/default.aspx
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Makine 33 38, 37% 

Diğer 3 3, 49% 

TOPLAM 86 100, 00% 

B. ĠĢletmelerin Kimler Tarafından Yönetildiği   

Sahipleri 30 34, 88% 

Ortaklardan Birisi 44 51, 16% 

Profesyonel Yönetici 12 13, 95% 

TOPLAM 86 100, 00% 

C. ĠĢletmenizin Kurucusu Kimdir   

Büyük Babam 10 11, 63% 

Babam 24 27, 91% 

Ağabeyim 16 18, 60% 

Ben Kendim 36 41, 86% 

Küçük KardeĢim 0 0, 00% 

TOPLAM 86 100, 00% 

D. Yöneticilerin Eğitim Düzeyi   

Ġlkokul 10 11, 63% 

Ortaokul 11 12, 79% 

Lise 21 24, 42% 

Önlisans 10 11, 63% 

Lisans 34 39, 53% 

TOPLAM 86 100, 00% 

E. ĠĢletmede ÇalıĢan Sayısı   

1-10 KiĢi 15 17, 44% 

10-50 KiĢi 38 44, 19% 

50-100 KiĢi 25 29, 07% 

100-250 KiĢi 7 8, 14% 

250 KiĢi ve Üzeri 1 1, 16% 

TOPLAM 86 100, 00% 

 
Çorum KOBĠ‘leri ağırlıklı olarak üç sektör üzerinde yoğunlaĢmaktadırlar. Bunlar makine sanayisi (%38), taĢ-

toprağa dayalı sanayi (%26) ve gıda sanayisidir (%21). Söz konusu KOBĠ‘ler genelde sahipleri (%35) ya da ortaklardan 
biri (%51) tarafından yönetilmektedir. ĠĢletmelerin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilme oranı ise % 14‘tür.  

Yöneticiler genel olarak lisans mezunu olup, %40 ile ilk sırada yer almaktadırlar. Önlisansla birlikte üniversite 
eğitimi almıĢ yöneticilerin oranı ise %51 olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu durumda risk konusunda sistematik eğitim sahibi 
yöneticilerin toplam kümenin yarısını oluĢturduğunu söylemek mümkündür.  

ÇalıĢanlar açısından incelendiğinde iĢletmelerin %17‘si 1-10 iĢçi arasında eleman çalıĢtırdıklarından mikro 
iĢletme, %44‘ü 10-50 iĢçi çalıĢtırdıklarından küçük iĢletme, %29+%8=%37‘si ise çalıĢtırdıkları iĢçi sayısına göre orta 
büyüklükteki iĢletme olarak değerlendirilebilirler. Dolayısıyla, çalıĢma kapsamına KOBĠ nitelikli iĢletmelerin ve 
bunların yöneticilerinin dâhil edilmesi sağlanmıĢtır. 

Bu bölümde Çorum KOBĠ yöneticilerinin risk algıları risk karĢısında gösterdikleri tutum incelenmeye çalıĢılmıĢtır.  
 

Tablo 2: Küresel Dalgalanmalar Gelirinizde AzalıĢa yol Açar mı?  

Çok Fazla Fazla Kısmen Hayır 
Kesinlikle 

Hayır 
Toplam 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

65/0, 76 6/0,07 5/0, 06 8/0, 09 2/0,02 86/1,00 

 
Çorum giriĢimcilerinin %83‘ü (0, 76+0, 7), küresel dalgalanmaların gelirlerinde artıĢa ya da azalıĢa neden 

olacağını ifade etmiĢlerdir. Kısmen seçeneğinin de gelirin azalacağı yönünde değerlendirilmesi durumunda oran %89‘a 
çıkmaktadır.  

 
Tablo 3: Siyasi Dalgalanmalar Pazar Payınızda AzalıĢa yol Açar mı?  

Çok Fazla Fazla Kısmen Hayır 
Kesinlikle 

Hayır 
Toplam 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

30/0, 35 27/0,31 27/0, 31 2/0,02 0/0, 00 86/1,00 

 
Siyasi dalgalanmaların Çorum giriĢimcilerinin gelirine küresel dalgalanmalar kadar etki etmediği görülmektedir. 

Çorum giriĢimcilerinin %66‘sı (0, 35+0, 31), siyasal dalgalanmaların pazar payında azalıĢa neden olacağını ifade 
etmiĢlerdir. Kısmen seçeneğinin de pazar payının azalacağı yönünde değerlendirilmesi durumunda oran %96‘ya 
çıkmaktadır. Küresel dalgalanmalar Çorum giriĢimcilerinin gelirlerinde daha belirgin dalgalanmalara yol açarken, siyasi 
dalgalanmaların etkisi daha geniĢ alana yayılmakta fakat daha yüzeysel kalmaktadır.  

Tablo 4‘de küresel dalgalanmalar ve Çorum giriĢimcilerinin tutumları ile ilgili tespitler yer almaktadır. 
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Tablo 4: Küresel Dalgalanmaların Yoğun Olarak YaĢandığı Dönemlerde Yatırımların Yönlendirilmesi  

  
Kesinlikle Hayır Hayır Kararsız Evet Kesinlikle Evet Toplam 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

Küresel Dalgalanmaların Yoğun 

YaĢandığı Dönemlerde Yatırım 
Yapar mısınız? 

39/0, 453 5/0, 058 27/0, 314 12/0, 140 3/0, 035 86/1, 00 

Bu Dönemde Yatırımlarınız Hangi 

Alanlarda YoğunlaĢır? 

Kesinlikle Hayır Hayır Kararsız Evet Kesinlikle Evet Toplam 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

Devlet tahvili hazine bonosu 0/0, 000 0/0, 000 0/0, 000 17/0, 405 25/0, 595 42/1, 00 

Banka mevduat faizi 0/0, 000 1/0, 024 27/0, 643 5/0, 119 9/0, 214 42/1, 00 

Döviz (ABD Doları veya Euro) 0/0, 000 12/0, 286 4/0, 095 16/0, 381 10/0, 238 42/1, 00 

Gayrimenkul (Bina ya da Arsa) 0/0, 000 0/0, 000 0/0, 000 7/0, 167 35/0, 833 42/1, 00 

Borsada yatırım 37/0, 881 2/0, 048 3/0, 071 0/0, 000 0/0, 000 42/1, 00 

Stoklara Yatırım 7/0, 167 9/0, 214 23/0, 548 2/0, 048 1/0, 024 42/1, 00 

Nakit TL'ye yatırım 14/0, 095 21/0, 333 3/0, 500 3/0, 071 0/0, 000 42/1, 00 

Değerli madenlere (Altın) yatırım 2/0, 048 8/0, 190 6/0, 143 14/0, 333 12/0, 286 42/1, 00 

 
Kararsız seçeneğinin de olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, Çorum giriĢimcilerinin %49‘u küresel 

dalgalanmaların yoğun olduğu dönemlerde çeĢitli Ģekillerde yatırım yapabileceklerini ifade etmiĢlerdir. Bu soruya hayır 
cevabı veren katılımcılar değerlendirme dıĢında tutulmuĢtur. 

Dalgalı ekonomik dönemlerde, giriĢimciler öncelikli tercihlerinin gayrimenkuller (bina ya da arsa) olacağını ifade 
etmiĢlerdir. Ġkinci tercihlerinin ise devlet tahvili hazine bonosu Ģeklinde olacağını ifade etmiĢlerdir. Çorum giriĢimcileri, 
üçüncü öncelikli yatırımlarının altın gibi değerli madenler üzerine olacağını ifade etmiĢlerdir. Bu kimseler, dalgalı 
ekonomik dönemlerde; gerek döviz, gerekse TL cinsinden yatırımlara fazla itibar etmeyeceklerini ifade etmiĢlerdir. 
Nispeten istikrarlı sayılabilecek 2002-2008 döneminde dövize olan itibar ortadan kalkmıĢ gibi görünmektedir. Bununla 
beraber, Çorum giriĢimcileri açısından riskli dönemlerde TL‘ye güven olduğu da söylenemez. Çorum giriĢimcileri, bu 
tutumlarını banka mevduatı konusundaki tavırlarıyla da desteklemektedirler. 

Tablo 5‘de Çorum giriĢimcilerinin risk senaryolarına karĢı algıları ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Algılar ölçülürken beĢli 
likert kullanılmıĢ, soruları cevaplayıcıların ―Çok DüĢük‖ten ―Çok Yüksek‖e doğru değerlendirmeleri istenmiĢtir. 

 
Tablo 5: Yöneticilerin Risk Unsurlarına ĠliĢkin Algıları 

Risk senaryoları ve yatırımcıların risk 

ağırlık görüĢleri 

Çok DüĢük DüĢük Kararsız Yüksek Çok Yüksek Toplam A.O S.S 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

Yüksek gelir için iĢ değiĢtirme 1/0, 012 4/0, 047 16/0, 186 49/0, 570 16/0, 186 86/1, 00 3, 9 0, 76 

Ağır sağlık sorunları nedeniyle ağır bir 

ameliyat 

1/0, 012 1/0, 012 22/0, 256 42/0, 488 20/0, 233 86/1, 00 3, 95 0, 75 

Yüksek potansiyel karlar 0/0, 000 1/0, 012 15/0, 174 56/0, 651 14/0, 163 86/1, 00 3, 95 0, 63 

Yabancı pazarlardan gelen düzensiz 

getiriler 

0/0, 000 14/0, 163 3/0, 035 44/0, 512 25/0, 291 86/1, 00 3, 95 0, 99 

Borsada yatırım riski 0/0, 000 0/0, 000 8/0, 093 41/0, 477 37/0, 430 86/1, 00 4, 33 0, 64 

Rekabet riski  0/0, 000 9/0, 105 44/0, 512 15/0, 174 18/0, 209 861, 00 3, 48 0, 95 

Güvenilir yabancı bağlantılar 55/0, 640 22/0, 256 9/0, 105 0/0, 000 0/0, 000 86/1, 00 1, 52 0, 69 

ĠĢletmenin prestij kazanması 32/0, 372 42/0, 488 8/0, 093 4/0, 047 0/0, 000 86/1, 00 2, 17 0, 79 

Ġstikrarsız düĢük maliyetli yabancı bir 

ülkeye yatırım riski  

0/0, 000 17/0, 198 15/0, 174 49/0, 570 5/0, 058 861, 00 3, 51 0, 88 

Zor bir eğitim vasıtasıyla kariyer riski 0/0, 000 31/0, 360 29/0, 337 26/0, 302 0/0, 000 86/1, 00 2, 94 0, 82 

Pazara yakınlık 7/0, 081 63/0, 733 15/0, 174 1/0, 012 0/0, 000 86/1, 00 2, 87 0, 55 

Yüksek olasılıkla kaybetme durumuna 

karĢılık, olağanüstü kazanç elde etme 

0/0, 000 0/0, 000 5/0, 058 61/0, 709 20/0, 233 86/1, 00 4, 16 0, 51 

Mesleki açıdan kariyer seçimi 0/0, 000 1/0, 012 18/0, 209 60/0, 698 7/0, 081 86/1, 00 3, 84 0, 57 

Yeni pazarlara girme çabası 0/0, 000 0/0, 000 4/0, 047 59/0, 686 23/0, 267 86/1, 00 4, 22 0, 52 

Siyasi ve mali risk  0/0, 000 0/0, 000 6/0, 070 68/0, 791 12/0, 140 86/1, 00 4, 08 0, 45 

Sosyal risk 0/0, 000 0/0, 000 4/0, 047 60/0, 698 22/0, 256 86/1, 00 4, 21 0, 51 

 
(Bu bölüm test sorularının oluĢturulmasında, ERDEM, Ferda; ―GiriĢimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe 

Tolerans ĠliĢkisine Kültürel YaklaĢım‖, Akdeniz Ġ.Ġ.B.F. Dergisi (2), 2001, 43-61 makalesinden yararlanılmıĢtır. 
GiriĢimcilerin genel risk eğiliminin, değiĢik riskli durumlar karĢısında değiĢip değiĢmediği incelenmiĢtir. Buna göre, 

giriĢimcilerin göreli olarak en fazla risk üstlendikleri durum, sosyal riskler (0, 698+0, 256=0, 95), yeni pazarlara girme çabası 
ile ilgili riskler (0, 686+0, 267=0, 95), siyasi ve mali risk (0, 791+0, 14=0, 94), ikili rekabet riski (yüksek oranda kaybetme 
olasılığına karĢılık olağanüstü kazanç elde etme, 0, 709+0, 233=0, 93) ve borsada yatırım riskidir (0, 477+0, 43=0, 91).  

AraĢtırmaya katılan Çorum giriĢimcilerinin risk algısı olarak, sosyal riskleri, siyasi ve mali riskleri en yüksek risk 
grubu olarak algılamalarının nedeninin, Çorum‘un kapalı ve küçük yapısından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Yapılan 
çalıĢmada ve çalıĢma hayatından edinilen izlenim çerçevesinde, Çorum‘da sosyal statüye oldukça fazla önem 
verilmektedir. Bu durum, çeĢitli alanlarda parasal güçten daha etkili olabilmektedir. Bu grup risk algısı, giriĢimcilerin 
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sağlık sorunları ile karĢı karĢıya kalabilecekleri hayati önem taĢıyan risk algısının da (0, 488+0, 233=0, 73) önüne 
geçebilmektedir. 

Çorum giriĢimcileri, yüksek potansiyelli karlar için katlanılacak riskleri ve yabancı pazarlardan elde edilecek 
düzensiz getirileri, orta düzeyde risk algısı olarak algılıyor Ģeklinde ifade edilebilir. Kariyerle ilgili riskler ise bu risk 
algısından daha sonra gelmektedir.  

GiriĢimcilerin demografik özellikleri ile dalgalı ekonomik dönemlerde risk alma (yatırım yapıp yapmayacağı) 
iliĢkisi regresyon analizi yardımıyla incelenmiĢtir. Bulgulara göre, bu özellikler arasında eğitim düzeyi ile giriĢimcilerin 
dalgalı dönemlerde yatırım riski alma eğilimi iliĢkilidir.  

 
Tablo 6: GiriĢimcilerin Demografik Özellikleri Ġle Dalgalı Dönemlerde Yatırım Riski Alma Eğilimi ĠliĢkisi 

 Değer Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi 

Ki-Kare Testi 24.148a 6 0.000 

Likelihood Ratio 21.678 6 0.001 

Linear by Linear 

Association 
0.031 1 0.860 

Kramer‘in V Oranı 0.482 - 0.000 

Ki-Kare ĠliĢki Katsayısı 0.563 - 0.000 

N 86 - - 

a. Beklenen değeri 5‘ten az 9 hücre(%75.0) bulunmaktadır. Minimum beklenen değer, 

0.23‘tür 

 
Tablo 6‘ya göre ilgili alanda 0.000<0.05 anlamlılık düzeyinde ve Ki-kare iliĢki katsayısına (0.563) göre, iyi 

düzeyde bir iliĢkinin olduğu söylenebilir. Ayrıca, uluslararası pazarların yurtiçi pazarlara göre daha az riskli olduğuna 
iliĢkin giriĢimci algıları ile dalgalı dönemlerde yatırım yapma arasında 0.009<0.05 anlamlılık düzeyinde, yüksek getiri 
elde etme ile dalgalı dönemlerde yatırım yapma arasında 0.002<0.05 anlamlılık düzeyinde ve yüksek gelir için iĢ 
değiĢtirme ile eğitim seviyesi arasında 0.008<0.05 anlamlılık düzeyinde iliĢkinin olduğu bulunmuĢtur.  

 

SONUÇ 
Risk, giriĢimcinin sürekli olarak belirsiz bir çevrede karar vermek durumunda olması nedeniyle, giriĢimcilik 

davranıĢının temel özelliklerinden biridir ve risk eğilimi, giriĢimcilik literatüründe farklı yaklaĢımlarla açıklanmaya 
çalıĢılan bir konudur. KuĢkusuz bu yaklaĢımlar, bir ekonomik faaliyetten ziyade, beĢeri bir olgu olan giriĢimciliğin 
anlaĢılabilmesi için önemli araçlar sağlamaktadır. Ancak, yakın tarihli araĢtırmalarla birlikte, tek bir giriĢimci 
tipolojisinden ve evrensel bir giriĢimcilik kültüründen söz etmenin mümkün olamayacağı, giriĢimciliği etkileyen 
toplumsal-kültürel faktörlerin de araĢtırılması gerekliliği anlaĢılmıĢtır (Erdem, 2001:56). 

Bu çalıĢmada, Çorum KOBĠ yöneticilerinin risk olarak algıladıkları hususlar ve bu konuda takındıkları tavırlar 
ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.  

Yapılan saha çalıĢmasından elde edilen verilere göre; 
- Çorum KOBĠ‘leri genel olarak makine ve taĢ-toprağa dayalı imalat sanayisinde faaliyet göstermektedirler. 
- ĠĢletmeler, genel olarak sahipleri ya da ortaklardan biri tarafından yönetilmektedir. 
- ĠĢletmeler genel olarak mevcut yöneticiler ya da mevcut yöneticinin babaları tarafından kurulmuĢtur. 
- Yöneticilerin eğitim düzeyi ise genelde lisans ya da önlisans seviyesindedir. 
- Çorum iĢletmeleri genel olarak (%98, 84) küçük ve orta büyüklükte iĢletmelerdir. 
- Çorum giriĢimcilerini küresel dalgalanmalar derinden etkilemektedir. Siyasi dalgalanmalar daha yüzeysel fakat 

daha geniĢ kesimleri etkilemektedir. 
- Çorum giriĢimcileri, küresel dalgalanmalar sürecinde azımsanmayacak oranda (kararsızlar da dikkate alınırsa %49) 

yatırım yapmayı tercih edebilmektedir. Fakat bu yatırımlar genel olarak risksiz yatırım araçlarına (gayrimenkul, devlet tahvili 
hazine bonosu) yönlenmektedir. Borsa ya da nakit para gibi (döviz dahil) yatırımlar fazla tercih edilmemektedir. 

- Yatırımlar tercih edilirken, yatırım yapma eğilimini giriĢimcilerin eğitim seviyesi, yüksek getiri elde etme isteği 
önemli etken olarak görülmektedir. 

- Çorum giriĢimcileri en ciddi risk algısı olarak sosyal riskleri görmektedirler. Ġkinci sırada yeni pazarlarla ilgili 
riskleri, daha sonra mali ve siyasi riskleri değerlendirmektedirler. 

- Yüksek risk içeren sağlık sorunları nispeten daha düĢük risk algısı olarak algılanmaktadır. 
Bu verilere göre Çorum bölgesinde faaliyet gösteren giriĢimcilere Ģu öneriler getirilebilir; 
- Çorum giriĢimcileri, profesyonel iĢ görenlerle çalıĢmamaktadırlar. ĠĢletmelerin özellikle yatırım alanında, 

profesyonel danıĢmanlara ya da yöneticilere danıĢmalarında fayda olabilir. Çünkü Çorum giriĢimcileri azımsanmayacak 
derecede, ekonomik dalgalanmalarda dahi yatırım yaptıklarını ifade etmektedirler.  

- GiriĢimciler genel olarak risksiz getiriye sahip olan yatırım araçlarına yönlenmektedir. Özellikle ekonomik 
dalgalanmalar sürecinde, riskli yatırımlardan daha yüksek getiriler elde edilebilir. Bu süreç, riski devretme (hedging) 
araçlarının bilinmesi ile doğru orantılıdır. Bu konuda tahmin edilen husus, Çorum giriĢimcilerinin, riski devretme 
araçlarını bilmedikleri ya da yeterli bilgiye sahip olmadıkları yönündedir. Çorum giriĢimcileri bu konuda, Hitit 
Üniversitesi ilgili birimlerinden danıĢmanlık ya da eğitim talebinde bulunmaları halinde, bu eksikliklerini giderebilirler.  

- Çorum giriĢimcileri sistematik ve sistematik olmayan riskler ve bunların yönetilmesi ile ilgili olarak da 
üniversiteye baĢvurabilirler.  

- Çorum giriĢimcileri, genelde iĢletmelerini kendileri yönetmekte ve her türlü karara ve uygulamaya müdahil 
olmaya çalıĢmaktadırlar. KiĢinin fiziksel potansiyeli, orta ve uzun vadeli bir süreçte buna izin vermeyebilir. Bu stresli 
süreç, giriĢimcilerde yüksek riskli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu tip risklerin, iĢletmeler açısından daha sağlıklı 
yönetilip atlatılabilmesi için de profesyonel yöneticilerle görev paylaĢımı yapılmalıdır. Ya da mevcut kadro ile iĢ 
bölümüne ve yetki göçerimine gidilmelidir.  

- Çorum giriĢimcileri, yönetici kadrolarının oluĢturulması noktasında da Hitit Üniversitesi‘nden faydalanabilir. 
Üniversite öğrenimleri boyunca, baĢarılı öğrenciler takip edilerek, mezuniyet sonrası iĢletmelerde istihdam edilerek, 
donanımlı bir yönetici kadrosu oluĢturulabilir.  
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Тезис 

В настоящее время - время научно-технического прогресса и компьютерных технологий роль математики 
необычайно возросла. В связи с тем, что математический язык дает возможность строго и лаконично и в то же 
время подробно описать различные явления окружающей нас действительности, в том числе и экономические, 
современные экономисты и организаторы современного производства нуждаются в хорошей математической 
подготовке. 

Изучая какие-либо явления окружающей среды, в том числе и экономические, исследователь, пренебрегая 
второстепенными характеристиками явления, пытается записать основные законы, управляющие этим 
явлением, в математической форме, то есть создает его математическую модель. 

Модели, в зависимости от учета фактора времени, делятся на статистические и динамические. В 
динамических моделях отражается зависимость переменных от времени и их временная взаимосвязь. Если 
время рассматривается как непрерывная переменная, то для построения динамической модели и ее 
исследования используется аппарат дифференциального исчисления и дифференциальных уравнений. 

При описании закона с помощью дифференциальных уравнений, исследуя полученные дифференциальные 
уравнения вместе с дополнительными условиями, которые, как правило, задаются в виде начальных и 
граничных условий, исследователь получает сведения о происходящем явлении, иногда может узнать его 
прошлое и будущее. Изучение математической модели математическими методами позволяет не только 
получить качественные характеристики изучаемых явлений и рассчитать с заданной степенью точности ход 
реального процесса, но и дает возможность проникнуть в суть этих явлений, а иногда предсказать и новые 
эффекты.  

В данной работе построены некоторые примеры применения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и систем для известных в экономике моделей Эванса и Домара, а также с помощью достаточно 
простого метода интегрирования этих уравнений и систем выписаны их решения.  

Ключевые слова: математическая модель, модель Эванса, модель Домара, дифференциальные уравнения, 
системы дифференциальных уравнений. 
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Abstract 

Now, in the time of scientific and technological progress and computer technology the role of mathematics has 
significantly grown. The language of mathematics makes it possible to describe various phenomena around us 
rigorously and concisely and at the same time in detail. Therefore, modern economists and managers of modern 
manufacture are in need of a good mathematical knowledge. 

In studying phenomena of our environment, including economic phenomena, a researcher neglects some 
secondary characteristics and attempts to write the basic laws governing a phenomenon in a mathematical form, so he 
creates its mathematical model.  

Models, depending on the time factor, are divided into static and dynamic. Dynamic models reflect the dependence 
of the variables on time and their time interrelation. If time is considered as a continuous variable, the apparatus of 
differential calculus and differential equations is used to build and study a dynamic model.  

In describing the law by means of differential equations, investigating obtained differential equations together with 
additional conditions, which are usually given in the form of initial and boundary conditions, the researcher obtains 
information about the occurring phenomena and can sometimes find out its past and future. Study of mathematical 
model by mathematical methods not only allows getting the quality characteristics of the phenomena and calculating the 
course of the real process with a given degree of certainty, but also makes it possible to gain insight into these 
phenomena, and sometimes predict new effects. 

In this paper some examples of using ordinary differential equations and systems for models of Evans and Domar 
are given, also their solutions are written using a rather simple method of integrating these equations and systems. 

Key words: mathematical model, model of Evans, model of Domar, differential equations, systems of differential 
equations.  

 

 
 «Экономика стала наукой лишь 
 с приходом в нее математических методов»- 
Лауреат Нобелевской премии по экономике  
Пол Самуэльсон 

Введение 
Роль математики в культурном, научном, экономическом и техническом равитии мира не вызывает 

сомнений и даже бесспорна. В настоящее время - время научно-технического прогресса и компьютерных 
технологий роль математики необычайно возросла. В связи с тем, что математический язык дает возможность 
строго и лаконично и в то же время подробно описать различные явления окружающей нас действительности, в 
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том числе и экономические, современные экономисты и организаторы современного производства нуждаются в 
хорошей математической подготовке. Хороший специалист должен обладать, в частности, следующими 
умениями: творчески подходить к решению возникающих перед ним задач, найти оптимальное решение 
проблемы, сделать прогноз и выдвинуть гипотезу, доказательно опровергнуть или принять предложенную 
гипотезу, доказать правильность принимаемых или предлагаемых им и другими решений. 

Математика, пожалуй, самая подходящая для развития этих умений и навыков наука. Следует отметить, 
что многие лауреаты Нобелевской премии по экономике были удостоены ее за научные исследования с 
использованием мощного аппарата математических методов.  

 Часто, изучая какое-либо явление окружающей среды, исследователь, пренебрегая второстепенными 
характеристиками явления, пытается записать основные законы, управляющие этим явлением, в 
математической форме, то есть создает его математическую модель. 

Модели, в зависимости от учета фактора времени, делятся на статистические и динамические. В 
статистических моделях не учитывается зависимость от времени. В динамических - отражается зависимость 
переменных от времени и их временная взаимосвязь. Если время рассматривается как непрерывная переменная, 
то для построения динамической модели и ее исследования используется аппарат дифференциального 
исчисления и дифференциальных уравнений. Если какой-то закон можно выразить в виде дифференциальных 
уравнений, то, как отмечала известный математик О.А.Олейник, «исследуя полученные дифференциальные 
уравнения вместе с дополнительными условиями, которые, как правило, задаются в виде начальных и 
граничных условий, исследователь получает сведения о происходящем явлении, иногда может узнать его 
прошлое и будущее. Изучение математической модели математическими методами позволяет не только 
получить качественные характеристики изучаемых явлений и рассчитать с заданной степенью точности ход 
реального процесса, но и дает возможность проникнуть в суть этих явлений, а иногда предсказать и новые 
эффекты. Бывает, что сама природа изучаемого явления подсказывает и подходы, и методы математического 
исследования. Критерием правильности выбора математической модели является практика, сопоставление 
данных математического исследования с экспериментальными данными». 

 Следует отметить, что математика дает возможность не только получить и объяснить уже известные 
факты, но и сделать новые открытия (например, открытие Леверье в 1846 году планеты Нептун на основе 
анализа дифференциальных уравнений). 

 В данной работе построены некоторые примеры применения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и систем в экономике. 

1. Модель Эванса 
Модель Эванса предполагает, что разность между объемами спроса (D) и предложения (S) 

пропорциональна скорости изменения цены товара (p). Это условие на языке дифференциальных уравнений 
запишется так: 

   p= k(D – S).      (1) 

Изучим динамику изменения цены товара, предполагая, что функция спроса имеет вид D = 20 – 1, 2p, 

функция предложения S = 1, 3p - 2, в начальный момент времени цена $7, 2, через месяц $8. 

 Подставив в (1) выражения для функции спроса и предложения, получим 

   p= k[(20 – 1, 2p) – (1, 3p - 2)]. 

 Раскрыв скобки и перегруппировав, получим линейное дифференциальное уравнение 

   p+ 2, 5kp = 22k,  

которое можно переписать в виде (Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., 2001:128-132) 

22ke][pe 2,5kx2,5kx  
 , (x – число месяцев). 

 Умножим это уравнение на e
2, 5kx 

: 

   ,2,5kx2,5kx 22ke][pe   

проинтегрируем: 

   pe 
2, 5kx

 = 8, 8e
2, 5kx

 +C, (здесь C-произвольная постоянная),  

и умножим результат на e 
-2, 5kx 

: 

   p = (8, 8 + С)e
-2, 5kx

 . 

 Осталось определить значения k и С. Для этого, вначале воспользуемся первым условием:  

p(0) = 7, 2   7, 2 = (8, 8 + С)e
0
   C = -1, 6. 

Далее, из второго условия: p(1) = 8, следует, что 

 8 = (8, 8 -1, 6)e 
-2, 5k

   e 
-2, 5k

 = 0, 5. 

Следовательно, изменение цены на этом рынке, согласно модели Эванса, определяется функцией  

   p = 8, 8 - 1, 6(0, 5) 
x
 . 

 В частности, если условия не будут меняться, то через 5 месяцев цена будет равна p(5) = 8, 8 - 1, 6(0, 

5) 
5
 = 8, 75, а через много-много месяцев она стабилизируется на числе 8, 8. 

 Следующая модель относится к макроэкономике.  

2. Модель Домара 

Пусть D(x) это величина национального долга, I(x) – величина национального дохода, x – время, 

измеренное в годах. Тогда, согласно модели Домара (Domar debt model), скорость изменения как D(x) так и I(x) 

пропорциональна I(x), то есть D = aI(x) и I = bI(x). 

 Рассмотрим систему дифференциальных уравнений 
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0,2x,0,02ID

5,0,8II
     (2) 

с начальными условиями I(0) = 100; D(0) = 20, иллюстрирующую обобщенный вариант модели Домара.  

 К счастью, система (2) является вырожденной, и ее решение можно найти последовательно 

проинтегрировав, входящие в нее уравнения. Для решения 1-го уравнения запишем его в виде  

5,e][Ie 0,08x0,08x 
  

умножим на e
-0, 08kx 

: 

   ,5e][Ie 0,08x0,08x    

проинтегрируем: 

   Ie 
-0, 08x

 = 62, 5e
-0, 08x

 +C, (здесь С- произвольная постоянная),  

и умножим результат на e 
0, 08x 

: 

   I = 62, 5 + Ce 
0, 08x

 . 

 Начальное условие I(0) = 100 позволяет получить соответствующее частное решение 

   I = 62, 5 + 37, 5e 
0, 08x

 .    (3) 

 Подставив значение функции (3) во 2-ое уравнение системы (2) получим уравнение 

   D = -0, 02(62, 5 + 37, 5e 
0, 08x

) + 0, 2x. 

 Отсюда, и из начального условия D(0) = 20, получаем 

 D(x) = -1, 25x - 9, 375e 
0, 08x

 + 29, 375 + 0, 1x
2
 . 

Полученное решение позволяет установить, что через 5 лет величина государственного дохода I(5) 

составит 118, 44, а величина госдолга  

D(5) = -1, 25·5 - 9, 375e 
0, 08·5

 + 29, 375 + 0, 1· 5
2
 = 11, 64. 

 
3. Модель Эванса и система дифференциальных уравнений 

В этом пункте наложим дополнительное условие на модель Эванса и придем к системе линейных 

дифференциальных уравнений. Будет показано, как используя собственные числа характеристического 

уравнения решение системы можно свести к решению линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

 Предположим, что: 

1) скорость изменения цены товара (p) пропорциональна разности между объемами спроса (D) и 

предложения (S);  

2) функция спроса есть линейная функция от цены;  

3) скорость изменения объема предложения пропорционально цене.  

При этом:  

4) изменение цены за неделю на $0, 1 уменьшает избыточный спрос на 10 единиц;  

5) при цене $2 объем спроса 380, при цене $5 объем спроса 200;  

6) при цене $1 изменение объема предложения за неделю равно 5.  

Определите динамику изменения цены, объема спроса и объема предложения, зная, что в начальный 

момент цена $4, объем спроса равен объему предложения. 

Условие 1), запишется как p= k(D – S). Из условия 4) получаем, что 

 0, 1 = k10. Следовательно, k = 0, 01. 

Запишем функцию спроса в виде D = a – bp и, чтобы определить значения коэффициентов a и b 

воспользуемся условиями 5): 









b5.a200

b2,a380
 

Отсюда, a = 500, b = 60. 

Условие 3), означает, что S = mp. Из условия 6) следует 5 = m · 1.  

В результате, получаем систему дифференциальных уравнений 

  


















.5pS

5,0,01S0,6pp

5p,S

,S60p5000,01p
  (4) 

Из 1-го уравнения системы (1) воспользовавшись начальными условиями p (0)=0; p(0) = 4 получим S(0) 

= 260.  

Для решения полученной системы с начальными условиями применим метод интегрирования, 

изложенный в работе (Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., 2008: 160-165). 

 

Характеристическое уравнение системы (1) это уравнение  



III эл аралык Ишкердүүлүк конгресси 

 

394 

() = 
λ5

0,01λ0,6




 = (-0, 6 - )(- ) – (–0, 01)5 = 0. 

 Его корни {-0, 1; -0, 5} . 

         

Воспользовавшись первым из них, перепишем систему в виде 









0,1S,5p0,1SS

5,0,01S0,5p0,1pp
 

свернем левые части 














0,1S,5pe)(Se

5,0,01S0,5pe)(pe
0,1x0,1x

0,1x0,1x

 

и, умножив 1-ое уравнение на 10, добавим ко 2-му: 

  50.e]S)e[(10p 0,1x0,1x  
  

 Последовательно перебрасывая множители в правую часть и интегрируя, получим  

  10p + S = 500 + C1e 
-0, 1x

. 

 Теперь, воспользуемся начальными условиями и получим первую комбинацию решений  10p + S = 

500 - 200e 
-0, 1x

. 

  

Повторим процедуру, взяв второе характеристическое число: 









0,5S,5p0,5SS

5,0,01S0,1p0,5pp
затем 














0,5S.5pe)(Se

5,0,01S0,1pe)(pe
0,5x0,5x

0,5x0,5x

 

Прибавим к умноженному на 50 первому уравнению 2-ое 

   250e]S)e[(50p 0,5x0,5x  
,  

проинтегрировав, и воспользовавшись начальными условиями, получим вторую комбинацию решений  

   50p + S = 500 - 40e 
-0, 5x

. 

 

Для завершения решения системы дифференциальных уравнений, осталось решить алгебраическую 

систему, определяемую комбинациями решений:  














.40e500S50p

,200e500S10p
0,1x

0,1x

 

Отсюда получаем, что решение системы (1) есть пара функций 














.10e250e500S

,e5ep
0,5x0,1x

0,5x0,1x

 

 Тогда объем спроса будет определяться функцией  

D = 500 – 300e 
-0, 1x

 - 60e 
-0, 5x

.  
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Аннотация 
Существовавшая до недавних пор в нашей стране система долгосрочного кредитования была основана на 

централизованном распределении ресурсов в соответствии с установленными в центре приоритетами. Гарантом 
по всем ссудам являлось государство, что позволяло регулировать сроки погашения кредитов по решениям 
правительства. Такой порядок работы далеко не стимулировал эффективную работу предприятия.  

Актуальность данной проблемы обусловлена сложившейся на данный момент ситуацией на мировом и на 
рынках финансовых услуг отдельных стран, в рамках которой, с одной стороны, конкуренция между 
финансовыми компаниями и банками усиливается (где применяются последние достижения НТП и т.п.), с 
другой – компании-потребители финансовых услуг нуждаются в более эффективных и комплексных методах 
финансирования. Кроме того, перед экономиками многих стран сейчас остро стоят вопросы выхода на 
международные рынки, развития внешней торговли.  

Использование таких новых форм финансирования как лизинг, факторинг, ипотека, толлинг, франчайзинг 
позволяет обеспечить кредитование операций, не предусматривая при этом немедленного начала платежей. 
Целесообразность использования данных видов финансирования как средства сбыта нельзя отделять от 
возможности его применения как средства финансирования долгосрочных капиталовложений, т.к. на 
сегодняшний день потребность в инвестициях на обновление и техническое перевооружение основного 
капитала является одной из самых острых проблем.  

С помощью данных форм финансирования можно достичь этой цели без крупных единовременных 
капиталовложений. 

Ключевые слова: Финансирование, долгосрочные капиталовложения, инвестиции, 
микрофинансирование, лизинг, факторинг, ипотека  

 
 
Кыргызстан, как и другие страны-участницы СНГ, в начале 90-х годов вступил в переходный период, 

который сопровождался сложными социально-экономическими процессами, в том числе кризисными 
явлениями в экономике. Проводимые экономические реформы позволили создать основы рыночной 
экономики.  

В последние годы Кыргызская Республика ситуация в макроэкономическом аспекте улучшилась, снизился 
уровень бедности и было проведено много институциональных реформ. 

Благоприятная внешнеэкономическая ситуация позитивно влияет на расширение внешнего спроса, как 
фактора экономического роста, увеличение доходов населения и активизацию предпринимательской 
деятельности. Важным моментом в ее развитии стало появление и укрепление на нашем рынке так называемых 
микрофинансовых институтов, т.е. организаций, предоставляющих микрофинансовые услуги. Основными 
потребителями данных услуг стало бедное население в наиболее отдаленных регионах республики.  

Общепринятым является мнение о том, что расширение доступа населения к финансовым услугам 
представляет собой один из ключевых факторов дальнейшего экономического роста. Согласно Концепции 
аграрной политики Кыргызской Республики до 2010 года

1
, «…сельское кредитование должно сыграть важную 

роль в повышении эффективности сельского хозяйства и снижении уровня бедности в сельских регионах…». 
Основную роль в снижении уровня бедности будет играть частный финансовый сектор. С этой точки зрения 
необходимо, чтобы возрос объем финансовых операций. Важно развивать ипотечное кредитование и 
финансовый лизинг. Дальнейшее развитие земельного рынка приведет к тому, что земля станет основным 
залогом для получателей кредитов в сельской местности.  

Cодействие развитию микрофинансирования является одной из первостепенных задач и рассматривает 
сектор микрофинансирования в качестве основного инструмента для достижения высших приоритетов 
государственной политики: снижение уровня бедности и создание дополнительных рабочих мест.  

Сектор микрофинансирования в Кыргызстане развивается динамично и характеризуется большим 
разнообразием участников, включая микрокредитные агенства и компании, микрофинансовые организации и 
компании, появившиеся при поддержке международных доноров и позволившие создать механизмы так 
называемого оптового кредитования.  

Существовавшая до недавних пор в нашей стране система долгосрочного кредитования была основана на 
централизованном распределении ресурсов в соответствии с установленными в центре приоритетами. Гарантом 
по всем ссудам являлось государство, что позволяло регулировать сроки погашения кредитов по решениям 
правительства. Такой порядок работы далеко не cтимулировал эффективную работу предприятия. 

Актуальность данной проблемы обусловлена сложившейся на данный момент ситуацией на мировом и на 
рынках финансовых услуг отдельных стран, в рамках которой, с одной стороны, конкуренция между 
финансовыми компаниями и банками усиливается (где применяются последние достижения НТП и т.п.), с 
другой – компании-потребители финансовых услуг нуждаются в более эффективных и комплексных методах 
финансирования. Кроме того, перед экономиками многих стран сейчас остро стоят вопросы выхода на 
международные рынки, развития внешней торговли.  

Использование таких новых форм финансирования как лизинг, факторинг, ипотека, форфейтинг, толлинг, 
франчайзинг позволяет обеспечить кредитование операций, не предусматривая при этом немедленного начала 

                                                 
1 Одобрена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2004 года № 465 «О мерах по реализации Указа 

Президента Кыргызской Республики «О новых направлениях и мерах земельной и аграрной реформы» от 17 апреля 2004 года УП № 142  

mailto:analdasheva@gmail.com
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платежей. Целесообразность использования данных видов финансирования как средства сбыта нельзя отделять 
от возможности его применения как средства финансирования долгосрочных капиталовложений, т.к. на 
сегодняшний день потребность в инвестициях на обновление и техническое перевооружение основного 
капитала является одной из самых острых проблем.  

 С помощью них можно достичь эти цели без крупных единовременных капиталовложений. 
Использование лизинга как средства финансирования позволяет обеспечить 100%-ное кредитование 

операций, не предусматривая при этом немедленного начала платежей. Лизинг предполагает заключение 
контракта на полную стоимость имущества, и что, особенно выгодно для лизингополучателя, периодичность 
платежей может устанавливаться после поставки оборудования.  

Нельзя не отметить и значительную большую гибкость лизингового соглашения по сравнению с ссудой. 
Ссуда всегда предусматривает ограниченные размеры и сроки погашения. При лизинге получатель техники 
исходя из поступления доходов от использования лизингованного оборудования в каждом конкретном случае 
по согласованию с лизингодателем может выработать соответствующий график платежей с учетом 
производственных циклов и потоков наличности. 

Существенным является и гораздо большая доступность лизинга по сравнению с ссудой. Существует  
практика, когда лизинговая практика не требует от лизингополучателя дополнительных гарантий, считая 
обеспечением сделки само оборудование. 

Лизинг предполагает возможность одновременного осуществления и капиталовложений, и доходов от них. 
Это особенно актуально для становления небольших предприятий: в условиях ограниченности собственных 
ресурсов лизинг для них может оказаться единственной возможностью наращивания производства. Этим 
объясняется большой интерес к лизингу малых и средних предприятий, занимающихся производственной 
деятельностью, организующих новое производство, осуществляющих программы модернизации, внедрения 
новой техники и технологий.  

Финансовый лизинг как один видов прямых иностранных инвестиций свое распространение в нашей 
республике получил лишь в 2003 году и составлял 2% от их общего объема, а в 2008 году – всего 1%. Ниже в 
таблице представлена структура поступления прямых иностранных инвестиций в период с 2000 по 2008 годы.  

 
Таблица 1 Структура поступления прямых иностранных инвестиций, тыс. долларов США

2
 

 
Наименование 

показателей  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 

2009 

Всего 

89 607, 

90 

90 088, 

50 

115 666, 

10 

146 955, 

50 

175 

585, 40 

210 

306, 20 

335 

589, 20 

436 

821, 60 

866 

200, 60 

 

6609
49, 3 

Акционерный 

капитал 

34 052, 

10 

23 127, 

10 

26 145, 

10 

23 440, 

40 

33 222, 

60 

32 977, 

10 

73 541, 

10 

64 517, 

60 

59 497, 

10 

 
114 

031, 

2 

Финансовый 

лизинг 
__ __ __ 3 655, 10 660, 3 __ __ 

7 542, 

60 

7 611, 

80 
 

Реинвестирован
ная прибыль 

7 817, 

70 

12 840, 

90 

9 010, 

10 

21 771, 

70 

48 026, 

00 

30 699, 

00 

21 048, 

70 

33 578, 

90 

152 

940, 00 

 

107 

987, 
6 

Прочий капитал 

47 738, 

10 

54 120, 

50 

80 510, 

90 

98 088, 

30 

93 676, 

50 

146 

630, 10 

240 

999, 40 

331 

182, 50 

646 

151, 70 

 
438 

930, 

5 

в том числе: 
          

Кредиты, 

полученные от 

зарубежных 

совладельцев 
предприятий 

14 430, 

70 

12 649, 

60 

29 626, 

80 

35 521, 

50 

40 484, 

20 

65 833, 

10 

113 

339, 30 

209 

037, 00 

518 

209, 80 

341 

496, 

2 

Торговые 

кредиты 

33 307, 
40 

41 470, 
90 

50 884, 
10 

62 566, 
80 

53 192, 
30 

80 797, 
00а 

127 
660, 10 

122 
145, 50 

127 
941, 90 

 

97 
434, 

3 

 
Факторинговое обслуживание в общем виде можно охарактеризовать как процесс переуступки 

факторинговой компании (банку) неоплаченных долговых требований (счетов-фактур и векселей), 
возникающих между контрагентами в процессе реализации товаров и услуг на условиях коммерческого 
кредита, сочетании с элементами бухгалтерского, информационного, сбытового, страхового, юридического и 
другого обслуживания поставщика. 

Согласно мировым показателям оборот факторинговых компаний в период с 2003 по 2009 гг. возрос на 
68% и составил в 2009 г. 1 283 млрд. евро

3
. 

                                                 
2 По данным Национального Статистического комитета Кыргызской Республики 
3http://www.factors-chain.com/?p=ich&uli=AMGATE_7101-2_1_TICH_L897700588 
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На мировом рынке все увеличивается число компаний, предоставляющих факторинговые услуги. При 
этом многие из них предлагают международные факторинговые услуги и являются дочерними компаниями 
международных банков или других финансовых институтов. 

Факторинг в мире стал общепризнанным финансовым инструментом для среднего и малого бизнеса, 
имеющим существенную поддержку со стороны государств и центральных банков по всему миру. Все большее 
количество экспертов осознают, что международный факторинг может помочь им стать более 
конкурентоспособными. 

Быстрый рост факторинговых услуг наблюдается в странах Азии и Латинской Америки. Такую же 
тенденцию имеют и страны Центральной и Восточной Европы. 

 Международный факторинг является стал наиболее эффективным инструментом для участников 
внешнеэкономической деятельности, позволяющих им с наименьшими рисками и издержками выходить на 
международные рынки товаров и услуг, уходить от таких форм расчетов , как аккредитив, документарное 
инкассо, и торговать на условиях открытого счета.  

Факторинг идеально подходит для компаний, которым банковское кредитование недоступно, что связано с 
высокими требованиями банков к финансовому состоянию заемщика и необходимостью предоставления залога. 

На сегодняшний день только 3 микрокредитных агентства и микрокредитные компании Кыргызской 
Республики имеют лицензии на право осуществления операций по факторингу и по финансовому лизингу

4
. 

В условиях социально-ориентированной рыночной экономики вопрос обеспечения жильем, как известно, 
решается путем создания современного рыночного механизма для того, чтобы значительная часть населения 
страны имела доступный и эффективный способ приобретения и улучшения жилья с учетом получаемых 
доходов и возможностей финансового сектора

5
. 

Реализация этого требует введения постоянно действующего, рыночного и перспективного механизма 
финансирования жилья на основе ипотечного кредитования. Национальным банком Кыргызской Республики 
предлагается модель ипотечного кредитования, которая предусматривает использование потенциала 
действующих коммерческих банков и введение нового финансового инструмента, позволяющего за счет 
мультипликационного эффекта многократно увеличить начальные инвестиции в ипотечное кредитование. 
Преимуществом предлагаемой модели является ее способность к самофинансированию, что обеспечивает 
непрерывный цикл рефинансирования жилья и жилищного строительства, ключевым элементом модели 
является Ипотечная компания - оператор вторичного рынка ценных бумаг. 

Принципиально важной особенностью предлагаемой модели ипотечного кредитования является то, что 
ипотечные кредиты должны выдаваться коммерческими банками в соответствии со стандартами, 
устанавливаемыми Ипотечной компанией. При этом, Ипотечная компания, имея в начальный период статус 
государственной, сможет установить стандарты кредитования на уровне общественно приемлемых и по 
процентным ставкам ниже рыночных, что обеспечит больший охват потенциальных заемщиков. По 
предварительным расчетам, стандарты ипотечного кредитования могут быть следующими: процентная ставка 
на уровне 12-14% годовых с возможным снижением в последующем по мере роста объемов кредитования и 
снижения инфляции; коэффициент покрытия или величина ипотечного кредита - 80% от стоимости 
приобретаемого жилья; срок кредитования - 15 лет. При этом, участие государства при формировании 
уставного капитала Государственной Ипотечной Компании (ГИК) позволяет рассматривать предлагаемую 
модель ипотечного кредитования как социальную ипотеку, использующей рыночный механизм 
рефинансирования (самофинансирования) ипотечных кредитов. 

Расчеты, проведенные НБКР (прилагаются), показали, что для обеспечения необходимого объема жилья 
через ипотечное кредитование, для ГИК требуется уставный капитал в размере 1 млрд.сом, с условием 
поэтапного его формирования в течение 5 лет по 200 млн.сом ежегодно.  

Схематично предлагаемая модель социальной ипотеки функционирует следующим образом: коммерческие 
банки выдают ипотечные кредиты на приобретение жилья в соответствии со стандартами ГИК и формируют 
закладные на приобретаемое в кредит жилье. Затем закладные по выданным кредитам выкупаются у банка 
Государственной Ипотечной Компанией и на их основе ГИК выпускает долговые ипотечные ценные бумаги, 
которые реализуются институциональным инвесторам (Социальный фонд, страховые компании, пенсионные 
фонды, коммерческие банки, другие институциональные инвесторы и физические лица). Вырученные средства 
могут быть снова направлены для дальнейшего финансирования новой партии ипотечных кредитов и, тем 
самым, создается механизм рефинансирования (самофинансирования) жилищного ипотечного кредитования. 
Необходимо отметить, что ключевым фактором данной схемы является то, что долговые ценные бумаги ГИК 
должны обладать свойством безусловной ликвидности для инвесторов. При этом, проценты по ипотечным 
кредитам в последующем могут быть значительно снижены, поскольку они являются частью стандартов ГИК и 
включают только затраты, устанавливаемые и строго контролируемые ГИК.  

Предлагаемая модель ипотечного кредитования позволяет обеспечить безрисковую деятельность 
Государственной ипотечной компании за счет обязанности коммерческого банка выкупить кредит, в случае 
возникновения проблем с его погашением. Дальнейшая возвратность такого кредита обеспечивается банком.  

Необходимо отметить, что данная модель не требует создания специализированного ипотечного банка, а 
вовлекает в процесс ипотечного кредитования все действующие коммерческие банки, давая им возможность 
диверсифицировать свои кредитные портфели. Кроме этого, создание нового банка требует инвестиций в 
уставный капитал по меньшей мере 300 млн.сомов, что представляется проблематичным для внутренних 
инвесторов, при этом все риски, связанные с ипотечным кредитованием, должны приниматься одним банком, в 
то время как в предлагаемой модели ипотеки, риски распределяются между всеми ее участниками. Для охвата 
ипотечным кредитованием всей страны ипотечный банк должен создать филиальную сеть, которая требует 
дополнительных инвестиций. Важным обстоятельством является и то, что действующие коммерческие банки 
уже имеют определенный опыт ипотечного кредитования. Совокупный кредитный портфель коммерческих 
банков на 1.04.05 года составляет 310 млн.сом, средняя процентная ставка - 20% и сроком до 5 лет.  

                                                 
4 По данным Национального Банка Кыргызской Республики 
5 Модель создания и внедрения ипотечного кредитования в Кыргызской Республике (предложения НБКР)  
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Создание Государственной Ипотечной Компании, являющейся, центральным звеном предлагаемой модели 
социальной ипотеки кредитования, позволит реализовать политику государства по развитию в Кыргызстане 
ипотечного кредитования и обеспечит решение жилищных проблем населения в долгосрочном периоде. 
Ожидаемые экономические последствия создания и функционирования ГИК следующие:  

 формирование рынка долгосрочных капиталовложений, развитие строительной и смежных с ней 
отраслей национального хозяйства; 

 развитие рыночной инфраструктуры, включающей таких участников системы ипотечного 
кредитования как страховые, риэлтерские, оценочные/рейтинговые компании, негосударственные пенсионные 
фонды, нотариат и других участников;  

 внедрение новых и альтернативных инструментов долгосрочного кредитования и рефинансирования 
долгосрочных кредитов;  

 решение социальных проблем населения путем поддержки тенденций к сбережениям;  
 формирование и укрепление отношений собственности, как основополагающих в рыночной 

экономике;  
 привлечение частных иностранных инвесторов, международных финансовых инвесторов и 

направление их на формирование солидного, надежного ипотечного фонда и других эффективных ипотечных 
инструментов.  

Для «запуска» предлагаемой самофинансируемой модели ипотечного кредитования необходимо принятие 
следующих основных мер:  

 учреждение Государственной Ипотечной компании, акции которой в последующем будут проданы 
частным инвесторам, что обеспечит возврат в бюджет первоначальных инвестиций в капитал ГИК;  

 принятие закона «Об ипотечных ценных бумагах», внесение изменений и дополнений в действующее 
законодательство для регулирования отношений по ипотеке и разработка нормативных актов, 
регламентирующих выпуск, обращение и статус безусловной ликвидности Государственных долговых 
ипотечных ценных бумаг ГИК.  

Таким образом, внедрение комплексной самофинансируемой модели ипотечного кредитования через 
запуск эффекта мультипликатора, станет толчком к дальнейшему развитию рынка капитала, коммерческих 
банков, институциональных инвесторов, рынка жилья и его инфраструктуры, что в совокупности является 
одним из важных факторов долгосрочной стабильности в Кыргызстане.  

 
Предлагаемые стандарты ГИК для ипотечных кредитов: 
 
1. Процентная ставка по ипотечным кредитам (ИК) - 12 - 14% годовых, в том числе:  
 3% - спред коммерческого банка;  
 2% - спред ГИК;  
 7-9% - доход инвесторов (покупателей ипотечных ценных бумаг).  
 
2. Процентная ставка плавающая, пересматривается 1 раз в год.  
 Коэффициент покрытия - 80% (от стоимости приобретаемого жилья);  
 Срок кредитования - 15 лет;  
 Отношение ежемесячных платежей по ипотечному кредиту к среднемесячным доходам заемщика 

(П/Д) - 35%;  
 
Основным препятствием обеспечения финансовыми ресурсами, несмотря на увеличение кредитов, все еще 

остаются условия кредитования. Высокие процентные ставки и требования по залогу рассматриваются 
частными фирмами в качестве основных ключевых препятствий. 

Не имея доступа к финансам, компании, особенно малые и средние предприятия, сталкиваются со 
значительными проблемами финансовых инвестиций для расширения и приобретения современных 
технологий. Как результат, оборудование остается устаревшим, и компании не могут ни конкурировать, ни 
расширять свою деятельность. Это является значительным препятствием для расширения экспорта и роста 
частного сектора. Помимо этого, не имея доступа к сберегательным услугам, бедные не могут 
соответствующим образом делать сбережения на потенциально трудные периоды времени или трудные 
события в их жизни. 

И, наконец, неэффективные и дорогостоящие каналы для денежных переводов снижают их 
экономическую стоимость, особенно в бедной и сельской местности, для которых они представляют 
критически важный источник доходов. 

Среди проблем обеспечения финансовыми ресурсами можно выделить следующие: высоко 
непривлекательные условия кредитования, неадекватная поставка финансовых услуг, большое количество 
малых фирм, неприемлемых для банковского финансирования, предвзятое отношение к сельскому 
кредитованию.  

Среди решений проблемы улучшения условий кредитования стоит выделить следующие: увеличение 
конкуренции в финансовом секторе, усовершенствование законодательных рамок для залогов, усиление 
регистров, обеспечение использования МСФО, поощрение использования моделей проставления баллов. Для 
увеличения и диверсификации поставки финансовых услуг необходимо содействовать внедрению новых 
продуктов финансирования, таких как законодательные, налоговые и другие реформы, увеличивать 
ликвидность, особенно у микрофинансовых институтов. 

Для увеличения количества небольших фирм, приемлемых для банковского финансирования необходимо 
предоставление технической поддержки и финансового образования для малого и среднего 
предпринимательства.  

И, наконец, для широкого доступа финансовых услуг по всей стране необходимо содействие 
реформированию почты, поскольку, почтовая сеть предоставляет идеальные пункты для обслуживания 
сельской местности. 
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Abstract 

There is no a dominant or universal rule for setting up an efficient and fair tax system. However, a number of 
recent researches on this topic show that the best choice for a developing or transition country is to create quite simple 
and easy-to-administrate tax system.  

Kyrgyz Republic has embarked on a new tax reform package, mainly, to achieve higher economic activity and to 
strengthen tax administration, etc. In line with this aim, the reduction in tax rates was assumed to be one of the core 
measures that would have a strong impact on economic growth, on expansion of the tax base and enhancement of the 
tax discipline.  

However, from our point of view, the main problem is not that of tax rates but the existing tax system itself with 
its general principles and forms. As a result, Kyrgyz tax system still poses several important challenges for 
macroeconomic stability. First, it does not raise enough revenue that leads to the permanent budget deficit. Second, it 
does not fully promote economic activity in the country, and a significant size of the shadow economy is a clear 
evidence of this statement.  

In this article, we formulate a key recommendation for further more successful tax reform in the Kyrgyz Republic. 
It is the following: the tax system in our country should be mainly based on a wide use of a lump-sum tax, i.e. the tax 
that is a fixed amount regardless of an economic agent‘s behavior. This recommendation has both a theoretical proof 
and a practical experience in Kyrgyzstan in textile industry and tourism.  

Key words: tax reform, lump-sum tax, economic efficiency  
 
 
Perspectives on setting up and development of a stable and competitive economy are inseparably linked with a 

country‘s fiscal policy. Thus, issues concerning tax system reforms are always at the centre of economic debates.  
Successful implementation of further steps in tax policy reforms requires both a deep analysis of reasons why tax 

system changes in the past have succeeded or failed, as well as search for possible future alternative decisions taking 
into account specific for each country characteristics and constraints. 

The Kyrgyz Republic has made major strides over the past years in reforming its tax system. Yet some 
shortcomings still exist, even after recent introduction of a new tax code which proposes the reduction of the VAT rate 
from 20% to 12%, decrease in total number of taxes, etc.  

1. Key reasons for reforming the tax system in Kyrgyzstan 
So, what are the key reasons for reforming the tax system in Kyrgyzstan? 
First, transition countries often have considerable challenges to collect taxes due to limited capacity of tax 

administration and weak legal culture of citizens. At the same time, numerous exemptions have become very common 
though they undermine the fiscal transparency, complicate the legislation that leads to additional compliance costs and 
create tax loop-holes. Hence, as Tanzi (1993: 18) fairly notes, experience with tax reforms in different countries shows 
that in transition countries the tax system that comes to be established should be simple and easy to administer. 
Anything that requires complex administrative procedures or a large number of filing taxpayers will not work.  

Second, recent studies (UNDP, 2006:3; Kerimkulova, 2008:49) have found that the size of the shadow economy in 
Kyrgyzstan has reached more than 50% of GDP. This fact implies a considerable additional source to increase tax 
revenue. And it is evident that tax reforms should necessarily include measures of encouraging economic agents to 
work in the formal sector.  

Third, while analyzing possible ways of further reforms in the tax system one should also take into account the so-
called marginal excess burden of taxation. The point is that when levied, most taxes affect decisions of economic agents 
to produce and consume and thus create distortions to the optimal resource allocation and as a whole additional indirect 
public costs. 

The estimation of the marginal excess burden of taxation in Kyrgyzstan (Kerimkulova, 2009:20) showed that in 
2003-2007 every 1 som collected as a tax distorted the optimal resource allocation in such a way that total public costs 
equaled to 1.15 som. Noteworthy that, according to the estimation, the tax reform in 2006, when the corporate income 
tax rate was reduced from 20% to 10% and a flat rate on personal income tax at the level of 10% was introduced, did 
not lead to the lowering of the marginal excess burden. 

When talking about ―popular‖ in many countries flat tax reforms we also would like to point out that the literature 
on this issue (Saavedra et al., 2007: 253-78; Ivanova A. et al., 2005:39; Stepanyan, 2003:1) affirms that 1) overall, there 
seems to be little evidence of a substantial improvement in income tax revenues simply resulting from reductions in tax 
rates, 2) in transition countries, the elasticity of the behavior of economic agents, in terms of labor supply, saving and 
investment, with respect to income tax rates is not large, and a reduction of the existing income tax rate is unlikely to 
lead to a notable expansion of economic activity. 

And fourth, it is well-known that a ―good‖ tax system should serve as a permanent source of budget revenue for 
financing government operations as well as for the promotion of economic activity. In the short term these two 
functions sometimes can be viewed as contradictory, i.e. while executing the fiscal part it might be difficult to expand 
the economic activity. In the long term, on the contrary, only sustainable business activity forms the basis for collecting 
tax revenue. 

The tax system in Kyrgyzstan does not fully implement these tasks. First, it does not raise enough revenue and this 
fact leads to the permanent budget deficit and increasing public debt. Second, it does not fully promote the economic 
activity in the country, and a significant size of the shadow economy is a clear evidence of this statement.  
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An important implication follows from the above discussion – under the given circumstances it is not enough to 
place the emphasis only on reduction in tax rates when designing and reforming the tax system in Kyrgyzstan. The main 
direction should be the introduction of a simple and easy-to-administrate tax system that will also correspond to such 
criteria as minimal excess burden and maximum promotion of a business activity in the formal sector.  

2. Lump-sum tax 
In economic theory there is such a type of tax as a lump-sum tax, i.e. the tax that is a fixed amount regardless of 

economic indicators (income, price, production volume, etc.) and therefore its collection does not depend on economic 
agent‘s behavior.  

In practice, the lump-sum tax can also exist in the form of certain types of presumptive taxes, property tax, land 
tax, etc. 

An important advantage of the lump-sum tax compared to other types of taxes is that it does not have any excess 
burden and, consequently, does not entail any efficiency loss. 

As mentioned by H. Zee in the IMF Tax policy handbook (1995: 25) ―a tax, except in the form of a lump-sum 
levy, reduces the consumer‘s welfare … The efficiency loss of a tax refers to the excess of the reduction in the 
consumer‘s welfare above and beyond that which can be accounted for by income loss due to payment of the tax … A 
lump-sum tax, which by definition does not distort relative prices, cannot have any excess burden …‖ 

The other major advantage is that lump-sum taxes may contribute to improving tax revenues performance.  
The key point in imposing a lump-sum tax with regard to promoting the economic activity is that economic agents 

are entitled to dispose of the whole profit after meeting their commitments in paying taxes, and after that there is no 
need to hide their sales or profit. This scheme significantly simplifies ―rules of play‖ both for tax bodies and enterprises 
and hence may enhance compliance and serve to better integrate the shadow economy in the formal economy.  

For theoretical evidence of advantages of a lump-sum tax it is better to consider also the following examples 
(Kydyraliyev, 2005; Kydyraliyev, 2008). 

Example 1: comparison of a lump-sum tax with an excise and VAT  
A market demand function for a good q is: qp 5,1300 ; the total cost function of a firm is 

qTC 905000 .  
Find: 
a) the level of price that will maximize profit and find the profit at that level; 

b) price and profit if VAT imposed at a rate of 20%; 

c) the amount of paid excise tax equal to the amount of paid VAT at a rate of 20%; 

d) price and profit if a lump-sum tax imposed at a level equal to the amount of paid VAT at a rate of 20%. 
The results of this example (table 1) are the clear evidence of advantages of a lump-sum tax compared to an excise 

tax and VAT. First, lump-sum tax does not distort the market volume and the level of price which remain the same as in 
the situation of absence of any tax. Compared to the situations with an excise tax and VAT, the price is lower and a firm 
gains a larger market space. Second, a firm‘s profit increase while tax payments to a state budget are equal (that was 
given by the example; in other examples there are situations when a lump-sum payments to a state budget increase). 
And third, lump-sum tax does not entail any excess burden. Besides, lump-sum tax is very easy to administrate. 

Table 1.Results from imposing VAT, an excise tax and a lump-sum tax `

TC = 5000 + 90q

p = 300 – 1,5q
absence of taxes VAT excise = 38 excise = 172 lump-sum tax

Price, p 195 204 214 281 195

Level of output, q 70 64 57 13 70

Profit, Pf 2 350 120 -66 -4 760 174

Tax revenue, T - 2 176 2 176 2 176 2 176

Excess burden - 54 240 4 934 -
 

Example 2: comparison of a lump-sum tax with income tax  
Now is the time to show that income tax, as well as lump-sum tax, does not reduce the level of output and sales 

and thus does not cause an increase in prices. 
Profit function TCMRPf   reaches its maximization level when 0 MCMRfP , where MR is 

marginal revenue and MC is marginal costs.  
In other words, profit maximization is gained at such a level of sales where marginal revenue and marginal costs 

are equal, MCMR  . In the situation when an income tax t is levied, the net profit is described by the 
function ))(1()1( TCMRtPft  . By making the derivative of this function equal to zero we get the same 
equation for finding the optimal sales level: 0))(1()1(  MCMRtfPt  or MCMR  . 

Hence, theoretically, profit tax is similar to lump-sum tax in that sense that it does not distort the market volume 
and the level of price. However, in practice, especially in transition countries, it is always difficult for tax bodies to 
determine the real profit level of an economic agent. Compared to other types of taxes, a profit tax usually creates 
higher compliance and collection costs. 

3. Experience of using the lump-sum tax in the Kyrgyz Republic 

Theoretical results of benefits from using the lump-sum tax are fully supported by practical experience in 

Kyrgyzstan as well – for example, in textile industry and tourism.  

The well-known case in Kyrgyzstan is that when after introducing the lamp-sum tax almost a whole clothing 

industry moved from shadow economy to the official. In 2008 compared to 2005, that is the year before introducing the 

lamp-sum tax, the pr o d u c t i o n  v o l u m e  in the clothing industry increased by about 4 times (graph 1). Such 

impressive figures are not only the results of increase in production as it is. The reason is seemed to be also in 

improvement in the official data – producers started to transfer from the unofficial economy.  
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Graph 1. Pr o d u c t i o n  v o l u m e  in the clothing industry of Kyrgyzstan 

Source: National Statistics Committee data
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It is also important to underline that before imposing a lump-sum tax the budget tax revenue raised from the 

clothing industry amounted to only 8 million som, while after – 30 million som.  
However, at the beginning of 2009 a new tax code came into force and the clothing industry was excluded from 

the list of enterprises that were allowed to pay the lump-sum tax. This amendment had an immediate negative effect on 
the industry‘s development indicators: in January-February 2009 the pr o d u c t i o n  v o l u m e  f e l l  b y  54.7%.  

It goes without saying that one of the reasons of such a drastic downturn was the global economic crisis that 
affected the clothing industry of Kyrgyzstan through the demand decrease from neighbouring countries (Kazakhstan 
and Russia). But still, from our point of view, it was the amendment in the tax legislation that undermined the 
sustainability of the overall development of the industry. This comes from the fact that the clothing production in 
Kyrgyzstan is mainly oriented for the middle class consumers, while the decrease in the consumption capacity is 
supposed to affect luxury goods first. Therefore, one should have expected at least neutral impact of the global 
economic crisis on the clothing industry‘s development.  

In response to that situation, in March 2009 the Government issued a new decree allowing the light industry 
enterprises to resume a lump-sum payments regime. Since that time the situation in the clothing industry has started to 
improve: in January-February 2010 the v o l u m e  pr o d u c t i o n  i n c r e a s e d  b y  79.4% compared to the 
indicator of the same period in 2009, and decreased only by 18.7% compared to the pr o d u c t i o n  v o l u m e  i n  
the same period in 2008 which was the highest one.  

Apart from the clothing industry, tourism is the other example of obvious benefits from using the lump-sum tax. In 
summer 2007, Issyk-Kul Lake resorts were allowed to pay taxes by making ―an agreement‖ with a tax body. According 
to this agreement each resort was obliged to pay some fixed amount to the state budget, and from a tax body‘s side there 
should not be any tax inspections for the duration of the agreement. In 2 years tax collection from lake resorts more than 
doubled (graph 2).  

Graph 2. Tax revenue from Issyk-Kul Lake resorts 
 

Source: Concept of Sustainable Development of Issyk-Kul (approved by President's decree #98, February 10, 2009)
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Unfortunately, in 2009 most of the resorts refused to pay taxes on the basis of the lump-sum taxation due to the 

article 370 of the new tax code that has prescribed an annual increase of the sum of the agreement by at least 25% 
compared to the last 3 years‘ payments. In other words, according to this article the lump-sum tax payment should 
increase at least by 25% annually, that is almost impossible from our point view, especially during the economic 
downturn. When defining the amount of the lump-sum tax, government should take very cautious and well-considered 
decisions. Otherwise, even the most attractive idea would remain only on paper. It is obvious that there should be a 
commitment to increase tax payments compared to previous periods, by for example 25% due to the assumption of 
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hidden income, but only at the first year of paying the lump-sum agreement. For the following years it would be enough 
just to set some automatic adjustment indicators, for example indexation for CPI inflation or deflator in any specific 
industry.  

 
4. Further steps in tax policy reforms in Kyrgyzstan 
Taking into account the above discussion, including experience with tax reforms in different countries, important 

characteristics of a tax system in transition countries, theoretical and practical advantages of using the lump-sum 
taxation, we suggest that the tax system in Kyrgyzstan should be mainly based on a wide use of lump-sum taxes.  

It goes without saying that the idea presented in this article is not an incontrovertible fact. But the logic of our 
recommendation proceeds from the fact that in Kyrgyzstan for establishing an effective and stable tax system there is a 
strong need to put a priority not on tax exemptions or tax rates reduction but more on systematic and structural changes 
that would provide a) incentives for economic growth, 2) transparent, simple and easy-to-administrate taxes, 3) increase 
in budget revenue collection.  

And the lump-sum tax fully corresponds to all these criteria.  
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Аннотация 

Целью научной статьи, являются дать оценку на тенденцию развития потенциала и перспективу 
использования солнечной энергии происходящего в цивилизованном мире, с целью распространения их 
достижений и использованию опыта в странах ЦА в том числе и в Кыргызстане. Призвать бизнес среду 
Кыргызстана и мирового сообщества, в совместном создании дополнительных рабочих мест, улучшить туризм, 
бизнес среду, сферу услуг, улучшить социально - экономическую инфраструктуру, посредством независимого 
энергообеспечения с использованием потенциала солнечной энергии, не только в строительстве частных домов 
и зданий, а в комплексе решений социально-экономических задач общества.  

Ключевые слова: Возобновляемые источники ресурсов, солнечная энергия, активные и пассивные дома, 
солнечные фотоэлектрические модули, нулевой энергоэффективный дом, фототермические и 
фотоэлектрические преобразователи света, полупроводниковые фотоэлементы, солнечные батареи, р-n-
переход, гетероструктурные полупроводники, величина фото-ЭДС.  

 
Abstract 

The aim of thıs paper, is to give the estimation for the tendency of developing potentials and perspectives using of 
the solar energy which is developed in civil world, with the target of spreading up its achievements and experiences in 
the Central Asian countries including Kyrgyzstan. 

To call business groups of Kyrgyzstan and the world community, to create additional workplaces, to improve 
tourism, business environment, sphere of services, to develop the socio-economic infrastructure, by means of 
independent power supply with using of potential of solar energy (radiation), not only in building of private houses and 
buildings, and in a complex of decisions of social and economic problems the society.  

Keywords: Renewable sources of resources, solar energy, active and passive houses, solar photo-electric modules, 
the zero power effective house, photo thermal and photo-electric converters of radiations, semi-conductor photo cells, 
solar batteries, r-n-transition, heterostructural semiconductors, quantity of photo- electric current.  

 
 
Как показал энергетический кризис 2008-2009 гг. в Кыргызской Республике, надеется только на огромный 

водный потенциал для производства энергии также неустойчива в связи с ее зависимостью от природно-
климатических факторов, которое связано также с глобальным потеплением климата, циклическим изменением 
водного потенциала и т.др. причинами. 

Поэтому Кыргызская Республика, как одна из «водных держав» в Центральной Азии в дальнейшем, также 
как и все мировое цивилизованное общество должно ориентироваться на развитие Возобновляемых 
Источников Энергии (ВИЭ).  

Крупномасштабное использование ВИЭ в Кыргызской Республике может оказать большое влияние на 
эффективную реализацию стратегии развития страны за счет снижения ее зависимости от импорта топлива и 
развертывания программы борьбы с бедностью с помощью создания местных систем производства энергии.  

Ниже в табл. 1 приведены потенциал по возобновляемым источникам энергии в КР. 
 

Потенциал ВИЭ в Кыргызской Республики 2010-г. 

Табл.1  
Тип Технический потенциал Экономический потенциал Рыночный потенциал 

 тепло электричеств

о 

тепло электричество тепло электричество 

 ТДж/год ГВтчас/год ТДж/год ГВтчас/год ТДж/г

од 

ГВтчас/год 

Ветровая энергия 0 2400 0 36 0 0 

Солнечная энергия 12887, 4 0, 071 1640, 5 0 44, 7 0 

Мини ГЭС 0 6800 0 876 0 282 

Энергия Биомассы 10259 593 2780, 4 195, 2 187, 23 2, 63 

сумма 23146, 4 9793, 07 4420, 9 1107, 2 231, 93 284, 63 

Итого, ТДж/год  58401, 45 

 

8406, 82 

 
1256, 60 

Источник НПО «Юнисон» 

 
При этом, нам бы хотелось подробно остановиться на актуальности и перспективности использования 

солнечной энергетики, на сегодняшний день на которого обратили внимание все ученые и специалисты по ВИЭ 
и осуществляется государственные программы по развитию солнечной энергетики наряду с другими видами 
развития ВИЭ.  

В этом плане будущее солнечной энергии - которая сейчас широко применяется в развитых странах при 
строительстве «нулевых» энергоэффективных домов частного и многоэтажного строительства очень велик, 
если мы возьмем в расчет то что, по подсчетам специалистов мировые запасы невозобновляемых источников 
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энергии в планете весьма скудны и составляют по нефти 50 лет, газу – 60 лет, а по углю – 200 лет, то поневоле 
человечество должно ориентироваться в будущем на извлечение энергии от других альтернативных источников 
энергии, взамен все уменьшающего углеродного запаса планеты.  

Таким образом, наряду с другими видами получения энергии ВИЭ, к солнечной энергии предоставляется 
большая перспектива в будущем, особенно она сейчас приобрела актуальность в строительстве нулевых 
энергоэффективных домов в развитых странах, которое также необходимо развивать и в развивающихся 
странах. В особенности в Кыргызстане и в других Центрально-Азиатских (ЦА) государствах, которые богаты 
солнечными ресурсами и имеющие название как солнечные страны.  

 При этом, нам ученым необходимо обратить внимание всего сообщества бизнес среды и населения КР, 
научного сообщества, инвесторов работающих в сфере распространения технологии использования солнечной 
энергии, компаний заинтересованных и нуждающихся о независимом энергообеспечении. Особенно это 
касается, предпринимателей которые развивают туризм и сферу услуг в отдаленных живописных горных 
местностях, где нет централизованное энергоснабжения. Независимому энергоснабжению крайне нуждаются 
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в отдаленных сельских местностях, военно-пограничные заставы и 
бизнесмены мечтающие построить нулевые энергоэффективные дома, для чего сегодня есть определенный 
спрос на рынке Кыргызстана. 

Целью научной статьи, также является исследование тенденции развития потенциала и перспективы 
использования солнечной энергии, происходящего в цивилизованном мире, с целью распространения их 
достижений и использования опыта в странах ЦА в том числе Кыргызстана, для создания дополнительных 
рабочих мест, улучшить туризм, бизнес среду, сферу услуг, социально - экономическую инфраструктуру, 
посредством независимого энергоснабжения с использованием потенциала солнечной энергии, не только в 
строительстве частных домов и зданий, а в комплексе решений социально-экономических задач. 

 
Что такое нулевой энероэффективный дом? 

Энергоэффективный дом – здание, основной особенностью которого является малое энергопотребление 
и почти полная энергонезависимость. Нулевой дом, или пассивный дом (англ. passive house) – 
энергоэффективное здание, соответствующее наивысшему стандарту энергосбережения в мировой практике 
индивидуального и многоэтажного строительства. Для пассивного дома энергопотребление составляет около 
10% от удельной энергии на единицу объема, потребляемой большинством современных зданий. 
Незначительное отопление требуется лишь в период отрицательных температур.  

Кроме того, нулевые дома очень комфортны и экологически благоприятны для человека. На сегодняшний 
день такие сооружения – самые удобные и современные типы зданий. В них автоматически поддерживается 
оптимальная температура, влажность и чистота воздуха, что превращает жизнь в такого рода домах в 
удовольствие. С учетом того, что люди около 60% своего времени проводят в помещениях, значение таких 
объектов для поддержания высокого качества жизни трудно переоценить. Микроклимат такого здания 
способствует продлению жизни человека. 

Сейчас многие архитекторы мира, включая самых известных, взращивают идею создания жилых домов и 
офисных зданий с нулевым или почти нулевым энергопотреблением. Некоторые энтузиасты вкладывают 
множество денег и усилий, и строят собственные «нулевые» дома. Например, не так давно один американец 
вложил 300 тысяч долларов (что не так и много для подобных проектов), и построил себе дом, который 
действительно не потребляет энергию, и не подключен ни к водопроводу, ни к электросети. Дом обеспечивает 
себя сам… Но что бы вы сказали, если бы услышали о том, что существует уже реальное здание, которое 
вырабатывает энергии в пять раз (!) больше, чем потребляет? «Фантастика», — подумал я, прочитав о таком 
доме здесь. Оказывается, совсем не фантастика, а реальность сегодняшнего дня. Этот дом действительно очень 
футуристичный, если так можно выразиться — он использует солнечную энергию по максимуму, вращаясь 
вместе с солнцем.  

Таким образом, солнечные панели всегда получают максимальный поток света, а продвинутые системы 
дневного освещения позволяют жителям не включать дополнительный свет. Кроме солнечных батарей, 
используются также термальные трубки для нагрева воды (таких систем очень много в Турции — практически 
каждый дом и отель снабжены подобными системами нагрева воды).  

В общем, данная система позволяет причислить это творение архитекторов к реальным «нулевикам». 
Кроме того, система вырабатывает энергии в пять раз больше, чем может потребить — а ведь ни одно здание до 
сих пор не может похвастаться тем же. В США и других странах, как известно, подобные системы могут быть 
подключены к электросети какой-либо энергокомпании, которая платит денежку за каждый вложенный ватт. 
Таким образом, жители дома могут не только ничего не тратить на электрообеспечение, но еще и зарабатывать. 
В целом нулевые дома – наиболее удобные, современные и эффективные типы зданий. Наибольшим 
практическим опытом реализации проектов нулевых домов обладают страны Западной Европы. На 
сегодняшний день построены тысячи подобных сооружений.  

 
Опыты развитых стран в строительстве нулевых энергоэффективных домов  

В Германии солнечная энергия получила значительную господдержку. Там действует крупнейшая в мире 
программа финансирования данной сферы под названием "Программа ста тысяч солнечных крыш", которая 
предусматривает субсидии инвесторам в размере 500 млн евро. Стимулом для развития солнечной энергетики 
(так же, как и ветроэнергетики) в большинстве стран ЕС являются компенсации к тарифам. Наибольшие 
компенсации предоставляют ФРГ и Португалия, а также частные поставщики в Люксембурге. Но, конечно же, 
на юге Европы возможностей для использования солнечной энергии больше, чем на севере. Поэтому лидером 
здесь является та самая страна, в которой, если верить знатокам, есть все: около 1/3 мощностей солнечной 
электроэнергетики Евросоюза работает в Греции.  

Расположено сие чудо в Германии, городе Фрейбург. Возможно, его создатель, Ralph Disch, никогда бы не 
построил ничего подобного, если бы 25 лет назад правительство не засобиралось строить АЭС поблизости. 
Архитектор приложил максимум усилий, чтобы помешать этому, и преуспел. В результате также появился и 
Helitrope (первый в мире «солнечный» дом, который вырабатывает энергию). Здание вращается на 180 
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градусов, на крыше установлены солнечные батареи в 6, 6 кВт.  
Как уже говорилось, на крыше идет также нагрев воды, который идет на обогрев дома в холодное время 

года и в ванные и душевые жителям здания. И еще — здание собирает дождевую воду, пуская на нужды 
обитателей Helitrope. 

 
О системе работы фототермических и фотоэлектрических преобразователей света 

Существуют два основных способа преобразования солнечной энергии: фототермический и 
фотоэлектрический. В первом, простейшем, теплоноситель (чаще всего вода) нагревается в коллекторе (системе 
светопоглощающих труб) до высокой температуры и используется для отопления помещений. Коллектор 
устанавливают на крыше здания так, чтобы его освещенность в течение дня была наибольшей. Часть тепловой 
энергии аккумулируется: краткосрочно (на несколько дней) - тепловыми аккумуляторами, долгосрочно (на 
зимний период) - химическими. Солнечный коллектор простой конструкции площадью 1м 

2
 за день может 

нагреть 50-70 л воды до температуры 80-90°С. Работающие по такому принципу типовые гелиоустановки 
снабжают горячей водой многие дома в южных районах.  

И все же будущее солнечной энергетики - за прямым преобразованием солнечного излучения в 
электрический ток с помощью полупроводниковых фотоэлементов - солнечных батарей. Еще в 30-х годах 
прошлого века, когда кпд первых фотоэлементов едва доходил до 1%, об этом говорил основатель Физико-
технического института (ФТИ) академик А. Ф. Иоффе. Предвидение ученого воплотилось в жизнь в конце 
1950-х годов с запуском искусственных спутников Земли, главным энергетическим источником которых стали 
панели солнечных батарей.  

В фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии используется кремний с добавками других 
элементов, образующих структуру с р-n-переходом. Схема работы полупроводникового кремниевого 
фотоэлемента достаточно проста: в р-слое полупроводника создается "дырочная" (положительная) 
проводимость, а в n-слое - электронная (отрицательная). На границе слоев возникает потенциальный барьер, 
препятствующий перемещению носителей (электронов и "дырок") из одного слоя в другой (в таком 
стационарном состоянии ток не течет по всему полупроводнику). Когда же на фотоэлемент падает свет (поток 
фотонов), фотоны, поглощаясь, создают пары электрон-"дырка", которые, подходя к границе слоев, понижают 
потенциальный барьер, давая возможность носителям беспрепятственно проходить из слоя в слой. В 
полупроводнике возникает наведенная электродвижущая сила (ЭДС), и он становится источником 
электрического тока. Величина фото-ЭДС будет тем больше, чем интенсивнее световой поток. Эффективность 
современных кремниевых (а также на основе арсенида галлия) фотоэлементов достаточно высока (их кпд 
достигает 10-20%), а чем выше кпд, тем меньше требуемая площадь солнечных батарей, которая даже в малой 
энергетике составляет десятки квадратных метров. Большим достижением полупроводниковой 
промышленности стала разработка кремниевых фотоэлементов, обладающих кпд до 40%.  Последнее 
важное направление в развитии солнечной энергетики - создание более дешевых и удобных 
фотопреобразователей: ленточных поликристаллических кремниевых панелей, тонких пленок аморфного 
кремния, а также других полупроводниковых материалов. Самым высокоэффективным из них оказался 
алюминий-галлий -мышьяк, его промышленная разработка только начинается. Большую перспективу 
открывают гетероструктурные полупроводники, эффективность которых в два раза выше, чем простых 
кремниевых образцов. За открытие гетероструктур и их внедрение продолжатель работ А. Ф. Иоффе директор 
ФТИ академик Ж. И. Алферов получил в 2000 году Нобелевскую премию (см. "Наука и жизнь" № 4, 2001 г.). 
Таким образом, признанные во всем мире отечественные полупроводники - это та база, на основе которой 
можно успешно развивать солнечную энергетику.  

 
Концепция "солнечного дома" 

За последние 15-20 лет "солнечные" дома стали расти как грибы после дождя (за исключением конечно 
развивающих стран). В самом простом и наиболее распространенном варианте большая часть энергетических 
потребностей такого дома обеспечивается солнечным светом и теплом, за счет чего затраты других 
энергоносителей снижаются на 40-60% (в зависимости от конструкции здания и его местоположения). А 
"солнечный" дом, оснащенный эффективной тепловой установкой, может полностью удовлетворить запросы 
его обитателей в тепле и свете даже без использования других источников энергии. И при этом - никаких 
отключений и перебоев в подаче электроэнергии, никаких проводов извне, никаких счетчиков, никаких запасов 
дров, угля или мазута.  

Главное в концепции "солнечного" жилого дома - максимальное, исходя из особенностей местности и 
климата, использование солнечного излучения, превращение его в тепло и сохранение тепловой энергии в доме 
с наименьшими потерями. Реализация такого подхода дает значительную экономию средств и улучшает 
экологическую обстановку (за счет минимального применения всех других источников энергии): в атмосферу 
выбрасывается меньше продуктов горения, дороги освобождаются от тяжелого транспорта, перевозящего 
миллионы тонн топлива, леса сохраняются от вырубки на дрова и т. д.  

Существуют пассивная и активная системы энергосбережения "солнечного" дома. 
Первая из них предусматривает использование некоторых архитектурно-строительных приемов на стадии 

проектирования: ориентация дома по оси юг-север; отсутствие затенения южной стены; наличие северной 
пологой стены с минимальным количеством окон, наличие остекленной южной стены (окна с двойными или 
тройными рамами и воздушной прослойкой толщиной 10 мм между стеклами, способствующей термоизоляции. 
С этой же целью между стеклами можно установить жалюзи, которые будут закрываться вручную или 
управляться термостатом по разности внутренней и наружной температур); усиленная термоизоляция 
наружных стен; обустройство тепловых тамбуров на входе; наличие за остекленной южной стеной массивной 
стены, служащей аккумулятором дневного тепла (стена Тромба); организация в подвальном помещении 
воздушного теплообменника (в виде ящика с гравием или емкости с водой), аккумулирующего до 80% тепла из 
выходящего наружу "отработанного" воздуха; использование теплиц и помещений с верхним дневным светом 
(атриумов), играющих роль тепловых аккумуляторов.  

Перечисленные технические приемы лишь незначительно (на 5-10%) увеличивают стоимость 
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строительства, но при этом более чем вдвое снижают затраты на отопление жилья.  
Активная система энергосбережения "солнечного" дома - это тепловые солнечные коллекторы, панели 

фотоэлектрических элементов (солнечные батареи), регулировочная автоматика, компьютер, управляющий 
тепловым и световым режимами, и другая высокоэффективная техника для максимального усвоения солнечной 
энергии.  

 
Нулевой энергоэффективный дом Рис. 1 

 
 

Общая схема СФЭМ с гибридными установками Рис. 2 

 
 
Реализованных проектов "солнечных" домов, частично или полностью обеспечивающих себя солнечной 

энергией, в мире довольно много. Их строят не только в теплых краях (Египет, Израиль, Турция, Япония, 
Индия, США) и в странах с умеренным климатом (Франция, Англия, Германия), но и во многих северных 
регионах (Швеция, Финляндия, Канада, Аляска). Ежегодно в западных странах вводятся сотни тысяч 
квадратных метров жилья в энергосберегающих "солнечных" домах. Специализированные предприятия 
выпускают для них оборудование и материалы, а строительством занимаются крупные фирмы, такие, 
например, как Concept Construction (Канада) или Enercon Building Corporation (США). Во многих передовых 
странах развитие "солнечного" домостроения стало одним из направлений государственной политики. 
Вопросами энергосберегающего строительства занимаются ЮНЕСКО, Европейская комиссия ООН, 
Департамент энергии США. Создана и успешно действует всемирная организация по развитию и 
распространению энергетических технологий ОРЕТ. Международное общество по солнечной энергии ISES, 
образованное еще в 1954 году, издает журнал "Solar Energy" по вопросам усвоения и рационального 
использования солнечной радиации.  

Особенно широко внедряются "солнечные" дома в Германии. Согласно прогнозу группы немецких 
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ученых, уже в 2005 году начнется массовое строительство домов с тепловыми коллекторами и 
фотоэлектрическими панелями на крышах и фасадах зданий. (По тому же прогнозу, к 2015 году число 
электромобилей в мире превысит число машин на бензине.) По-видимому, мы стоим на пороге бурного 
развития солнечной энергетики. 

В странах Евросоюза принята программа, согласно которой к 2020 году 20 процентов энергии должно 
добываться за счет возобновляемых источников энергии. В странах Скандинавии (Дания, Голландия) до 60 
процентов энергии уже добывается таким образом. В Китае используют технологии переработки 
животноводческих отходов, благодаря которым 30 миллионов семей (!) полностью обеспечивают себя газом, 
теплом, удобрениями.  

Потенциал солнечной энергии в Кыргызстане также огромен, только в одной Иссык-Кульской котловине 
солнце светит почти триста дней в году. По подсчетам ученых в Таджикистане энергия солнечного излучения 
составляет -3-103 млрд.кВт. ч/год, полагаем что потенциал солнечного излучения в Кыргызской Республике 
особенно не отличается от Таджикистана. 

Исходя из всего выше изложенного, мы ученые КГТУ им. И. Раззакова, Центра по развитию ВИЭ в 
Кыргызстана, призываем всего сообщества бизнес среды III Международного Конгресса 
«Предпринимательства» к тесному взаимовыгодному сотрудничеству, в развитии и распространении 
передовых технологий по солнечной энергетике, с использованием научных разработок местных ученых, 
научных достижений и опыта и потенциала применении солнечной энергии в строительстве частных «нулевых 
домов», частных пансионатов, туристических комплексов расположенных вдали от централизованного 
энергообеспечения, и других зданий и сооружений в будущем осознавая, что энергия будущего действительно 
принадлежит к энергию Солнца.  

К сожалению, основная масса потребителей не готова к использованию новых технологий и технических 
средств. Следовательно, следует преодолеть этот барьер путем методического обучения, пропаганды, 
разъяснения и доведения этих технологий до широкого круга потребителей, т.е. необходима широкая, в 
масштабе всей республики, обучающая и разъяснительная работа, в чем и заключался участие в данном III 
Международном Конгрессе «Предпринимательства», чтобы привлечь также внимание мирового сообщества, 
ученых и специалистов работающих в этой области, участвующих в нем предпринимателей и бизнесменов, 
которые являются «локомотивом» движения общества.  

Необходима фундаментальная и тщательная проработка рынка сбыта, которая является самостоятельной 
наукой со своими методами, закономерностями и т.д., поэтому необходимо организовать работу в этом 
направлении со всеми заинтересованными сторонами с привлечением международных финансовых институтов. 
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Тезис 
Наша страна должна научиться эффективно управлять таким важным для экономики ресурсом как 

недвижимость и постараться обеспечить возможность каждому трудящемуся купить в кредит квартиру. 
Поэтому для обеспечения роста экономики нашей страны и, следовательно, достойного уровня жизни ее насе-
ления, необходимо всемерно развивать ипотеку как важный для экономики элемент. Именно необходимость 
исследования нынешней ситуации в сфере ипотечного кредитования обусловила написание данной статьи. 

Ключевые слова: Ипотека, недвижимость, предпринимательство, инвестиция  
 

MORTGAGES AND ENTREPRENEURSHIP IN KYRGYZ REPUBLIC PROBLEMS AND PROSPECTS 
Abstract 

Our country must be learning effectively management of Real Estate and to try give opportunity to each of works 
will buy an apartment on credit. We must develop mortgage as the important element for economy and for the growth 
of our country economy and hence high level of peoples living. Necessity of research mortgage was caused writing this 
article.  

Keywords: Mortgage, real estate, entrepreneurship, investment 
 
 
Банки неохотно кредитуют индивидуальных предпринимателей и даже собственников бизнеса под 

предлогом отсутствия фиксированного заработка и высоких финансовых рисков. А если и выдают кредиты - то 
на заведомо более ущербных условиях. Например, выдают ипотеку на срок не более 5 лет, дольше 
рассматривают заявки, требуют предоставить расширенный пакет документов, подтверждающий 
платежеспособность. Зачастую в него входят учредительные документы, свидетельства о регистрации, справки 
о состоянии счетов, договоры с контрагентами, налоговые декларации, выписки об оборотах по банковским 
счетам, о состоянии ссудной задолженности и пр. Шансы получить ипотеку возрастают у индивидуальных 
предпринимателей со стажем (от 2 лет).  

В настоящее время в Кыргызстане остро стоит жилищный вопрос. Желание улучшить свои жилищные 
условия, естественное для любой семьи, часто натыкается на столь же естественное препятствие - нехватку 
денег. И вполне состоятельные люди хотят поменять свое жилье на более подходящее их социальному статусу 
и растущим требованиям к качеству квартир. В основе его решения лежит задача развития системы ипотечного 
кредитования. Ипотечное кредитование приобрело особую актуальность в Кыргызской Республике в последние 
года, хотя закон об ипотеке был принят еще в 1999 году. С позиции закономерностей развития банковского 
хозяйства ипотечное кредитование является неотъемлемой частью рыночной экономики и имеет свои 
особенности. На банковском языке ипотека - это приобретение недвижимости за счет средств кредита или 
займа, которые предоставляются банком или финансовой кредитной организацией /1/. При этом приобретенное 
жилье находится в обеспечении исполнения долгового обязательства. Неплатежи по жилищным ипотечным 
кредитам происходят гораздо реже, все зависит от того, насколько банки правильно подходят к определению 
платежеспособности заемщиков. Иными словами, ипотека является разновидностью имущественного залога. 
Сам термин "ипотека" этимологически обозначает залог недвижимого имущества /2/. То, что залогом выступает 
недвижимость, существенно облегчает Залогодержателю контроль за сохранностью предмета залога, но 
усложняет реализацию залога в случае непогашения кредита, так как недвижимость не относится к 
высоколиквидным активам. Под термином "ипотечное кредитование" понимается система, которая включает в 
себя как элементы ипотечной системы, так и элементы рефинансирования кредиторов, выдавших ипотечные 
кредиты /3/. Существует несколько подходов, определяющих ипотечное кредитование и рынок, на котором 
формируются спрос и предложение на ипотечные кредиты. Определение термина "ипотечное кредитование" в 
узком смысле подразумевает разновидность потребительского кредитования, являющегося сегментом ссудного 
рынка. В широком смысле ипотечное кредитование рассматривается как целостный механизм, который 
совмещает интересы заемщиков и кредиторов и включает инвесторов, риэлторов, застройщиков, страховые 
компании и других субъектов рынка. И здесь правильнее говорить о системе ипотечного кредитования как 
многофакторной модели, включающей и сам процесс выдачи ипотечных кредитов, и механизмы привлечения 
финансовых ресурсов с рынка капиталов, и операции на рынке недвижимости.  

Ипотечный рынок - это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых банками и другими учреждениями 
заемщикам с целью приобретения жилья под залог этого жилья, и финансовых активов, размещаемых на рынке 
с целью привлечения ресурсов в ипотечное кредитование. Рынок ипотечного кредитования подразделяется на 
первичный и вторичный. На первичном рынке выдаются и могут быть проданы ипотечные кредиты. На 
вторичном рынке происходит продажа прав на получение процентного дохода по кредитам через выпуск 
специальных ценных бумаг, приобретение которых и предоставляет это право. Ипотечные кредиты 
предоставляются на длительные сроки, обычно на 10-30 лет. Длительный срок растягивает погашение кредита 
во времени, уменьшая таким образом размер ежемесячных выплат. При покупке квартиры в ипотеку 
необходимо иметь сумму в размере 30 % в качестве участия собственными средствами, оставшуюся сумму 
выдает банк. Схема работы банков следующая: заключаются кредитный договор, договор залога (ипотеки) 
недвижимости, производится оценка залога, договор нотариально заверяется и регистрируется в органах 
Госрегистра. На сегодняшний день Госрегистром предпринимаются меры по упрощению процедуры 
регистрации сделок по ипотеке, в связи с чем разработано Практическое руководство по государственной 
регистрации прав, ограничений (обременений) на недвижимое имущество, в котором чѐтко определѐн порядок 
и перечень необходимых документов при регистрации прав на недвижимое имущество и при неисполнении 
заемщиком обязательств по кредитному договору начинается длительная по времени процедура обращения 
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взыскания на заложенную недвижимость, сопряженная с многочисленными издержками. Между тем для 
населения Кыргызстана жилищное кредитование является наиболее эффективной инвестицией.  

Сегодня ипотечные кредиты в Кыргызстане предоставляют как минимум 5 коммерческих банков, 
процентные ставки по ипотечным кредитам в банках варьируют от 14 до 22 % годовых, в зависимости от 
условий и сроков кредитования. Максимальный срок ипотечного кредита - 7 лет. Из них Кыргызкредит банк 
предоставляет ипотечный кредит на покупку жилья сроком до одного года. Причем клиент должен оплатить не 
менее трети его стоимости, а 70% средств дает банк. При этом жилье оформляется в собственность клиенту и 
выступает в качестве банковского залога до погашения кредита. 

Энергобанк работает по другой схеме: ипотечный кредит дает сроком до пяти лет с условием, что 
оплачивает не менее 30% стоимости приобретаемого жилья до получения кредита. Приобретаемое жилье 
оформляется в собственность банка до погашения кредита, клиент пользуется жильем весь кредитный период. 

А также кредиты предоставляют Казкоммерцбанк, Халык банк, фонд «Бай -Тушум», Кыргызская селско-
финансовое корпорация, и др. 

Однако, доступно ли ипотечное кредитование для населения Кыргызстана?  
По данным Нацстаткома, более 166 тысяч семей в республике нуждаются в улучшении жилищных 

условий /4/. Ипотека в основном предназначена для верхней части среднего класса, то есть для тех, кто имеет 
стабильный доход. У большей части населения нет просто средств на авансовый взнос. Для нее должна 
действовать система сберегательных строительных накоплений (ссудно-сберегательные жилищные кассы). То 
есть человек в течение какого-то времени накапливает средства в сберегательном банке, а потом в этом же 
банке берет ипотечный кредит. Подобной системой могут воспользоваться 25-30% граждан. В настоящее время 
ипотечный кредит могут взять 10% граждан, до 30% - через систему строительных сбережений, а остальной, 
менее обеспеченной, части населения жилищное кредитование недоступно. Можно увеличить доступность 
ипотеки для менее обеспеченных людей, но тогда, считают банковские эксперты, оно должно субсидироваться 
государством. Реальную отдачу от ипотечного кредита можно проиллюстрировать на конкретных цифрах. 
Известно, что наличные деньги с течением времени обесцениваются из-за инфляции, в том числе и накопления 
в валюте. Три процента годовых - реальная инфляция американского доллара. Таким образом, на каждые 100 
долларов, отложенных сегодня, через 10 лет можно купить на 24% меньше товаров. Значит, реальная стоимость 
квартиры, приобретенной по ипотечному кредитованию, сокращается на четверть. Получается, покупка жилья 
в кредит - это один из немногих видов долгосрочных инвестиций, но, в Кыргызстане этот вид пока остается 
слабым и неразвитым.  

Какие же барьеры существуют для развития ипотечного кредитования в республике? 
Главной проблемой, сдерживающей развитие ипотечного кредитования, является слабая банковская 

система, т.е. отсутствие долгосрочных и дешевых финансовых ресурсов, для выдачи ипотечных кредитов. Это 
привело к тому, что у нас высокие процентные ставки, короткие сроки и первоначальный 30 – процентный 
взнос по силам далеко не каждому, учитывая низкие доходы населения. Помимо стоимости кредита на 
залогодателя ложатся расходы, связанные с оформлением сделки, подготовкой документов и т.д. Все это, в 
конечном счете, выливается в тяжкое финансовое бремя для лица, решившегося взять ипотечный кредит. 
Поэтому кредиты недоступны для населения. Недостаточно развит рынок ценных бумаг, нет корпоративных 
инвесторов, согласных на низкую доходность по ипотечным закладным. Также проблемой является, 
несовершенство ипотечного законодательства, отсутствие прямой государственной поддержки. Кыргызское 
правительство не имеет возможности выделять из дефицитного бюджета необходимые средства на поддержку 
семей желающих приобрести жилье. Поэтому должны работать над проектами, которые смогут создать 
механизм позволяющий развить ипотеку рыночными методами, привлечь в экономику «дешевые деньги» и 
создать продукт строительной инвестиции. Должны создаваться государственные спец. учреждения по ипотеке, 
которые будут выпускать ценные бумаги, облигации, которые размещались бы на внутреннем и внешнем 
финансовых рынках.  

Активная деятельность государства чрезвычайно важна для развития ипотеки, и только грамотная 
политика государства по улучшению действующего законодательства, по выделению необходимых 
финансовых средств и созданию целого комплекса мер поддержки ипотеки может привести к положительному 
результату. 

Правильный выбор жилищной политики является стратегическим решением эффективного становления и 
развития института ипотеки, важным фактором создания стабильной кредитно-финансовой системы. 

В настоящее время ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых странах не только 
является основой улучшения жилищных условий, но и оказывает существенное влияние на экономическую 
ситуацию в стране в целом.  

И, несомненно, что развитие рынка ипотечного кредитования в Кыргызстане позволит гражданам 
республики решить проблему жилья, будет стимулировать спрос на рынке недвижимости и строительства, а 
также послужит устойчивой финансовой основой для банковской и страховой индустрии.  

Но, для этого необходимо: 
- подробное изучение зарубежного опыта с учетом кыргызских условий. Хорошим примером может 

служить и небольшой опыт России; 
- проводить массово разъяснительные работы по ипотечному кредитованию; 
- сделать доступным получение кредита (без посредников, т.е. банк и кредитополучатель); 
-стабильность в нормативно-правовой сфере; 
- политическая стабильность. 
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