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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimlerinin kişilik özellikleri açısından 

değerlendirilmesi 
 

 Lutfiye ÖZDEMIR a, Sevinç KARADAG b  
a İnönü Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Malatya, 44280, Türkiye 

b Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bişkek, Kırgızistan 
 

Özet 

 
Bu araştırma, Manas Üniversitesi öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ki şilik özellikleri açısından değerlendirmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Bu evren arasından 
581 öğrenci örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Girişimcilik Eğilimi ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda otonom kişilik özelliği ve hatta onun alt boyutları ile girişimcilik eğilimi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunurken sosyotropik kişilik özelliği ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki 
görülmemiştir.  

Keywords: Girişimcilik eğilimi, kişilik, otonomi, sosyotropi, üniversite öğrencisi 

© 2013 Published by SDU. 

1.Giri ş 
 
Geçiş ekonomisi kapsamındaki ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında girişimcilik yadsınamaz bir öneme 
sahiptir (Chelariu ve ark., 2008). Çünkü bu ülkelerin içinde bulundukları; yoksulluk, üretimin yetersizliği, 
işsizlik, yüksek enflasyon  ve aşırı borç yükü gibi sorunların çözümlenebilmesi ve ekonomik kalkınmanın 
sağlanabilmesi (Knight, 1997), girişimciliğe ve girişimci kişilerin varlığına bağlıdır. Bu da, doğuştan sahip 
olunan kişilik özelliklerinde bulunan girişimcilik potansiyeli ve girişimci ruhu olan kişilerin ortaya 
çıkarılabilmesi ve pazar alanına yönlendirilmesi ile sağlanabilir.  

 
Bu araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini sosyotropik ve 
otonomik kişilik özellikleri açısından araştırmayı amaçlamaktadır. Son yıllarda girişimcilik ve girişimci kişilerin 
özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Söz konusu araştırmalarda 
girişimci tiplerin yanı sıra potansiyel girişimcilere yönelik ilginin de arttığı gözlenebilir. Bunların içerisinde, 
girişimcilik eğilimleri merak edilen gruplardan biri de üniversite öğrencileridir.  Çünkü günümüz koşulları 
altında üniversite öğrencileri potansiyel girişimciler olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda girişimcilik, birey 
ve toplum için değer yaratan, ekonomik fırsatlara cevap veren veya ekonomik fırsatlar yaratan bireyler 
tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde değişikliklere neden olan bir süreçtir 
(Yılmaz ve Sünbül, 2009: 196). Diğer taraftan araştırmanın amacı bağlamında girişimcilikle ili şkilendirilen 
sosyotropi ve otonomi, kişili ğin önemli iki boyutu olarak Beck ve arkadaşlarının (1983) bilişsel kuramında yer 
almaktadır. Bu kuramda sosyotropi, bireyin diğerleri ile pozitif etkileşim gösterebilme özelliği; otonomi ise 
bireyin bağımsızlığı, kişisel haklarını koruyabilme ve artırabilme özelliği olarak tanımlanmaktadır. Birbirine zıt 
iki ki şilik özelliği olarak belirtilen bu boyutların, girişimcilik eğilimiyle ili şkileri araştırılmaktadır.  

 
Literatürde ayrı ayrı çalışılan bu iki değişkenin bir arada ele alınıp, birbirleriyle ilişkilerinin incelendiği bir 
araştırmaya rastlanılamamıştır. Bu bağlamda öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin sosyotropik ve otonomik 
kişilik özelliği açısından irdelenmesi ve araştırmanın uluslararası bir üniversitede yapılmış olması, bu çalışmaya 
özgünlük kazandırmaktadır. Araştırmada verileri değerlendirebilmek amacıyla Cronbach's Alfha ve Spearman 
Sıra Farkları Korelasyon testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, sosyotropik kişilik özellikleri ve başkalarını memnun 
etme hariç diğer alt boyutlar (onaylanmama kaygısı ve ayrılık kaygısı) ile  girişimcilik eğilimi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna karşılık otonom kişilik özelliği ve alt boyutları-kişisel 
başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma-ile girişimcilik eğilimi (GE) arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve 
anlamlı ilişkiler görülmüştür.   

2. Girişimcilik süreci 

 
Son on yıldır girişimcilik konusuna duyulan ilgi giderek artmaktadır. Ulusal düzeyde girişimcilik ekonomik 
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büyümenin, yeni iş alanları açmanın ve yeniliğin önemli bir lokomotifi olarak görülebilir. Girişimcilik risk 
taşıyan ve değer yaratan kişisel fırsatçı bir faaliyeti ifade eder ve önemli bileşenlerinden biri olan yenilikle güçlü 
bir şekilde ilişkilendirilir. Girişimcilik, kaynakları yeni kombinasyonlarda birleştirme ya da yenilik yapma, 
fırsatların peşinden koşma, gerekli kaynakları bir araya getirme, risk alma, kar peşinde koşma ve değer 
yaratmayla ilgili bir kavramdır. Bütün bunlar yeni kurulan bir firmada yapılabileceği gibi kurulu bir 
organizasyonda da gerçekleştirilebilir. Eğer kişiler, kurulu bir organizasyonda girişimsel davranışlarda bulunarak 
değer yaratırlarsa, bu durumda girişimcilik, başarının, büyümenin ve sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğün bir itici 
gücü olarak düşünülebilir (Kraus, 2013; Ercan ve Gökdeniz, 2009). 

 
Latince’de “intare” kökünden gelen girişimci kavramı, İngilizce’de enter (giriş) ve pre (ilk) kelime köklerinden 
gelmekte ve entrepreneur yani ilk girişen, başlayan anlamını taşımaktadır (Korkmaz, 2000: 163-166). Bu 
bağlamda Bozkurt (2000, 12) da girişimciliği yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden 
düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek, insan yaşamını 
kolaylaştırma becerisine sahip olma olarak vurgulamaktadır (Okay ve Karahan: 2010). Girişimcilik konusu 
sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiğinde daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü bilgi toplumuna 
geçildiğinde, insanın fiziki gücünün ekonomik değeri azalmış ve düşünce üstünlüğü, bilgi üretmek kısaca beşeri 
sermayenin ekonomik değeri büyük bir hızla artmıştır (Müftüoğlu, 1997: 2).  

3. Girişimcilik eğilimi 

 
Firmaların yaşları, büyüklükleri ve faaliyet gösterdikleri sektörler her ne olursa olsun bugün GE neredeyse tüm 
şirketler için önemi giderek artan bir konu olmuştur. Çünkü GE, ekonomik büyümenin ve firma başarısının en 
önemli itici güçlerden biridir (Kraus, 2013). Ekonomik gelişimi teşvik eden GE (Knight, 1997), özellikle 
ekonomik koşulları zayıf olan ülkelerde daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü GE, firmaların performans 
gösterebilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle GE'nin örgütsel büyüme üzerinde de önemli bir etkisi vardır (Chen 
ve Hsu: 2013).  

  
GE'ni kavramsal olarak incelediğimizde, eğilim kelimesi TDK sözlüğünde bir şeyi sevmeye, istemeye veya 
yapmaya içten yönelme olarak açıklanmaktadır (tdkterim.gov.tr: 01.05.2013). GE ise kişinin yeni bir girişimde 
bulunma yönündeki yatkınlığını ifade eder (Chelariu ve ark., 2008). İşletmeler açısından ele alındığında, GE üst 
kademedeki yönetimin hesaplı riskler üstenebilme, yenilik yapabilme ve proaktif  davranışlar sergileyebilme 
yatkınlığını gösterir (Todorovic, McNaughton ve Guild, 2011). Bu nedenle GE genelde yenilikçilik, proaktiflik 
ve risk alma konusunda üst yönetimin stratejisine gönderme yapar (Poon, Ainuddin ve Junit, 2006). GE, 
üniversite öğrencileri açısından düşünüldüğünde ise potansiyel girişimci kavramı ile karşılaşırız. Potansiyel 
girişimci kişilerin kendilerini girişimsel davranışa sevk edebilecek özelliklere, becerilere ve isteklere sahip 
olmasını tanımlamak için kullanılmaktadır (Chelariu ve ark., 2008). Girişimcilik süreci oldukça uzun bir sürede 
oluştuğu için girişimci olma eğilimi, bu uzun dönemli süreçte ve sürecin gelişiminde ilk adım olarak görülebilir. 

 
Çocukluktan başlayarak, yetişkinlik döneminin sonuna kadar kişinin gelişimi üzerinde etkili olan faktörlerin her 
biri girişimcilikte de etkilidir. Girişimciliği etkileyen ve kişilerin girişimci olma ya da olmama kararlarını 
belirleyen bu faktörler; aile desteği, finansman olanakları, devlet destekleri, yetiştirme ve eğitim (Arıkan, 2002) 
gibi psikolojik, sosyal ve ekonomik etkenler olarak ifade edilebilir. Hatta doğru bir girişimci ruhunun nasıl 
ortaya çıktığını araştıran çalışmalar; iş, dini geçmiş, olgunlaşma ile ırk, eğitim ve cinsiyet gibi sosyo-biyolojik 
etkenlerin girişimciliğin ortaya çıkmasında etkin olduğunu ortaya koymuştur.  

4. Sosyotropi ve otonomi kişilik özellikleri 

 
Ki şilik kavramı bireyin tutarlı davranma eğilimini açıklayabilen, önemli ve  görece durağan özelliklerini ifade 
eden  geniş bir yelpazedeki davranışlara (zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel) karşılık gelir (Ewen, 1998). 
Araştırmacılar, bir asırdan fazla bir zamandır bu kavram üzerinde çalışmaktadır. Günümüze kadar kişili ği 
açıklamak üzere çeşitli  kuramlar ortaya atılmıştır; ancak son yıllarda en çok araştırmaya kaynaklık eden kuram  
beş faktör kişilik kuramıdır (McRea ve Costa, 1990). Bu kuram kişili ğin beş büyük faktörden oluştuğunu öne 
sürer: Açıklık, dışadönüklük, sorumluluk, uyumluluk ve duygusal denge. Girişimcilikle ili şkili çalışmalarda 
özellikle bu faktörlerle girişimcilik arasında ilişkiler incelenmiştir (Zhao ve ark., 2010). Ancak bazı yazarlara 
göre sözü edilen kişilik boyutları ya da faktörler çok geniş olarak kişili ği açıklamaktadırlar (Rauch ve Frase, 
2007)  ve buna göre daha dar kapsamlı kişilik özelliklerinin de çalışılması bir gerekliliktir. Otonomi ve 
sosyotropi de girişimcilik ile ili şkisi az bilinen kişilik özelliklerindendir.  

 
Otonomi; kendini eleştirme, baskın hedef odaklılık ve baskın kendilik tanımıyla karakterize edilen bir kişilik 
boyutudur. Buna karşın sosyotropi ise bağımlılık, baskın kişiler arası ilişki ve başkalarına yönelmeyle ilgili bir 
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kişilik özelliğidir (Blatt ve Zuroff, 1992). Sosyotropik bireyler başkaları ile positif ilişki içerisinde olmaya çok 
önem verirler, bağımlıdırlar, başkalarının desteğine, yakınlığına, rehberlik ve yardımına yoğun ihtiyaç duyarlar. 
Öte yandan otonom bireyler ise bağımsızlık, başarılı olma ve kontrolün kendilerinde olmasına önem gösterirler 
ve kendi kaynaklarına güvenme eğilimindedirler. Bu kişilik özellikleri, ifade ettikleri içerik yönünden psikoloji 
literatüründe uzun bir geçmişe sahip olmakla beraber, ilk kez Beck ve arkadaşları (1983: 272) tarafından 
sosyotropi ve otonomi olarak adlandırılmıştır. Beck sosyotropiyi ‘bir kişinin diğer insanlarla olan pozitif 
iletişimine yatırımı’ olarak tanımlar. Buna göre bu insanlar sosyal desteğe ve kendilerini iyi hissetmek için 
başkalarının düşüncelerine ihtiyaç duyarlar. Diğer yandan otonomi ‘bir kişinin kendi bağımsızlığını, hareket 
serbestliğini ve kişisel haklarını korumak ve artırmak için yaptığı yatırımlardır’. Bu özelliği yüksek olan 
kimseler ise kendi aktivitelerine kendilerinin yön vermesinden ve kendileri için önemli olan işler başarmaktan 
hoşlanırlar ve doyum sağlarlar.  

5. Araştırmanın amacı, yöntemi ve hipotezleri 

 
Bu bölümde öncelikle araştırmanın amacı ele alınmakta, daha sonra araştırmanın evreni ve örneklem kümesinin 
seçimi hakkında bilgi verilmektedir. 

 

5.1. Araştırmanın amacı 

 
Bu araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini ve kişilik 
özelliklerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri 
üzerinde bir etkisinin olup olmadığı saptanmaya çalışılmaktadır.  

5.2. Araştırmanın yöntemi ve örneklem kümesinin seçimi  

 
Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, Mart 2013'te Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine uygulanmıştır. Üniversitenin güncel Web sitesinden alınan bilgiye 
göre, 2013 yılında Manas Üniversitesi'nde toplam olarak 4.026 öğrenci eğitim görmektedir. Bu ana kütleden 
kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 800 öğrenciye uygulanan anketten, analize uygun 581 tanesi 
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek amacıyla Johnson'un (2011) 
çalışmasında kullandığı “Giri şimcilik Eğilimi Ölçeği”, ki şilik özelliklerini saptamak için de Beck ve 
arkadaşlarının (1983) "Sosyotropi-Otonomi Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin türkçeye çevrilmesi Savaşır ve Şahin 
(1997) tarafından gerçekleştirilmi ştir.  

 
Anket formu üç bölümden 76 sorudan oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümündeki demografik sorular 
literatürden derlenerek oluşturulmuştur. Bu bölümünde demografik özelliklerle ilgili 15 soru bulunmaktadır. 
İkinci bölümde öğrencilerin kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik 34 ifade yer almaktadır. Son olarak girişimcilik 
eğilimini araştıran üçüncü bölümde 42 ifade bulunmaktadır. Kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik her bir madde 
“sizi ne kadar tanımlıyor” sorusuna karşılık “hiç tanımlamıyor”dan başlayıp, “çok iyi tanımlıyor”a kadar giden 
yanıt seçenekleri olan 5 aşamalı likert tipindedir. Buna karşılık GE'ni ölçmeye yönelik maddeler ise "hiç 
katılmıyorum"dan başlayıp, "tamamen katılıyorum"a kadar giden seçeneklerden oluşmaktadır. Olumsuz olan 
onaltı ifadenin veri girişi tersten yapılmıştır. Anket formu Kırgızca ve Türkçe olarak hazırlanmış öğrencilerin 
arzularına göre istedikleri dilden anket  verilmiştir.  

6. Araştırmanın bulguları ve analizi 

  
Öğrencilerin demografik özellikleri; vatandaşı oldukları ülkeler, eğitim gördükleri fakülte/meslek yüksekokulu, 
kaçıncı sınıfta oldukları ve cinsiyetleri açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini 
oluşturan öğrencilerin %86.2'si (501) Kırgız, %11'i (64) Türk, %.7'si (4) Özbek, %.7'si (4) Kazak, %.7'si Rus (4) 
ve %.5'i (3) de Çin vatandaşıdır. 279'u (%48) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan bu öğrencilerin 
%23.8'i (138) İletişim Fakültesi'nde, %9.6'sı (56) Meslek Yüksekokulu'nda, %9'u (52) Mühendislik 
Fakültesi'nde, %7.9'u (46) Edebiyat Fakültesi'nde ve son olarak %1.7'si (10) de Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim 
görmektedir. Altı farklı fakülte ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören bu öğrencilerin %31.5'i (183) birinci 
sınıfta, %25.6'sı (149) ikinci sınıfta, %26.9'u (156) üçüncü sınıfta ve %15.8'i (92) de dördüncü sınıftadır. Son 
olarak cinsiyet açısından öğrencilerin %66.1'i (384) kız ve %33.2'si (193) de erkektir.  

 
Girişimcilik eğilimi (.83), sosyotropi (.75) ve otonomi (.85) değişkenlerine ilişkin Cronbach's Alpha katsayıları, 
.60≤α˂.90 arasında bulunduğu için "oldukça güvenilir" olduğu söylenebilir (Can, 2013: 343). Bir başka ifadeyle 
bu sonuçlar, anket formunu oluşturan ifadelerin içsel tutarlılığının yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir.  
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S1: Öğrencilerin GE ile sosyotropik kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  
 

Öğrencilerin sosyotropik kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya 
koyabilmek amacıyla yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon işlemi, sosyotropik kişilik özelliği ile GE 
arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Çünkü r=.061 ve  p˃.05'tir. Sonuç olarak S1: 
Öğrencilerin GE ile sosyotropik kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
  

S2: Öğrencilerin GE ile otonomik kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  
 

Öğrencilerin otonomik kişilik özelliği ile GE arasında pozitif yönlü, orta düzeyli, anlamlı bir ili şki 
görülmektedir. Çünkü r=.366 ve p˂.001'tür. Sonuç olarak S2: Öğrencilerin GE ile otonomik kişilik özellikleri 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
 

S3: Öğrencilerin GE ile sosyotropik kişilik özelliklerinin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  
 

Öğrencilerin GE ile sosyotropik kişilik özelliğinin alt boyutlarından sadece başkalarını memnun etme arasında 
pozitif yönlü, anlamlı, fakat düşük düzeyde bir ilişkinin olduğunu görülebilir. Çünkü r=.146 ve  p˂.001'tür. 
Sosyotropinin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında, onaylanmama kaygısı ile ayrılık kaygısı arasında 
pozitif yönlü, orta düzeyli bir ilişkiye (r=.485, p˂ .001) rastlanırken ayni şekilde onaylanmama kaygısı ile 
başkalarını memnun etme arasında da pozitif yönlü, orta düzeyli bir ilişki (r=.532, p˂ .001) bulunmuştur. Son 
olarak ayrılık kaygısı ve başkalarını memnun etme boyutları arasında pozitif yönlü, orta düzeyli bir ili şki 
(r=.507, p˂ .001) görülmüştür. Sonuç olarak S3: Öğrencilerin GE ile sosyotropik kişilik özelliklerinin alt 
boyutlarından sadece başkalarını memnun etme değişkeni arasında düşük düzeyli, anlamlı bir ilişki çıkmıştır.  
 

S4: Öğrencilerin GE ile otonomik kişilik özelliklerinin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  
 

Öğrencilerin GE ile otonomik kişilik özelliğinin alt boyutlarından kişisel başarı arasında pozitif yönlü, orta 
düzeyli bir ilişkiye rastlanmıştır (r=.333, p˂ .001). GE ile özgürlük arasında ise pozitif yönlü, düşük düzeyli bir 
ili şki görülmüştür (r=.292, p˂ .001). Son olarak GE ve yalnızlıktan hoşlanma arasında (r=.250, p˂.001) da pozitif 
yönlü, düşük düzeyli bir ilişkinin  olduğu bulunmuştur. Otonomik kişilik özelliğinin alt boyutları arasındaki 
ili şkiye bakıldığında, kişisel başarı ile özgürlük arasında pozitif yönlü, orta düzeyli bir ili şkiye (r=.382, p˂ .001) 
rastlanırken, kişisel başarı ile yalnızlıktan hoşlanma arasında da pozitif yönlü, düşük düzeyli bir ilişki (r=.166, 
p˂.001) görülmüştür. Son olarak özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma arasında pozitif yönde, orta düzeyde bir 
ili şki (r=.265, p˂ .001) bulunmuştur. Sonuç olarak S4: Öğrencilerin GE ile otonomik kişilik özelliklerinin tüm alt 
boyutları (kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma) arasında anlamlı bir ilişki çıkmıştır.   

7. Tartışma ve sonuç 
 
Girişimcilik, gelişmiş ülkelerin kalkınmasında, gelişememiş olan ülkelerin gelişmesinde ve geçiş ekonomisinde 
olan ülkelerin de yoksulluk, enflasyon, işsizlik, sanayileşememe ve aşırı borç yükü gibi sorunlarının çözümünde 
önemli bir role sahiptir. Çünkü bir ülkedeki girişimci sayısı arttığında ve girişimcilik yaygınlaştığında, ulusal 
üretim gerçekleşmekte, istihdam artmakta, piyasa canlanmakta ve yaşanan sorunlar çözümlenmektedir.  
 
Bugün gelişmiş olan birçok ülkede üniversite öğrencilerine eğitilmeye hazır girişimciler olarak bakılmakta ve 
eğitilmi ş gençlerin girişimcilik açısından pekçok üstünlüğe sahip oldukları vurgulanmaktadır. İşte bu sebepten 
dolayı potansiyel girişimci olarak değerlendirilebileceğimiz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini ki şilik özellikleri açısından araştırmayı amaçladık. Bu şekilde kendi 
kendini istihdam etmek isteyen ve yaratıcı düşünceler ile yeni iş fırsatları yaratmayı arzulayan öğrencilerin 
kişilik özellikleri ortaya çıkarılarak üniversitelerin bu gençlere verecekleri girişimcilik eğitimiyle onları 
ekonomiye kazandırabilecekleri düşünülmüştür. Araştırmada öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçebilmek 
amacıyla Johnson'un (2011) "Girişimcilik Eğilimi Ölçeği" ve Beck ve arkadaşlarının (1983) "Sosyotropik-
Otonomik Kişilik Ölçeği" kullanılmıştır. Sosyotropik kişilik özelliği; onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı ve 
başkalarını memnun etme alt boyutları altında, otonomik kişilik özelliği ise kişisel başarı, özgürlük ve 
yalnızlıktan hoşlanma alt boyutları bağlamında değerlendirilmiştir. Değerlendirilebilir nitelikte bulunan toplam 
581 anket SPSS'e yüklenmiştir. GE, kişilik özellikleri ve alt boyutları arasındaki ilişkileri irdeleyebilmek 
amacıyla Spearman Sıra Farkları Korelasyon işlemi yapılmıştır.  
 
Bu işlemler sonucunda ulaşılan bulgulara göre, sosyotropik kişilik özellikleriyle öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Çünkü sosyotropik özelliği yüksek olan kişiler başkaları 
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tarafından kullanılmaya yatkındırlar ve fazla inatçı değildirler. Ortak faaliyetlere girişmeyi, sevmeyi ve 
sevilmeyi isterler. İnsanlarla olan ilişkilerinin düzgün işlemesine önem verirler ve onlar tarafından kabul görmek 
önemlidir. Kişilerarası ilişkilerde algılanan kayıp veya reddedilme, sosyotropik kişileri depresyona 
sürükleyebilir. Bu kişilerin, olumlu kendilik imgelerini sürdürebilmeleri, kendileri için önemli olan kişiler 
tarafından onaylanmalarına, sevilmelerine, sayılmalarına ve önemsenmelerine bağlıdır. Sonuç olarak bütün bu 
özellikler, sosyotropik kişileri birilerine bağımlı kılmaktadır. Buna karşılık bağımsızlık, girişimcinin en önemli 
özelliğidir. Bu sonuç, araştırma öncesinde tahmin edilen bir öngörüydü. 
 
Sosyotropik kişilik özellikleriyle öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki çıkmayınca, GE 
ile sosyotropik kişili ğin alt boyutları arasında bir ilişkinin olup olmadığı merak konusu olmuştur. Bu bağlamda 
GE ile başkalarını memnun etme hariç sosyotropik kişili ğin diğer tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. GE ile başkalarını memnun etme arasındaki ilişkinin de oldukça düşük 
düzeyde olduğu saptanmıştır. GE ile onaylanma kaygısı arasında anlamlı bir ilişkinin olmaması, beklenen bir 
bulgudur. Çünkü sosyotropik kişilerin sürekli olarak birilerinin onayını almaları, onları dış çevredeki insanlara 
bağımlı kılmaktadır. Bir başka ifadeyle verdikleri kararları, karşılaştıkları olayları ve sonuçları başkaları 
etkileyebilmektedir. Buna karşılık kendileri dış çevreyi etkilemede veya değiştirmede yetersiz kalmaktadırlar. 
Bu durumda sosyotropik kişileri bu boyut açısından değerlendirdiğimizde, yüksek bir dışsal kontrol odağına 
sahip olduklarını söyleyebiliriz. Oysa yapılan araştırmalar, GE yüksek olan kişilerin iç kontrol odağı inancına 
sahip olduklarını göstermiştir. Bu doğrultuda Chattopadhyay ve Ghosh (2002) yaptıkları çalışmada GE ile 
kontrol odağı arasında benzer bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre, iç kontrol odaklı kişilerin girişimcilik 
süreçlerinde daha başarılı oldukları; dış kontrol odaklıların ise bu başarıyı yakalayamadıkları belirlenmiştir. 
Aynı biçimde Chelariu ve arkadaşları (2008) ise öğrenciler üzerine yaptıkları bir araştırmada, iç kontrol odağı 
inancının GE'nin artmasında önemli bir açıklayıcı olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca başkalarının onayını 
alan sosyotropik kişilerin öz yeterliliklerinin düşük olduğu da söylenebilir. Oysa öz yeterlilik oldukça önemli bir 
girişimsel eğilimdir (Hmieleski ve Corbett, 2008). Son olarak GE ile sosyotropik kişilik özelliğinin bir alt 
boyutu olarak ayrılık kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sosyotropik kişilerin ayrılık kaygısı 
yaşamaları belirsizliğe karşı toleranslarının düşük olması ile ilgili olabilir. Çünkü girişimcilerin belirsizliğe karşı 
toleransları yüksektir. Dolayısıyla girişimciler, henüz gerçekleşmemiş olan veya belirsiz olan bir durum 
karşısında kaygı duymazlar.   
 
Otonomik kişilik özellikleriyle öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Otonomik özellik gösteren bireyler başkaları tarafından kontrol edilmek istemeyen, bağımsızlığa, başarıya ve 
çevre üzerindeki etkinliğine büyük önem veren kişilerdir. Bu anlamda girişimcilik özelliğini taşıyan kişilerin 
otonom kişilik özelliklerinin üstün olması beklenebilir. Otonomi GE'nin en önemli özelliklerinden biridir. Çünkü 
otonomi, insanın özgür düşünüp karar verebilmesini, verdiği kararını eyleme geçirmesini, bağımsız hareket 
edebilmesini sağlar. Otonom kişilik özelliği yüksek olan bireyler, kendi faaliyetlerini yönlendirmekten, 
hedeflerine ulaşmaktan, çevrelerinde olup bitenleri kontrol etmekten ve başarılı olmaktan mutlu olurlar.  
Otonom kişilik özelliğinin alt boyutları ile öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında da anlamlı ilişkiler 
çıkmıştır. Çünkü kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma girişimcilik sürecinde gereksinim duyulan 
eğilimlerdir. McClelland başarı ihtiyacının GE'ni etkileyen bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Başarı ihtiyacı 
güdüsü yüksek olan kişilerin başarmak için daha istekli olmaları, onların girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek 
olmasına neden olmaktadır (Arıkan ve Nurmakhamatuly, 2007). Dolayısıyla yüksek başarma ihtiyacı bireyleri 
bir girişimsel faaliyette bulunmaya sevk etmekte ve bu faaliyetin sonucunun başarılı bir şekilde son bulması için 
çaba harcamaktadır. Özgürlük ile GE arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, girişimci yapacağı işleri kendi 
yöntemiyle yapma ihtiyacında olan bir kişili ğe sahiptir ve bir başkası için çalışmak ona zor gelmektedir. 
 
Otonom kişilik özelliklerinin alt boyutlarının kendi aralarında ilişkili olduğu görülmüştür. Özgür olma isteğinin 
kişisel başarıyı getirmesi, kişisel başarıya ulaşabilmenin yalnızlığı gerektirmesi ve son olarak yalnızlıktan 
hoşlanmanın da özgürlükle sonuçlanması, zaten girişimcilik sürecinde var olan ve girişimciyi başarıya götüren 
hususlardır. Hatta Hofstede, yapmış olduğu araştırmalarda bireyci özelliklere sahip olan toplumlarda, 
girişimcilik sürecinin daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır.   
 

Bu bulgular doğrultusunda yapılabilecek öneriler ise şunlardır: 
• Otonomik kişilik özelliğine sahip olan öğrencilerin var olan girişimcilik ruhu ve potansiyeli 

açığa çıkarılarak girişimci olma yönünde harekete geçirilmelidir. 
• Girişimcilik eğitimi yaygınlaştırılmalı ve özellikle İİBF gibi doğrudan girişimci adayları 

yetiştirmeyi hedefleyen fakültelerde girişimcilik dersi zorunlu olarak okutulmalıdır.  
• Üniversite-Sanayi işbirliği sağlanarak, otonom kişilik özelliklerine sahip olan öğrenciler 

girişimci adayı olarak  eğitim-öğretim  esnasında iş yaşamıyla tanıştırılmalıdır    
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Введение    
 

Современный мир переживает эпоху радикальных и быстротечных перемен. Он становится 
многополярным, с разными центрами и моделями мирового  развития. Наступает эпоха Востока, эпоха в 
корне меняющая картину нашего мироустройства.  
Быстро  возрастает экономическая и политическая роль, помимо Японии, Китая, Индии, Юго – 
Восточной Азии, Исламского мира, особенно Турции, Малайзии и других стран. 
Наступление эпохи Востока с его развитой духовностью при цивилизационном упадке Запада  связано с 
мировоззренческими изменениями в сознании индивидов. Уже начал формироваться  тренд возвышения 
духовных ценностей  над материальными потребностями, начало меняться их соотношение  в 
потреблении расходов населения в пользу  первых. Обозначился вектор социальной эволюции к 
Гармонии на основе духовности и бизнес получает возможность стать гармоничным.     
 
 Радикально либеральная модель экономики в секулярном обществе стала несостоятельной 
 
Экономические модели большинства стран, идущих по вектору возвышении материальных 
потребностей над духовными ценностями характеризуются базовыми принципами рыночной 
экономики, такими, как частная собственность, конкуренция, экономические свободы, сильная 
мотивация, инновации и наука. Как показывает опыт они отличаются высокими рисками на 
финансовых рынках, генерированием экономических кризисов, огромной спекулятивной состав-
ляющей бизнеса, чрезмерной неравномерностью в распределении доходов между собственниками, 
менеджерами и работниками, обостряющимися проблемами нищеты, бедности и экологии, 
негативными духовно - демографическими последствиями падение морали, нравственности, 
культуры, коррупция, военные конфликты, сокращение и старение этносов и др.  
     Почти все развитые государства мира,  включая США, европейские страны, переживают  глубокий 
социально-экономический, демографический, главное, духовно-нравственный кризисы.  Участились 
социальные конфликты, природные и техногенные катаклизмы и катастрофы. Многие страны, к 
сожалению, движутся в обратном направлении от Гармонии (при нашей ее трактовке). 
   Все кризисы имеют одну глубинную причину – дисгармонию между быстро растущими 
материальными потребностями людей и сильно от них отставшими духовно-нравственными ценностями 
- фундаментом устойчивость любого общества.  Бездуховность и безнравенственность чревата роковыми 
последствиями для цивилизации. Вспомним гибель богатых народов Ад, Самуд, Нух, Содома и Гоморры  
из-за свой бездуховности, безверия в Творца,  что описано в священной книге Коран.  Примеры более 
позднего времени и даже  современности здесь не  приводятся, главное, нам  всем должно быть понятно, 
что без устранения  фундаментальной причины кризисов эффект будет только  краткосрочным, развитие 
- не устойчивым, в последующем – вовсе не быть.    В современный мир экономически явно 
обозначились разные векторы  (направления)  экономического равития.   
 
Исламский вектор социальной эволюции к Гармонии 
 
Принципиально другой вектор развития характерен для исламского мира. Он привлекателен тем, что 
базовые принципы рыночной экономики более гармонизированы с духовным развитием общества, 
демографическим благополучием. В нем в большей степени реализована социальная справедливость - в 
сочетании с рыночными механизмами: предоставление возможностей для приобретения благ, гармония 
личных и общественных интересов, труд как единственный источник богатства, отсутствие 
спекулятивного бизнеса и диктата монополий, отрицание функции денег как товара, социальное 
обеспечение бедных, обездоленных и нуждающихся, отказ от вредных для здоровья товаров, услуг, 
привычек. Немнимое значение имеют принципы исламских банкинга, инвестирования, лизинга, 
страхового дела, рынка акций, справедливого ценообразования, развития халаль-индустрии, 
устранения диктата монополий, необузданных спекулятивных операций и пр. Однако, на наш взгляд, в 
экономике различных стран Ближнего Востока недостаточно используются научных знаний и инновации 
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в полной мере не используется уникальный потенциал истинного Ислама, который нельзя 
неправомерно смешивать с терроризмом, фанатизмом и  радикализмом. Ислам по своей сути не бывает 
радикальным. Таковыми могут быть лишь отдельные группы мусульман по политическим 
соображениям.  Ислам и  мусульманин невсегда совпадающие понятия из-за отступлений последних от 
истинной религии. Учитывая, что в большинстве исламских стран экономическое развитие 
сдерживается значительным отставанием их от развитых государств мира в области образования, науки 
и инновационного прогресса, современного менеджмента, задержками в сфере демократии 
(политической модернизации), в некоторых исламских государствах (Турция, Малайзия, к примеру) 
просматриваются ростки более гармоничного пути развития.  
    Последовательное приближение к Гармонии общества и его экономики должно стать стратегической 
целью во всех странах мира, что гарантирует от заблуждений при выборе модели развития.   
  Формула Гармонии проста: D+3D, что означает - для гармоничного демоэкономического (т.е. 
социально-экономического) развития необходимо такое же развитие всех других 3-х сфер социальной 
эволюции – демократии, демографии и демоэтики (духовности и нравственности). При отсутствии хотя 
бы одной из этих «D», не говоря уже о 2-х или 3-х,  невозможно бескризисное стабильное развитие, в  
принципе невозможно построить гармоничную экономику, которая оставалась бы несбыточной мечтой.     
  Сложившиеся в мире тенденции позволяют утверждать, что духовная активность народов 
поступательно повышается. Как следствие - и духовная основа хозяйствования должна соответственно 
укрепляться, создавая главную предпосылку для трансформации национальных систем в гармоничную 
социальную экономику. 
   Движении к гармонии предпологает такую организацию жизни общества, которая базируется на пяти 
осново пологающих принципах. Они предписаны в заповедях Всевышнего, руководствуясь ими можно 
выбрать правильный вектор развития. Это: 
- Умеренность в потребностях, желаниях, запросах индивидов 
- Спрвидливость в экономических отношениях 
- Милосердие богатых к бедным людям 
- Равновесия интересов индевидов и общества 
- Частный собственность. 
      Столбовой дорогой к Гармонии общества и экономики служат принципы истинного Ислама, что 
ничего общего не имеет с фанатизмом,  радикализмом и террором. Для этого очень важно полностью 
использовать весь уникальный потенциал истинного  Ислама, освободить сознания многих людей от 
сложившихся стереотипов в отношении Ислама как религии. Именно Ислам провозгласил принцип 
умеренности во всем, даже в служении Всевышнему. Поэтому в нем нет места для различных 
излишеств - будь это религия, политика и идеология или просто повседневная жизнь человека. Нам 
ученым очень важно помнить, что Ислам не отторгает, а включает в себя  необходимость развития 
образования, науки и инноваций, любое полезное творчество, если они не идут во вред здоровью и 
жизни населения, окружающей природной среде, не уничтожают цивилизацию. В Исламе никогда не 
было инквизиции. Напротив, он поддерживал науку. Достаточно здесь сослаться  на крылатые фразы из 
Хадисов: «Ищите знания, даже если вам придется отправиться в Китай» или «Воистину, поиск знаний -  
обязанность каждого мусульманина и мусульманки».  «Чернила ученого священнее, чем кровь 
мученика». Какими еще более сокровенными словами можно выразить столь одобрительное отношение 
общества, религии  к науке? 
При создании социальной экономики нового типа возможно и необходимо использование форм 
исламского финансирование параллельно с традиционной западной моделью. Функционирование 
финансовой системы на основе сочетания двух моделей не противоречит опыту тех стран, где 
существует подобная биполярность. К примеру, в моноконфессиональных арабских государствах 
имеются все предпосылки для построения чисто исламской модели экономики. Правда, в таком виде 
она используется пока в Пакистане и Судане. Другие страны идут по пути совмещения разных моделей 
в том или ином соотношении в зависимости от конфессиональных особенностей своих народов.  
Исламские финансы, основанные на общечеловеческих ценностях, привлекательны для всего населения, 
независимо от конфессий и национальностей. Об этом говорит опыт Малайзии, где мусульманское 
население составляет 60%, а клиентами исламских банков являются и немусульмане. Главными 
критериями для этих банков являются честность, готовность к взаимной помощи и поддержке, 
справедливость и прозрачность бизнеса.  
Исламская экономика по своей сути связана с высоким уровнем взаимного доверия между инвесторами, 
банками и другими финансовыми институтами и компаниями. Для компаний реального сектора она 
наиболее гармонична и эффективна.  

      Функционирование финансовой системы на основе сочетания двух моделей не противоречит опыту тех 
стран, где существует подобная биполярность. К примеру, в моноконфессиональных арабских 
государствах имеются все предпосылки для построения чисто исламской модели экономики. Правда, в 
таком виде она используется пока в Пакистане и Судане. Другие страны идут по пути совмещения 
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разных моделей в том или ином соотношении в зависимости от религиозных особенностей своих 
народов. Однако при этом высоко гармоничную экономику в них практически сложно построить 
вследствие неоднородности конфессионального состава населения. Но трудность эта в перспективе, на 
наш взгляд, преодолима.  
Прежде всего, целый ряд ценностей в разных религиях совпадает. Для экономики принципиально важно 
то, что честность бизнеса, справедливость хозяйственных отношений присущи любой религии 
(деструктивные секты не принимаются во внимание). Во-вторых, современные финансовые рынки 
(кредитный, фондовый, валютный) стали высокорисковыми, подверженными нестабиль-ностям и 
кризисам, что подрывает доверие населения к традиционным финансовым инструментам. Клиенты 
банковских систем многих стран нуждаются в новых, альтернативных услугах. Не случайно растет 
интерес населения к исламскому банкингу, акциям, лизингу, страхованию. 
Из всех финансовых источников и механизмов инвестирования в реальную экономику наболее 
эффективны, как показывают наши исследования, исламские инвестиции и беспроцентные кредиты.  
Поскольку исламские банки несут, помимо коммерческой, функцию безвозмездной поддержки 
нуждающихся в свободных деньгах своих клиентов (предпринимателей), то не могут не находиться с 
ними в партнерских отношениях.  
Возможна модифицированная модель исламского финансирования, которая позволит повысить 
конкурентоспособность исламских краткосрочных или долгосрочных  инвестиций по сравнению с 
традиционными, совмещать их с краткосрочными бездоходными (беспроцентными) кредитами. Из них 
может быть сформирован единый банковский комплект финансирования реального сектора экономики и 
социальной сферы. 
Огромная роль Казахстана, Турции, других стран интеграционных процессов ( в Таможенном союзе, к 
примеру) не определяется чисто экономическими измерениями, что было бы слишком узким 
пониманием вопроса. Эти страны могут и должны стать инициатором духовного оздоровления бизнеса и 
через него всей жизни для построения гармоничной экономики и гармоничного общества в целом, 
поскольку у них имеются предпосылки для трансформации бизнеса в новые качества. В этих странах 
существуют исторически обусловленная конфессиональная толерантность, а также дружелюбие людей. 
И современный бизнес – пока сосредоточие дисгармоний - в них может преобразоваться в чистую, 
честную, справедливую деятельность, за исключением запретного (производство алкоголя, наркотиков, 
азартные игры, шоу-бизнес и др.). Применение принципов исламской экономики и финансов и является 
тем способом,который ведет к духовному оздровлению бизнеса и всего общества. Такое прогрессивное 
явление не имеет границ, оно постепенно будет распространяться на всей территории Таможенного 
союза и других интеграционных объединений. В Таможенный Союз 3-х государств, на наш взгляд, 
необходимо пригласить Турцию, как страну с совпадающими взглядами.  Свою миссию построения 
гармоничных интеграционных объединений Казахстан  и Турцию должны нести осознанно, 
последовательно и настойчиво, со знанием своей новой роли в установлении Гармонии в различных 
союзах. Чем быстрее страны будут продвигаться к Гармонии, тем лучше они защитят свой суверенитет, 
более того, станут носителями миссии по духовно-нравственному росту во всем евразийском 
пространстве. 

      Очевидно, что структура гражданского общества не является препятствием для развития исламского 
банкинга. Те же Англия, Германия, Малайзия или Китай решили этот вопрос, не вызывая отторжения 
общества или каких-то его больших групп. Тем более, что мы говорим о многообразии форм, о 
параллельном функционировании как традиционного, так и исламского банкинга.  
Принципиальным отличием исламской модели от западной является отсутствие ссудного процента. В 
Исламе деньги не являются товаром. Это - одно из коренных отличий его экономики от традиционной, 
западной. Как следствие, обмен неодинаковыми суммами (по номиналу) не допускается, процентным 
вознаграждениям в нем нет места. Вместо понятия «цена денег» в исламской системе существует 
категория «эффективность капитала», признающая возможность получения дохода от вложенных в  
производство средств, в зависимости от доли в прибыли. Эта норма доходности капитала служит 
регулятором распределения денег по инвестиционным проектам. Инвестиционные риски полностью 
ложатся на владельцев средств, банки как посредники их не несут, если не вкладывают собственные 
ресурсы. Труд, именно он, а не капитал, не кредиты, не спекуляция, не производные ценные бумаги, 
служат единственным источником дохода. 
 Ссудный процент, по Исламу, носит эксплуататорский характер, а банковская система, по мнению 
исламских экономистов, провоцирует экономические кризисы. Банковский процент является 
неоправданным приращением капитала при займе и в торговой сделке, что несовместимо с Шариатом. 
Следует особо подчеркнуть: исламская модель экономической деятельности не терпит коррупции, 
обмана, утаивания доходов, ухода от налогов, других негативных проявлений. Духовная чистота бизнеса 
- наиболее привлекательная сторона этой модели, совмещающая материальные выгоды с духовными 
ценностями.  Более того, духовное должно возвышаться над материальным. До сих пор в современном 
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мире еще сохраняется противоположное соотношение между принципиально разными потребностями 
человека.  Это - огромное ее преимущество. 
   Исламские финансовые институты и бизнес также позволяют своим клиентам рационализировать 
потребительские расходы, очистив от затрат на вредные привычки (алгоколь, табак, наркотики, азартные 
игры, индустрия разлечений и др.) и вести здоровый образ жизни. И не только своих клиентов, но и других 
(по закону «подобное притягивает подобное»).  
       Расширение сферы применения исламской экономической модели в  развитых и развивающихся 
государствах способствовало бы во многом устранить неоправданные предубеждения в отношении 
ислама, понять его истинный смысл, ликвидировать проявления «исламофобии», конфронтации Запада и 
Востока. За всем этим последовало бы установление в мире отношений доверия, толерантности и 
партнерства  между странами исламского мира и Запада.  
      Так, исламские финансовые институты и бизнес-структуры, занимаясь своей сугубо 
профессиональной деятельностью, внесли бы свою весомую лепту в изменение общественного сознания 
в немусульманских странах в сторону познания и уважения исламских ценностей, в устранение «фобии».  
А это уже большой плюс. 
               Фундаментальное значение имеет позиция бизнеса в отношении исламского банкинга и 
финансов, всей экономики. Компании глубоко заинтересованы в инвестициях, чем в кредитах с 
процентами. Интеграция с интересами производства – главный фактор развития исламской 
экономической системы, построенной на прочной духовно-нравственной основе. Этим уникальным 
свойством не обладают все другие экономические модели. Исламская экономика по своей сути связана с 
высоким уровнем взаимного доверия между инвесторами, банками и другими финансовыми 
институтами и компаниями Она не приемлет проявления подозрительности, коварства, продажности в 
отношениях людей. Все должно быть чисто, честно, справедливо и прозрачно. Именно эти качества 
должны объединить все здоровые силы общества в противостоянии с носителями негативных явлений в 
обществе и экономике. На стороне приверженцев исламских принципов в экономике и финансов, кроме 
бизнес-структур, должны находиться институты гражданского общества и, разумеется, органы власти. В 
конечном счете, решающее значение будет иметь поддержка населения, голосующего своими деньгами 
за исламские институты, за справедливую оценку его ценностей. 
      Укреплению доверия, партнерских отношений бизнеса и банков создадут возможности для развития 
беспроцентного кредитования реальной экономики, для роста конкурентоспособности компаний, для 
снижения цен на товары и услуги. А это заложит фундамент для уважения со стороны немусульманского 
мира  к ценностям исламской идеологии,  для истинного познания ее сути, снятия неоправданной фобии 
в отношении ислама, как уже говорилось выше. Исчезнет почва для проявления радикализма и террора. 
Установятся партнерские отношения между Западом и Востоком. Такова главная суть исламских 
финансов и экономики, их неоценимое значение для современного мира.   
              Сочетание  механизмов исламских инвестиций с безпроцентными кредитами и использованием 
золото-серебряных биметаллических монет позволяет достичь синергии в экономическом росте и 
духовно-нравственном прогрессе общества.  
             Соединить исламские инвестиции и беспроцентные кредиты с новациями – это значит получить 
синергию в развитии образования, науки и бизнеса, в обеспечении занятости населения, повышении его 
благосостояния.  
       Синергия в эволюции к Гармонии образуется в результате взаимодействия  исламских инвестиций и 
безпроцентных кредитов с биметаллической валютой. Здесь возможны такие синергетические каналы 
развития, как:  
      - устойчивое удовлетворение разумных материальных потребностей в  тех или иных конкретных 
продуктах (инвестиции и безпроцентные кредиты расширяют производство); 
      - приоритетное удовлетворение духовных запросов и желаний (установление партнерских, 
дружеских отношений между финансовыми институтами с бизнесом, их сотрудничество, альтруизм 
клиентов–владельцев депозитов,  ведение честного и прозрачного, социально ответственного бизнеса, 
умеренность в нормах прибыли, справедливость в распределении доходов, недопущение вреда 
окружающей среде  и здоровью людей, девиантного поведения людей, взаимопонимание в коллективе, 
милосердие.  
    Заключение. Изложенное попозволяет заключать, что гармонизация национальных систем, их бизнес 
– структур в странах с 4-мя «D» на основе исламских духовно-нравственных ценностей уже начала 
становиться  реальным процессом, имещим перспективу превратиться  в общемировое явление. Ибо она 
отвечает чаянием  миллиярдов людей на нашей Земле.  
     Особое значение имеет фактор духовность в интеграционных процессах. Здесь у стран с 
преобладающим исламским населением просматривается большое конкурентное преимущество.  Эти 
страны могуть стать очагами развития духовного бизнеса в нашем мире. 
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Стратегический  замысел формирования и развития перспективных национальных кластеров 

состоит в повышении уровня инновационности национальной экономики посредством эффективного 
использования научно-технического потенциала как основы производства конкурентоспособной 
продукции. Анализ международного опыта подтверждает целесообразность кластеризации 
национальной экономики, как инструмента стратегического планирования и управления, использование 
которого позволяет выявить и усилить конкурентные преимущества. Это также обусловлено процессами 
глобализации экономики, в результате которых формируются предпосылки образования глобальных 
производственно-технических сетей. Поэтому роль кластеризации экономики определяется созданием 
условий для концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов с усилением тем самым 
международного и межрегионального партнерства.  

В соответствии с Посланием Президента Н.А. Назарбаева народу страны Стратегия «Казахстан-
2050»: новый политический курс состоявшегося государства» перед республикой поставлена цель - к 
2050 году войти в число тридцати развитых государств мира. При этом ключевым инструментом 
реализации Стратегии «Казахстан-2050» должен стать кластерный подход, при котором создается 
синергетический эффект путем взаимосвязи бизнеса, науки и государства, и начинает работать модель 
«тройной спирали». 

В целях успешного формирования и развития инновационных кластеров необходим правильный 
выбор места расположения и  размещения кластерных инициатив. При этом особую практическую 
значимость имеет специальная экономическая зона. СЭЗ – это часть национального экономического 
пространства, где для отечественных и зарубежных предпринимателей создается система льгот и 
стимулов, которая на основе новейших технологий позволяет создавать приоритетные отрасли 
экономики, способные, в свою очередь, обеспечить производство и поставку высококачественной 
продукции на мировой рынок и успешное развитие социально-экономической жизни территорий своего 
базирования. 

В этой связи надо отметить, что в Казахстане созданы соответствующие законодательные 
основы. В 2011 году принят Закон «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан», 
направленный на создание привлекательных экономических и правовых условий для развития отраслей 
экономики и регионов, привлечения на территорию специальных экономических зон инвесторов, 
формирование высокопроизводительных, конкурентоспособных производств и современных 
технологий, а также повышение занятости населения, упрощение оказания услуг на территории СЭЗ по 
принципу «одного окна», расширение перечня приоритетных видов деятельности СЭЗ. При этом 
предусмотрен ряд норм, устанавливающих льготный и преференциальный режим участникам СЭЗ по 
вопросам налогообложения, таможенного регулирования и привлечения иностранной рабочей силы. 

Поэтому в Закон  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам специальных экономических зон» введены новые статьи: 151-1. 
Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность на территории специальной 
экономической зоны «Астана – новый город»;  151-2. Налогообложение организаций, осуществляющих 
деятельность на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк»; 151-3. Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность на 
территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау»; 151-4. Налогообложение организаций, 
осуществляющих деятельность на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных 
технологий»; 151-5. Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность на территории 
специальной экономической зоны «Оңтүстік»;  151-6. Налогообложение организаций, осуществляющих 
деятельность на территории специальной экономической зоны «Бурабай», которые предусматривают 
существенные  налоговые льготы для участников специальных экономических зон.  

Для современного Казахстана актуальность формирования перспективных национальных 
кластеров несомненна. В стране сложились благоприятные условия для развития кластеров: существует 
концентрация компаний-производителей, поставщиков, организаций научно-образовательного 
комплекса, имеется заинтересованность органов государственной власти. При этом следует отметить, 
что территории, которые сегодня получили статус специальных  экономических зон (СЭЗ), определенно 
имеют благоприятные условия для развития кластеров. Поэтому обеспечение конкурентоспособности 
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национальной экономики должно происходит за счет инноваций и координации с учетом приоритетов 
развития кластеров на базе СЭЗ. 

Целесообразно консолидировать усилия на развитии кластерных специальных экономических 
зон. Например, при совмещении науки с производством образуется новый экономический механизм. В 
результате объединения признаков СЭЗ и кластера получаются дополнительные преимущества. 

Кластерная СЭЗ – это территория, создаваемая для полного  цикла  производства  
высокотехнологичной  готовой  продукции  стратегически важных отраслей национальной экономики, 
разделенная на несколько кластерных образований, на которой используется дифференцированный 
подход к распределению льгот. 

Анализ мирового опыта функционирования СЭЗ показывает, что в зависимости от уровня 
экономического развития используются разные их формы. Страны с развитой экономикой формируют 
беспошлинные зоны свободной торговли в морских портах, свободные аэропорты, оффшорные зоны, 
технико-внедренческие зоны. Страны с переходной и развивающейся экономикой создают интенсивно 
функционирующие экспортно-производственные зоны. 

В настоящее время на территории новых индустриальных стран имеется более 500 СЭЗ, которые 
были использованы для привлечения иностранного капитала. Азиатские страны (Китай, Южная Корея, 
Сингапур, Малайзия и др.) направляют предпринимательский капитал главным образом в 
обрабатывающую промышленность. В латиноамериканских странах (Аргентина, Бразилия, Мексика и 
др.) капитал привлекается в торговлю, сферу услуг, обрабатывающую промышленность. Южная Корея, 
Малайзия, Сингапур, Гонконг организовывали «точечные зоны», ориентированные на экспорт товаров. 
В них сосредоточено почти 90% всего объема экспорта в развивающихся странах. 

СЭЗ стали точками роста китайской экономики. Начиная с 1980-х годов и по настоящее время 
Китай использует кластерный подход при создании зон «открытые» города, «Китайская титановая 
долина»), направленных на развитие обрабатывающей промышленности. Практически, «открытые» 
города и комплексные зоны Китая являются прообразом кластерных СЭЗ. Тем не менее, в Китае зоны 
размещены преимущественно в морских и речных портах. Кластерные СЭЗ могут создаваться и в 
прибрежных районах с морскими магистралями, и на пересечении развитых авто - и железнодорожных 
путей. Причем функционирование таких зон направлено на развитие отсталых, и развитых районов 
стран. При создании кластерной СЭЗ могут рассматриваться регионы стратегического значения, которые 
предполагают государственное регулирование. 

Формирование СЭЗ начиналось в КНР «снизу-вверх», т.е. за счет самоорганизации 
хозяйствующих субъектов: 1) Процесс формирования кластеров  связан с переходом к политике 
открытости, однако это лишь подтолкнуло компании к образованию специализированных 
промышленных кластеров. Основой наиболее старых из них стали города, давно специализировавшиеся 
на определенном секторе промышленности (Вэньчжоу – обувь, Ханцзи – зубные щетки и т.д.), в которых 
накапливались квалифицированные кадры, вырабатывались технологии производства; 2) После того как 
кластер естественным образом складывается и накапливает потенциал для дальнейшего развития, 
государство в лице местных властей разрабатывает программу развития конкретного кластера, которая 
включает в себя:  создание инфраструктуры; установление стандартов качества для выпускаемой 
продукции;  организацию научно-исследовательского центра, способного повысить технологический и 
качественный уровень предприятий; поддержку наиболее передовых предприятий отрасли, 
использующих новые методы производства. 

Модель создания и функционирования зон в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 
демонстрирует четкую направленность руководства страны на обеспечение коренного населения одним 
из самых высоких уровней жизни в мире. Поэтому большая часть страны представляет собой территории 
СЭЗ, которые обеспечивают уход от сырьевой направленности к развитому наукоемкому 
промышленному производству.  

Объединяя территориальные кластеры в зоны и наоборот, разделяя СЭЗ на кластерные 
образования, ОАЭ добиваются положительного эффекта, а именно, расположив 15 СЭЗ на базе морских 
портов и аэропортов, обеспечили рост экспорта и импорта товаров и услуг, увеличили иностранные 
инвестиции, что доказывает интенсификацию международных экономических отношений. Так, в ОАЭ 
существует Technology & CO Mmunications – уникальный кластер, состоящий из свободных 
экономических зон Dubai Media City, Dubai Internet City, International Media Production Zone, Dubai 
Outsource, Empower, Knowledge Village, Dubai Studio City и Dubiotech (парк биотехнологий). 

Основные преимущества свободных экономических зон ОАЭ таковы: работающий на ее 
территории иностранный инвестор является 100%-ным собственником предприятия, освобождается от 
уплаты экспортно-импортного и подоходного налогов, налога на прибыль и всех видов доходов. Кроме 
того, предусмотрены свободная репатриация капитала и прибыли, отсутствие валютного контроля. 

В Казахстане  кластеры можно формировать в существующих специальных экономических 
зонах, позволив им получить право на серийное производство разработанной наукоемкой продукции. 
Поэтому в зависимости от специфики кластеров внутри зоны необходимо разработать такой механизм 
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таможенных, налоговых, финансовых и других льгот для предприятий – резидентов СЭЗ, который будет 
осуществлять протекцию отечественных производителей, привлекать инвестиции из-за рубежа, 
способствовать производству новой продукции.  

Учитывая все это, в Казахстане целесообразно создать кластерные СЭЗ в рамках существующих 
специальных экономических зон: 

1) IT-кластер («Информационные технологии – электронная коммерция») на базе СЭЗ 
«Астана – новый город»; 

2) ИКТ-кластер («Информационно-коммуникативные технологии») на базе СЭЗ «Парк 
инновационных технологий» в п. Алатау; 

3) Инновационно-технологический кластер («Технологии переработки нефтехимии» или 
«Нефтехимическая долина») на базе СЭЗ «Павлодар» и «Атырау»; 

4) Инновационно-технологический кластер («Технологии переработки металла») на базе 
СЭЗ «Сарыарка»; 

5) Транспортно-логистический кластер («Интегрированный транспортно-
информационный центр») на базе СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота» и «Морской порт Актау»; 

6) Кластер текстильных инноваций («Текстильная долина») на базе СЭЗ «Онтустик»; 
7) Кластер «Туризма» (по специальной программе).  
Создание СЭЗ окажет стимулирующее воздействие на производство, позволит интегрировать 

товары во внутренний рынок, а также обеспечить дополнительные рабочие места. В результате 
ускоренное развитие получат современные высокопроизводительные, конкурентоспособные 
производства, будут привлечены дополнительные инвестиции и внедрены новые технологии. 
Сопоставляя воздействие СЭЗ и кластеров на экономическое развитие разных стран мира, можно сделать 
вывод, что оба инструмента создаются для обеспечения более высокого уровня занятости рабочей силы, 
привлечения инвестиций в свободно конвертируемой валюте и повышения экспортного потенциала. 
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Аннотация 

Тесная связь между образованием и бизнесом способствует развитию научного потенциала страны. Немаловажное 
значение должно быть отведено установлению партнерских отношений в отрасли телекоммуникаций, являющейся 
одним из приоритетных направлений в стратегии развития Казахстана. В данной статье представлены мнения 
телекоммуникационных компаний относительно их сотрудничества с ВУЗами. Методом исследования являлось 
интревьюирование, в котором приняли участие респонденты из 16 телекоммуникационных компаний.  Как показало 
исследование, компании проявляют разумный интерес к сотрудничеству, но существует ряд факторов, 
препятствующих эффективному взаимодействию компаний и вузов. Среди основных причин нежелания компаний 
сотрудничать с ВУЗами были выявлены отсутствие ресурсов, времени или необходимости в сотрудничестве, 
отсутствие традиций, отлаженной системы взаимодействия, а также видения реальной пользы. Результаты 
исследования являются важным и ценным материалом для укрепления связей между высшими учебными 
заведениями и телекоммуникационными компаниями, а также для последующих исследований в данной области. 
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1.Введение 
 

В последнее время вопрос разработки, развития и внедрения инновационных проектов стоит очень остро 
во многих странах мира. Это связано с осознанием того, что ни одно государство сегодня не может 
преуспеть, если его экономика не базируется на знаниях. Одним из важнейших элементов экономики, 
основанной на знаниях, является тесная связь между университетами и предприятиями в области 
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инновационных разработок. В развитых странах университеты считаются основным источником знаний 
и технологических разработок, а бизнес сектор выполняет функцию внедрения. Так, например, в 
Финляндии – одной из стран-лидеров в сфере инноваций – совместная научно-исследовательская 
деятельность ВУЗов и предприятий является распространенной и общепринятой практикой. 
 
В Казахстане для перехода к индустриально-инновационной экономике, основанной на знаниях, в 2003 
году была принята Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-
2015 годы. Несмотря на принятие данной стратегии и ряда других программ, направленных на 
стимулирование инновационной деятельности, тесные взаимоотношения между производителями 
(ВУЗами) и потребителями (предприятиями) новых знаний и технологий в нашей стране остаются 
редкостью. Существует мнение, что главным барьером к сотрудничеству между университетами и 
предприятиями является негативное отношение компаний к качеству образования и исследований, 
проводимых в казахстанских ВУЗах.  
 
Несмотря на распространенность данного мнения, до сих пор в нашей стране не проводились 
исследования, опровергающие или подтверждающие его. В связи с этим, целью данной работы является 
выявление заинтересованности компаний во взаимоотношениях с ВУЗами и определение основных 
барьеровк сотрудничеству. Данная статья сосредоточена на изучении телекоммуникационного сектора, 
который является приоритетным согласно стратегиям «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050». 

 
• Обзор литературы 

 
Вопрос взаимовыгодного сотрудничества между ВУЗами и предприятиями начал активно исследоваться 
на Западе с начала 1980-х. Западными учеными был проведен ряд исследований, направленных на 
изучение отношения университетов и компаний к двустороннему сотрудничеству. Так, например, 
изучением данного вопроса занимались Линки Тэсси (1989), Лопез-Мартинез и др. (1994),Мередит и 
Беркл (2008) и другие. Результаты исследований показали, что в большинстве случаев представители 
компаний воспринимают университеты как учреждения, неспособныепроводить исследования 
прикладного характера. В то же время, профессорско-педагогический состав ВУЗов считает, что 
деятельность компаний направлена на решение проблем, только косвенно связанных с 
исследовательской деятельностью университетов (Линки Тэсси, 1989:50).  
 
Одно из последних исследований, совместно проведенное мексиканскими и канадскими учеными в 2008 
году,  выявило довольно позитивное отношение фирм к сотрудничеству с университетами(Мередит и 
Беркл, 2008). Несмотря на это, существует ряд факторов, препятствующих взаимоотношениям двух 
сторон. В первую очередь, это барьеры, связанные с правами на интеллектуальную собственность 
совместных исследований(Холл и др., 2001). Во-вторых – различия в направлениях развития ВУЗов и 
предприятий(Брунил и др., 2010). 
Факторы, препятствующие трансферту знаний и сотрудничеству между университетами и компаниями, 
также были рассмотрены в работе Ренко (2004). С точки зрения представителей бизнеса, эффективному 
обмену знаниями и сотрудничеству препятствуют: недостаточная осведомленность представителей 
ВУЗов о реальных потребностях предприятий,установление взаимоотношений на основе личных 
контактов и отсутствие государственной поддержки в виде налоговых льгот для предприятий, занятых 
исследованиями и разработками совместно с университетами(Ренко, 2004). 
В нашей стране проблемасотрудничества между ВУЗами и предприятиями –новое и еще не изученное 
направление, которое необходимо развивать. Большинство ВУЗов Казахстана все еще придерживаются 
традиционной модели развития университета, согласно которой основными функциями высшего 
учебного заведения являются подготовка специалистов и проведение фундаментальных и прикладных 
исследований. В современной же модели университета присутствует третья функция – передача 
информации в общество или «трансферт знаний» (Ларедо, 2007). Как уже было сказано выше, эта модель 
широко используется на Западе, где университеты активно привлекают в сферу своей деятельности 
промышленные, исследовательские, торговые и другие организации. Взаимодействие с бизнесом 
позволило многим университетам мира стать крупнейшими учебно-научно-инновационными центрами 
(Ситенко, 2012:139). Одним из ярких примеров может служить Оксфордский университет, который 
взаимодействует с более 300 наукоемкими фирмами(Пугасов, 2010). 
В нашей стране сотрудничество между ВУЗами и предприятиями все еще остается редкостью. 
Университеты регистрируют единичные патенты и не реализуют свою инновационную функцию. По 
мнению Ситенко (2012), это обусловлено устаревшей материально-технической базой и отсутствием 
ресурсов на проведение лабораторных и опытных работ (Ситенко, 2012:4). Однако автор считает,  что 
первостепенной причиной создавшейся ситуации является отсутствие прочных связей между сектором 
высшего образования и бизнесом.Компании зачастую негативно настроены относительно 
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сотрудничества с Казахстанскими ВУЗами в связи с невысоким качеством образования, а также 
невостребованностью исследований, проводимых в университетах. 
 
Одним из перспективных направлений Казахстана, где сотрудничество между высшими учебными 
заведениями и бизнесом должно быть более активным, является сектор «телекоммуникации и связь». 
Именно поэтому, возникла необходимость в проведении исследования, направленного на выявление 
отношения представителей телекоммуникационных компаний к сотрудничеству с казахстанскими 
ВУЗами, результаты которого изложены в данной статье. 
 

• Методология 
 
Исследование проводилось в южной столице Казахстана – г. Алматы – крупном культурном, 
финансовом и образовательном центре. Выборка телекоммуникационных компаний основывалась на 
данных, предоставленных Департаментом по статистике города Алматы. Согласно данным, в 2012 году 
численность компаний телекоммуникационного сектора составила 172 единицы. Отрасль 
телекоммуникаций сама по себе очень обширная и включает множество различных направлений. В 
выборку исследования мы не включили мелких дистрибьюторов телекоммуникационного оборудования, 
теле-радио вещательные компании, а также компании, занимающиеся исключительно монтажными 
работами. В результате, выборка составила 52 компании от операторов мобильной и фиксированной 
связи, интернет провайдеров и системных интеграторов до представительств ведущих 
телекоммуникационных брендов и дистрибьюторов телекоммуникационного оборудования, 
предлагающих IT решения. 
Целевой аудиторией и основными респондентами исследования были руководство и ведущие 
специалисты компаний. В качестве метода исследования был выбран опрос в форме полу-
структурированного интервью, состоящего из четырех вопросов.  
Из 52 телекоммуникационных компаний в исследовании приняли участие 16 фирм: EricssonKazakhstan, 
Казахтелеком, Кселл,Астел, ТНС сервис, Тандем, NewTechDistribution, ZYXel, Аспан Телеком, Базис 
Телеком, ТИСИ Компани, Азия Интеркоммуникации, TegraKazakhstan, Казтранском,,RRCKazakhstan и 
Обит Телекоммуникации.  
 

• Результаты 
 

Результаты исследования подтвердили предположение автора о негативном отношении компаний к 
качеству образования в казахстанских ВУЗах. В основном респонденты считают, что знания, 
получаемые в ВУЗах, не соответствуют реалиям делового мира, а уровень подготовки студентов 
несравним с советскими временами. Кроме того, некоторые участники исследования сомневаются в 
компетенции профессорско-преподавательского состава.Вопросы интервью и обобщенные ответы 
респондентов представлены ниже. 
Вопрос 1: Соответствует ли качество образования по техническим специальностям в Казахстане 
требованиям телекоммуникационных компаний? 
По мнению респондентов, выпускники ВУЗов в большинстве случаев не соответствуют требованиям 
телекоммуникационных компаний или соответствуют только частично. Студенты получают неплохие 
теоретические знания, а вот практических навыков у них не хватает. Но и полученные теоритические 
знания не всегда соответствуют реалиям делового мира. Телекоммуникационная отрасль развивается 
намного быстрее, чем ВУЗы успевают адаптировать учебные программы. К тому же, многие 
представители телекоммуникационных компаний утверждают, что уровень подготовки в ВУЗах 
значительно упал после распада Советского Союза.  В добавление к вышесказанному, респонденты 
считают, что у нынешних студентов отсутствуют интерес к учебе, а у молодых специалистов – к работе. 
Вопрос 2: Проявляют ли телекоммуникационные компании Казахстана какой-либо интерес к 
сотрудничеству с ВУЗами? 
Телекоммуникационные компании проявляют разумный интерес к сотрудничеству с университетами, но 
главным образом этот интерес обусловлен потребностью в кадрах. В основном с ВУЗами хотят 
сотрудничать крупные компании, заинтересованные в найме выпускников на работу и студентов на 
практику или стажировку с последующим трудоустройством. Некоторые предприятия желают 
передавать знания ВУЗам посредством лекций, семинаров и мастер классов; другие готовы 
содействовать университетам в создании лабораторий. В то же время, по мнению респондентов, 
отдельные компании проявляют исключительно имиджевый интерес к сотрудничеству с ВУЗами.      
Вопрос 3: Что может являться основной причиной/причинами нежелания телекоммуникационных 
компаний сотрудничать с ВУЗами Казахстана? 
На данный вопрос респонденты отвечали по-разному. Среди названных причин нежелания компаний 
сотрудничать с ВУЗами были отсутствие ресурсов, времени или необходимости в сотрудничестве, 
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отсутствие традиций, отлаженной системы взаимодействия, видения реальной пользы. Кроме того, не 
каждая компания захочет связывать себя обязательствами к университету, а также вкладывать деньги в 
долгосрочные и довольно рискованные проекты. Например, акционерам прибыль нужна сегодня и 
сейчас, и долговременные проекты их мало интересуют. 
Вопрос 4: Каким образом ВУЗы могут заинтересовать телекоммуникационные компании  в 
сотрудничестве?  
Для того чтобы заинтересовать компании в сотрудничестве, ВУЗам необходимо первыми делать шаги 
навстречу. Например, подготовить презентацию для компании о возможных вариантах сотрудничества. 
Также, ВУЗы могут приглашать представителей компаний на различные мероприятия, такие как день 
открытых дверей, выставки вакансий, клубы выпускников (встречи), семинары и конференции. 

 
• Заключение 

 
Подводя итог данному исследованию, необходимо отметить, что его результаты подтвердили 
предположение автора о негативном отношении компанийк качеству образования в казахстанских 
ВУЗах. Существующее недоверие многих телекоммуникационных фирмк компетенции профессорско-
преподавательского состава объясняет их нежелание сотрудничать с университетами в области научных 
исследований и инновационных разработок. Но это не единственная причина нежелания компаний 
сотрудничать с ВУЗами. Другими причинами были названы: отсутствие ресурсов, времени или 
необходимости в сотрудничестве, отсутствие традиций, отлаженной системы взаимодействия, видения 
реальной пользы и нежелание связывать себя обязательствами. 
Однако, несмотря на выше сказанное, телекоммуникационные компании все-таки проявляют интерес к 
сотрудничеству с университетами, который главным образом обусловлен потребностью в кадрах. Но в 
большинстве случаев выпускники ВУЗов не соответствуют требованиям компаний или соответствуют 
только частично. Опять-таки проблема здесь лежит намного глубже – в недостатке сотрудничества 
между двумя сторонами. 
 
Как только сотрудничество между ВУЗами и предприятиями в Казахстане станет не редкостью, а 
закономерностью, обе стороны смогут извлекать из этого выгоду.  Например, университеты продвинут 
далеко вперед свои собственные исследования, что положительно скажется на качестве образования; 
тогда как компании будут получать консультации обэффективном продвижении продукции на рынке. 
Кроме того, сотрудничество с университетами позволит компаниям приобрести доступ к новым знаниям, 
потенциальным кадрам, а также использовать ресурсы ВУЗов для проведения исследований, напр. 
лаборатории. В то же время, университеты смогут выявить интересные и актуальные проблемы и 
получить финансовую поддержку для дальнейших исследований, расширитьдиапазон знаний студентов 
и профессорско-преподавательского состава, и разнообразить возможности трудоустройства для 
студентов (IndustrialResearchInstitute, 1995). 
И, самое главное, как показало исследование – для установления связей с предприятиями ВУЗам самим 
необходимо делать первый шаг навстречу компаниям.  
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Özet 
 
Ülkelerin ekonomik gelişme ve kalkınma uğraşları içerisinde sahip oldukları en önemli kaynak girişimci insan gücüdür. 
Girişimci insan yetiştirilmesi ve engellerin kaldırılması uluslararası alanda ülkenin önemli bir ivme kazanmasına yol 
açacaktır. Yüksek öğrenim ve girişimcilik yeteneği arasında güçlü bir bağ bulunmalıdır. Eğitimli insanlar girişimlik 
yeteneğine sahip oldukça gelişmenin önü açılacaktır. Bu çalışma ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olan hazır giyim 
ve moda tasarım sektörüne eleman yetiştiren Üniversite mezunlarının, tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik 
giri şimciliklerini, sektöre yönelik giri şimcilik hakkında dü şüncelerini,  girişim sürecinde yaşadıkları sıkıntıları ve 
karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  Araştırmada hazır giyim ve moda tasarımı bölümlerinden 
mezun olan, tesadüfü yöntemle ulaşılabilen; 72 kişiye anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler incelendiğinde, 
mezunların  %8.3 ‘ ü girişimciliği tercih ederken,%91.7’si girişimciliği tercih etmediklerini belirtmişlerdir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hazır giyim, Moda tasarımı, Mesleki Eğitim, Girişimcilik 
 
Abstract 

Economic growth and development in the countries of the worthiness of the entrepreneur are the most important source of 
human strength. Entrepreneur of the country in the international arena of human cultivation and the removal of barriers will 
lead to a significant acceleration of. Must be a strong link between higher education and entrepreneurial ability. Educated 
people are quite capable of girişimlik will be opened for development. This study, which has a significant share of the 
country's economy and the fashion design industry personnel training of university graduates apparel, textile and apparel 
sector entrepreneurship, thoughts on entrepreneurship for the sector, in order to attempt to identify the problems encountered 
in the process, and made their tribulations. The research departments of apparel and fashion design, which can be 
coincidence method, 72 people completed the questionnaire. Analyzed data from surveys of graduates % 8.3 prefer 
entrepreneurship, while % 91.7 stated that they did not choose to entrepreneurship. 
 
Keywords:  Ready-made clothing, Fashion design, Vocational training, Entrepreneurship 
 
Giri ş 
 
Girişimcilik; bireyin aklıyla, kendine olan inancıyla, yeniliklere açık fikirleriyle yeni bir yola çıkması ve 
ekonomik gücüyle bu fikirlerini desteklemesidir.  “Girişimcilik doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı oluşur?” 
tartışmalarında insanın girişimci olarak doğmadığı; var olan potansiyelin kültürel, sosyolojik, psikolojik, sosyo-
psikolojik, politik ve ekonomik çevre faktörleri ile bireylere kazandırıldığı kabul edilmektedir. 
(Ç.Bozkurt,2011). 

Bireylerin; iş hayatının ve toplumun ihtiyaçlarına göre eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri 
ve girişimci bir ruha sahip olmaları, bu ruh ve yeterliliklerle iş alanlarını yaratmaları ve girişimci olmaları 
ülkelerin  ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır (Ç.Bozkurt, 2011).  

Ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörü sağladığı istihdam olanakları, üretim sürecinde yaratmış olduğu katma 
değer ve uluslararası ticaretteki yeri ile ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır.    (Arslan, 
2008).  Mesleki ve teknik eğitimde önemli bir yere sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün ülkemiz 
ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturduğu görülmektedir. Sektör, bir yandan emek yoğun yapısı ile gelir 
dağılımının belirli ölçüde düzelmesine katkı sağlarken diğer yandan da istihdam oranını arttırarak önemli 
katkılar sağlamaktadır.  
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Hazır giyim sektörü kadın işgücünün yoğun olarak bulunduğu sektörlerin başında gelmektedir. Hazır giyim 
üretiminde rekabetçi üstünlük, teknoloji düzeyinin ve eğitimli i ş gücü sayısının artması beraberinde katma değeri 
yüksek ürünler üretilmesine de olanak sağlamaktadır. Nitelikli iş gücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın 
eğitim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından karşılanmaktadır.  
 
Genç girişimcilere destek sağlayan, birçok kuruluşu bünyesinde barındıran KOSGEP var olan kadın 
girişimcilerin görünürlülüğünü arttırmak, kadın girişimciler için daha uygun ortam yaratmak, kadın girişimci 
sayısını artırmak ve var olan kadın girişimcilere ait girişimlerin ölçeğini büyütmek amacı ile birçok projeye 
destek vermektedir. Tekstil ve hazır giyim sektörü düşük işletme ve yatırım sermayesi ile kurulabilen bir sektör 
olması nedeniyle çok sayıda yatırımcıyı çekmekte ve girişimciliklerini test etmelerine olanak sağlamaktadır.  
 
Günümüzde,  genç ve yetişkin bireylerin istihdama geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak 
kullanılmaktadır. İş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması,  istihdam amaçlı mesleki eğitimin önemini 
daha da artırmaktadır. Türkiye’de hazır giyim ve moda tasarımı eğitimi almış üniversite mezunu bireylerin 
mezuniyet sonrasında girişimci olmaları ve girişimcilik konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi bu açıdan daha 
da önem kazanmaktadır. 
 
2. Girişimcilik 
 
Girişimci, yeni şeyleri tasarlarken yaratıcılığını ortaya koyan, bunları uygulamaya dönüştürmek için ise istek ve 
şevkini kullanan kişidir (Kao, 1989). Girişimcilik, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılarak etkin ve verimli 
kullanılmasında ve teknolojik yeniliklerin üretiminde olduğu gibi; istihdamın genişletilerek işsizliğin 
önlenmesinde, refah düzeyinin yükseltilerek geniş bir toplumsal tabana yaygınlaştırılmasında ve orta sınıfın 
güçlendirilmesinde, bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasında ya da azaltılmasında, katılımcı 
demokrasinin yerleşmesinde ve genel olarak toplumsal barışın sağlanarak bütünleşmenin güçlendirilmesinde 
katkı sağlamaktadır (İlhan, 2005). Girişimcilerin taşıdıkları kişilik özellikleri ile ilgili birçok farklı görüş 
bulunmaktadır. Girişimcilerin yenilikçi, risk alan, değişim odaklı, fırsatlara odaklanmış oldukları 
belirtilmektedir. Girişimci kişili ğin oluşmasında aile ve eğitimin yanı sıra kişisel değerler, yaş, cinsiyet, iş 
tecrübesi, rol modelleri ve çevre de etkili olmaktadır. 
 
2.1. Girişimcilik ve eğitim ili şkisi 
Teorik ve uygulama süreçleri girişimcilik eğitiminde birbirini tamamlamaktadır. Teorik olarak verilen bilgilerin 
hızla değişen pazar koşullarıyla uyarlanması girişimcilik eğitiminin uygulama ile desteklenmesiyle 
gerçekleşebilir. Günümüzdeki girişimcilik eğitimi mesleki eğitim gibi değerlendirilmektedir. Uygulama olmadan 
girişimciliği öğretme düşüncesi mühendislik eğitimini laboratuar eğitimi olmaksızın yapmaya benzemektedir. 
Teorik olarak verilen girişimcilik eğitiminin diğer disiplinler gibi uygulama süreci ile pekiştirilmesi ve günlük 
hayata uydurulması gerekmektedir. 

3. Araştırmanın Yöntem ve Materyal 

Hazır Giyim ve Moda tasarımı Eğitimi Almı ş Üniversite Mezunlarının Girişimcilik Konusundaki Görüşlerini 
belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Mezunlarının Çalışma durumlarına 
ili şkin bilgiler ve girişimcilikle ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla anket formu uygulanmıştır.    
                Araştırmanın evrenini;  Gazi, Mimar Sinan ve Marmara Üniversitesi Hazır giyim ve moda tasarımı 
bölümü mezunları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; Gazi, Mimar Sinan ve Marmara 
Üniversitesinde hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarından araştırmaya katılmayı kabul eden tesadüfü 
örnekleme yöntemi ile seçilmiş 72 öğrenci oluşturmaktadır. 
 
Kavramsal çerçeveyi oluşturmak ve anketi formunu hazırlamak amacıyla literatür taraması yapılmıştır.  Verileri 
toplamak amacıyla düzenlenen anket formuyla mezunların,   Cinsiyet durumu, Yaş dağılımları, Mezun oldukları 
Bölümler, Çalışma durumlarına ilişkin bilgiler ve Girişimcilikle ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Örneklem grubuna uygulanan anket formlarından elde edilen verilerin analizinde, istatistiksel yöntemlerden 
yararlanılmış ve sonuçlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

4. Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde verilerden elde edilen bulgu ve yorumlarına yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                            

Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının,  Cinsiyet durumu, Yaş dağılımları, Mezun Oldukları 
Bölümler ve Yıllar Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1.  Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarına ilişkin bilgiler 

 
Değişkenler f %  
Cinsiyet durumu   
Kadın 57 79.2 
Erkek 15 20.8 
Toplam 72 100.0 
 Yaş grupları  f %  
24 ve altı 2 2.8 
25-27 yaş arası 34 47.2 
28-30 yaş arası 25 34.7 
31-33 yaş arası 8 11.2 
34-36 yaş arası 2 2.8 
37 ve üzeri 1 1.4 
Toplam  72 100.0 
Mezun Oldukları Bölümler  f %  
Gazi Üni. Giyim Endüstrisi Öğretmenliği 52 72.2 
Gazi Üni. Moda Tasarım Öğretmenliği 18 25.0 
Mimar Sinan Üni. Moda Tasarım Öğretmenliği 1 1.4 
Marmara Üni. Giyim Öğretmenliği 1 1.4 
Toplam 72 100.0 
Mezun Oldukları Yıllar  f %  
2001 ve öncesi 1 1.4 
2002 – 2005 3 4.2 
2006 – 2009 26 36.2 
2010 ve sonrası 53 58.4 
Toplam 72 100.0 

           
Tablo 1’de örneklemi oluşturan hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının cinsiyet durumu 
incelendiğinde  %79.2’sini bayanların,  %20.8’ini ise erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. 
 
Hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının   %47.2’sinin 25-27 yaş grubunda olduğu, %1.4’ünün ise 37 
yaş  ve üzeri  olduğu görülmektedir. 
 
Mezun olunan bölüm ve fakülteler, incelendiğinde ankete katılanların, %72.2’ si Gazi Üniversitesi Giyim 
Endüstrisi Öğretmenliği , % 25.0’inin Gazi Üniversitesi Moda Tasarım Öğretmenliği bölümünden mezunu 
oldukları görülmektedir. 
 
Hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının mezun oldukları yıllar, incelendiğinde araştırmaya 
katılanların   %58.4’ünün 2010 ve sonrasında mezun oldukları,  %1.4 oranında ise 2001 ve öncesinde mezun 
oldukları görülmektedir 
 
Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının çalışma durumlarına ilişkin bilgiler Tablo’ 2 de verilmiştir.                             

 
Tablo 2.  Mezunlarının çalışma durumlarına ili şkin dağılım 

 
Değişkenler f %  
Çalışmakta oldukları i ş   
Kendi İşini Yapıyor 1 1.4 
Öğretim Görevlisi 4 5.6 
Öğretmen 7 9.7 
Vekil Öğretmen 12 16.7 
Üretim Planlaması 2 2.8 
Modelist 4 5.6 
Tasarımcı 5 6.9 
Müşteri Temsilciliği 2 2.8 
Bilgisayar Uzmanı 1 1.4 
Online Satış 1 1.4 
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Polis  2 2.8 
Zabit Kâtibi 1 1.4 
Çalışmıyorum 30 41.7 
Toplam 72 100.0 

 
Tablo 2’de mezunların çalışmakta oldukları işe ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların %16.7’ sinin vekil 
öğretmenlik yaptığı, %9.7’sinin ise öğretmenlik yaptığı görülmektedir. 72 kişinin katıldığı araştırmada sadece 1 
kişinin kendi işinin sahibi olduğu görülmektedir. 

Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının mesleki tercihlerinde etkili olan faktörler Tablo 4’ de 
verilmi ştir.              

Tablo 4: Hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının mesleki tercihlerinde etkili olan faktörler 
                              Önem  
                              Dereceleri            

Faktörler  

1. Derece 
Önemli 

2. Derece 
Önemli 

3.Derece 
Önemli 

4.Derece 
Önemli 

5.Derece 
Önemli 

6.Derece 
Önemli 

f %  f %  f %  f %  f %  f %  
Toplumsal Statü 6 8.3 10 13.9 18 25.0 10 13.9 9 12.5 6 8.3 
Kendini Gerçekleştirme 35 48.6 16 22.2 7 9.7 4 5.6 2 2.8 2 2.8 
Kişisel tatmin 12 16.7 24 33.3 16 22.2 6 8.3 4 5.6 2 2.8 
Bağımsız çalışma 7 9.7 4 5.6 5 6.9 11 15.3 12 16.7 6 8.3 
Sabit-risksiz gelir 2 2.8 4 5.6 5 6.9 4 5.6 13 18.1 13 18.1 
Kar elde etme 2 2.8 1 1.4 1 1.4 5 6.9 9 12.5 9 12.5 
Belirli çalışma saatleri 2 2.8 6 8.3 7 9.7 12 16.7 6 8.3 10 13.9 
Ekip çalışması yapma 0,0 0.0 1 1.4 1 1.4 6 8.3 5 6.9 3 4.2 
Yüksek ücret alma 2 2.8 4 5.6 5 6.9 6 8.3 7 9.7 14 19.4 
İstihdam sağlamak 5 6.9 2 2.8 7 9.7 8 11.1 5 6.9 7 9.7 
Toplam 72 100.0 72 100.0 72 100.0 72 100.0 72 100.0 72 100.0 

 
 
Tablo 4’de yer alan mesleki tercihlerinde etkili olan faktörlerin dağılımı incelendiğinde; kendini gerçekleştirme  
%48.6’lık oranla 1. derecede önemli bulunurken, kişisel tatminin, %33.3’ lük oranla 2. derecede önemli olduğu, 
,toplumsal statünün,   % 25.0’lik oranla 3. derecede önemli olduğu,  bağımsız çalışmanın , %16.7’ lik oranla 5. 
derecede önemli olduğu, Sabit- risksiz çalışmanın  %18.1’lik oranla 6.derecede önemli olduğu, görülmektedir 
 
Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının ailelerindeki girişimcilere ve rol modele ilişkin dağılım Tablo 5’ 
de verilmiştir.                                  

Tablo 5: Mezunlarının ailelerinde bulunan girişimciler 
 

Ailedeki Giri şimciler  f %  
Anne 2 2.8 
Baba 12 16.7 
Anne ve baba 3 4.2 
Kardeş 10 13.9 
Hepsi 4 5.6 
Hiçbiri 41 56.9 
Toplam 72 100.0 
Rol Modeller olmalı f %  
Kesinlikle Katılıyorum 20 27.8 
Katılıyorum 33 45.8 
Kısmen Katılıyorum 10 13.9 
Katılmıyorum 9 12.5 
Toplam 72 100.0 

 
Tablo5’de yer alan hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının ailelerinde bulunan girişimcilere ilişkin 
dağılım incelendiğinde katılımcıların %56.9’luk oranla ailelerinde girişimci bulunmadığı görülmektedir. 
Ailesinde girişimci olan kişiler arasında  %14.1’lik oranla babanın, anneye nazaran daha girişimci olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Girişimci olma konusunda rol modellerin gerekliliğine ilişkin dağılım incelendiğinde 
katılımcıların  %45.8’i Rol modellerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının  Girişimcide olması gereken özellikler ve sermayelerini 
değerlendirme tercihleri   ili şkin bilgiler Tablo 6’da verilmi ştir. 

Tablo 6: Giri şimcide olması gereken özelliklere ve sermayelerini değerlendirme tercihleri 

Sahip Olunması Gereken Özellikler f %  
Cesaret 44 61.1 
Para 20 27.8 
Yaratıcılık 8 11.1 
Şans 0,0 0.0 
Toplam 72 100.0 
Sahip Oldukları Sermayeyi Değerlendirme Tercihleri  f %  
Kendi İşimi Kurmak 34 47.2 
Bankaya Yatırmak 11 15.3 
Borsaya Yatırmak 1 1.4 
Gayrimenkule Yatırmak 26 36.1 
Toplam 72 100.0 

 
Tablo 6’da hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının girişimci olmak için sahip olunması gereken 
özelliklere ilişkin dağılım incelendiğinde en yüksek  % 61.1’lik oranla cesaret özelliğinin olması gerektiğini 
belirtmişlerdir. 
 
Tablo 6’ da hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının beklemedik bir şekilde bir sermaye’ye sahip 
olduklarında yapmak istedikleri işe ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların %47.2’si kendi işini kuracağını, 
%36.1’i gayrimenkule yatırım yapacağını, %15.3’ü bankaya yatıracağını belirtmişlerdir.  
 
 
Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının  girişimcilikte başarılı olmanın   ölçütüne ilişkin görüşleri 
Tablo 7’ de verilmiştir.                          

Tablo 7: Giri şimcilikte Başarılı olmanın ölçütleri 

 
Seçenekler 

Başarının Ölçütü I.  Başarının Ölçütü II.  Başarının Ölçütü III.  

f %  f %  f %  
İş Yapma Bilgisi 25 34.7 14 19.4 12 16.7 
Yeterli Sermaye 27 37.5 19 26.4 5 6.9 
 İşini Sevme 9 12.5 22 30.6 29 40.3 
İşi Bilenlerle Ortaklık 1 1.4 1 1.4 11 15.3 
Disiplin ve Sıkı Çalışma 10 13.9 15 20.8 15 20.8 
Çevre 0.00 0.00 1 1.4 0.00 0.00 
Toplam 72 100.0 72 100.0 72 100.0 

 
Tablo 7’de hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının girişimcilikte başarılı olmanın ölçütlerine ilişkin 
görüşleri incelendiğinde ilk sırayı %37.5’lik oranla yeterli sermaye, ikinci ve üçüncü sırayı  
ise %30.6 ve %40.3’lük oranla işini sevme ölçütü olduğunu belirtmişlerdir. 

Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının girişimcilikte kar şılaşacaklarını öngördükleri , engellere  
ili şkin bilgiler  Tablo 8 verilmi ştir.                           

Tablo 8:  Giri şimcilikte öngörülen engellere ilişkin dağılım 
 

Giri şimcilikte Öngördükleri Engeller  f %  
Sermaye Eksikliği 30 41.7 
Devlet Teşvik ve Destekleri 9 12.5 
Tecrübe Eksikliği 16 22.2 
Cesaret 13 18.1 
Çevre Etkeni 2 2.8 
Tecrübeli Eleman Bulamamak 1 1.4 
İstenilen Müşteri Hedef Kitlesine Ulaşamamak 1 1.4 
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Toplam 72 100.0 
 
Tablo 8’ de hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının girişimcilikde, öngördükleri engellere ilişkin 
dağılım incelendiğinde en yüksek % 41.7’lik oranla sermaye eksikli olarak belirtmişlerdir. 

Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının üniversitede giri şimcilikle ilgili ders alma durumları   Tablo 
9’da  verilmi ştir.               

                                        

Tablo 9: Mezunlarının üniversitede girişimcilikle ilgili ders alma durumları 

Ders Alma Durumları  f %  
Evet 51 70.8 
Hayır 20 27.8 
Diğer 1 1.4 
Toplam 72 100.0 

 
Tablo 9’da hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının üniversitede girişimcilikle ilgili ders alma 
durumlarına ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların %70.8’i girişimcilik dersi aldıkları, % 27.8’i 
girişimcilikle ilgili ders almadıkları belirtmişlerdir. 

Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının girişimcilikle ilgili görü şleri  Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10: Hazır giyim ve moda tasarımı mezunlarının girişimcilikle ilgili görü şleri 

Değişkenler f %  
Mesleki eğitimde (uygulamalı eğitim) giri şimcili ğe daha çok önem verilmeli   
Kesinlikle Katılıyorum 49 68.1 
Katılıyorum 16 22.2 
Kısmen Katılıyorum 5 6.9 
Katılmıyorum 2 2.8 
Toplam 72 100.0 
Giri şimcilik için risk almak yaratıcılık ve yetenekli olmaktan daha önemlidir. f %  
Kesinlikle Katılıyorum 24 33.3 
Katılıyorum 15 20.8 
Kısmen Katılıyorum 10 13.9 
Katılmıyorum 23 31.9 
Toplam 72 100.0 
Giri şimcilik için fikir ve fırsatların de ğerlendirilmesinin paradan daha önemlidir. f %  
Kesinlikle Katılıyorum 30 41.7 
Katılıyorum 26 36.1 
Kısmen Katılıyorum 8 11.1 
Katılmıyorum 8 11.1 
Toplam 72 100.0 
Hazır giyim alanı emek ve sermaye açısından girişimcili ğe uygundur. f %  
Kesinlikle Katılıyorum 7 9.7 
Katılıyorum 27 37.5 
Kısmen Katılıyorum 24 33.3 
Katılmıyorum 14 19.5 
Toplam 72 100.0 
 Sosyo-kültürel yapımız girişimcili ği teşvik etmekte. f %  
Kesinlikle Katılıyorum 7 9.7 
Katılıyorum 13 18.1 
Kısmen Katılıyorum 18 25.0 
Katılmıyorum 34 47.2 
Toplam 72 100.0 
Giri şimcilere olan teşvik ve destekler yeterli. f %  
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Kesinlikle Katılıyorum 3 4.2 
Katılıyorum 12 16.7 
Kısmen Katılıyorum 23 31.9 
Katılmıyorum 34 47.2 
Toplam 72 100.0 

 
Tablo 10’da Hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının, mesleki eğitimde  (uygulamalı eğitim ) 
girişimciliğe daha çok önem verilemesine ilişkin dağılım incelendiğinde en yüksek %68.1’lik oranla kesinlikle 
katıldıklarını belirtmişlerdir. Girişimcilik için risk almanın, yaratıcılık ve yetenekli olmaktan daha önemli 
olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu %33.3’lük oranla kesinlikle katılıyorum 
cevabını verdikleri görülmektedir. Başarılı bir girişimcilik için fikir ve fırsatların değerlendirilmesinin paradan 
daha önemli olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde ise en yüksek %41.7’lik oranla kesinlikle katılıyorum 
cevabını verdikleri görülmektedir. Toplumumuzun sosyo-kültürel yapısının girişimciliği teşvik ettiğine ilişkin 
dağılım incelendiğinde %47.2’lik oranla katılmadıklarını belirtmişlerdir.  Hazır giyim sektöründe girişimci 
olmanın emek ve sermaye açısından uygun olmasına ilişkin dağılım incelendiğinde %37.5’lik oranla 
katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Girişimcilere olan teşvik ve desteklerin yeterliğine ilişkin dağılım incelendiğinde  %47.2’lik oranla 
katılmadıklarını belirtmişlerdir.  
 
5. Sonuç ve Öneriler 

Hazır Giyim ve Moda Tasarımı Eğitimi Almı ş Üniversite Mezunlarının Girişimcilik Konusundaki Görüşlerini 
belirlemek amacı ile yapılan bu araştırmada; 

Örneklemi oluşturan hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının  %79.2’sini bayanların,  %20.8’ini ise 
erkeklerin oluşturduğu, mezunlarının   %47.2’sinin 25-27 yaş grubunda olduğu, %1.4’ünün ise 37 ve üzerinde 
olduğu görülmektedir. 
 
Mesleki tercihlerinde etkili olan faktörlerin dağılımı incelendiğinde kendini gerçekleştirme  %48.6’lık oranla 1. 
derecede önemli bulunurken, kişisel tatminin, %33.3’ lük oranla 2. derecede önemli olduğu, ,toplumsal statünün,   
% 25.0’lik oranla 3. derecede önemli olduğu,  bağımsız çalışmanın , %16.7’ lik oranla 5. derecede önemli 
olduğu, Sabit- risksiz çalışmanın  %18.1’lik oranla 6.derecede önemli olduğu, görülmektedir 
 
Girişimcilik konusunda mesleki eğitimde uygulamalı eğitime daha çok önem verilmesine  %68.1’lik oranla 
kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir. Hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının girişimcilik için risk 
almanın, yaratıcılık ve yetenekli olmaktan daha önemli olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların 
büyük çoğunluğu %33.3’lük oranla kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir.  
 
Hazır giyim ve moda tasarımı bölümü mezunlarının ailelerinde bulunan girişimcilere ilişkin dağılım 
incelendiğinde katılımcıların %56.9’luk oranla ailelerinde girişimci bulunmadığı görülmektedir. Ailesinde 
girişimci olan kişiler arasında  %14.1’lik oranla babanın, anneye nazaran daha girişimci olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Girişimci olma konusunda rol modellerin gerekliliğine ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların  
%45.8’i rol modellerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. 
 
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ve eğilimlerinin belirlemeye yönelik yapılan araştırma 
sonucunda öğrencilerin çoğunun girişimcilik eğitimi almalarına rağmen, kendi işini kurmadıkları ve girişimci 
olmadıkları sonucuna varılmıştır  
 
Uygulamalı girişimcilik eğitiminin bireyin potansiyelini keşfetmesini hızlandırdığı ve yeteneklerini geliştirip 
başarı şansını artırmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. (Balaban ve Özdemir, 2008).  Deneyimli ve başarılı 
girişimcilere eğitimci olarak yer verilerek onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmalı, onların yanında 
çıraklık uygulamaları geliştirilmeli ve özellikle üniversitelerde girişimcilikle ilgili daha fazla ders okutulmalıdır 
(Ağca, 2007). 
 
Girişimciliğin doğuştan geldiği konusunda ortaya çıkan görüş zaman içerisinde değişim göstererek, girişimcilik 
eğitimi yapılabileceği görüşü kabul görmeye başlamıştır. Girişimci kişili ğin oluşmasında aile ve eğitimin yanı 
sıra kişisel değerler, yaş, cinsiyet, iş tecrübesi, rol modelleri ve çevre de etkili olmaktadır. Girişimcilik eğitim 
programlarının hazırlanmasında bu faktörler dikkate alınmalıdır. 
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Özet 
 
Çalışmanın amacı, KOSGEB (Küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi)  girişimcilik eğitimi kurslarına 
katılan katılımcıların girişimcilik özelliklerini ölçmek ve alınan bu eğitimlerin katılımcılarda girişimcilik potansiyelini ortaya 
çıkarıp çıkarmadığını analiz ederek çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu kapsamda çalışmada literatür araştırması sonucunda 
5’li Likert ölçeği kullanılarak oluşturulan anket formu güvenilirlik analizine tabi tutulmuş elde edilen veriler analiz edilerek 
çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Araştırma sonucunda KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitiminin girişimcilik 
bilincini oluşturmada ciddi katkı sağladığı fakat uygulamada verilen girişimcilik eğitiminin başarı düzeyinin oldukça düşük 
olduğu sonucuna varılmış.   
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Özellikleri, KOSGEB 
Keywords: Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Features, KOSGEB 
 
1.Giri ş 
 
Ülkelerin ekonomik büyümesi için girişimcilik faaliyetlerinin önemi artık iyice bilinmektedir. Özellikle ülke 
gelişiminde ve toplumsal refahın artmasında önemli düzeyde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda son 
yıllarda ülkeler girişimciliğin gelişmesi için girişimcilik eğitimlerine ayrı bir önem vermeye başladı. Girişimcilik 
eğitiminin, toplumda girişimcilik kültürünün gelişmesinde önemli bir etkiye sahip olmasından dolayı Avrupa 
komisyonu eğitim yoluyla girişimci beyinlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Raposo ve Paço, 
2011:454). 
 
Konunun geçmişten günümüze nasıl incelendiğini görmek açısında yapılan literatür taraması sonucunda  yabancı 
kaynaklarda konunun uzun yıllardan beri incelendiğini fakat Türkiye açısından durumun böyle olmadığı 
anlaşılmaktadır. Türkiye’de girişimcilik eğitimi üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde 2000’li yıllardan 
önce yapılmış makale bulunmamaktadır (Bozkurt 2011:59). Genel olarak çalışmalar incelendiğinde girişimcilik 
özellikleri ve girişimcilik kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 
  
2.Literatür 

 
Girişimcilik literatürü incelendiğinde girişimciliğin öğrenebilir bir disiplin olduğu pek çok yazar tarafından ifade 
edilmiştir (Raposo ve Paço: 2011:454; Saravanakumar ve Saravan, 2012:317; Rapidere, 2012:11016). Bu 
bağlamda girişimcilik eğitimi ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Girişimcilik eğitimi, giri şimcilik sürecinde 
katılımcıların bilgi düzeyinin artmasına neden olduğu ifade edilmiştir (Ekpoh ve Edet,  2011:176). Aynı 
zamanda girişimcilik eğitimi giri şimci becerileri, nitelikleri ve davranışlarını geliştirmeye katkı sağladığı ifade 



   

31 

 

edilmiştir (Saravanakumar ve Saravan, 2012:320). Arasti ve arkadaşları çalışmalarında girişimcilik eğitimi ile  
girişimcilik bilincini arttırmayı hedeflediğini belirtmişlerdir (Arasti, vd., 2012:3). Rapidere ise girişimcilik 
eğitiminin, özgüven geliştirmeye yardımcı olduğunu belirtmiştir (Rapidere, 2012:11017). Sonuç olarak 
girişimcilik eğitimlerinde girişimciliğin desteklenmesi, başarılı olması, girişimcilik bilincinin ve becerilerinin 
kazandırılması amaçlanmaktadır (Bozkurt, 2011:34). 
Literatür incelendiğinde girişimcilik eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 
Tablo 1. Girişimcilik eğitimi: Temel Araştırma Hatları 
 

            Araştırma Alanları                    Yazarlar 
 

 
 
Girişimci Eğitimi ve Girişim Yaratma 

Charney & Libecap (2000), Dumas (2001) 
Kolvereid & Moen (1997),McLarty (2005) 
Monroe,Allen & Price (1995), Osborne, 
Falcone & Nagendra (2000),Van der 
Sluis,Van Praag &Vijverberg (2005 
 

 
Girişimci Eğitimi ve Girişimcilik  Amacı 

Autio et al. (1997), Galloway & Brown 
(2002), Klapper (2004), Noel (2000) 
Peterman & Kennedy (2003) 
 

Girişimci Eğitimi ve Fırsat Tanıma 
 
 

Brännback et al. (2005),  DeTienne & 
Chandler (2004),Dimov (2003) 

Girişimci Eğitimi, Giri şimci Yetkinlik ve Girişimcilik 
Oryantasyonu 
 

Alvarez & Jung (2003),  
Ehrlich et al. (2000), Frank et al. (2005), 
Galloway et al. (2005) 
 

Başarı ve Kontrol Odağı İhtiyacı için Girişimcilik Eğitimi 
 

Hansemark (1998) 

Girişimci Eğitim ve Diğer Girişimci Bilgisi 
 

Kourilsky & Esfandiari (1997) 

 
Kaynak:  Raposo ve Paço: 2011:45. 
 
Girişimcilik eğitimi ile giri şimci adayların girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve bu özelliklerin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda girişimcilik özelliklerin oluşmasına katkı sağlayan birçok 
özelliğin olduğu ifade edilmiştir. Bu özellikler; 
 
Risk Alma; Risk alma girişimciliğinin en önemli özelliklerinden biri olarak görülmektedir (Mohanty, 2005: 12). 
Aynı zamanda  Risk alma başarma motivasyonu ile ilişkilidir ( Henry vd.,  2003:38).  Girişimciler diğer 
insanlara göre daha fazla risk almaya isteklidirler. Risk alma, girişimci için gerekli olan bir ön koşul olarak 
kabul edilmektedir. Girişimci, katlandığı riski avantaja dönüştürmeli ve bundan da fayda sağlamayı 
bilmektedirler (Macko ve Tyszka, 2000: 470).  
 
Fırsatları değerlendirme; Girişimciler başkalarının göremediği fırsatları görebilme özelliğine sahiptirler. Bu 
özelliklerinden dolayı çevreyi iyi analiz etmektedirler. Girişimciler analiz sonucunda elde ettikleri bilgi 
sayesinde, fırsat yaratmak için yenilikçi ve yaratıcı olmakta, orijinal pazar nişleri ortaya çıkarmakta, kaynakları 
bulmakta ve işi şansa bırakmayarak bilinçli ve disipline edilmiş bir çaba gösterebilmektedirler. Başarılı bir 
girişimci, kaynak, yapı ve stratejiden daha fazla fırsat üzerine odaklanmaktadır (Naktiyok, 2004, 25).  
 
Yenilik;  Drucker yenilik kavramını refah oluşturma potansiyelini ortaya çıkaran bir olgu şeklinde ifade 
etmektedir (Kaya, 2011: 83). Yenilik girişimciliğin temelini oluşturmaktadır. Özellikle girişimciler sürekli 
olarak yeni ürünler, yeni üretim süreçleri, yeni pazarlar, yeni yöntemler ve yeni organizasyon yapısı ortaya 
koymaktadır (Mohanty, 2005:6). 

 
Özgüven; Girişimci denildiğinde genellikle kendi işini kurma isteği olan, risk almayı seven bireyler olarak 
düşünülmektedir. Başarılı bir girişimciyi etkileyen bazı psikolojik özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin 
başında özgüven gelmektedir. Girişimciler organizasyonlarının faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmek 
için kendine güvenmelidirler. Bu sayede; işleri zamanında yapmak, doğru  karar almak, ve işlerin planlandığı 
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şekilde uygulamaktır  (Napier vd., 2006:38).  
 
Kararlılık ; Kararlılık, önemli bir girişimcilik özelliğidir. Özellikle girişimci hedeflerine ulaşma azmi ve 
kararlılığı göstermektedir. Bu süreçte girişimci karşılaşabileceği her sorunu çözme eğilimindedir. Sonuç olarak 
girişimci başarıya ulaşana kadar içtenlikle çalışarak azim göstermektedir (Mohanty, 2005: 4).   
 
Vizyon; Girişimciler nereye gitmek istediklerini bilen insanlardır. Girişimciler firmalarının geleceği ile ilgili 
vizyona sahiptirler. Örneğin Apple Şirketinin sahibi Steve Jobs bu vizyona çocukluğundan iş dünyasına kadar 
korumuş ve şirketini mikro bilgisayarlar üzerine kurgulamıştır.  Bu vizyon Apple şirketini pazarda en güçlü 
konuma yükseltmiştir (Kuratko ve Hodgetts, 2008:36). 
 
Yüksek Başarı Güdüsü; Başarı ihtiyacı girişimsel davranışı yönlendiren bir faktördür. Yüksek başarı ihtiyacına 
sahip olan bir birey, kendine güvenir, hesaplanmış riskler almaktan hoşlanır, çevresini aktif olarak araştırmaktan 
haz duyar ve yaptığı bir şeyi nasıl daha iyi yapacağını araştırır (Kaya vd, 2011: 83).  
İletişim Becerisi; İletişim becerisi, sosyal kabiliyet ile ilişkilidir. Sosyal algı, ikna ve sosyal uyum ile ilişkilidir 
(Henry, vd., 2003: 45). Aynı zamanda sosyal algısı yüksek olan girişimci etrafındakileri daha kolay 
etkiyebilmektedir.  
 
Liderlik Yönlü; Liderlik, belirli hedeflere ulaşabilmek için başkalarını etkileyen önemli bir özelliktir. Liderlik 
için üç yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımlar; özellik yaklaşımı, davranışsal yaklaşım ve İhtimal yaklaşımıdır. 
Özellik yaklaşımında lider sonradan olunmaz, doğulur önermesini savunmaktadır. Davranışsal yaklaşımında ise 
etkili lider kesin bazı karakteristik özelliklere sahiptir. İhtimal yaklaşımında ise tek başına iyi lider olunmaz en 
iyi sonuçlar ekip olarak alınan kararlarla gerçekleşmektedir (Henry, vd.,  2003: 43-44). Girişimcide hedeflerine 
ulaşabilme adına liderlik özelliklerine sahip olmalıdır.   
 
İçsel Kontrol; İçsel kontrol,  girişimci özelliği olarak kabul edilmektedir (Kaya, vd. 2011: 82-83). Bu özellik, 
yüksek başarı, motivasyon, kişisel sorumluluk alma isteği ve kendine güven ile uyumludur (Kuratko ve 
Hodgetts, 2008: 34). Bu durum girişimciye eylemlerinde bağımsız olma ve kendi özelliğini ortaya koyabilme 
fırsatı vermektedir.  
 
Bağımsızlık Arzusu; Bağımsızlık arzusu çağdaş girişimciler arkasındaki itici güçtür (Kuratko ve Hodgetts, 
2008: 36). Aynı zamanda Bağımsızlık arzusu girişimci için merkezi bir noktayı ifade etmektedir. Bağımsızlık 
arzusu, bağımsız bir kişilik oluşturmayı ve kendi işlerini hiçbir bürokratik baskı olmadan gerçekleştirmeyi ifade 
etmektedir.  Bunun birçok araştırmacılar bağımsızlık arzusunu girişimcinin karakteristik özellikleri arasında 
saymaktadır (Izedonmi ve Okafar,2005:174; Kuratko ve Hodgetts, 2008: 36; Mohanty, 2005: 4).    
 
Belirsizliğe Karşı Tolerans; Belirsizliğe karşı tolerans, durumların net olmadığı zamanlarda mantıklı tavırlar 
sergileyebilmektir.   Girişimcilerin risk alma ve belirsizliğe karşı tolerans kabiliyetleri baskı altında çalışma 
koşulları ile daha kolay mücadele etmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda belirsizliğe karşı toleransın 
girişimcilik sürecini etkileyen bir motivasyon aracı olduğu görülmüştür (Shane vd., 2003: 265-266).   

 
Bu özellikler aşağıdaki Tablo’2 de özetlenmiştir. 

 
Tablo 2. Girişimciliğin özelliğini oluşturan  Özellikler 

 
Faktörler  Literatür  
Risk Alma 
 

( Henry vd. 2003; Kumar vd. 2003; Mohanty, 
2005; Izedonmi ve Okafor, 2008;  Kuratko , 

2009; Küçük 2009; Kaya vd., 2011; Bozkurt , 
2011; Yılmaz ve Sünbül , 2009; İşcan, 2011; 

Korkmaz , 2012; Bilge ve Bal, 2012) 
 

Fırsatları Değerlendirme 
 

(Izedonmi ve Okafor, 2008;Kaya vd., 2011; 
Bozkurt , 2011; Yılmaz ve Sünbül , 2009; Bilge 

ve Bal, 2012) 
 

Yenilik 
 

(Kumar vd. 2003; Mohanty, 2005; Izedonmi ve 
Okafor , 2008;  Kuratko , 2009; Küçük 2009; 
Kaya vd., 2011; Bozkurt , 2011; İşcan, 2011; 

Korkmaz , 2012) 



   

33 

 

 
Özgüven 
 

(Henry vd.,2003; Kuratko , 2009; Küçük 2009; 
Kaya vd., 2011; Bozkurt , 2011; İşcan, 2011; 
Korkmaz , 2012) 
 

Kararlılık 
 

(Henry vd. 2003;Mohanty, 2005; Küçük 2009; 
Yılmaz ve Sünbül , 2009; Bilge ve Bal, 2012) 
 

Vizyon 
 

(Henry vd. 2003;Kuratko, 2009; Küçük 2009; 
Yılmaz ve Sünbül , 2009; Bilge ve Bal, 2012) 

 
Yüksek Başarı Güdüsü 
 

(Izedonmi ve Okafor , 2008;  Kaya vd., 2011; 
İşcan, 2011; Korkmaz , 2012) 

 
İletişim Becerisi 
 

(Henry vd., 2003;Mohanty, 2005; Yılmaz ve 
Sünbül , 2009) 

 
Liderlik Yönlü 
 

(Henry vd., 2003; Kumar vd. 2003; Mohanty, 
2005; Yılmaz ve Sünbül , 2009; Bilge ve Bal, 

2012) 
 

Esneklik 
 

(Mohanty, 2005 Küçük 2009; Yılmaz ve Sünbül, 
2009) 

 
İçsel Kontrol 
 

(Mohanty, 2005; Izedonmi ve Okafor , 2008;   
Kuratko , 2009; Kaya vd., 2011,  İşcan, 2011; 

Korkmaz , 2012) 
 

Bağımsızlık Arzusu 
 

(Henry vd., 2003; Mohanty, 2005; Izedonmi ve 
Okafor , 2008;   Kuratko , 2009; Kaya vd., 2011; 

Bozkurt , 2011) 
 

 
3.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
 
Girişimcilik eğitiminde amaç, girişimci özelliğini ortaya çıkararak girişimcilik bakış açısı kazandırmaktır. 
Girişimcilik eğitimlerinde öncelikle girişimcilere girişimcilik, bilincinin ve becerilerinin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacı, KOSGEB girişimcilik eğitimi kurslarına katılan katılımcıların girişimcilik 
özelliklerini ölçmek ve alınan bu eğitimlerin katılımcılarda girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarıp 
çıkarmadığını analiz etmektir. Bu kapsamda öncelikle girişimcilik özelliklerine yönelik kapsamlı bir literatür 
taraması yapılmıştır. Çalışmadaki anket formu literatür taranarak (Yılmaz ve Sünbül, 2009:202-2003; İşcan ve 
Kaygın, 2011:281-282;  Bilge ve Bal, 2012: 140-141; ) oluşturulmuştur.  Literatürden yararlanarak oluşturulan 
anket formu güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve girişimcilik eğitimi kurslarına katılan katılımcıların 
girişimcilik özellikleri ağırlıklı ortalamalar hesaplanarak önem derecesi belirlenmiştir.  
 
4.Araştırmanın Kapsamı ve sınırlılıkları  
 
Çalışma KOSGEB girişimcilik kurslarına katılan katılımcılar üzerinde gerçekleşmiştir.  Araştırmaya katılan 
katılımcılara e posta yoluyla 200 adet anket formu gönderilmiş ve anketi cevaplamaları istenmiştir. Ancak bu 
anketlerden 82 adetinden geri dönüş sağlanabilmiştir. Anket geri dönüş oranın % 41 olduğu görülmüştür. Elde 
edilen 82 adet anket formu incelendiğinde bunlardan 4 anket kriterlere uygun olmadığından değerlendirme dışı 
tutulmuştur. Böylece analize elverişli toplam 78 anket formu değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
 
Araştırmanın en önemli sınırlılığı katılımcılara ulaşılmasının güçlüğü olarak belirlenmiştir. Özellikle 
katılımcıların iletişim bilgilerinden kaynaklanan problemler telefon numaralarının değişmesi veya kapanması 
bunun yanında e-posta adreslerinin olmaması ilk sınırlılığımızı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 
katılımcıların eğitim seviyelerinin düşük olması anketi anlama güçlüğü ortaya çıkarmıştır. Bu durumda defalarca 
iletişime geçilerek anket sorularının neyi ifade ettiği açıklanmıştır. Bu durum ikinci sınırlılığımızı oluşturmuştur. 
Üçüncü sınırlılık ise teknolojiyi kullanamamaktan dolayı anket doldurma isteksizliği olarak belirlenmiştir. 
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5. Faktör Analizi  
 
Anket yardımıyla elde edilen verilere faktör analizinden önce güvenirlik testi yapılmıştır. İlk olarak 60 ifadeye 
ili şkin güvenirlik testi uygulanmış daha sonra da güvenirliği bozduğu düşünülen 5 ifade analizden çıkarılmıştır. 
Geriye kalan 55 ifadenin analiz sonucunda yeterli güvenirliği sağladığı belirlenmiştir. Cronbachs’ Alpha =0.948 
çıkmış ve 0,60’ın üzerinde olduğu için yeterli görülmüş ve daha sonra kalan 55 ifade faktör analizine tabi 
tutulmuştur.  Faktör analizine uygunluğunun sınanması için Bartlett Sınaması ve Kaiser – Mayer – Olkin (KMO) 
ölçütüne bakılmıştır. Bartlett Sınaması Değeri = 4115,081,  p = 0,000 olarak hesaplanmıştır. KMO değeri = 
0,705; p = 0.000 olarak hesaplanmıştır. Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda genellikle KMO değerinin 
0,60’dan büyük olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Hesaplanan istatistiklerin 
doğrultusunda verilerin faktör analizi çalışmasına uygun olduğu görülmüştür. Faktör analizi sonucunda elde 
edilen faktörlerin Cronbach Alpha değeri Tablo 5’de gösterilmiştir. 
 
6. Araştırmanın Bulguları 
 
Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, yaşadığı il gibi demografik özelliklerine ilişkin 
veriler aşağıdaki Tablo’3 de gösterilmiştir. 

 
    Tablo 3. Örneklem Demografisi 
 

CİNSİYET Sıklık % YAŞ Sıklık % 
Kadın 23 29,5 18-20 2 2,6 
Erkek 55 70,5 21-23 8 10,3 

Toplam 78 100 24-26 13 16,7 
   27-30 11 14,1 
   30 üzeri 44 56,4 
   Toplam 78 100,0 

 
EĞİTİM Sıklık % YAŞADIĞI 

İL 
Sıklık % 

İlk Öğretim 5 6,4 Konya 13 16,7 
Orta öğretim 15 19,2 Manisa 10 12,8 

Lise 28 35,9 Denizli 18 23,1 
Ön Lisans 11 14,1 Bitlis 21 26,9 

Lisans 18 23,1 Burdur 7 9 
Yüksek 
Lisans 

0 0,00 Diğer 9 11,5 

Doktora 1 1,3 Toplam 116 100 
Toplam 116 100,0    

 
Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyetlerinin Tablo 3’teki dağılımına göre 23 katılımcı (% 29,5) kadın, 55 
katılımcı ise (% 70,5) erkek kişilerden oluşmaktadır 

Araştırmaya katılanların eğitim düzeylerinin dağılımlarına göre; 5 katılımcı (%6,4) ilköğretim, 15 katılımcı 
(%19,2 ) orta öğretim, 28 katılımcı (%35,9) lise, 11 katılımcı (%14,1) ön lisans, 18 katılımcı (%23,1) lisans ve1 
katılımcı ise (%1,3) doktora mezunu kişilerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların Tablo 3’deki yaşadığı il dağılımına göre 13katılımcı (%16,7) Konya, 10 
katılımcı (%12,8 ) Manisa, 18 katılımcı (%23,1) Denizli, 21 katılımcı (%26,9) Bitlis, 7 katılımcı (%9) Burdur 
ve9 katılımcı ise (%11,5) diğer illerde yaşamaktadır.   

        Tablo 4. Girişimcilik Eğitimi Sonrası Durum Tablosu 
 

Kosgeb Eğitim Sonrası 
proje Hazırlandınız 
mı? 

Sıklık % Kosgeb Sunduğunuz Projeden 
Hibe veya Kredi Aldınız mı? 

  

Sıklık % 

Evet 21 26,9 Evet 8 10,3 
Hayır 57 73,1 Hayır 70 89,7 

Toplam 116 100 Toplam 119 100 

Araştırmaya katılan katılımcıların dağılımlarına göre; 21 katılımcı (%26,9) eğitim sonrası KOSGEB’e Proje 
hazırladığını ifade etmiş, 57 katılımcı (%73,1) ise hazırlamadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların 
katılımcıların dağılımlarına göre 8 katılımcı (%10,3) KOSGEB’e sunduğu girişimcilik projesi sonucunda hibe 
veya kredi aldığını ifade etmiştir.  70 katılımcı ise  (%89,7) ise KOSGEB’ten Hibe veya kredi almadığını ifade 
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etmiştir.  

Tablo 5. Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profili ve Cronbach Alpha 
Değerleri 

 

   Cronbach Alpha Std. Deviation Mean  Ağırlıklı Ortalama 

Özgüven 0,679 3,89 4,35 47,81 
Risk Alma 0,61 3,19 3,96 47,54 
Kararlılık 0,616 3,81 4,57 45,71 
Fırsatları Değerlendirme 0,87 3,63 4,73 42,58 
Yenilikçilik  0,62 3,96 5,03 40,2 
Liderlik Yönlü 0,898 4,03 5,71 39,94 
İletişim Becerisi 0,917 3,83 5,73 34,38 
Vizyon 0,783 3,88 5,95 29,74 
Yüksek Başarı Güdüsü 0,846 3,99 6,15 24,62 
Esneklik 0,64 3,91 7,15 21,46 
Bağımsızlık 0,683 4,54 7,28 14,56 
İçsel Kontrol 0,641 3,95 7,79 7,79 

 
Tablodaki sonuçlara göre girişimcilikte katılan katılımcıların eğitim sonrası oluşan girişimcilik profillerine 
ili şkin dağılımlarına göre, Özgüven 47,81 ortalama değer ile girişimcilerde için en önemli özellik olarak 
görülmektedir. Girişimcilik eğitiminin katılımcılarda özgüveni arttırmaya katkı sağladığı görülmektedir. Risk 
alma 47,54 ortalama değer olarak ikinci sırada gelmektedir. Bu durum girişimcilik eğitiminin sonucunda oluşan 
özgüvene bağlı olarak risk alma özelliğine katkı sağlamıştır. Tablodaki dağılımlara göre 45,71 ortalama değer ile 
kararlılık, 42, 58 ortalama değer ile Fırsatları değerlendirme, 40, 20 ortalama değer ile Yenilikçilik, 
39,94ortalama değer ile Liderlik yönü, 34,38 ortalama değer ile  İletişim becerileri, 29,74 ortalama değer ile  
Vizyon,  24,62ortalama değer ile  Yüksek başarı güdüsü,  21,46,  ortalama değer ile  Esneklik, 14,56 ortalama 
değer ile  Bağımsızlık ve 7,79 ortalama değer ile İçsel kontrol şeklinde sıralanmıştır. Bu sonuçlar göre 
girişimcilik eğitimin sonrasında oluşan girişimcilik özelliklerinin önemli derecede katkı sağladığı ifade 
edilebilir.  
 
7. Sonuç ve Öneriler 
 
Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyetlerinin Tablo 3’teki dağılımına göre 23 katılımcı (% 29,5) kadın, 55 
katılımcı ise (% 70,5) erkek kişilerden oluşmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında 
Türkiye’de kadın girişimci oranın %28 civarında olduğu görülmektedir. Aradan geçen süre zarfında 
%1,5 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artışın nedeni ise KOSGEB tarafından verilen 
girişimcilik eğitiminden kaynaklandığı ifade edebilir. Aslında bu oran Avrupa dışındaki diğer ülkelere 
göre oldukça düşük olduğu ifade edebilir. Rusya’da bu oran % 80’dir Latin Amerika ülkelerinde kadın ve 
erkek girişimci sayıları birbirine eşittir. Asya pasifik bölgesinde yer alan Avustralya’ya bakıldığında yenilik 
güdümlü ülkeler arasında en büyük kadın girişimci oranına sahip olduğu görülmektedir. Malezya’da kadın ve 
erkek girişimci sayıları hemen hemen eşittir. Batı Avrupa’sında kadın girişimci oranı yaklaşık %80 civarında 
olup, birleşik devletlerde bu oran %85’dir (Bozkurt, 2011:44). 
 
Araştırmaya katılan katılımcıların dağılımlarına göre; 21 katılımcı (%26,9) eğitim sonrası KOSGEB’e Proje 
hazırladığını ifade etmiş 57 katılımcı (%173,1) ise hazırlamadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların 
katılımcıların dağılımlarına göre 8 katılımcı (%10,3) KOSGEB’e sunduğu girişimcilik projesi sonucunda hibe 
veya kredi aldığı ifade etmiştir.  70 katılımcı ise  (%89,7) ise KOSGEB’ten hibe veya kredi almadığını ifade 
etmiştir. Bu durum KOSGEB tarafından verilen eğitimin uygulamada oldukça verimsiz olduğunu 
göstermektedir. Çalışma kapsamında eğitimlerin girişimcilik bilincinin oluşmasına ciddi katkı sağladığı ifade 
edebilir. Fakat uygulamada verilen girişimcilik eğitiminin düşük bir başarı gösterdiği görülmektedir. 

KOSGEB tarafından verilen eğitimler incelendiğinde KOSGEB 2010-2013 döneminde uygulanan “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri” kapsamında 2010 yılında 11.584 girişimci, 2011 yılında 48.145 girişimci, 2012 yılında 
54.750 girişimci ve 2013 yılında 3.762 girişimci olmak üzere toplam 118.241 girişimci düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlamıştır. Eğitimler sonucunda 114.194 girişimci sertifika almaya hak kazanmıştır. Uygulamalı 
girişimcilik eğitimlerine katılım sağlayarak sertifika almaya hak kazanan girişimcilerden 6.608’i kendi işyerini 
açarak girişimcilik destek programı kapsamındaki yeni girişimci desteğinden yararlanmıştır. Girişimcilik destek 
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programı kapsamındaki alt destek programı olan yeni girişimci desteğinden işletmesini kuran girişimcilere 
67.849.588 TL’si geri ödemesiz (hibe) olmak üzere toplamda 85.095.207 TL tutarında destek ödemesi 
yapılmıştır (KOSGEB Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 22.03.2013). KOSGEB ’ten alınan bu bilgilerin 
çalışmamızı desteklediğini ifade edebiliriz. Girişimcilik eğitimi sonucunda toplamda 114.194 katılımcı sertifika 
almaya hak kazanmış fakat bunların sadece 6.608 ‘i hibe ve krediden faydalanabilmiştir. Bu durum verilen 
eğitimin başarı düzeyinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir.  . 

Elde edilen sonuçlara göre girişimcilik eğitimi kurslarına katılan katılımcıların eğitim sonrası oluşan girişimcilik 
profillerine ilişkin dağılımlara göre, Özgüven 47,81 ortalama değer ile girişimcilerde için en önemli özellik 
olarak görülmektedir. Özellikle girişimcilik eğitiminin katılımcılarda özgüveni arttırmaya katkı sağladığı 
görülmektedir. Risk alma 47,54 ortalama değer olarak ikinci sırada gelmektedir. Bu durum girişimcilik 
eğitiminin sonucunda oluşan özgüvene bağlı olarak risk alma özelliğine de katkı sağlamıştır. Bu durum 
girişimcide bulunması gereken en önemli iki özelliği ortaya çıkarmıştır.  

 
Girişimcilik eğitimlerindeki en önemli sorun uygulama sonrası süreçte ortaya çıkmaktadır. Literatürde 
uygulamalar yapılmakta fakat bu  uygulamaların yetersiz olduğu  görülmektedir. Bu yüzden adaylar sahaya 
çıktıklarında zorlanmakta dolayısıyla girişim fikirlerine sahip olsalar bile tam anlamıyla bunu nasıl yapacakları 
konusunda yeterli tecrübeye sahip olmadıklarından vazgeçmektedirler.   Bu durumda girişimcilik eğitiminde 
uygulama aşamasının çok daha fazla geniş tutulması gerekliliği önerilmektedir. 
 
Girişimcilik eğitimleri, genelde girişimcilik konusunda düşük deneyime sahip olan eğitmenler tarafından 
verilmektedir. Eğitmenlerin büyük bir kısmı yaşamları boyuncu bir girişimde bulunmamış memuriyet geçmişine 
sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu yüzden bu eğitmenler kursiyerlerde yeteri kadar heyecan, yaratıcılık ve yeni 
fikirlerin oluşmasına katkı sağlayamamaktadırlar. Girişimcilik eğitimi üç farklı eğitmen ile verilmesini 
önermekteyiz. Bu eğitmenlerden biri teorisyen (temel girişimcilik bilgileri veren akademisyen), bir diğeri 
eğitmen ise yaşanılan yerde değişik girişimcilik uygulamalarına imza atmış bir girişimci ve üçüncü eğitmen ise 
daha önce bir girişimcilik eğitimine katılmış ve proje hazırlamış eski bir kursiyer olmalıdır. Böylelikle adaylar 
hem temel girişimcilik eğitimini hem de uygulamada girişimciliğin nasıl uygulandığını öğrenmiş olacaklardır. 
 
KOSGEB eğitimlerine katılacak katılımcıların belli özelliklere sahip olmasını önermekteyiz.  Girişimcilik 
eğitimine katılan katılımcıların geri dönüş oranına bakıldığında katılımcıların %89,7’si herhangi bir girişimde 
bulunmadığı görülmektedir. Aynı zamanda girişimde bulunanların % 10,3’ü ise hibe krediden faydalanma 
arzusunda olduklarından uzun soluklu girişimler gerçekleşmedikleri görülmektedir. Sonuç olarak bu oranlara 
bakıldığında girişimcilik eğitimlerinin verimliliğinin oldukça çok düşük olduğu görülmektedir.  
 
Çalışmada girişimci takip sisteminin kurulması gerektiği önerilmektedir. Bu sistem sayesinde girişimcilik 
eğitimi alan katılımcıların takibi yapılarak, verilen eğitimin verimlili ği ölçülmelidir.   
 
Girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar için mutlaka KOSGEB bünyesinde "Girişimci Danışma 
Birimi" kurulmalıdır. Eğitim veren kişilerin eğitim sonunda adaylar ile iletişimi kesilir. Bu nedenle uzun vadede 
adayların danışabilecekleri bir birim kurulması, girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan adayların proje 
yazma isteklerini artıracaktır. Bu durum girişimcilik eğitiminin amacına ulaşmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Özet 
Girişimcilik, yeni ekonomik politikaları formüle edebilmek için büyümenin arkasındaki itici güçtür. Ülke genelinde 
girişimciliğin gelişiminin önündeki en önemli faktörlerin başında, geçmişte bu konuda verilen eğitimlerin 
yaygınlaştırılamamış olması ve girişimcilik potansiyeline sahip kişilerin özelliklerinin geliştirilememiş olması gelmektedir. 
Bu iki sorunun üstesinden ancak girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ile gelinebilmektedir. Bunun yanında, meslek 
sahibi olmak üzere üniversitelerde yetişen bireylerin mezuniyet sonrasında girişimci olmaları yönünde verilen eğitimlerin 
nasıl daha verimli hale getirileceğinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, meslek edindirme amacını güderek 
kurulan meslek yüksekokullarında girişimcilik eğitimi alan öğrenciler ile almayan öğrencilerin karşılaştırılması ve varsa 
farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Üniversite Eğitimi. 
 

• Giri ş 

Girişimcilik, bir işletmenin başarısını belirlemek, yönetim kapasitesi ile birlikte önemli unsur haline getirmek, 
birey ve toplum için değer yaratan, istihdam artışı sağlayan bir faaliyettir.  Amaç, yeni iş olanakları veya 
istihdam yaratmak olduğu için kendi işini kuran insanların desteklenmesi gerekmektedir Girişimciliğin önemi, 
ekonominin tüm sektörlerinde ve kuruluşlarında özellikle büyüme, verimlilik artışı ve iş yaratmanın önemli 
olduğu küçük işletmelerde daha iyi anlaşılabilmektedir. Birçok ülke bu durumu fark etmiş ve küçük ölçekli 
işletmelerin hayata geçebilmesi için girişimciliğin desteklenmesine yönelik yeni politikaları uygulamaya 
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koymaktadırlar. Bu amaçla Avrupa’da yeni iş alanları ortaya çıkarmak, kıtayı girişimciliğin merkezi, yeni 
fikirlerin uygulama alanı yapmak ve küçük-orta-büyük tüm girişimcilerin rekabet edilebilecekleri seviyeye 
gelmelerini sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) Girişimci Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Özellikle üye 
ülkelerde girişimciler için fon yaratılması, mevcut KOBİ’lerin geliştirilmesi, genç insanlara eğitim imkânlarının 
sağlanması, yeni işletmelerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması önem verilen konuların başında 
gelmektedir. Neticede, Avrupa kıtası son yıllarda içine girdiği ekonomik durgunluktan çıkmak için girişimciliği 
araç olarak kullanmak ve ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yenilenmeyi hedeflemektedir. Eğitim, her ne 
boyutta olursa olsun karşılaşılan sorunların çözümü için anahtar görevini görmektedir. Eğitim, ülkemizin 
istenilen kalkınma hamlesini başarabilmesi, yetiştirilen bireylerin toplumun ihtiyaçlarına göre eğitilmesi ve 
bireylerin kendi eğitim gördükleri alanlarda istihdam edilmeleri için kritik bir öneme sahiptir. Bireylerin kendi 
eğitim gördükleri alanlarda istihdam edilmelerinin yanı sıra, kendi mesleki alanlarında girişimci bir ruha sahip 
olmaları, bu ruh ve yeterliliklerle kendi iş alanlarını yaratmaları ve girişimci olmaları ülke ekonomisi açısından 
itici bir kuvvet olacaktır. 

Araştırmamız üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmamızın birinci bölümünde girişimcilik kavramı ve Türkiye’de 
girişimcilik kavramı kavramsal açıdan incelenmiştir. İkinci bölümde üniversite eğitimi ve girişimcilik 
kavramları incelenmiştir. Araştırmamızın son bölümünde ise üniversite öğrencilerine verilen girişimcilik 
kavramının öğrenciler üzerindeki etkisi incelenmiştir ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

• Giri şimcilik Kavramı 

Günümüzde uluslararası pazarlara hükmeden büyük işletmeler ile birlikte yerel ya da bölgesel daha küçük 
işletmeler yerini almaktadır. Girişimcilik ve girişimciler günümüz iş dünyasında önemli rol oynamaktadır 
(Ahmed, 2005). Girişimcilik; birey ve toplum için değer yaratan, ekonomik fırsatlara cevap veren veya 
ekonomik fırsatlar yaratan bireyler tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde 
değişikliklere neden olan bir süreçtir (Yılmaz ve Sünbül, 2009). Girişimcilik kavramı esasta iktisadi bir çerçeve 
içinde ele alınmaktadır. İktisadi açıdan girişimci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan kişi; girişimcilik ise, 
daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyeti olarak anlaşılmaktadır (Aytaç, 
2006). Girişimcilik ekonomik refah için yararlı ve gerekli olduğundan önemlidir. Ekonomik büyümeyi teşvik 
etmek, işsizlikle ortaya çıkan gelir yetmezliği sorununun çözümü de girişimciliğin gelişmesiyle yakından 
ilgilidir (Ball, 2005). Girişimcilik ile önemli ekonomik fonksiyonlar dikkate alındığında yaratıcılık, risk alma, 
dış çevrelerdeki değişime sunulan fırsatlar, kaynakların kullanılması ve yeniliklere uyum süreci entegre olarak 
kullanılmaktadır (Ahmed, 2005). Günümüz ekonomilerinin en belirgin özelliği, hızlı ve sürekli bir şekilde 
yenilenen değişimin bir sonucu olarak yaygın, öngörülmesi güç olan riskler ve belirsizliklerdir. Bu nedenle 
girişimciliğin yeniliklere açık ve gelecekte olabilecek değişimleri öngörebilecek yapısı, cesaret, öğrenmeye 
uygunluk, liderlik vasıfları, fırsatları fark edip başarıya ulaşma yolundaki organizasyon becerisi bu sorunların 
çözümüne giderken girişimciliği bir çare olarak karşımıza çıkarmaktadır (Bayrakdar, 2011). Yılmaz ve Sünbül 
2009’a göre; Girişimcilikle ilgili şu özelliklere dikkat çekilmektedir:  

• İş fırsatlarını görüp değerlendirme yeteneği,  
• Kaynakları bir fayda yaratmak üzere bir araya getirme özelliği,  
• Başarıyı sağlayacak uygun faaliyetleri başlatabilme cesareti,  
• İnsanlarla etkili iletişim kurup onları başarıya odaklama dirayeti. 
 

Hısrıch, Michael and Peters 1995’e göre; Girişimciliğe etki eden faktörler şu şekilde açıklanmıştır: 
• Eğitim:  Girişim sürecinde karşılaşılan problemlerin üstesinden gelebilmek için eğitim çok önem arz 

etmektedir. Hem erkek hem kadın girişimcilerin, pazarlama, yönetim, finans, stratejik planlama 
alanlarında eğitime ihtiyaçları vardır.  

• Yaş: Girişimcilik eğilimi ile ki şilerin yaş dönemleri arasında önemli bir ilişki bulunduğu ve yapılan 
çalışmalarla çoğunlukla 22-55 yaş arası, girişimcilik kariyerine başlama dönemi olarak ortaya 
konmuştur. Bu yaşlar dışında da, girişimcilik kariyerine başlamak mümkün olmasına rağmen, 
girişimcilikte başarı için yaşın vermiş olduğu yüksek enerji gerekli olmaktadır. 

• Aile: Günümüze kadar yapılan çalışmalarda genellikle ailenin girişimci olması, özellikle de aile de 
babanın kendi işine sahip olması, girişimciliği etkileyen önemli bir unsurdur. Kadın girişimcilerde de 
erkek girişimcilerde de ailenin girişimci olması güçlü bir tetikleyici olarak görülmektedir. 

• İş Tecrübesi: Finans, dağıtım kanallarının geliştirilmesi, üstün ürün ya da hizmet geliştirme, pazar planı 
hazırlama gibi alanlarda kişinin iş tecrübesi onun yeni bir işe başlamasında önemli bir kolaylaştırıcı 
unsurdur. 

• Rol Modelleri: Girişimcilerin rol modelleri kariyerlerine etki eden önemli bir unsurdur. Rol modelleri; 
aile, kardeşler, diğer başarılı akrabalar ve ulusal alanda çalışan diğer girişimciler olabilir. Rol modelleri, 
hem işe başlama sürecinde hem de işe başladıktan sonra bir destek sistemi oluşturur. 

• Türkiye’de Giri şimcili ğin Gelişimi 
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Türkiye’de girişimciliğin tarihi, girişimciler ve devlet arasındaki ilişkinin tarihiyle yakından ilgilidir. 1923-1929 
yılları arasında özel girişimciliğe teşvik yıllarıdır. Bu yolla milli bir burjuvazi oluşturulmak istenmektedir. 
Özellikle bu dönemin girişimci profiline bakıldığı zaman devletin içerisindeki bürokratların girişimci olarak 
piyasaya girdikleri görülmektedir. 1946-1960 yıllarında devletin piyasayı daraltan müdahaleleri iş dünyasını zor 
durumda bırakan bir iktisadi yönetim sergilenmiştir. 1960-1980 yılları arasında; ülkede yaşanman ideolojik 
kavgalar, dış kaynaklı petrol şokları, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı akabinde uygulanan ambargolar sebebiyle 
girişimcinin yine önü açılamamıştır. 1980’den günümüze dek dışa açık liberal ekonomi politikaları uygulanmaya 
ve dünya ile eklemlenme çabalarına girilmiştir. Onlarca yıl Türkiye girişimcilik konusunda çabalar sarf etmiş 
olmasına rağmen, yaşanan belirsizliklerin ve bunalımların yüzünden pek başarılı olunamamıştır (Bayrakdar, 
2011). Türkiye’de girişimcilik sürecinde Cumhuriyet dönemine kadar olumlu gelişmeleri görmek pek mümkün 
değildir. Ancak,  1950’li yıllardan itibaren özel teşebbüslerin desteklenmesi ve özel mülkiyetin yaygınlaşmasıyla 
birlikte girişimcilikte önemli ilerlemeler olmuştur. Günümüzde Türkiye ekonomisine yön veren şirketlerin o 
yıllarda kurulmuş olması bunun bir kanıtıdır. 80’li yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle beraber 
girişimcilerin Dünyaya açılmaları sağlanmış ve Türk şirketlerinin ekonomik anlamda Dünya pazarlarıyla 
entegrasyonu konusunda ilerleme sağlanmıştır. Yine de, ülkemizde girişimcilik ruhunun istenilen seviyeye 
gelememiş olmasının bazı temel nedenleri bulunmaktadır. İş yeri kurma formalitelerinin uzunluğu, girişimcilerin 
finansman sorunları bunların en önemlileri gibi dursa da, bireylerin farkındalıklarını arttıracak ve var olan 
potansiyellerini ortaya çıkartacak girişimcilik eğitiminin eksikliği temel sorun olarak her zaman karşımıza 
çıkmaktadır (Tekin, 2009). Girişimciliğin önemi ve gelecekteki yeri sebebiyle AB’de Girişimci Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlük, girişimcilik ruhunu ekonomik büyümenin yeni iş alanları ortaya 
çıkardığı yöne çekmek, Avrupa’yı girişimciliğin merkezi ve yeni fikirlerin ve uygulamaların deneme alanı 
yapacak yeni fikirler üretmek, küçük-orta-büyük tüm girişimcilerin rekabet edilebilecek seviyeye gelmelerini 
sağlamaktadır. Neticede, Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yeniden canlandırılması 
hedeflenmektedir. Özellikle 2000 yılı itibariyle girişimciliğin teşvik edilmesine ve buna ilişkin kurumsal 
yaklaşımlar sergilenmesine çalışılmaktadır. Bu çerçevede bazı periyodik hedefler tespit edilmektedir (Açma vd, 
2007). Türk İktisat Tarihi açısından girişimcilik olgusuna bakıldığında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
girişimciliğin oynadığı rol etkisiz olarak kalmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar girişimcilik ortamı açısından 
olumlu gelişmeler yaşanamamıştır (Açma vd, 2007). Türklerin Orta Asya’dan gelip Anadolu’ya yerleşmeye 
başlamalarından itibaren sanatkârlık tarzındaki girişimciliğin Anadolu’da yaygın olduğu görülmektedir. 1950’li 
yıllardan itibaren özel girişimciliğin desteklenmesi ve özel mülkiyetin yaygınlaşmasıyla birlikte ülkemizde 
girişimcilikte hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Günümüzde, Türkiye ekonomisine yön veren önde gelen 
holdinglerin o dönemde kuruldukları görülmektedir.  
 
Ülkemizdeki işletmelerin %96,8’i 1950 yılından sonra kurulmuştur. Türkiye’de 1980 yılından sonra serbest 
piyasa ekonomisine geçiş dönemi olması sebebiyle girişimcilikte önemli aşamalar kaydedildiği görülmektedir. 
Bu yıllarda uygulanan piyasa ekonomisi girişimcilerin Dünyaya açılmalarına fırsat sağlamış ve Türkiye’nin 
ekonomik anlamda Dünya pazarlarıyla entegrasyonun da önemli gelişmeler elde edilmiştir (Tekin, 2009). Bu 
sebeple Türkiye genelinde pek çok kurum oluşturulmuş ve Türkiye’deki girişimcileri veya girişimci adaylarını 
desteklenmeye ve girişimcilik özellikle gençler arasında özendirilmeye başlanmıştır. TUSİAD, AIESEC, 
KOSGEB gibi sivil toplum örgütlerinin düzenledikleri kongreler bu kavramın önemsemeye başlandığının iyi 
örneklerinden birisidir (Açma vd., 2007).  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işssizlere yönelik kendi işlerini 
kurmalarına yardımcı olmak amacıyla girişimcilik programı uygulamaktadır. Girişimcilik programlarının 
uygulanması küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı (KOSGEB) ile 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki uygulamalı girişimcilik eğitimi (UGE) işbirliği protokünde belirlenen 
esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim programı bitiminde, katılımcılara uygulamalı girişimcilik 
eğitimi katılım belgesi verilmektedir. Bu belge, KOSGEB yeni girişimci desteğine başvuruda kullanılacak bir 
belge niteliği taşımaktadır (www.işkur.gov.tr). Ayrıca; üniversitelerde ve Meslek Yüksekokullarında seçmeli 
ders olarak, lise düzeyinde ise Genç Başarı Eğitim Vakfı Tarafından çeşitli Giri şimcilik Eğitimleri verilmektedir. 
Hazine ve Dünya Bankası danışmanlıkları ve çeşitli üniversitelerin Girişimci Geliştirme Programlarıyla 
girişimcilik desteklenmeye çalışılmaktadır (Bayrakdar, 2011). 

• Üniversiteler ve Girişimcilik 

Girişimcilik firmaların hayatta kalabilmek ve sürekli değişimi yönetmek için üniversitelerde verilen eğitimler ile 
iç içe olmalıdır (Lassen, 2005). Üniversiteler verdikleri eğitimle öğrencilerinin yaratıcılık, strese tahammül, 
girişimcilik motivasyonu gibi özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkilerinin farkında olmasını 
sağlamalı, öğrencilerini girişimciliğe yönlendirmelidirler (Karabulut, 2009). Yükseköğretimde pek çok okul 
girişimcilik eğitimi ile ilgili çok disiplinli bir yaklaşım geliştirmiştir. Böyle disiplinlerarası programlar, 
öğrencilerin işe yönelik girişim oluşturulması için bir bütünleştirici ve bütünsel bir görünüm almasına 
itebilecektir. ABD'de sekiz üniversitede şimdi iş okulları ötesinde ve müzik okulları, hemşirelik programları ve 
tarih bölümlerinde içine girişimcilik programları oluşturmak için 100 milyon $ yatırım yapılmıştır. Bu eğilim 
özellikle her alanda bir girişimci olabileceğine öncülük etmiştir. (Brizek, M.G. vd, 2006). Öte yandan 
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günümüzde öğrencilerin kendi işini kurma ve girişimciliğe başlama konusunda eğitim almaları eğitim 
vizyonlarını genişletecektir. Ayrıca sosyal programların yanısıra girişimcilik eğitimi her program için son derece 
önemlidir. Bu nedenle girişimcilik dersi tamamlayıcı ve belirleyici bir rol olarak görülüp, sosyal programlarla 
birlikte diğer programlarda da kullanılmalıdır (Tekin, 2009). Bugün artık hızlı gelişme ve kalkınma fırsatları 
gerilerde kaldı. Yeraltı ve yer üstü potansiyelimiz eskisi kadar cömert ve sınırsız olmadığı gibi içe dönük üretim 
metotları da eskilerde kaldı.  Bundan sonra ekonomik süreçte yer alabilmek için, açık pazarlarda kabul gören, 
rekabet eden mallar üretebilmek gerekmektedir. Bunun içinde, teknolojiyi geliştirmek, düşünen ve yeni fikirler 
üreten eğitimli bireyler yetiştirmek, ancak ve ancak girişimci ortamının ileri düzeylere çekilmesi ile olabilecektir 
(Açma vd., 2007). 

• Metodoloji ve Bulgular 

Çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi Söke MYO’da girişimcilik eğitimi almış ve almamış öğrenci grupları 
arasında fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, ölçme aracı olarak toplam 26 sorudan 
oluşan bir anket kullanılmıştır. Anket, İbiçoğlu vd.’nin (2010), hazırladığı Üniversite Eğitiminin Girişimcilik 
Düşüncesinin Değişimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama isimli çalışmasından alınmıştır. 
Anket iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım öğrencilerin demografik özelliklerini öğrenmek amacıyla 
yöneltilmiştir. İkinci kısım ise, öğrencilerin girişimcilikle ilgili tutumlarını ölçmeye yarayan 18 adet soru 
bulunmaktadır. Anket sorularından bir kısmı, girişimciliği olumlu yönde ölçmeye yönelik sorulardır. Diğer bir 
kısmı da, negatif girişimcilik düşüncelerini ölmeyi hedeflemektedir (İbiçoğlu vd., 2010). Girişimciliği olumlu 
yönde ölçen sorular için yüksek ortalama değerine sahip olan öğrencilerin girişimcilik ruhuna sahip oldukları 
söylenebilecektir. Çalışmanın ana kütlesini Adnan Menderes Üniversitesi Söke MYO öğrencileri 
oluşturmaktadır. Toplam 109 öğrencinin katıldığı çalışmada iki grup bulunmaktadır. Birinci grup girişimcilik 
eğitimi almamış olan öğrencileri, ikinci grup ise girişimcilik eğitimi almış olan öğrencileri temsil etmektedir.  

• Araştırma Örneğini Tanıtıcı Bilgiler 

Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı erkek öğrencilerden (%65.1) oluşmaktadır. Öğrencilerin 
ailelerinin aylık gelirleri incelendiğinde ise Türkiye genelinde var olan görüntü burada da karşımıza çıkmaktadır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %91’inin ailesinin aylık geliri 2000TL ve altındadır. Öğrencilerin ailelerinin 
eğitim durumlarına bakılacak olursa anne eğitim durumu ağırlıklı olarak ilköğretim (%81), baba eğitim durumu 
da benzer olarak ilköğretimden (%68) oluşmaktadır. Öğrencilerin ikamet yerlerine göre dağılımlarına bakılacak 
olursa, ağırlıklı olarak ilçede ikamet (%48) ettikleri görülmektedir. İl merkezinde ikamet edenlerin oranı ise 
yalnızca %33’tür. Öğrencilerin öğrenim süreleri incelendiğinde ise, iki yıllık ön lisans programlarına sahip olan 
okulda %64’ünün eğitim sürelerinin ilk yıllarında oldukları görülmektedir. Geriye kalan öğrenciler ise iki yıl ve 
daha fazla eğitim sürelerine sahiptirler.  

Girişimcilik dersi Söke MYO’da seçmeli olarak okutulan dönemlik bir derstir. Haftada iki saat okutulan 
girişimcilik dersi mezuniyet ortalaması hesaplanırken dikkate alınmakta ve öğrencilerin başarısız olmaları 
durumunda tekrarı zorunlu olan bir derstir. Farklı bölümlerin beraberce seçebildikleri girişimcilik dersi öğrenci 
kontenjanı 80 kişi ile sınırlıdır. Anket, bu dersi alan öğrencilere dönem sonunda uygulanmış ve cevaplamaları 
isteğe bağlı bırakılmıştır. Bu nedenle, dersi alan 80 kişiden sadece 59 kişi anketi cevaplamıştır. Girişimcilik 
dersini almayan öğrencilerin seçilmesinde ise kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. En kısa zamanda ve en 
az maliyetle bilgi üretilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılan kolayda örnekleme yönteminin 
seçilmesi bu çalışma için önemli bir kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır.  

• Karşılaştırma Analizleri 

Çalışmamızda girişimcilik eğitimi alan ve almayan öğrencilerin tutumları arasında ve cinsiyetlere göre 
girişimcilik tutumları arasında farklılıklar olup olmadığını sınamak amacıyla hipotezler kurulmuştur. Bu 
hipotezler şunlardır.  

H1: Girişimcilik eğitimi alan ve almayan öğrencilerin girişimcilik tutumları arasında fark vardır. 

H2: Öğrencilerin cinsiyetlerine göre girişimcilik tutumları arasında fark vardır.  

Hipotezlerin sınanması amacıyla ankette öğrencilere yöneltilen her bir soru dikkate alınarak bağımsız 
örneklemler için t-testi uygulanmıştır. Eğer analiz sonucunda hesaplanan anlamlılık değerleri (sig. < 0.05) yüzde 
beşin altında ise H1 ve H2 hipotezleri kabul edilecektir. Sorulara verilen cevaplar için tanımlayıcı istatistikler 
Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Tablo 1 Anket Soruları İçin Tanımlayıcı İstatistikler  

SORULAR Ort.  Std. Sap. 
Daha çok para kazanarak toplumda saygın bir yere gelmek istiyorum. 3.88 1.40 
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Kendi işimi kurmak ve kendi işimin patronu olmak istiyorum. 3.84 1.22 
Riski olan ama getirisi yüksek bir işi tercih ederim 3.26 1.20 
Bir işin fırsatlar sunması emniyetli ve garantili olmasından daha önemlidir. Çok risk, çok gelir demektir. 3.21 1.18 
Herkes bir işin yapılamaz olduğunu düşünse de, ben yapmanın yollarını ararım. 3.78 1.15 
Tepki göreceğimi bilsem de bildiklerimi savunurum. 3.98 1.22 
İş başında ve sorumluluk almayı severim 4.05 1.20 
Fikirlerimi uygulamaya koyabileceğim bir işimin olmasını isterim. 4.10 1.17 
Yeni şeyler ve yenilik hoşuma gider. 4.25 1.07 
Aldığım eğitim kendi işimi kurmamda ve çok kazanmam da etkili olur. 3.52 1.22 
Aldığım eğitimin katkısını hayatımın her alanında olumlu yönde hissedeceğimi düşünüyorum. 3.60 1.20 
Sevdiğim mesleği yapmak ve topluma bu yolla katkı sağlamak istiyorum.  Bu para kazanmaktan daha önemlidir. 4.00 1.11 
Riski çok az ve sabit geliri olan bir işi tercih ederim 2.84 1.29 
Bir işin sonucunu tam olarak tahmin edemiyorsam o işe başlamam. 3.37 1.09 
Hayatımı garanti altına alacağım kadar gelirli bir işimin olması benim için en öncelikli şeydir. Fazlasını istemem. 3.83 1.13 
Daha az para kazanacağımı bilsem bile kesinlikle eğitim göreceğim alanda çalışacağım. 3.19 1.27 
Eğer yeterli maddi kaynağa sahip değilsem bir işe girişmem 3.34 1.22 
Eğer yapacağım iş hakkında tüm bilgilere sahip değilsem o işi yapmayı düşünmem 3.72 1.12 

Tablo 1’de verilen sonuçlar ankete katılan bütün öğrenciler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Buna göre, 
öğrenciler en çok “yeni şeyler ve yenilik hoşuma gider” ifadesine yüksek cevap vermişlerdir. Bunun yanında 
sorular içerisinde en düşük değer alan ifade ise “riski çok az ve sabit geliri olan bir işi tercih ederim” olmuştur. 
Aynı zamanda değişkenliği en yüksek olan da yine bu ifadedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre 
girişimciliği olumlu yönde değerlendiren ifadelerin ortalaması 3.77 (ilk on bir ifade), girişimciliği negatif yönde 
değerlendiren ifadeler için (son yedi ifade) ise ortalama değer 3.47’dir.  

Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplara göre girişimcilik tutumunu olumlu yönde değerlendiren ifadeler ve 
negatif yönde değerlendiren ifadeler arasında farklılık olup olmadığı bağımsız örneklem t-testi ile sınanmıştır. 
Yapılan analizin sonucuna göre, ankete katılan öğrencilerin girişimcilik tutumlarının daha çok olumlu yönde 
olduğu söylenebilmektedir (Sig.=0.003<0.05).   

Öğrencilerin cinsiyetlerinin girişimcilik dersi seçmeleri üzerinde etkisi olup olmadığı ki-kare analizi ile 
sınanmıştır. Yapılan analiz sonucunda göre, 2x2’lik çapraz tablosu için hesaplanan Fisher’s Exact Test sonucu 
hesaplanan anlamlılık değeri 0.0106 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0.05’den küçük olduğundan öğrencilerin 
girişimcilik dersi seçmesi ve cinsiyetleri arasında ilişki yoktur sonucuna varılabilir.  

Öğrencilerin aldıkları girişimcilik eğitiminin tutumlarına etkisi olup olmadığının araştırılabilmesi için iki grup 
üzerinde çalışılmıştır. Birinci grup Söke MYO’da girişimcilik dersini seçmeli olarak alan öğrencilerden ikinci 
grup ise, girişimcilik dersini almayan öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin ifadelere verdikleri cevaplara 
ili şkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmektir. 

 

Tablo 2 Girişimcilik E ğitimi Durumlarına Göre Tanımlayıcı İstatistikler 

İFADELER  HAYIR  EVET 
1-Daha çok para kazanarak toplumda saygın bir yere gelmek istiyorum. 3.98 3.80 
2-Kendi işimi kurmak ve kendi işimin patronu olmak istiyorum. 3.86 3.83 
3-Riski olan ama getirisi yüksek bir işi tercih ederim 3.22 3.30 
4-Bir işin fırsatlar sunması emniyetli ve garantili olmasından daha önemlidir. Çok risk, çok gelir demektir. 3.28 3.16 
5-Herkes bir işin yapılamaz olduğunu düşünse de, ben yapmanın yollarını ararım. 3.80 3.76 
6-Tepki göreceğimi bilsem de bildiklerimi savunurum. 3.90 4.05 
7-İş başında ve sorumluluk almayı severim 4.00 4.09 
8-Fikirlerimi uygulamaya koyabileceğim bir işimin olmasını isterim. 4.29 3.95 
9-Yeni şeyler ve yenilik hoşuma gider. 4.26 4.24 

10-Aldığım eğitim kendi işimi kurmamda ve çok kazanmam da etkili olur. 3.56 3.49 
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11-Aldığım eğitimin katkısını hayatımın her alanında olumlu yönde hissedeceğimi düşünüyorum. 3.54 3.64 
12-Sevdiğim mesleği yapmak ve topluma bu yolla katkı sağlamak istiyorum.  Bu para kazanmaktan daha önemlidir. 3.96 4.03 
13-Riski çok az ve sabit geliri olan bir işi tercih ederim 2.80 2.88 
14-Bir işin sonucunu tam olarak tahmin edemiyorsam o işe başlamam. 3.50 3.25 
15-Hayatımı garanti altına alacağım kadar gelirli bir işimin olması benim için en öncelikli şeydir. Fazlasını istemem. 3.53 4.08 
16-Daha az para kazanacağımı bilsem bile kesinlikle eğitim göreceğim alanda çalışacağım. 2.80 3.53 
17-Eğer yeterli maddi kaynağa sahip değilsem bir işe girişmem 3.30 3.37 
18-Eğer yapacağım iş hakkında tüm bilgilere sahip değilsem o işi yapmayı düşünmem 3.72 3.71 

Ortalama 3.63 3.68 

Tablo 2’de verilen sonuçlara bakıldığında öğrencilerin aldıkları eğitimin yalnızca 0.05’lik bir fark yarattığı 
görülmektedir. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t-testi ile incelenmiştir. Girişimcilik 
tutumunu olumlu olarak değerlendiren ifadeler için yapılan t-testi sonucuna göre anlamlılık değeri 0.689 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç 0.05 değerinden daha büyük olduğu için H1 kabul edilemez. 

İlk on bir soru için girişimcilik eğitimi almanın herhangi bir fark yaratıp yaratmadığı yine t-testi yardımıya 
istatistiksel olarak sınanmıştır. Analiz sonucunda anlamlılık değeri 0.824 olarak bulunmuştur. Bu değer 0.05’den 
büyük olduğundan ilk on bir soru için öğrencilerin ifadelere verdikleri cevapların ortalama değerleri arasında 
eğitim almış ve eğitim almamış durumlarına göre anlamlı bir farklılık yoktur denilebilir. Benzer şekilde son yedi 
soru içinde t-testi gerçekleştirilmi ştir. Bu analiz sonucuna göre, öğrencilerin eğitim alma ve almama durumlarına 
göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (sig.=0.183>0.05).  

Çalışmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre girişimcilik tutum ölçeği için her hangi bir farklılık olup olmadığı 
istatistiksel olarak sınanmış ve t-testi sonucunda cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir 
(sig.=0.324>0.05). Buna göre H2 hipotezi de yapılan istatistiksel sınama sonucunda kabul edilemez sonucuna 
varılabilir.  

Çalışmada her bir ifade içinde girişimcilik eğitimi alan ve almayan grupları arasında istatistiksel olarak bir 
farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Gerçekleştirilen bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre yalnızca on 
beş ve on altıncı ifadeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilebilmiştir. Diğer sorular için 
fark yoktur denilebilir. 

SONUÇ 

Girişimcilik, bir işletmenin başarısını belirlemek, yönetim kapasitesi ile birlikte önemli unsur haline getirmek, 
birey ve toplum için değer yaratan, istihdam artışı sağlayan bir faaliyettir. Girişimcilik olgusu son yıllarda büyük 
önem kazanmaya başlamıştır. Dünya pazarlarında serbest piyasa ekonomisinin hakim olmasıyla birlikte devletin 
ekonomik faaliyetlerinden çekilerek yerini özel teşebbüs ve girişimcilere bırakması bu önemin artmasında 
önemli etkenlerden birisi durumundadır. İş hayatına atılacak olan kişiler için kendi işini kuracak girişimcilerin 
teşvik edilerek finansal kaynaklarla desteklenmesi ülkemizde istihdam ve ekonomik gelişme açısından son 
derece önemlidir. 

Girişimci adayının girişimcilik konusunda başarılı olabilmesi için öncelikle girişimcilik eğitimi alması 
gerekmektedir. Girişimcilik eğitimiyle girişimcinin, girişimcilik konusunda sahip olduğu belirlenen yetenekleri 
geliştirilmeye çalışır.  Girişimcilik eğitiminin temel amacı, kişilerin kendi işini kurmayı düşünmelerini sağlamak 
ve bağımsız çalışmalarına olanak sağlamaktır. Bununla birlikte iş hayatında başarılı olmayı sağlayacak temel 
işletmecilik konularını öğretmektir. Girişimcilik eğitimleri üniversiteler ve KOSGEB tarafından verilmektedir.  

Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesinde meslek edindirme amacını güderek kurulan meslek 
yüksekokullarında girişimcilik eğitimi alan öğrenciler ile almayan öğrencilerin karşılaştırılması ve varsa 
farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi’nde girişimcilik eğitimi alan ve 
almayan tüm öğrencilerin ölçülmesi için anket yapılması hem zaman ve hem de maliyet açısından mümkün 
olamayacağı için araştırma kapsamı sınırlandırılmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim alan Söke 
Meslek Yüksekokulundaki girişimcilik eğitimi alan 59 öğrenci ve girişimcilik dersi almayan 50 öğrenci almak 
üzere toplam 109 öğrenci cevaplamıştır. Araştırmada, öğrencilerin aldıkları eğitimin ifadelere verdikleri 
cevapların ortalama değerleri arasında eğitim almış ve eğitim almamış durumlarına göre anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Çalışmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre girişimcilik tutum ölçeği için her hangi bir farklılık 
olup olmadığı anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Çalışmada her bir ifade içinde girişimcilik eğitimi alan 
ve almayan grupları arasında istatistiksel olarak bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Gerçekleştirilen 
ifadeler arasında sadece öğrenciler hayatlarını garanti altına alacağı kadar gelirli bir işin olmasının öncelikli 
olması ve daha az para kazanacaklarını bilseler de kesinlikle eğitim göreceğim alanda çalışacakları ifadelerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilebilmiştir.  
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Özet 

Ülkelerin ve toplumların sosyo-ekonomik açıdan ilerlemelerine önemli katkılar sağlayan girişimcilik faaliyetlerinin 
geliştirilmesinde, girişimci bireylerin yetiştirilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Toplumdaki diğer bireyler gibi üniversite 
öğrencilerinin de girişimcilik anlayışını kazanmaları çok önemlidir. Bunun için öğrencilerin yenilikçi iş fikirlerinin ortaya 
çıkarılması, mezuniyet sonrası kendi işlerini kurma fikrinin kazandırılması ve öğrencilik döneminde ticari faaliyetlerin içinde 
yer alabilme olanaklarının yaratılması, öğrenim hayatı içinde  yapılabilecek belli başlı işlerdir. Bu çalışmada Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik becerilerini geliştirmeleri için 
sunulan olanaklar, teşvikler ve uygulamalardan bahsedilmektedir. Söz konusu uygulamaların diğer akademik birimler 
arasında yaygınlaşmasını sağlayarak, girişimci bir üniversite gençliği oluşturulmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Üniversite, Kırgızistan, Genç Girişimcilik.  
 
Abstract 
 
To educate individuals with entrepreneurship skills play a vital role in developing entrepreneurship activities which have an 
important contribution on the social-economical development of countries and societies. Like other individuals in the society, 
developing the entrepreneurship mentality of university students has also a great importance. To uncover new innovative 
ideas of young brains, to create self employment by opening new business after graduation, to generate financial income 
during study period and to provide new products and services for consumers in universities are only some of activities to 
implement. In this paper, practices of Kyrgyz-Turkish Manas University School of Tourism and Hotel Management are 
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presented which support and foster the entrepreneurship activities of students. The aim of the study is to make a contribution 
in creating an entrepreneur youth by promoting such activities in other academic departments.  

 
Keywords: Entrepreneurship, University Students, Young Entrepreneurs.  
© 2013 Published by SDU. 

Giri ş 

Günümüzde girişimciliğin artan önemi ve ülke ekonomileri üzerine olan katkıları, girişimcilik eğitimine yönelik 
faaliyetlerin de önem kazanmasını beraberinde getirmektedir. Toplumda yaşayan bireyler arasında girişimciliği 
yaygınlaştırmak ve başarılı girişimcilerin yetişmesini sağlamak amacına yönelik olarak gerçekleştirilen 
girişimcilik eğitimi faaliyetleri, ücretli kurslar veya halk eğitimi gibi yaygın eğitim biçiminde veya 
yükseköğretim gibi örgün eğitimin çeşitli düzeylerinde yapılmaktadır. Bu girişimcilik eğitimi faaliyetleri 
içerisinde yer alan yükseköğretim düzeyinde verilen girişimcilik eğitimi, özellikle işletme ve bu alana yakın 
bölümlerin çerçeve programlarında zorunlu ya da seçimlik bir ders olarak yerini almaktadır. 
 
Girişimcilik eğitiminin geçmişine bakıldığında, bu eğitimin başlangıçta teorik olarak gerçekleştirildi ği 
görülmektedir. Çoğunlukla üniversitelerde yapılan bu eğitim programlarına daha sonra üniversite dışı kurumlar 
da katkıda bulunmuşlardır. Teorik olarak yapılan bu eğitim programları zaman içerisinde yeterli görülmeyerek 
çeşitli uygulama programları ile teorik bilgi desteklenmiştir. Bunun sonucunda uygulama ağırlıklı giri şimcilik 
eğitim programları yürürlüğe konulmuştur. Girişimcilik eğitimi konusunda oluşturulan teorik programlar 
eğitimin etkinliği açısından tek başına yeterli olamayacağından, üniversite ve mesleki eğitim merkezlerinin 
günümüz iş dünyası için daha fazla sayıda uygulamalı program oluşturmaları gerekmektedir, çünkü 
üniversitelerin teorik girişimcilik eğitimi öğrenciye beceriyi aktarmada yetersiz kalmaktadır. Uygulamalı 
girişimcilik eğitimi programlarında amaç, eğitim programına katılanların teorik olarak aldıkları eğitim bilgisini 
destekleyecek uygulama programları ile girişimcilik becerisini ortaya çıkarılmasıdır. Teorik verilen girişimcilik 
eğitimine ilave olarak verilen uygulama programlarının girişimcilik davranışı kazanmada önemi oldukça 
yüksektir. Öğrenciler, öğrenme sürecinde örnek olay çalışarak tecrübeler ve gözlemler yoluyla teorik süreçte 
elde edilen bilgileri özümser ve çalışmalarına yansıtırlar. Teorik çerçeve ve uygulama süreçleri girişimcilik 
eğitiminde birbirini tamamlamaktadır. Teorik olarak verilen bilgilerin hızla değişen pazar koşullarıyla 
uyarlanması girişimcilik eğitiminin uygulama ile desteklenmesiyle gerçekleşebilir (Bozkurt, 2011: 27-28). 
 
Yükseköğretim programlarında bulunan girişimcilik derslerinin yanı sıra, diğer dersler kapsamında da 
öğrencilerin girişimcilik yeteneklerini geliştirecek çeşitli faaliyetlere yer verilmesi ve üniversitelerde 
girişimciliğin teşvik edilmesi, gelecekte başarılı girişimciler yetiştirmek açısından önemlidir. Bu bağlamda, 
girişimcilik ekonomik kalkınmanın ve ulusal refahın bir kaynağı olduğundan girişimcilik eğitimi alanında 
çalışmaların ve özellikle üniversite öğrencilerine kendi işlerini kurmanın kariyerleri için bir seçenek olduğu fikri 
aşılanmasının önemi bir çok platformda ifade edilmektedir (Yılmaz ve Günel, 2011:16). 
 
Girişimcilik eğitimi, özellikle gençlerin girişimci tutum ve davranışlarının oluşmasında en önemli faktörlerin 
başında gelmektedir. Genel olarak eğitimin gençlerin tutum ve gelecekle ilgili arzu ve hayalleri üzerindeki 
etkisinden dolayı potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından da bir gereksinim olarak 
önemi anlaşılmaya başlanmıştır. Girişimci birey yetiştirmek için potansiyel birer girişimci olan üniversite 
öğrencilerine girişimcilik bilincinin ve becerilerinin girişimcilik eğitimi ile kazandırılması gerekmektedir. 
Girişimcilik günümüzde üniversiteyi yeni bitirmiş bireyler için önemli bir kariyer fırsatı olarak görülmektedir. 
Girişimcilik eğitimi bireyin içinde var olan ateşin zaman zaman dışarı çıkmasını sağlamaktadır. Girişimcilik 
ateşinin başarılı bir faaliyete dönüşmesinde girişimcilik eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Üniversiteler bu 
girişimcilik ateşinin çok güçlü ve yenilikçi olarak açığa çıkmasını sağlayan kuruluşlardır (Korkmaz, 2012). 

Giri şimcilik Açısından Kırgızistan  

Kırgızistan’da öncü girişimci grup Türk girişimcilerdir. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Kırgızistan’da 
ticari faaliyetlerde bulunmaya başlamış olan Türk girişimciler, ülkedeki girişimciler arasında firma sayısı ve 
işlem hacmi olarak sayıca en büyük grubu oluşturmaktadır. İçlerinde az sayıda Kırgız girişimcinin de olduğu bu 
girişimcilerin oluşturduğu Kırgız Türk İşadamları Derneği (KİTİAD)’nin 117 üyesi bulunmaktadır. Bunlardan 
başka ülkede 108 adet dernek üyesi olmayan Türk firması da bulunmaktadır Türk girişimcilere ait firmaların 
toplam istihdamı 9760 kişidir (www.kitiad.org). KİTİAD’dan başka önemli bir örgüt de Genç İşadamları 
Derneği adındaki sivil toplum örgütüdür. Söz konusu grubun da 180 adedi başkent Bişkek’te olmak üzere 300 
üzerinde üyesi bulunmaktadır.  Bunların %60’ı ticaret, %30 hizmetler %12 inşaat ve kalanlar da diğer 
sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bunların yanında irili ufaklı ve farklı isimlerde girişimcilik dernek, kulüp ve 
birlikler de mevcuttur. Genel olarak girişimlerin önemli bir çoğunluğu KOBİ sınıfındadır. Girişimci Kırgızların 
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profillerine bakıldığında, çoğunlukla Türkiye’de çeşitli alanlarda üniversite eğitimini tamamlayıp ülkelerine 
döndüğünde iş dünyasına atılmış olanlar, baba veya annesi özellikle pazarcılık deneyimiyle girişimciliğe 
başlamış olan ve bugün farklı sektörlerde iş hayatında olan ikinci jenerasyon girişimciler, ilk gelen Türk 
girişimciler ile ortaklık yapıp veya bunların ücretli elemanı olarak çalışıp da sonradan kendi işini kuranlar ile son 
olarak gerek eğitim gerekse çalışma gibi diğer nedenlerle kendi ülkesinin dışına çıkıp farklı görgüler kazanmış 
olanlardan oluştuğu söylenebilir.  
 
Girişimcilik açısından sevindirici olsa da, bu gelişmeler ve rakamlar Kırgızistan için hiç de yeterli değildir. 
Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bilindiği gibi Kırgızistan, eski bir SSCB ülkesidir. Diğer eski SSCB ülkeleri gibi, 
Kırgızistan’da da eski sistemin bir yansıması olarak, öğrencilerin bir çoğunun idealinin yüksek maaşlı bir iş 
olduğu gözlenmektedir. İçlerinden pek azı kendi işini kurup hayatını kazanmak idealindedirler. Bunun başlıca 
nedenleri olarak SSCB ekonomik sisteminin zihinlerde kalan etkisine pararlel biçimde devletin en önemli 
işveren olarak algılanması, ülkenin kendi vatandaşlarından başarılı girişimcilik örneklerinin sayıca az olması ve 
kendi işini kurma ile ilgili sermaye sıkıntısı, olduğu düşünülebilir. Bu olumsuzluklara bir de eğitim sistemindeki 
girişimcilik ile ilgili yetersşz yer ayrılması eklenebilir. Bu çalışmada KTMÜ Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu’ndaki söz konusu eğitim sistemindeki noksanlıkları azaltmaya yönelik mütevazi uygulamalardan 
söz edilecektir. 

KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Ö ğrencilere Yönelik Giri şimcilik Etkinlikleri 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma” nın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip 1997-
1998 öğretim yılında öğretime başlamıştır (www.manas.kg/index.php/tr/university/tarihce). Üniversitenin 
akademik birimlerinden olan Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ise, 1999-2000 öğretim yılında iki yıllık Meslek 
Yüksekokulu olarak kurulmuş, 2007-2008 öğretim yılında ise lisans düzeyinde öğretim yapan dört yıllık 
Yüksekokul haline geliştir. Yüksekokul halihazırda üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümü, Yiyecek İşletmeciliği Bölümü, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümleridir 
Her üç bölümün de amacı, ilgili sektörde yönetici düzeyinde yeterliliğe ve girişimcilik fikrine sahip adayları 
yetiştirmektir. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda girişimcilik ile ilgili daha önceki 
yıllardan farklı olarak 2012-2013 Öğretim Yılında ilk kez gerçekleştirilen uygulamalar aşağıdaki başlıklarda 
sıralanmaktadır: 

• Girişimcilik dersinin yöntemini değiştirmek, 
• Öğrencilerden yönetime yenilikçi fikirleri kazandırmak, 
• Öğrencileri risk alabilecekleri ticari faaliyetlerle tanıştırmak, 
• Turizmde Yenilikçi İş Fikri Yarışması 

 

Girişimcilik Dersinin Yöntemini Değiştirmek 

Hali hazırda “girişimcilik” dersi, Yüksekokulun sadece bir bölümünde seçmeli ders biçiminde verilmektedir. 
Yeni programda ilgili ders üç bölümde de, haftada 3 saat ve zorunlu ders biçiminde düzenlenmiştir. Ders, 
önceden teorik olarak ve sadece ilgili öğretim elemanının derlediği bilgilerin aktarılması biçimde işlenirken, 
2012-2013 yılında iş dünyası ile işbirliği içinde işlenmeye başlanmıştır. Öğretim dönemi başında ders ile ilgili 
olarak iş dünyasındaki sivil toplum örgütleri ile iletişime geçilmiş ve iş dünyasındaki girişimcilik hikayelerinin, 
hikayenin kahramanlarının ağzından aktarılması sağlanmıştır. Böylece başarılar ve başarısızlıklar, bugüne 
gelinceye kadar işadamlarının geçirdiği tüm deneyimler, onların tavsiyeleri ve öğrencilerin merak ettiği diğer 
konular derste ele alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki işadamları derslere konuk olmuş ve hem kendi girişimcilik 
deneyimlerini, hem de genel olarak girişimcilik ile ilgili bilgilerini ö ğrencilere aktarmışlardır: 

 
• Evraz Osmonov-Dcenter İnşaat Firması 
• Baktıbek Turdubekov-Bişkek Makine Fabrikası 
• İmamidin Taşov-KG Group İnşaat Firması 
• Temirbek Azhykulov-Serep Danışmanlık Firması  
• Eldar Abakirov-Dcentre İnşaat Firması 
• Nurdin Ubukeev-Barbulak Firması 
• Irıskeldi Rısbekov-Kırgız Genç Girişimciler Derneği 
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Girişimcilik dersi kapsamında yapılan diğer bir uygulama ise öğrencilerinin kendi iş fikirlerini geliştirerek 
derslerde sunmaları ve bu iş fikirlerinin öğrenciler arasında tartışılarak geliştirilmesidir.  
 
Öğrencilerin Yenilikçi Fikirlerini Yönetime Kazandırmak 
 
Bilindiği gibi girişimcilik, her hangi bir pazarda karşılanmamış olan istek ve ihtiyaçları tatmin edebilecek 
yenilikçi fikirler ile başlamaktadır. Bu bağlamda Yüksekokul yönetimi, öncelikle öğrencilerin zihinlerindeki 
yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmakla işe başlamıştır. Bu amacın yanında Yüksekokul yönetimi, yönetime 
yardımcı olabilecek fikirleri toplamayı da düşünmüştür.  Bu sayede hem Yüksekokul yönetimi farklı fikirlerle 
beslenme fırsatı yakalarken, diğer taraftan da öğrencilerin fikirlerini söylemedeki çekingenliğini kırmak 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak,  müdür odasının önüne üzerinde “Yüksekokulum için bir fikrim var” 
yazılı kapalı bir kutu konmuştur. Sonra tüm sınıflar tek tek gezilerek Yüksekokul için yeni ve faydalı fikirleri 
yazılı olarak öğrencilerin bu kutuya atmaları istenmiştir. Katılımı arttırmak için de Yüksekokul yönetimi 
tarafından uygulamaya konacak fikirler için 500 com hediye verileceği bildirilmi ştir. İlk günlerde kutuya ilgi az 
olmuş, sonrasında ilk para ödülünün verilmesi ve bu ödülün diğer öğrencilere duyurulması ile fikir patlaması 
yaşanmaya başlamıştır. Yönetim para ödülü uygulamasını resimlerle okul koridorlarında teşhir ederek 
öğrencilerin fikir verme isteğini arttırmaya çalışmıştır. Ödül almış fikirlerden bir tanesi de “Turizmde Yenilikçi 
İş Fikri Yarışması”dır. 
 
Turizmde Yenilikçi İş Fikri Yarışması 
 
“Yüksekokulum için bir fikrim var” kutusundan çıkan ve uygulamaya konulan bir öğrenci fikri olan “Turizmde 
Yenilikçi İş Fikri Yarışması”  Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri arasında girişimcilik ruhunu 
geliştirmek, Kırgızistan Turizmi için yeni iş fikirlerini ortaya koymak ve fikir sahipleri ile yatırımcı girişimcileri 
bir araya getirmek amacı ile, 12 Nisan tarihinde “Turizmde Yenilikçi İş Fikri 2013” adıyla düzenlenmiştir. 
Yarışma Jürisinin seçiminde akademisyenler değil, yarışmanın amacına uygun olarak, çeşitli alanlardan 
girişimciler ve yöneticiler tercih edilmiştir. Katılımcı öğrenciler bireysel ve takım halinde yarışmaya 
hazırlanmışlar ve toplam 10 takımın katıldığı yarışmanın finalinde 7 takım mücadeleye katılmıştır. Öğrenciler 
tarafından sunulan ve tanıtılan tüm iş fikirleri turizm sektörü, iş dünyasından gelen jüri üyeleri ile medyanın 
büyük beğenisini toplamıştır. Dereceye giren takımların üyelerine iş dünyasından sponsorlar tarafından çeşitli 
ödüller dağıtılmıştır. Yarışmada dereceye fikirlerinden birisi, Kırgızistan’ın en büyük işletmelerinden biri olan 
“Shoro” firması tarafından fikri geliştiren öğrenci ile anlaşma yapılarak satın alınmıştır. 

 
3.4.Öğrencileri Risk Alabilecek Ticari Faaliyetlerle Tanıştırmak 

 
Yüksekokul yönetiminin girişimciliği geliştirme ile ilgili aldığı kararlardan birisi de, bazı derslerle geliştirilen 
becerilerin girişimciliğe konu olmasını sağlamak için öğrencileri motive etmek ve buna zemin hazırlamak 
olmuştur.  Bu kapsamda Yüksekokulun Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin yiyecek üretimi 
becerilerini geliştirdikleri mutfak atölyeleri, Yüksekokul yönetimi tarafından ders dışı saatlerde öğrencilerin 
serbest kullanımına açılmıştır. Buna göre öğrenciler kendi sermayeleri ile üniversitenin mutfak atölyelerinde 
elektrik, gaz, su gibi maliyetlere katlanmaksızın ilk girişimcilik deneyimlerine başlamışlardır. Öğrenciler ders 
dışı saatlerde atölyeye gelip, derste öğrendikleri yiyecek türlerini kendi sermayelerini kullanarak imal etmişler 
ve yine okuldaki diğer öğrencilere ve hocalarına satmaya başlamışlardır. Başlangıçta birkaç öğrencinin 2-3 
kişiden oluşan küçük gruplar veya küçük ortaklıklar halinde başladığı uygulama, sonrasında bazı ortaklıkların 
sona ermesi, yeni bireysel girişimlerin ortaya çıkmasına doğru değişim göstermiştir. Bu da öğrencilerin 
özgüvenlerindeki gelişmenin bir işaretidir. Diğer taraftan farklı milliyetlerdeki öğrencilerin de girişimciliğe 
başlaması ile ürünler daha çeşitli bir hal almaya başlamıştır. Öğrencilerde gözlenen diğer bir sorun da satış 
sürecinde yaşanan sorunlardır. Genellikle öğrencilerin utangaçlıkları nedeniyle satışta sorun yaşadıkları yönetim 
tarafından tespit edilmiştir. Bunu kırabilmek için yönetim “10 dakikada satış” adlı eğlenceli bir yarışma 
denemiştir. Buna göre bir grup öğrenci, kendi ürettikleri yiyecekleri, kampüs içinde en fazla 10 dakika içinde 
satmaya çalışmış,  elinde yiyecek tabakları ile koşarak satış yapmaya çalışan öğrenciler eğlenceli görüntüler 
oluşturmuştur. Bu sayede bir an önce elindeki ürünü satmak için en çekingen öğrenci bile zaman baskısı altında 
çekingenliğini kırabilmiştir. Tüm bu süreç içinde, bazı öğrenciler maliyet ve fiyatlama hatası nedeniyle, bazıları 
yanlış ürün tercihleri nedeniyle, bazıları yanlış zaman yönetimi nedeniyle ve bazıları da ürün kalitesi nedeniyle 
zarar etme tecrübesini de yaşamışlardır. Diğer taraftan bazı öğrenciler kısa bir süre sonunda bırakın ürettiklerini 
satmayı, tahminlerinin üzerinde satışlar yapmışlar, kimisi başta Türk çalışanlar olmak üzere evlere siparişler 
almaya başlamışlardır. Gelinen noktada bazı öğrencilerin artan siparişleri nedeniyle, satıştan pay vererek diğer 
öğrencileri çalıştırmaya başladıkları da görülmektedir. Başlangıçta zarar edenler de dahil olmak üzere şu anda 
hemen tüm öğrenciler üretimi, satışı ve pazarlamayı uygulayarak öğrenmişlerdir. Ayrıca öğrenciler birbirleri ile 
rekabete girerek kar etmeyi de öğrenmişlerdir. Son olarak öğrencilerin, üniversite şenliklerinde yiyecek standı 
kapabilmek ve bu sayede satış yapabilmek için birbiriyle yarıştıklarını görmek gelinen aşama hakkında bizlere 
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bilgi vermektedir.   
 

Sonuç 

Yükseköğretim öğrencileri için girişimcilik fikri hala yaygın bir fikir değildir. Özellikle eski SSCB ülkelerinin 
gençliği arasında hala az da olsa maaşlı bir iş fikri yaygındır. Bu anlayışı kırmak için, akademik birimlerin 
Girişimcilik dersini işleme yöntemleri ve yöneticiler ile ders hocalarının yeni yöntemler uygulamaları ve 
tutumlar takınmaları son derece önemlidir. Bu sunumda, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve 
Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri arasında basit birkaç yönetim uygulaması ile girişimcilik ruhunun nasıl 
gelişebildiği somut örneklerle ortaya konmaktadır. Buna göre derslerin işleyiş yöntemleri, öğrencilerin yaratıcı 
fikirlerini ortaya çıkaran platformların hazırlanması, uygulama platformlarının öğrencilere sağlanması ve 
yönetimin kararlılığı öne çıkan başlıklar durumundadır.   
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 Abstract 
 
This article discusses the correlation model of university teachers, with an improvement in their teaching skills. The paper 
proposes a conceptual formulation of the problem of modeling the development of human resources as one of the elements of 
the economic potential, the formation of its  indicators depends on the psychological characteristics of the individual who 
makes managerial decisions, as well as material resources of the higher educational institution. 
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In State program documents on education development: "Resolution of  the President of the Republic of 
Kazakhstan № 1118 dated December 7, 2010. "State program on the development of education in the Republic 
of Kazakhstan for 2011 - 2020 years.", "Resolution of the President of the Republic of Kazakhstan № 119 of 
July 21, 2011" The concept of a new model of state of the Republic of Kazakhstan, "Presidential Address to the 
people of Kazakhstan of December 14, 2012, . "Strategy of  Kazakstan-2050" - a new political direction of the 
generated state "provides a set of measures aimed at the development of the education system in the country and 
improving its quality. Addressing the transition to the next quality level of education is not possible without 
improving the quality of human resource capacity of educational institutions. 
Staff potential of university describes the ability of the university to address the problems of innovative 
development of education on the basis of high morality, intelligence, competence, professional skills, 
professional mobility and quality of activity. According to the level of human resources the quality of the 
university is judged. It is one of the main objects of control in the modernization of higher education. 
At the core of the development of scientific and pedagogical staff capacity there is moral and intellectual 
potential. Therefore, its development is a major challenge in the development of human resources of higher 
education. 
 
The Ministry of Education and Science nominates for teachers of higher educational institutions at this stage 
more complex and innovative tasks. To increase the level of knowledge and skills of university teachers it is 
necessary  effectively manage their own professional development. An important element of management is 
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projecting of pedagogical skills. 
 
Projecting is  the process of creating the project, the possible development of individual professional skills [1]. 
Teacher in the system of higher  professional education goes   different  official levels and  qualification. 
Qualificational-official levels  of the teaching staff in higher education are the positions: assistant professor, 
senior lecturer, associate professor, professor, academician, the same positions with the presence of academic 
degrees: candidate of science, PhD. 
 
The aim of our analysis is to identify the teacher who must possess professional skills . 
Based on analysis of the literature on management (D.S.Pyu, DJ Hickson [2], K.Boumen [3], B.M.Rapoport, 
A.I.Skubchenko [4]), the structure and composition of the proprofessional activity (V.D.Shadrikov [5], 
K.A.Abulhanova-Slavskaya, A.G.Asmolov, VA Petrovsky, R.H.Shakurov [6]), educational activities (N. 
V.Kuzmin [7], Z.V.Esareva [8], T.I.Rudneva [9], G.U.Matushansky [10]) in the process of  projecting the 
pedagogical skills, we have included the following steps: defining the strategic goals, setting priorities and goals, 
personal and professional diagnosis of the  teacher, the choice of strategy, process, and result  of decision 
making to select an appropriate individual professional skills. 
 
The goals should correspond to the capabilities (resources) and the aspirations of the individual. It is important 
in the analysis of the personality of the teacher to pay attention to his professional self-awareness, self-
assessment and evaluation of the adequacy of the others. Knowledge about their own personal and professional 
qualities, an adequate assessment of their professional competence allows you to change the attitude to work and 
to reach as soon as possible targets. 
 
Research  of N.V.Kuzmina shows [7], the activity of the teacher consists of five components: the gnostic, 
projecting, constructive, managerial and communicative. Each component of the teacher’s activity at  the 
university can be broken down into skills. In the works of Z.F.Esareva [8], G.U.Matushanskyi [10] T.I.Rudneva 
l [9],  the skills required  for a teacher are described,  skills for the successful projecting of individual 
pedagogical skills. (Table 1). 
 

Table 1.  Abilities, for the successful planning of individual pedagogical mastery 
 

                        Сomponent                          Ability 
  
Projecting 
 
 

                                                              
-Visualize a complete picture of the problem 
 - allocate priority to the development of personality 
 - plan their activities for an extended period of time, 
to determine the main problem in a particular 
situation, and then the second, etc. in order of 
importance 
- build a program of self-education and  professional 
self-education, or program of changing activity 

 
Constructive 
 

 
- Formulate the goal, objectives of activity  and the 
hypothesis 
- Finding methods for efficient search, selection and 
processing of information 
- Select the necessary means for the work, plan their 
use 
- Identify the main (subject, object) conditions for 
solving the problem 
- To build a forward-looking versions of professional 
skills 
 

Managerial 
 

 
-Organize activities and behavior in the process of 
interaction 
-Rally the faithful and interested helpers around 
scientific ideas for its implementation 
Communicative 
-Establish a cooperative relationship with the trainees 
-Build business contacts with colleagues 
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 Сommunicative 
 

 
-establish a cooperative relationship with the trainees 
-build business contacts with colleagues 

 Gnostic 
 
 

Analyze the results of the process of his work, 
colleagues, students and himselves 
-Use the results of activities in order to set new goals 
- determine the direction of professional growth 

        
As the basis for the formation of a table of experimental data we take the following attributes: 
1. Personality characteristics: 
PS- teaching experience, 
WHO-age, 
UI-level of intelligence 
USU-level of stressresistance, 
VSM-high thinking ability, 
 V- carefullness;  
      

• Skills: 
Y1-ability to visualize the problems that need to be addressed first, 
Y2-the ability to allocate priority to the development of his personality, 
Y3-ability to plan over the long term, 
Y4-ability to prioritize tasks, 
Y5-ability to program their professional self-education, 
Y6-ability to select teaching material considering  the features of the trainees, 
Y7-Ability to formulate goal, hypothesis and objectives of activity 
Y8-the ability to find appropriate ways of working with information 
Y9-ability to predict own activities and the activities of the trainees, 
Y10-ability to behave appropriately in the process of interaction with the trainees, 
Y11- ability to rally around an idea to its implementation, 
Y12-ability to establish cooperative relationships with learners, 
Y13-ability to build business contacts with colleagues, 
Y14-the ability to analyze the results of their own activities, colleagues and students, 
Y15-ability to use the results of the activity in order to set new goals, 
Y16-ability to determine the route of his career. 

 
 The steps of activity: 

SC- setting strategic goals, 
TC- setting current target, 
LRF-formulation of priorities 
PP- allocation of  priority problems 
SD- self-test methods, 
SDPTS- self-test in the context of the goal, 
A-SWOT-analysis 
PPVRS-building predictive scenarios with regard to development 
PRS-prediction of the situation, 
FORS-selection of the optimal course of action in the current situation. 
 
The experiment was conducted among teachers of Suleyman Demirel University (100 teachers) of different 
specialties. The experimental data are presented in a quantitative scale (eg, age), in the rank scale (eg, skills, level of 
attention and stressresistance). The methods of selection of participants is not random, teachers of different specialties 
took part in research , but because of how they were in the experimental grouping of the number of teachers - is 
random. The sample with the number of people over fifty and less than two hundred is considered average. 
The results of processing of the experimental data tables constructed the correlation matrix between the features that 
are part of the experimental data in the table. For the correct application of the correlation analysis of the data in the 
table of experimental data were converted to  quaziinterval Z-scale by converting: new value = (initial- average 
meaning) / standard deviation. The hypothesis of the significance of each correlation coefficient was tested using 
Student's T-test: 
                  T = R * [(n-2) / (1-R2)] 1/2 where R - sample correlation coefficient, 
                   n -  volume of selection. 
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The quantity  of T is the t-distribution with k = n-2 degrees of freedom. The null hypothesis is rejected,  if t he  
observed value of the  criterion  Tnabl.  is insignificant. In carrying out the correlation analysis missing values in the 
table of experimental data can not be dismissed as a result of the shift column vectors in the matrix, which leads to the 
inadequacy of the present model. For a meaningful interpretation of the results of the experiment were used large (R> 
0,5) 
and significant (alpha <0,01) coefficients of correlation between features. Based on this correlation model, a table  was 
composed containing the number of significant relations  
(Table 2). 
 
Table 2. Features on the number of significant relationships 

 
                             Name tag                                                                                number of links 

 WHO  16 
У13 15 
У14 14 
У15 14 
У10 14 
ТС 14 

SDPTS  13 
PP 13 

LRF 12 
FORS 12 
У1 12 
У7 12 
SD 11 
У6 11 

 
ON  the analysis of the obtained correlation model, we can conclude that described in Table 2  features have 
the most informative signs in this model. These features have the greatest number of connections to other 
attributes of the table of experimental data. Changes in any of the above signs shall result in immediate change 
in the other. Thus, influencing the development of system characteristics in the process of learning, self-study 
and professional activity, you can develop a number of other features not acting on them specifically. 
The development of skills to build business contacts with colleagues, analyze and use the results of activities, 
colleagues and students, to put the current goals and organize own activities  can let  successfully plan the 
educational  route of the  teacher. Age is one of the most significant sign that confirms  Z.F.Esareva’s study, 
which noted that the skills  of Gnostic  component are developing in the course of professional activities. 
Young teachers, and doctoral students in the early stages of their teaching activities perform professional tasks 
successfully thanks to the communicative abilities. 
 
In the result of the study was constructed correlation model of university professors with little work experience 
and underlined system of   significant signs  and the  important symptoms, which play the main role in the 
projecting of pedagogical skills of the teacher.              
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• Giri ş 

Girişimcilerin çalışma ahlakı ve iş değerlerini oluşturan faktörlerin tespiti ve etkilerinin analizi uzun zamandır 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Çünkü amaçlarına ulaşma çabalarında neyin doğru ve uygun, neyin ise 
yanlış ve uygun olmayacağı konusunda rehberlik eden iş değerleri, girişimcilerin çalışma hayatını etkileyen en 
önemli olgulardan biridir (Weihrich ve Koontz, 1993:335).  Super (1970) iş değerlerini, insanların işten 
istedikleri nitelikler olarak tanımlamaktadır. Zytowsky’ye göre (1970) işe ilişkin değerler, ihtiyaçlar düzeyi ve 
tatmin derecesi arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Elizur’a (1991) göre işe ait değerler, bireylerin işin sonunda 
elde edilen çıktıya verdikleri değerlerdir. Literatürde çeşitli araştırmacılar işe ilişkin değerleri etkileyen faktörler 
arasında  coğrafi konum ve iklimi; dini; kültür ve endüstrileşme oranını saymaktadırlar. İşe ilişkin değerleri 
etkileyen demografik faktörler arasında cinsiyetin önemli farklara yol açtığı gözlemlenmiştir. İşe ilişkin değerler 
üzerine önemli etkisi olan ve ayrı bir araştırmayı gerektiren kültür ve endüstrileşme oranı bu çalışmada ele 
alınmadı. 

Din Etkisi 

Bilindiği üzere, Max Weber değer yargılarının girişimcilerin davranışları üzerindeki etkiyi inceleyen ilk 
araştırmacılardan biridir. Dinleri incelemsie sonucunda “psikolojik ve pragmatik dini ilişkilerden kaynaklanan 
ve bireyi davranışa sevk eden pratik sinyaller”adını verdiği etnik unsurları açığa çıkarmıştır (Weber, 1994:43). 
Weber’e göre, din  unsurları arasında ekonomik rasyonalizm ile ilgili olanlar ekonomik ahlak açısından önem 
teşkil etmektedir. Weber, bu olaya “Protestan ahlakı” adını vermektedir, ve bu faktörün verimli kapitalist 
ekonomisinin  oluşumunda etkili olduğunu savunmaktadır (Weber, 1994:65-66).  Protestan dünya 
görüşünün merkezinde, “kendini adama” kavramı yatmaktadır. Bu kavrama göre rasyonel kapitalist girişimcilik 
Tanrı tarafından sevilen bir uğraşıdır. Protestanlığın ideali, ödeme yapabilen iyi ahlaklı bir insandır. Bu 
dünyadaki ödevi ise sermaye arttırma çabalarını bir amaç olarak görmesidir. Çalışanlar hakkındaki görüşlerinde 
ise şu husus çok önemlidir: ölüm sonrası ödüllendirilebilmeleri için bu dünyada “kendini adama” kavramı onları  
sürekli “işe karşı sorumluluk” hissetmelerini ve işi nihai amaç olarak görmelerini sağlamaktadır. Bunlara bağlı 
olarak Protestan iş değerleri, hem işverende hem de çalışanlarda yüksek başarı güdüsü (faaliyet alanında en iyi 
sonuçlar elde etmek), kendine güven ve kişisel sorumluluk hissini  oluşturmaktadır. (Weber, 1994:73,83) 
 
Benzer değer sistemlerine Japonya’daki Budist-Sintoist ve Çin’deki Konfüçyus’te görülmektedir. Ancak “Japon 
mucizesi” olarak bilinen olgu daha iyi araştırılmıştır. II Dünya Savaşı sonrası Japonya’nın hızlı gelişmesindeki 
en önemli  unsur, kalifiye yönetim olduğu bilinen bir gerçektir. Üst düzey yöneticiler, Japon çalışanın diğer 
özelliklerin yanında  ulusal kültürden kaynaklanan özelliklerini de dikkate almış ve ekonomik reformları 
gerçekleştirirken, eski kollektivist düzeni bozmamışlar, aksine bu kültürel yapıyı devlet amaçlarına ulaşmak için 
bilinçli bir şekilde kullanabilmişlerdir. Japon kültürünün toplumsal değeri yüksektir ve gruba ait olan bireyler 
birbirlerine her zaman yardım eli uzatabilirler, bu nedenle de ekonominin liberal sorunların çözümünde henüz 
oluşmamış bireylerden daha etkili olacağı düşünülmüştür (Kitahara, 1996:6). 
 
Max Weber’e göre ekonomik sistemlerin manevi yapısı,  zihniyeti ve ideolojisi bulunmaktadır. Protestan ahlâkı; 
tutumluluk, bireycilik ve çok çalışmanın faziletlerine inanmak gibi  temellere dayanmaktadır. Bu temeller 
ekonomik yaşam üzerinde şekillendirici etkilere sahiptir  
 
Weber, Protestan ahlakını kapitalizmin ruhuyla olan ilişkisini incelerken, şu noktanın altını çizer, protestanizm 
öncesi de uzun süre var olan ve kilise tarafından yaşatmakta olan asketizm bu ahlakın gelişmesinde önemli bir 
yere sahiptir. Şöyle ki, Batı’da bu gelenek kilise tarafından 400’li yıllardan beri sürdürülmektedir, çünkü günlük 
duaların yanında günde 7 saat çalışmayı da zorunlu kılar, ayrıca bilimsel çalışmalara da yer verilmesi 
mecburidir. İşte bu olgu, orta asır Avrupa kilisesinde 1) ekonomi kültürünün gelişmesine; 2) eski Roma’nın 
bilim geleneğini sürdürebilen kültürel bir tabakanın oluşmasına neden olmuştur.   
 
Ortodoks Hristiyanlıkta ise durum biraz daha farklıdır. Kont Vladimir’in Ortodoksluğu seçmesinin en önemli 
nedenlerinin biri, varolan geleneklere uygun bir din olmasından kaynaklanmaktadır. İslamı kabületmemesinin en 
önemli nedenlerinin biri,  İslamdaki içki ve domuz eti yasağıdır. Bu nedenle müsülman imamlara verdiği cevap 
“Rusya’da içkisiz eğlence olmaz” (Gumilev, 1994:58). 
 
Ortodoksluğun temel özelliklerini inceleyerek, girişimcilik kültürü üzerine etkisini açıklamaya çalışalım. 
Ekonomik açıdan bakılırsa, Ortodoksluk sahip olduğu “zayıf” ve “verimsiz” çalışma ahlakı yüzünden sık-sık 
eleştirilmektedir. En büyük “rakibi” sayılan Protestanlığın üstünlüklerini hatırlayacak olursak, protestan ahlakı, 
kişilerin başlangıçta eşit olduklarının altını çizmektedir. Böylece daha sonraki hayatında çok çalıştıkları için elde 
ettikleri maddi ve ekonomik başarıları Tanrının bir lütfü olarak görmektedirler. Bu olgu çok motive edici 
olmakla beraber, bugünün pyasa koşullarına uyum sağlamalarının en önemli nedenlerden biri de. Kendini sürekli 
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olarak sınama geleneğiyle  Konfüçyünizmin çalışma ahlakı bile, Protestanlığa daha yakındır. Ortodokstaki “son 
nokta eşitli ği” varsayımı ise Kapitalizmin ruhuyla tamamen zıtlaşmaktadır (Myasnikova, 2000:40). 
 
Araştırmacılar, Ortodoks anlayışındaki ruhun kurtulması açısından önemli olmadığı için, azizlerin yaşamındaki 
çalışma modellerinin hiç biri dinsel folklora yansımamış olmasına dikkat çekmektedir. Şu bir gerçek ki, 
Ortodoks doktrini Tanrı tarafından seçilmiş olmanın farklı bir yolunu çizmektedir: Kişi durmadan dua ettiğinde 
bir sonuca ulaşırsa, bu onun Tanrı tarafından sevildiğinin bir göstregesidir. Azizin tasviri, süreç olarak emek 
fikriyle değil, bir mucize aracılığıyla ani bir sonuç fikriyle tanımlanmaktadır (Jijko, 2000:204). 
 
Ortodokstaki ekonomik hayatı ihmal etme nedenleri olarak, çeşitli araştırmacılar Bizans ortodoks geleneğini 
göstermektedir. Örneğin Jijko (2000:203), Bizansta “Ortodoks anlayışı, çalışmayı işlenmiş bir günahı ödeme 
cezası olarak görmektedir... Ayrıca zenginliğin bir günah, fakirliğin ise iyi bir şey olduğu varsayımı mevcuttur ”. 
 
Koval (1994) tarafından yapılan bir diğer önemli bulgu ise, Ortodoksta günlük çalışma, mesleki faaliyetler, 
tüketim ve üretim sürecinde insanlararası ilişkiler gibi kavramların, dini inançları açısından bir önemi olmadığı 
gibi, yakınına ve Tanrı’ya olan hizmet ile  bir alakası da yoktur.  
 
Görüldüğü üzere, Ortodoks ahlakının en önemli özelliklerinden birisi, hayatın ekonomik tarafı ile ilgisiz 
kalmasıdır. Bu nedenle, girişimcilik kültürünün Ortodoks Rusyasın’da bir yükseklere ulaşamaması şaşırtıcı 
değildir. Çünkü Ortodoks, Weber’in anlayışına uygun verimli ahlakı emrediciler sistemini geliştirememiştir. 
Buna örnek vermek gerekirse, yine Bizans dönemine gitmemiz gerekecektir: “Bizanslılar, tarım ve çeşitli şehir 
uğraşılarında üretim araçlarını geliştirme ihtiyacı duymamışlardır. Başarının nedeni, araçsal değildir, ustanın el 
becerisine bağlıydı. Ortodoks din anlayışı da bu tezi desteklemektedir: hammaddeyi şahesere dönüştürecek 
becerikli bir usta olmayınca, araçların hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle, hem tarımda hem diğer uğraşı 
alanlarında üretim araçları gelişmemiştir” (Koval, 1994:77). 
 
Ortodoks, bu şekilde, ister-istemez çalışma faaliyetinin  çok özel hedonik motivasyonunun oluşturmuştur. 
Çalışmanın değerli olabilmesi için, üretim ustaya haz vermesi gerekmekteydi. Mümkün olan diğer motivasyon 
şekilleri (bir kar amaçlı faaliyet) ortodoks çalışma ahlakıyla engellenmekteydi. Gerçekten de: “Ortodoks Bizans 
toplumu, çalışma veya ticaret sonucu elde edilen kara olumsuz bakmaktadır” (Koval, 1994:77). 
 
Ortodoks çalışma ahlakının en belirgin unsurlarından bir tanesi de, geniş ölçüde yaygın olan haç yürüyüşleridir. 
Bu haç yürüyüşleri Tanrı’dan iyi hava, zengin mahsül, ihsan etmesini dilemeye ilişkin duaları kapsamaktadır. Bu 
Ortodoks ritüelleri, Rus köylüsü için ekonomik rasyonalizmin yerini almıştır (Shkaratan ve Karacharovski, :22). 
 
Bununla birlikte, Ortodoks kilisenin girişimciliğe olumsuz yaklaşımı olmadığı görüşü de mevcuttur (Zarubina, 
2001). Bu konuda yapılan araştırmalar, Ortodoks Protestanlıkta olduğu gibi, girişimciliği olumlu etkileyen 
unsurlar içermediğinin altını çizmektedir. Ancak bu faaliyeti durduracak hükümleri de yoktur. Ortodoks din 
anlayışı dünyevi işlerle aynı yolda gitmezse de, bu yolu kapatmaz. Buna göre, Ortodoks din anlayışının 
girişimciliğe karşı tutumunun nötr olduğu söylenebilir. 
 
Büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ülkelerin toplumsal yapısında ve girişimcilik geleneklerinde İslam 
dininin etkisi görülmektedir. “İbrahimi dinlerin sonuncusu olan İslam dininin ve bu dinden kaynaklanan İslam 
medeniyetinin girişimcilerin iş ahlakı ile ilgisi dinin ortaya çıkış tarihi kadar eskidir. Çünkü bizzat İslam dininin 
peygamberi bir tüccardır ve gerek Kur’an gerkse peygamberin sözlerini kapsayan hadisler iş ahlakı konusunda 
bir çok hüküm içermektedir. İslam dini kaynakları iş ve ticaret faaliyetlerini övmüş ve teşvik etmiş ve bu 
faaliyetlerin sadece Müslümanlara değil tüm insanlara karşı doğruluk ve dürüstlük içinde yerine getirlmesi 
gerktiğini belirtmiştir” (Arslan, 2001:35). Bu hadislere örnek vermek gerekirse: “Kazancın en hayırlısı, kişinin 
kazancıdır”; “Kazancın en temizi, konuştuklarında yalan söylemeyen, emanet bırakıldığında hıyanet etmeyen, 
söz verdiklerinde sözlerinden dönmeyen, satın aldıklarında malı yermeyen, sattıklarında malı övmeyen, 
üzerlerinden alacak olduğunda ödemeyi geciktirmeyen, alacaklı olduklarında da borçluyu sıkmayan tüccarın 
kazancıdır.” “Kişi elinin emeğinden (eliyle kazandığından) daha hayırlı bir yiyecek yemez” (Kasar, 2003:5).  
 
Bunun yanında Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki faiz yasağı İslam’da korunmuş ancak bu konu hala bir çözüme 
ulaştırılmamıştır. Çünkü Kur’an’da yasaklanmış olan ‘riba’nın ne tür bir faiz olduğu hakkında görüş birliği 
yoktur. Zamanla faiz yasağına karşı geliştirilen hileli, kaçamak işler ve başka isimler altında faiz yürütme 
işlemleri iş ahlakında önemli bir dejenerasyon nedeni olmuştur. Çünki hile yoluyla Tanrı’yı aldattığını düşünen 
bir kişinin insanları aldatmamak gibi bir ahlaki ilkeyi izleyeceğini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bu açıdan 
faiz sorunun dini açıdan çözümlenemeyişi İslam dünyasında Yahudiliğe benzer bir çifte standart oluşturmuştur. 
Oysa çalışma ve dürüst ticaretin ibadet mertebesinde yüceltildiği bir din olan İslam, kapitalizmin ruhuna en az 
Protestanlık kadar uymaktadır. Fakat, Müslüman toplumların kapitalizmi geliştirememelerinin temelinde, 
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oryantal despotluğa dayanan siyasal rejimlerin mal ve özel mülkiyet haklarını garantiye alamamasından 
kaynaklanan ekonomik istikrarsızlık önemli bir rol oynamıştır (Arslan, 2001:35). 

Coğrafi Konum ve İklim Etkisi 

Hofstede IBM çalışanları arasında yaptığı çalışmasında, kültürün bir boyutu olan erkil ve dişil toplumların 
coğrafi konumu ile ilgili ilişkisini de ortaya koymaktadır. Buna göre, sert kara iklimin hakim olduğu 
coğrafyalarda yaşayan toplumların daha dişil, ılıman iklimlerde yaşayan toplumların ise daha erkil olacağını öne 
sürmüştür. Araştırmacı bu durumu şöyle açıklamaktadır: Sert iklim koşullarında yaşamak zorunda kalan 
toplumlarda erkek, doğa ile mücadelesinde kadınların da yardımına ihtiyaç duyar. Birlikte iş yapmak, bu 
toplumlarda dişil değerlerin oluşmasına neden olmaktadır. Ilıman iklimlerde yaşayan toplumlarda ise, erkeklerin 
doğa ile tek başlarına mücadele etmeleri daha kolaydır. Bu durumda kadınların ev işlerinde yoğunlaşmaları 
sonucunda,  kadın ve erkeklerin birbirlerinden farklılaştıkları görülmektedir. Bu toplumlarda erkil değerlerin 
baskın olduğu görülmektedir. Nitekim, erkilliğin yüksek olduğu toplumlarda erkek ve kadınların toplumsal 
rolleri iyi belirlenmiştir ve birbirinden oldukça farklıdır. Erkil toplumda rekabetçilik, sahiplenme ve iddiacılık 
benzeri erkeksi prensiplerin egemenliği söz konusudur. Bu tür toplumlar maddi başarıya önem verdikleri gibi, 
büyüklüğe, kuvvete ve hıza saygı duymaktadırlar. Dişil toplumlarda ise iki cinsiyete toplumun ayırdığı roller 
göreceli olarak yakındır, ne kadın ne de erkeğin iddialı veya yarışmacı olması beklenmez, aksine yaratıcılık, 
yardımsever, müzakereci, ikna etme çabası ve benzeri dişil prensiplerin geçerli olduğu durum sözkonusudur 
(Hofstede, 1984:390). 
 
Bazı Rus araştırmacılar, Rus mentalitesinin ve psiko-sosyal kişili ğin oluşumunda, sert iklim koşullarının kültür 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu ülkeye ait hava koşullarındaki büyük dalgalanmalar  ile emeğin sonuçları 
arasında önemli ilişkiler olduğunu belirlemişlerdir. 1891-1915 yıllarında 25 bölgede yapılmış olan bir araştırma 
sonuçlarına göre, bu seneler itibarıyla (maksimum ürün) / (minimum ürün) oranları değerlendirilmiş ve 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Samara guberniyası (eyaleti) – 7.3, Voronej guberniyasında 7.05, Kazan 
guberniyasında 5.67, Simbiryada 6.2’dir. Bu sonuçlar tarımla uğraşan diğer ülkelerden çok farklıdır. Örneğin, 
aynı senelerde Avrupa’da bu oran en fazla 1.5-2’yi bulmuştur (Perşin,1961). 
 
İklim, çalışma faaliyeti ve ulusal geleneklerin  ilişkisini belirlemeye çalışan Klyuchevski bu ilişkiyi şöyle 
açıklamıştır: “Ruslar açık havalı yaz günlerinin çalışma açısından çok değerli olduğunu iyi bilirler. Rusya’da yaz 
mevsimi kısa sürmektedir ve zamansız yağmur veya fırtına nedeniyle daha da kısalabilmektedir. Doğa tarafından 
tarım işleri için verilen vakit çok sınırlıdır. Bu durum Rus köylüsünün acele etmesine neden olmaktadır. Az 
zaman aralığında çok şey başarabilmeli, tahılları vaktinde toplayabilmelidir. Böylece, Ruslar küçük bir zaman 
dilimi içinde olağanüstü gayret gösterebilmeyi öğrenmişler, geri kalan sonbahar ve kış aylarında ise zaruri olarak 
yapacak iş bulunmamaktadır. Avrupa’da Rusya dışında hiçbir ulus bu şekilde kısa bir zaman aralığında bu kadar 
yoğun çalışmamaktadır. Belki de bu nedenle hiçbir ulus Ruslar kadar rütin ve sabit işlerde çalışmayı bu denli 
reddetmemektedir” (Klyuchevski, 1956:313-314).  
 
1850’lerde köylü için bir senede çalışamayacağı gün sayısı 230’du. Bunların 95’i çeşitli bayramları 
kapsamaktaydı, 1902’de ise bir senede çalışılmayan gün sayısı 258 olarak belirlenmiş, bunların 123’ü bayram 
olduğu anlaşılmıştır. Bu arada, “bayramların” çok geçerli nedenleri mevcuttu: çoğu hava durumuna bağlı olarak 
zaten çalışmak için de uygun günler değillerdi (Mironov, 2001:100-103). 
 
Şkaratan ve Karaçarovski (2002) Rusların davranış stereotiplerini oluşturan ve sanki anne sütüyle geçen bu 
ritmik olmayan çalışma biçimini iş faaliyetinin her alanında kendini hissettirdiğini iddia ederler. Rus bilim 
adamı Pavlov şu yorumu yapmıştır “Ruslar’ın zayıf oldukları özellikler şunlardır: titizlik, konsantre olmak, 
sonuçlara ulaşmak için düzenlı çalışmak. Biz titizliğe değil, çabuk ve ani hareketlere değer vermekteyiz. İşleri 
hızlı yapabileni kabiliyetli olarak tanırız,  titiz ve düzenli çalışmayı bir yetenek olarak görmeyiz. Bir kimse bir 
sorunun cevabını durmadan ararsa, ona “sıkıcı uzman” lakabı da takarız. Ancak bu “sıkıcı uzmanların”  işini iyi 
bildikleri için Batı’da ne kadar değerli ve saygın olduklarını görüyor musunuz. Buna şaşmalıyız. Çünkü 
hayatımıza bu uzmanlar yön vermektedir, oysa  biz onların işini sıkıcı bulmaktayız.Üstünlüklerimiz olarak, işleri 
koşturmaca içinde halletmeyi sayıyoruz. Bu bizim en belirgin özelliğimizdir (Pavlov, 1991). 
 
Hofstede’in yorumu açısından Türkiye’nin orta dişil toplumsal kültürel özelliğinde de Anadolu topraklarının 
iklimi sert bir coğrafyada bulunmasının neden olabileceği düşünülebilir. İşlenmesi zor olan bu topraklarda, 
kadının erkeğin yanında daima yer almış olması göz ardı edilmemelidir. 

Cinsiyet etkisi 

Bir çok araştırmacı işe ilişkin değerler üzerindeki cinsiyet etkisini araştırmışlardır. Bu araştırma sonuçlarına 
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göre, kadın ve erkeklerin iş öncesi sosyalleşme sürecinde farklı deneyimler kazanacağı için, kadınların sosyal 
ili şkilere ve katılımcılık ile ilgili değerlere, erkeklerin ise başarma ve rekabetçi değerleri benimseyeceğini 
vurgulamaktadırlar (Bartol, 1974). Böylece bireyler iş öncesi sosyalleşme sürecinde cinsiyete bağımlı olarak 
farklı işe ilişkin değerler sistemini geliştireceklerdir. Diğer araştırmacılar “işteki sosyalleşme” kavramını dikkate 
almadan önce kadınların daha çok niteliksiz  ve düşük ödemeli işlerde çalışıyor olmasının bir etki yaratacağını 
hatırlatmaktadırlar. Buna göre, kadınların geliştirmiş oldukları işe ilişkin değerlerin mavi yakalı işçilerin önem 
verdiği dışsal çıktılara (çalışma arkadaşları ile ilişkiler ve uygunluk gibi) benzeyeceğini savunmaktadırlar 
(Kaufman ve Fetters, 1980). 
 
İşe ilişkin değerler üzerine cinsiyetin nasıl etkilediğini inceleyen bir diğer araştırmada, hem geleneksel görüşü 
destekleyen hem de bu görüşten farklı olan bulgular ortaya konmuştur. Buna göre geleneksel görüşü destekleyen 
sonuçlar arasında, kadınlar için önemli olan iş değerleri içinde çalışma ortamının fiziksel koşulları ve duygusal 
yakınlık sayılmaktadır, erkekler için ise gelişme ve risk alma değerleri ön plana çıkmaktadır. Geleneksel 
görüşten farklı olduğu düşünülen bulgular ise, erkeklerin güvenlik ve boş zamana daha çok değer verdikleri, 
kadınların ise bilgi ve becerilerini geliştirilmesi ve tamamlaması önemli olduğu dikkat çekmiştir (Beutell ve 
Brenner, 1986).  

Sonuc 

Toplumların doğal toplumsal, dini ve ekolojik koşullarındaki farklılıklar kültürel yapılarının da farklılaşmasına 
neden olmaktadır. Tarihi geçmişi, ırk, din ya da benzer coğrafi koşullara sahip toplulukların kültürel kodlarında 
pek çok ortak nokta bulmak mümkündür.Yapılan araştırmalar, aynı ulusta yaşayan bireylerin çoğunlukla benzer 
tepkiler sergilediğini göstermiştir (Triandis, 1998). Buradan hareketle, bireyin içinde yetiştiği toplum, o bireyin 
edineceği inançları, değerleri ve davranış biçimlerini etkileyecektir. Sonuç olarak, girişimciler, içinde doğduğu 
kültürün özelliklerini edinmekte ve daha sonra bunları işteki davranışlarına yansıtmaktadır (Ferraro,1998). Bu 
çalışmanın başlıca amacı girişimcilerin  işe ilişkin değerlerini etkileyen faktörlerin  incelenmesidir. Alan 
çalışması işe ilişkin değerleri etkileyen faktörler arasında  coğrafi konum ve iklimi; dini; kültür ve endüstrileşme 
oranını saymaktadırlar. İşe ilişkin değerleri etkileyen demografik faktörler arasında cinsiyetin önemli farklara 
yol açtığı gözlemlenmiştir. 
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Özet 

Dünya nüfusunun yaklasık olarak %10’unu oluşturan engelliler, özellikle eğitim, istihdam, kamu hizmetleri, ulaşım, iletişim, 
eğlenme, dinlenme olanakları, örgütlenme ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda ayrımcı/dışlayıcı tutum ve davranışlara maruz 
kalmaktadır. Bu nedenle engellilerin istihdamı genelde, kuruluşların destek hizmetlerinde pasif işlerde gerçekleştirilmektedir.  
Bu projede, zihinsel engelli bireylerin sosyal ortama katılması, ruhsal olarak kendilerini iyi hissetmesi, maddi kazanç 
oluşturulması ve ailenin çocuklarına sağlanan bu olanaklardan dolayı daha mutlu olması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, en 
uygun istihdam alanının kafe işletmeciliği olacağı düşünülmüştür.  
Bu çerçevede, Denizli Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi tarafından Down Sendromlu bireylerin çalışma hayatına 
kazandırılması amacı ile “Gülen Yüzler” isimli bir “down cafe” formatında proje tasarlanmıştır.  
Böylece zihinsel engelli bireylerin sürekli bir işte çalışabileceği bir sistem kurulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler : Sosyal Girişimcilik, Vaka Çalışması, Down Sendromu. 
 
Abstract 
 
People with disabilities make up approximately 10% of the world's population, especially in education, employment, public 
services, transportation, communication, recreation, recreational facilities, health care services in areas such as organization 
and discriminatory / exclusionary attitudes and behaviors exposed. Therefore, employment of people with disabilities in 
general, work is carried out passively support services organizations. 

In this project, the social environment of individuals with intellectual disabilities to participate spiritually, to feel good about 
themselves, their children and their families are provided the opportunities for the creation of financial gain is intended to be 
more than happy. In this connection, the operation was thought to be adequate work area cafe. 

In this context, Pamukkale University, Denizli Municipality and with the aim to gain by working life of individuals with 
Down Syndrome "Smiling Faces" is a "down cafe" format, designed the project. Thus, individuals with mental retardation 
established a system can work in permanent jobs. 

Keywords: Social Entrepreneurship, Case Study, Down's Syndrome. 

© 2013 Published by SDU. 

1. Giriş 

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %10’unu [600 milyon insanı] ve Türkiye’de ise toplam nüfusun yaklaşık 
%12,29’unu [910 bin insanı] meydana getiren engelliler, özellikle eğitim, istihdam, kamu hizmetleri, ulasım, 
iletisim, eğlenme, dinlenme olanakları, örgütlenme ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda bir takım ayrımcı/dıslayıcı 
tutum ve davranıslara maruz kalmakta ve kalan bir önemli bir ‘sosyal kategori olarak nitelendirilmektedir. En 
temel haklara erisimden mahrum bırakılan engelliler, tarih sahnesi içinde, önceleri, ikinci sınıf, yardıma-bakıma 
muhtaç, bağımsız olarak kendi yasamını sürdüremeyen ve/veya korunmaya gereksinimi olan bireylere yönelik 
“patolojik” bir vaka olarak ele alınmıstır. (Özgökçeler 2010)  Bu yaklasımı, özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda 
ABD, İngiltere gibi gelismis ülkelerden baslayarak, engellilere dönük “hak-temelli hareketler” olarak 
gerçekleşmeye başlamıştır.  
 
Engelli kişilerin toplumdan dışlanmak yerine topluma kazandırılması, çağdaş sosyal politikaların en önemli 
konusunu teşkil etmektedir. Engellilerin toplum içerisinde yer alınmasında, istihdam edilmesinde ve iş 
yaşamının bir parçası olmasında, toplumun üzerine önemli görevler düşmektedir. Engellilerin, çevresindeki 
kişilere veya devlete bağımlı olarak yaşaması yerine, yetenekleri ve yapabilecekleri nispetinde istihdam 
edilebilmesi için gerekli olan sistemin toplum tarafından kurulması gerekmektedir.  
 
Engellilerin istihdam edilmelerinde, işverenlerin engelli çalıştırma konusunda yeterli süreçlere  sahip 
olunmaması ve bazen de engellilerin yeterli vasıflara sahip olmamalarının yanısıra, toplumda, işverenlerde, 
işyerlerinin engelli olmayan çalışanlarında bulunan önyargılar etkili olmaktadır. Engellilerin yeterli vasıflara 
sahip olmadıkları, üretken olmadıkları, işyerine uyum gösteremeyecekleri gibi gerçek olmayan inançlar, 
engellilerin istihdamını güçleştirmektedir. Ayrıca, bu önyargılar engellilere karşı ayrımcı davranışların 
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oluşmasına da neden olmaktadır. 
 
Bu nedenden dolayı, engelli bireylere dönük olarak, engellilerin engel durumlarına göre yapabilecekleri işlerin 
belirlenmesi ve güçlü oldukları sektörlerin belirlenmesi gerekmektedir. İstihdam edilecek olan engellilerin, 
hangi sektörlerde başarı sağlayacaklarının tespit edilmesi ve engel durumlarına göre süreçlerin belirlenmesi 
gerekmektedir.  
 
Gerçekleştirilecek bu çalışma kapsamında, down sendromlu bireylere göre tasarlanmış bir kafe formatının, 
çeşitli disiplinlerde çalışan akademisyenlerin işbirliği ile oluşturulması ve kurulması tasarlanmıştır.  
 
Bu proje kapsamında üniversitenin özel eğitim, pdr, turizm-otelcilik, işletme ve finans-muhasebe birimlerinde 
görev alan akademisyenler, kendi uzmanlık alanlarında engellerle dönük süreçlerin oluşturulmasında görev 
almışlardır. Bu proje teorik olarak oluşturulmuş ve pratik olarak Denizli’de kurulması planlanmaktadır.  
 
 
2. Down Sendromlu Bireylere Dönük Down Cafe Kurulma Sistematiği 

2.1. Neden Kafe Konsepti   

Zihinsel engelli bireylerin istiham edilmesi konusu ile ilgili olarak, çeşitli i ş kolları incelenmiştir. Down 
sendromlu bireylerin el becerileri sınırlı olduğu için, istihdam kapsamında kurulacak işletmeye iyi bir sistem 
kurulması ve işletmede yoğun olarak sistemin işletilmesi üzerinde durulmuştur. Böylece fazla işgücü yoğunluğu 
olmayacak, buna karşın gelirin iyi olmasına bakılacaktır.  

Yapılan inceleme sonucunda, kafe işletmesinin fazla işgücü yoğunluğu olmayan bir işkolu olduğu görüşüne 
varılmıştır. Bu işkolunda ürünlerin hazırlık aşamasında biraz dikkat, biraz da ürün kalitesine dönük olarak 
malzemelerin dikkatli ve ölçülü kullanılmasının önemli bir factor olduğu görülmüştür. Bunun için kurulacak 
sistemde ölçü aletlerinin önemi ve yapılacak ürünlerin kalitesinin büyük önemi bulunmaktadır.  

2.2. Ekipler Nasıl Kurulacak? 

Bu nedenden dolayı, “Down Cafe” konseptli projede, normal bireyler ile zihinsel engelli bireylerin bir arada 
çalışacağı bir konsept tasarlanmıştır. “Body” sistematiği ile tasarlanan bu konseptte, 2 engelli çalışan için, beceri 
yetenekleri yüksek 1 adet öğrencinin ekip yapılması üzerinde durulmuştur. 2 zihinsel engelli + 1 öğrenci ile bir 
takım kurularak, ekibin kaynaşmış ve uyum içerisinde çalışması için, çalışmaya başlamadan once gerekli 
eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. Bu proje sayesinde, bu ekibin içerisine engelli ailesinin de alınması 
planlanmaktadır. Engelli ailesi + engelli + öğrenci bir arada karşılıklı dayanışma ile, birbirlerine güven 
sağlanması gerçekleştirilecektir.  

Bu ekipler içerisinde yer alacak öğrencilerin seçiminde, öğrencilerde bazı yetkinliklerin olmasına önem 
verilecektir. Bu öğrencilerin sosyal, pdr eğitimi konusunda bilgili, iletişim yeteneği yüksek, el beceri yetenekleri 
olan, yönetim tekniklerini bilen, empati yapabilen ve ekip çalışmasına uygun kişilerden olmasına önem 
verilecektir. Genelde gündüz çalışacakları için, öğrencilerin 2. öğretimde okuyan öğrencilerden seçilmesine 
dikkat edilecektir.  

Gerekirse, bu öğrencilerin engellilerle bir arada olması ve beraber zaman geçirmeleri için, gerekli altyapı 
çalışmaları yapılacaktır. Örneğin; günlük yaşamda bir arada yaşamaları için, özellikle birbirlerini daha iyi 
anlamaları için, birlikte yaşamaları sağlanacaktır. Bu aşamada, engelli ailelerinin de devrede olmaları 
sağlanacaktır. Gerekirse, ekip olarak birlikte spor aktivitelerinde bulunması, sinemaya gitmesi ve diğer 
etkinliklerin yapılması sağlanacaktır.  

 

Şekil – 1 Organizasyon Yapılanması 

 

2.3. Eğitim Çalışmaları 

Proje, 14 hafif zihinsel engelli bireyin özel eğitim ile yetiştirilmesi ve 8 adet normal bireyin (üniversite 
öğrencileri tercih edilecek) toplam 22 kişiden oluşacaktır, Denizli belediye sınırları içerisinde, Denizli  
belediyesi tarafından tahsis edilen bir alanda (bu alanın müşteri potansiyeli olmasına dikkat edilecektir) 
müşterilere dönük bir kafe formatı yapılacaktır. Bu kafe formatında, Denizli ve ege bölgesinin öne çıkan ürünleri 
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satılacaktır.  

Zihinsel engelli bireylerin, servis ve basit ürünlerin hazırlanması faaliyetlerinde çalıştırılması planlanmaktadır. 
Bu nedenden dolayı, zihinsel engelli bireylerin eğitilmeleri amacı ile, Pamukkale Üniversitesinde özel eğitim 
konusunda görev yapan öğretim elemanları tarafından uygun kişilerin seçilme ve eğitim modülleri 
oluşturulacaktır.  

Öncelikle bu projede çalışabilecek 18 yaşından gün almış zihinsel engelli bireylerin seçim kriteri 
oluşturulacaktır.  

Seçim süreci, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR ve Özel Eğitim Öğretim Elemanlarının geliştirmiş 
oldukları ölçekler ile yapılacaktır. Eğitim modülleri oluşturulacaktır. 

Beceri Öğretimi Modülü : Sıcak ve soğuk içecekleri hazırlama, yiyecek hazırlama, masalara servis açma, servis 
etme, sunma, işletme bünyesinde bulunan makinaları (kahve makinası vb.) kullanma, servis sonrası hizmetler, 
işyerinin genel temizliği ve hijyen gibi konularda genel beceri eğitimleri verilecektir.  

İletişim ve Yaşam Becerileri Modülü : İşyerinde nezaket kurallarına uymaya dönük beceriler, Müşterilerle 
iletişim kurma becerileri, İşyerindeki arkadaşlarla yardımlaşma, İşe gidiş-gelişte servis kullanma becerisi, 
işyerinde ve servis kullanımında güvenlik kuralların bilinmesi, zamanı etkin kullanma ve sorun çözme becerileri 
edinilecektir.  

Hafif Zihinsel Engelli Bireylere Yabancı Dil Öğretimi : Hafif zihinsel engelli bireyler, yaklaşık 80-100 kelime 
yabancı dil öğrenebilmektedir. Gerektiği taktirde Yabancı Turistler veya yabancı öğrenciler ile iletişim sırasında 
kullanabilecekleri terim ve konuşmalar ingilizce olarak sınırlı şekilde öğretilecektir.  

Hafif Zihinsel Engelli Bireylerle Çalışacak Normal Bireylerin Eğitimi : Kuruluş bünyesinde çalışacak olan 
normal bireylerin, hafif zihinsel engelli bireyler ile nasıl çalışmaları gerektiği konusunda bilgilendirme 
yapılacaktır.  

Korumalı İşyerine Hazırlık Çalışmaları : Korumalı işyerinin kurulması için yapılacak faaliyetler planlanarak, 
uygulamaya geçilecek ve bu konuda kilit personele eğitim verilecektir.  

3.    Gerekli altyapı ve ekipman temin edilecektir. Yörük çadırı kurulacak ve oturma alanı turistlere dönük 
olarak dizayn edilecektir. Gerektiği durumda, zihinsel engelli bireylere dönük aparatlar kullanılabilecektir. 
Örneğin; sıcak ürünlerin servisi için bardak koyulabilen taşıma tepsileri kullanılacaktır. 

4.  Projenin pazarlama çalışmaları gerçekleştirilecektir. Özellikle Pamukkale Üniversitesinde ve projenin 
kurulacağı yerde, çevre halkının  görüşmeler yaparak, projenin farkındalığı sağlanacaktır. 

 
2.4. Bu Proje Kapsamında 6 Genel Hedef Belirlenmiştir  

1. Zihinsel engelli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak : Engelli bireylerin çalışması ve insanlara hizmet etmesi 
ile birlikte, topluma faydalı bir birey yaratılması ile, gelen müşteriler ile kaynaştırılması ve engelli bireyin 
sosyalleştirlmesi planlanmaktadır. Böylece engelli bireylerin dezavantajlı bireyler değil, toplumla bir arada 
yaşayan bireyler haline getirilmesi planlanmaktadır.  

2. Zihinsel engelli bireylere istihdam sağlamak : Zihinsel engelli bireyler, toplumda istihdam yönünden en 
dezavantajlı grup olmaktadır. İşe adaptasyonları daha geç olduğu için, normal bireylerin çalıştıkları işlerde, 
istihdam yönünden en az tercih edilen bireylerdir. Zihinsel engellilere dönük olarak tasarlanan bu projede, 
işletmenin işleyişi, zihinsel engellilere dönük olarak yapılandırılacaktır.  

3. Denizli Bölgesinde ilk defa bir “Korumalı İşyerinin” açılmasını sağlamak. Denizli’de gerçekleştirilecek olan 
ve engellilerin, çalışma hayatına girecekleri bu projede, faaliyetin sürekliliğinin sağlanması için, korumalı işyeri 
yapılması öngörülmektedir. Bu proje ile ilgili olarak gerekli altyapı çalışması gerçekleştirilerek, işkur ile 
ortaklaşa korumalı işyeri gerçekleştirilecektir.  

4.  Denizli Çalışma Hayatına katkıda bulunmak : Engelli bireylerin serbest piyasa şartlarında diğer rakip 
işletmelerle rekabet edbilmeleriiçin, bazı üstün yönlerinin olması gerekmektedir. Kurulacak işletmenin, işgücü 
yönünden diğer rakip işletmelerden dezavantajlı bir işletme olarak görünmesine rağmen, AB tarafından alınacak 
hibe fonu ve DeNizli Belediyesi tarafından tahsis edilecek ücretsiz yerlervasıtası ile, fiyat yönünden diğer rakip 
işletmeler ile rekabet edebilecek duruma gelecektir.  
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5. Kurulacak “Down Cafe” formatının, Türkiye’de kurulan en iyi örnek olacaktır : Türkiye’de kurulmuş olan 
diğer “down cafe” formatları incelenerek, bu yerlerin üstün özellikleri tespit edilerek, işletmenin tasarlanması 
sırasında sisteme adapte edilecektir.  

6. Kurulacak organizasyonun, dünyada en iyi örnek olması için çalışılacaktır : Projenin sürdürülebilirlik 
aşamasında, dünyadaki örnekler ile kıyaslama çalışması yapılarak, sistem ile ilgili olarak dünyadaki en iyi 
“down cafe” formatının olması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

2.5. BU Proje Kapsamında 6 Özel Hedef Belirlenmiştir 

1. Çalışma durumunda olan fakat iş aramayan normal işsizlere örnek olmak : Bu projenin gizli ve özel 
hedeflerinden en önemli olanı, engelli bireylere uygun çalışma ortamı kazandırıldığı taktirde, işsiz bulunan ve 
pasif iş hayatında bulunan normal insanlar için, bu proje örnek teşkil edecektir. Bu durumda bulunan normal 
insanların şevklerinin arttırılması için bu projenin başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir.  

2. Zihinsel engelli bireylerin, aile bütçesine katkı sağlaması : Engelli bireyler genelde devletin ve ailelerinin 
yardımı ile hayatlarını idame ettirmektedir. Özellikle zihinsel engelli bireyler, piyasada istihdam piyasasında 
fazla iş olanağı bulamamaktadır.  Bu proje ile, zihinsel engelli bireylerin insanlığa yararlı olma hissini 
sağlamaları ve özgüvenlerinin arttırılması planlanmaktadır. Engellilerin aile bütçelerine katkıda bulunulmasını 
sağlamak için, her ay düzenli olarak ücret verilmesi planlanmaktadır. 

3. Zihinsel engelli bireylerin, ekonomiye katkı sağlamaları : Yapılacak “Down Cafe” formatı ile bir işletme 
oluşturulması planlanmaktadır. Bu projenin en önemli çalışanları, zihinsel engelli bireyler olacaktır ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunacaktır. Korumalı işyeri statüsüne geçtikten sonra, devlete vergi veren bir yapıya 
kavuşacaktır.  

4. Zihinsel engelli bireylerin, kurulacak sistem sayesinde  neler yapabilecekleri görülecektir : Zihinsel engelli 
bireyler, aktif işgücü piyasasında istihdam olarak fazla talep görmeyen bireylerdir. Kurulacak sistem sayesinde, 
insanların rağbet ettikleri bir uğrak yeri yaratılacaktır. Bu proje için, konusunda profesyonel akademisyenlerden 
yardım alınmıştır. Zihinsel engellilere dönük olarak tüm eğitim programları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Özel Eğitim bölümü akademisyenlerinin koordinasyonunda, PDR, Turizm Otelcilik, Finansman-
muhasebe ve işletme bölümlerinde uzman akademisyenlerin kurduğu bir sisem içerisinde, zihinsel engelli 
bireylere en az iş düşecek şekilde bir sistem tasarlanmıştır. Sistemin aksaksız işletilmesi ile, engellilerle fırsat 
verildiği zama, neler yapılabileceği görülecektir.  

5. Hizmet almak için gelen müşterilere, sıra dışı bir faaliyet imkanı sunmak : Denizli’de kafe formatında, sıra 
dışı bir yer tasarlayarak, müşterilerin kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam sağlamak. 

6. Denizli yöresinin, yöresel ürünlerinin tanıtımı : Denizli bölgesinde bulunan yöresel ürünlerin tanıtıldığı bir 
mekan ortamı yaratmak. Bu konuda, Denizli’de iş yapan firmalarla çalışılacaktır. Örneğin; Denizli’nin ünlü 
şekercisi Hacı Şerif’in ünlü dondurmalı irmik helvası ürününün sunumu yapılabilecektir. Bununla birlikte, 
Denizli ve egeye mal olmuş ürünlerin satışı yapılacaktır. Bu ürünlerin yapılması sırasında, zihinsel engelli 
bireylerin ailelerinden yardım alınacaktır. Ürün üretmeye istekli ailelerin, belli ürünlerde uzmanlaşmaları 
sağlanarak, sürekli ürün üretmeleri ve bu ürünlerin satışı sonrasında, elde edilecek gelirin belli bir kısmının, 
engelli ailesine verilerek, engelli birey ile engelli ailesinin bu projeden para kazanmalarını ve aile bütçesine 
katkıda bulunmaları sağlanacaktır.  

3. Sonuç 

Engelli bireyler toplumun en büyük azınlık gruplarından birisidir. Bu insanlar engelli olmaları nedeniyle hem 
kamusal alanda hem de özel alanda pek çok sorun yaşamaktadırlar. Başlıca sorunları toplumdan dışlanma, 
ayırımcılık ve önyargılardır.  

Gülen yüzler projesi ile, engelliler arasında en zor istihdam edilen grup olan zihinsel engelli bireylere iş olanağı 
sağlanarak, down sendromlu bireylerin topluma karışmalarının sağlanması, topluma hizmet eden birey hissini 
kazanmaları ve engelli bireylerin de topluma faydalı ve katma değerli işler yapabileceklerine dönük somut 
işlerin yapılabileceği faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı, engelli bireylerin en iyi 
şekilde üretebilmelerinin sağlanması için, engel durumlarının iyi analiz edilmesi ve özel engele sahip olan 
bireylerin hangi iş kollarında üstünlük sağlayabileceklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, down 
sendromlu bireylerin istihdam piyasasında yer alabilmeleri için Denizli’de down cafe kurulmasına karar 
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verilmiştir. 

Bu konseptin kurulması ile, öncelikle Denizli’de down sendromlu bireylerin istihdam edilmesi sağlanacak, daha 
sonra bu konsept için kurulacak franchising sistemi ile öncelikle Türkiye çapında, daha sonra Avrupa Birliği ve 
diğer ülkelere, Gülen Yüzler projesinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.  
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Özet 

Araştırmanın amacı, Y kuşağının ilk yarısında doğanlar ile ikinci yarısında doğanların iş değerleri arasında bir farklılaşma 
olup olmadığını belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla, 290 katılımcı üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Katılımcılara,  iş 
değerlerini ölçmek amacıyla, “İş Değerleri Ölçeği” uygulanmış; ayrıca ilgili olduğu düşünülen demografik sorular 
yöneltilmiştir. Y kuşağı, Türkiye’de, 25 milyonun üzerindeki nüfusuyla bugünün ve geleceğin girişimci potansiyelini 
oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle Y kuşağının ikinci yarısını temsil eden örneklemin, mezun olduktan sonra girişimde 
bulunmak hususundaki eğilimleri de sorgulanmıştır. 

Analizler sonucunda, Y kuşağının ikinci yarısında doğanların dışsal değerlere verdikleri önem, ilk yarısında doğmuş olanlara 
nazaran anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur Cinsiyete bağlı olarak yapılan karşılaştırmalarda, kadınların içsel, dışsal ve 
sosyal-özgecil değerlerinin erkeklere oranla yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kız öğrencilerin girişimcilik 
eğiliminin erkeklere oranla düşük olduğu görülmüştür.  
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Anahtar Sözcükler: Y kuşağı, İş Değerleri, Girişimcilik  

Abstract  

In this study, we aim to find out the possible differences in work values within the generation Y; which is divided into two 
groups, in order to point out the differences between the work values of older and younger members. The survey study was 
conducted with 290 participants, whom were applied ‘The Work Values Scale’ along with the related demographic 
questions. Depending on the fact that Generation Y, with its 25 million members, constitutes the future entrepreneurial 
potential in Turkey, younger participants who represent the second group were also questioned regarding their tendency for 
entrepreneurship after their graduation. 

Analyses show that younger members of the Generation Y attach far more importance to the extrinsic values than the older 
members do. Gender-related comparisons reveal that all three values (extrinsic, intrinsic, social and altruistic) are higher in 
women than men; and that female students show a lower tendency for entrepreneurship than the male students.  

Keywords: Generation Y, Work Values, Entrepreneurship  

 

Giri ş 

Sosyoloji, aynı toplumsal kültür içinde yetişseler bile bireyler arasında farklı zaman dilimlerinde doğmuş 
olmanın yol açtığı farklılıklar üzerinde durmaktadır. Buna göre, ortalama her 20 yıllık süreçte bir, inançları, 
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tutumları, değerleri, yaşam tarzları birbirine benzeyen ancak diğer zaman dilimlerindekilerden farklılaşan bir 
kuşak meydana gelmektedir. Her kuşak kendine has özellikleri ile diğer kuşaklardan belirgin şekilde 
ayrılmaktadır. Öte yandan, son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, beraberinde hızlı bir toplumsal 
değişimi de getirmiştir. Bu durum, insan gruplarının genel eğilimlerinde farklılaşma olması için sosyolojinin ön 
gördüğü yirmi yıllık bakış açısının daha kısa zaman aralıklarına bölünmesi gerekebileceğini akla getirmektedir. 
Kuşaklar arasındaki değer farklılıklarının iş değerlerine de yansıdığı düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar, 
genel olarak, Y kuşağının iş değerlerinin tespit edilmesi veya bu değerlerin diğer kuşaklarla karşılaştırılması 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Oysa yukarıdaki düşünceden hareketle, bireylerin iş değerlerinde aynı kuşak içinde 
de farklılaşma görülebileceği düşünülebilir.  

 
Araştırmanın amacı, Y kuşağının ilk yarısında doğanlar ile ikinci yarısında doğanların iş değerleri arasında bir 
farklılaşma olup olmadığını belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla yapılan anket çalışmasının bir ayağı Y kuşağının 
ilk yarısında doğanlar üzerinde gerçekleştirilmi ştir. Y kuşağının ikinci yarısında doğanlar üzerinde 
gerçekleştirilen ayağı ise üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Y kuşağı, Türkiye’de, 25 milyonun üzerindeki 
nüfusuyla hem bugünün hem de geleceğin girişimci potansiyelini oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle Y 
kuşağının ikinci yarısını temsil eden örneklemin, iş değerleri ve demografik özelliklerinin yanı sıra, mezun 
olduktan sonra girişimde bulunmak hususundaki eğilimleri de sorgulanmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kuşak Kavramı ve Y Kuşağı 

Türk Dil Kurumu’na göre bir kuşak, “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla 
birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” şeklinde 
tanımlanmaktadır (www.tdk.org.tr). Bir kuşak, aynı zaman diliminde benzer deneyimleri yaşayan insanlardan 
meydana gelmektedir. Dolayısıyla, aynı kuşağa mensup olanlar, kendilerine özgü ortak bir tarih ile bu tarihin 
şekillendirdiği ortak kişilik ve davranış özelliklerine sahip olmaktadırlar (Yang ve Guy,2006; 268). 
 
Farklı kaynaklarda birbiriyle tam olarak örtüşmeyen tarihlere rastlanılabilmekle birlikte, kuşaklar için 
tanımlanan zaman dilimleri birbirinden çok da farklı değildir. Araştırmamızda temel aldığımız ayrıma göre 
1922-1943 yılları arasında doğanlar “sessiz kuşak”; 1943-1960 yılları arasında doğanlar “baby boomers kuşağı”; 
1960-1980 yılları arasında doğanlar “X kuşağı”; 1980-2000 yılları arasında doğanlar ise “Y kuşağı” olarak 
adlandırılmaktadırlar (Parry ve Urwin, 2011; 89, Zemke,Raines ve Filipczak, 1999). 
 
1980-2000 yılları arasında doğan Y’lerle ilgili olarak ilk akla gelen şey teknoloji olmaktadır. Bu kuşak, 
teknolojinin çok hızlı değiştiği bir çağda yetiştiği için bilgisayar, internet ve iletişim teknolojileri gibi öğeler 
yaşamlarının ayrılmaz parçalarıdır (Sherratt ve Coggshall, 2010; 29). Ayrıca toplumdaki her çeşit farklılığa 
toleranslarının yüksek olduğu belirtilmektedir (Morton, 2002). Bağımsızlıklarına düşkün olmalarıyla bilinen bu 
kuşağın mensuplarının otoriteye ve saygı kavramına yaklaşımlarının da diğerlerine göre farklı olması, kuşaklar 
arası çatışmalara neden olabilmektedir (Yelkikalan ve Altın, 2010; 14). 
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılı, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 75,6 milyonluk 
nüfusumuzun 25,2 milyonu 14-34 yaşları arasındadır (www.tuik.gov.tr). Bu rakam, Türkiye’de Y kuşağının 
toplam nüfusun %33’ü gibi önemli bir kısmını meydana getirdiğini ifade etmesi bakımından önemlidir. Bir 
kısmı çalışma yaşamına girmiş, bir kısmı henüz hazırlık aşamasında olan bu grup, hem mevcut hem de 
potansiyel işgücünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

2.2. Y Kuşağı ve İş Değerleri 

İş değerleri, bireylerin iş yerinde sergiledikleri rollerinin bir karşılığı olarak, tatmin edilmesi gerektiğine 
inandıkları değerleridir. Finansal refah, başarı ve sorumluluk bunlara örnek olarak gösterilebilir (Brown, 2002; 
49). Diğer bir ifadeyle iş değerleri, iş yerinde elde edilen sonuçlara bireyler tarafından atfedilen değer şeklinde 
de tanımlanabilmektedir (Sagie, Elizur ve Koslowsky, 1996; 503).  
 
İş değerleriyle ilgili çeşitli ayrımlar var olmakla birlikte en yaygın olarak kullanılanı, içsel ve dışsal iş değerleri 
olmak üzere ikili olarak yapılan sınıflandırmadır. Buna göre, içsel değerler maddi olmayan, soyut değerlerdir ve 
iş süreçleriyle ilgilidirler. Örneğin, işin birey için ilgi çekici olması, onu zorlaması, yaratıcılığını ortaya 
koymasına izin vermesi, başarma hissi uyandırması ve otonomi sağlaması içsel iş değerleri arasında sayılabilir. 
Dışsal iş değerleri ise bunların aksine maddi değerleri kapsarlar ve daha somutturlar. Ücret, ödüller, tatil 
imkanları, çalışma koşulları, emeklilik planı ve iş güvenliği gibi aslında bireyin göreviyle doğrudan ilişkili 
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olmayan değerlerdir (Kaasa, 2011; 853). İçsel ve dışsal iş değerlerinin yanı sıra literatürde bazı başka değer 
sınıflamaları da mevcuttur. Sosyal değerler, özgecil değerler ve boş zamana yönelik değerler bunlar arasında 
sıralanabilir. Sosyal değerler, iş yerini olumlu sosyal ilişkiler geliştirmek için bir araç olarak görmekle ilgilidirler 
(Ros, Schwartz ve Surkiss, 1999; 55). Özgecil değerler, bireyin işi vasıtasıyla toplumsal fayda sağlamak ve 
başkalarına yardım etme konusundaki motivasyonları ile; boş zamana yönelik değerler ise çalışanların örgütün 
sunduğu tatil ve dinlenme olanaklarına verdikleri önemle ilgilidirler (Twenge ve diğerleri, 2010; 1122-1124). 
 
Y kuşağı mensuplarının en belirgin özelliklerinden biri işi hayatlarının en önemli parçası olarak görmemeleri, 
hayatlarının merkezine yerleştirmemeleridir. Çoğu zaman işi, yaşamak için gerekli bir şeyden daha fazlası olarak 
görmedikleri, dolayısıyla işyerinin sunduğu tatil (boş zaman) olanaklarına çok önem verdikleri; yavaş 
çalışabilecekleri ve sıkı denetim altında olmayacakları işleri tercih ettikleri ifade edilmektedir. Etik konusunda 
ise diğer kuşaklara nazaran daha zayıf oldukları belirtilmektedir (Twenge,2010; 203-204).  Kendilerini 
geliştirebilecekleri işlerde, açık fikirli ve pozitif yöneticilerle çalışmaya önem verdikleri; ayrıca çalışma 
koşullarında esnekliğe ihtiyaç duydukları ifade edilmektedir (Morton, 2002). İş yerinde resmi kıyafetler 
giymekten hoşlanmadıkları, rahat yaşam tarzlarını işlerine de yansıtmayı sevdikleri bilinmektedir. Bu sebeple 
bugün bir çok şirket Cuma günleri spor kıyafetlerin giyimine izin verme gibi yöntemler uygulamakta hatta 
bazıları haftanın her günü kıyafet serbestisi sunmaktadır (Twenge ve Campbell, 2008; 868). Y kuşağının kariyer 
konusuna yaklaşımı da farklılık arz etmektedir. Klasik kariyer yollarını izlemekten uzak durmaları ve iş 
değiştirmekten çekinmemeleri sınırsız kariyer kavramını ortaya çıkarmıştır (Saxena ve Jain, 2012; 116).  
 
Y kuşağı ve iş değerleri üzerine yapılan araştırmalar, çoğunlukla belli başlı değerler açısından diğer kuşaklardan 
ne kadar farklı olduklarını ortaya çıkarmak üzerinedir. Kuşaklar arası farklılıklara odaklanan bu çalışmaların 
genel bulguları şöyle özetlenebilir:  
Kanada’da bilgi çalışanı ve üniversite öğrencilerinden oluşan 1194 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirilen 
çalışmada Y kuşağının iş yerinde prestije diğer tüm kuşak mensuplarından daha fazla önem verdiği, sosyal 
değerlere ait ortalamalarının daha yüksek olduğu; ancak özgecil değerlerinin diğer kuşak mensuplarına nazaran 
düşük olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Aynı çalışmada, Y kuşağı mensuplarının içsel iş değerlerinin X 
kuşağındakilere oranla düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Lyons, Duxbury ve Higgins, 2007; 346). Yeni 
Zelandalı 504 çalışan üzerinde yapılan bir diğer araştırmada Y kuşağına mensup olanların özgürlüklerine daha 
düşkün oldukları ve statü konusuna daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Bu çalışmada kuşaklar arasında, 
dışsal, içsel, özgecil veya sosyal iş değerleri açısından farklılık tespit edilmemiştir (Cennamo ve Gardner, 2008; 
898). Amerika Birleşik Devletleri’nde lise öğrencileri üzerinde 1976 yılından beri toplanmakta olan veriler 
kullanılarak gerçekleştirilen bir çalışmada da yine kuşaklar arasında iş değerleri konusunda farklılıklar tespit 
edilmiştir. 16570 kişiden oluşan örneklemden elde edilen veriler doğrultusunda, Y kuşağı mensuplarının boş 
zamana yönelik değerlerinin daha yüksek olduğu; fazla mesai yapma konusunda isteksiz oldukları ve büyük bir 
kısmının yeterli parası olması halinde çalışmadan yaşamayı tercih ettikleri yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Öte 
taraftan, Y kuşağındakilerin içsel iş değerlerinin diğer kuşaklardan düşük olduğu, dışsal değerlere ise daha fazla 
önem verdikleri görülmüştür (Twenge ve diğerleri, 2010; 1132-1134). 3829 Avustralyalı yönetici ve çalışanlar 
üzerinde yapılan bir diğer araştırmada X ve Y kuşağı mensuplarının, daha önceki kuşaklara nazaran daha hırslı 
ve kariyer odaklı oldukları, kendilerini zorlayacak görevler veya hedeflerden hoşlandıkları yönünde bulgular 
elde edilmiştir. Y kuşağındakilerin X’lere göre daha dürüst (vicdanlı) oldukları ve iş arkadaşlarıyla bağlarının 
daha güçlü olduğu da araştırmanın diğer bulgularındandır. Öte taraftan, Y kuşağındakilerin en önemli 
motivasyon faktörünün kariyerde ilerleme olduğu saptanmıştır (Wong ve diğerleri, 2008; 885). Y kuşağının 
kendi içinde iş değerlerine yönelik olarak bir farklılaşma olup olmadığını anlamak üzere Belçika’da yapılan bir 
araştırmada bir kısmı 1983, bir kısmı 1986 doğumlu olmak üzere 1612 üniversite öğrencisinden elde edilen 
bulgular ise Y kuşağında yaş gençleştikçe kariyer odaklılığın arttığı ancak iyimserliğin azaldığı yönündedir. 
Daha genç olan grubun iş yerinde sosyal atmosfer ve iş güvenliği beklentilerininse diğerlerinden düşük olduğu 
tespit edilmiştir (Hauw ve Vos, 2010; 298). Ülkemizde ise Y kuşağında iş değerlerinin ölçülmesine yönelik 
araştırmalara ulaşılamamıştır.  

3. Araştırma 

3.1. Yöntem 

Araştırmanın örneklemi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, Y kuşağının ilk yarısında, yani 1980-1989 
yılları arasında doğmuş olanlardan oluşmaktadır. Örneklemin bu kısmına internet üzerinden, mail ve sosyal 
paylaşım siteleri vasıtasıyla ulaşılmış ve hazırlanan anketi on-line olarak doldurmaları istenmiştir. Bu şekilde 
elde edilen 145 anketin 133 tanesi kullanılabilir bulunup araştırmaya alınmıştır. İkinci kısım ise ikinci yarıda, 
yani 1990-1999 yılları arasında doğanlardan oluşmakta ve üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Celal Bayar 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerine elden dağıtılan 160 anket 
formunun 157 tanesi kullanılabilir bulunmuş ve araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Böylece analizler, 
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toplamda 290 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmi ştir.  
 
Araştırmada veri toplamak için anket tekniğinden faydalanılmıştır. İş değerlerini ölçmek amacıyla, 29 sorudan 
oluşan “İş Değerleri Ölçeği” uygulanmıştır (Twenge ve diğerleri; 2010). Sözkonusu ölçek iş yaşamına ilişkin 
değerleri; boş zamanlara yönelik, içsel, özgecil, sosyal ve dışsal değerler olmak üzere beş boyutta ele almaktadır. 
Yukarıda belirtilen ölçeğin yanı sıra, katılımcıların demografik özelliklerini ölçmek amacıyla da ilgili olduğu 
düşünülen sorular yöneltilmiştir. İkinci gruptakilere, birinci gruptakilerden farklı olarak, mezun olduktan sonra 
kendi iş yerlerini açmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin bir soru yöneltilmiş ve girişimciliğe ilişkin eğilimleri 
ölçülmüştür. Ayrıca iş deneyimine sahip olup olmadıkları ile ilgili bir soru yöneltilmi ştir. Birinci gruptakilere bu 
iki sorunun yöneltilmeme sebebi, bu grubun tamamının iş yaşamının zaten içinde olan, çalışan kesimden 
oluşuyor olmasıdır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analize tabi tutulmuştur.  

 

3.2. Analiz ve Bulgular 

Aşağıdaki tablo, demografik değişkenlere ait verilerin dağılımını göstermektedir.  

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özellikleri 
 

 n % 
Cinsiyet 
   Kadın 
   Erkek 
Toplam 

 
176 
114 
290 

 
61 
39 
100 

Doğum Yılı 
   1980-1989 
   1990-1999 
Toplam 

 
133 
157 
290 

 
46 
54 
100 

İş Deneyimi 
   Var 
   Yok 
Toplam 

 
76 
71 
147 

 
52 
48 
100 

Girişimde Bulunma Düşüncesi 
   Yok 
   Şartlar el verirse düşünüyor 
   Kesinlikle düşünüyor 
   Belirtilmemiş 
Toplam 

 

 
25 
98 
23 
1 
147 
 
 
 

 

 
17 
67 
16 
 
100 

İş değerleri ölçeğinde 29 soru bulunmaktadır. Ancak 29. soru hem yapısal olarak hem de cevaplanma şekliyle 
diğer sorulardan ayrı olduğu için faktör analizi dışında tutulmuş ve ayrıca değerlendirilmiştir. Geriye kalan 28 
sorudan, düşük faktör yüklemesine sahip olanlar analiz kapsamından çıkarılmış ve analizlere kalan 18 soru 
üzerinden devam edilmiştir. Daha sonra yapılan güvenilirlik analizlerinde ise güvenilirlik düzeyini düşürdüğü 
anlaşılan 3 soru ölçekten çıkarılmıştır. Böylece, analizlere kalan 15 soru ve bu soruların oluşturduğu 4 faktör ile 
devam edilmiştir. Faktörler, toplam varyansın %64,727’sini açıklamaktadır. Yapılan analizde, KMO değeri 
0,804 olarak bulunmuştur. Bu da değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun mükemmel seviyede olduğunu 
göstermektedir.  Öte taraftan, güvenilirlik analizleri sonucunda faktörlerin Cronbach’s Alpha değerleri 0.60’ın 
üzerindedir. Bu da faktörlerin yeterli güvenilirlik düzeyinde olduğu anlamına gelmektedir. 
 
Analiz sonucu elde edilen faktörler, ölçeğin alındığı orijinal çalışma ile büyük oranda benzerlik göstermiştir. 
Aradaki tek fark, bizim araştırmamızda sosyal ve özgecil değerlere ilişkin soruların aynı faktör altında toplanmış 
olmasıdır. 
 
Y kuşağının 1. ve 2. yarısında doğmuş olanların iş değerleri arasında farklılık olup olmadığını açıklamak 
amacıyla t-testi yapılmıştır. Sonuç olarak, iş değerleri ölçeğinin yalnızca dışsal değerler faktörü açısından iki 
grup arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0.000<0,05). Y kuşağının ikinci yarısında doğanların dışsal 
değerler ortalamasının diğer gruba oranla yüksek olduğu görülmüştür (4,1545>3,6711). Buna göre, Y kuşağının 
ikinci yarısında doğanların dışsal değerlere verdikleri önem, ilk yarısında doğmuş olanlara nazaran anlamlı 
ölçüde yüksektir.  
 
İş Değerleri Ölçeği’nin 29. sorusu “Sizi hayatınızın sonuna kadar rahat yaşatacak paranız olsaydı yine de 
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çalışmak ister miydiniz?” ifadesini içermekte idi ve katılımcıların evet ya da hayır cevaplarından birini 
seçmelerini gerektiriyordu. Y kuşağının 1. ve 2. yarısında doğmuş olmak ile bu soruya verilen yanıtların birbiri 
ile bağımlılık gösterip göstermediğine ilişkin olarak yapılan ki kare testinde gruplar arasında ilişkiye 
rastlanmamıştır. Twenge ve diğerleri (2010), yaptıkları araştırmada, Y kuşağında böyle bir durumda 
çalışmamayı tercih etme eğilimi olduğu sonucuna ulaşmışlardı. Bizim araştırmamızın sonuçları ise bu eğilimi 
destekler gözükmemektedir. Her iki gruptaki katılımcılar da büyük oranda, yine de çalışmak isteyeceklerini 
belirtmişlerdir (%75). 
 
İş değerlerine yönelik tutumların cinsiyete bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğine yönelik olarak yapılan 
t-testinin sonucunda iş değerleri ölçeğinin içsel(p=0,018), dışsal(p=0,17) ve sosyal-özgecil(p=0,15)  değerler alt 
boyutlarında cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Faktör ortalamalarına bakıldığında ise 
kadınların ortalamalarının (4,4727, 4,0256, 4,1151) her üç boyutta da erkeklerden (4,2982, 3,7895,  3,9342) 
yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, kadınların içsel, dışsal ve sosyal-özgecil değerlerinin erkeklere oranla 
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  Literatürde, erkeklerin iş değerlerinin kadınlardan yüksek olduğu yönünde 
bulgular da (Li, Liu ve Wan, 2008); bunun aksine, kadınların iş değerlerine yönelik puanlarının daha yüksek 
olduğunu kanıtlar yönde bulgular da (Azam ve Brauchle, 2003; Merdan, 2013) mevcuttur. 
 
Y kuşağının ikinci yarısında doğanların cinsiyetleri ile mezun olduktan sonra kendi iş yerlerini açma eğilimleri 
arasında bağımlılık olup olmadığına ilişkin yapılan ki-kare testinin sonucunda, değişkenler arasında bağımlılık 
olduğu sonucu elde edilmiştir (p=0,021). 
 
Tablo 2’den de görüldüğü üzere kız öğrencilerin %21’i, erkek öğrencilerin ise  %11’i maaşlı bir işte çalışmayı 
tercih etmektedir. Kız öğrencilerin %69’u, erkeklerin ise 63’ü şartlar el verirse kendi iş yerini açmak 
istemektedir. Kızların yalnızca %10’u kesinlikle kendi iş yerini açmayı istediğini belirtirken, erkeklerde bu oran 
%26’dır. Erkek öğrencilerin girişimcilik eğilimleri kız öğrencilere göre yüksek olarak yorumlanabilir.  Bu sonuç, 
daha önce yapılmış araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir (Ünal ve Oral, 2012). 

 
Tablo 2: Cinsiyet ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İli şki 

 
Maaşlı bir i şte 

çalışmayı tercih 
etmek (%) 

Şartlar el verirse 
kendi işini açmayı 

istemek (%) 
Kesinlikle kendi işyerini açmak istemek (%) 

Kadın 21 69 10 
Erkek 11 63 26 

4. Sonuç 

İş değerleri ölçeğine yapılan faktör analizi sonucunda dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin orijinalinde 
beş faktör bulunmaktadır. Bunlar: içsel, dışsal, sosyal, özgecil ve boş zamana yönelik değerlerdir. Analiz 
sonucunda, ölçekte sosyal ve özgecil değerleri ölçen soruların aynı faktör çatısı altında toplandığı görülmüş ve 
bu faktör, sosyal ve özgecil değerler olarak adlandırılmıştır. Bunun dışında herhangi bir farklılık 
gözlemlenmemiş, sorular tam olarak doğru faktörlerin altında kümelenmiştir. Ölçek, ABD’de geliştirilmi ş 
olmasına rağmen faktör yapısı çok büyük oranda örtüşme göstermiştir. Güvenilirlik analizi sonucu faktörlerin 
güvenilirlik düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür.  
 
Y kuşağının ikinci yarısında (1990-1999 yılları arasında) doğmuş olanların dışsal iş değerlerinin, diğer gruba 
nazaran yüksek olduğu görülmüştür. Y kuşağının dışsal değerlerinin diğer kuşaklardan yüksek olduğu yönünde 
araştırma bulguları var olmakla birlikte, araştırmamız, Y kuşağının kendi içinde yaş gençleştikçe dışsal 
değerlerin önem kazandığına dair bulgular sunmaktadır. Diğer iş değerleri faktörleri açısından iki grup arasında 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Daha büyük örneklemler üzerinde yapılacak araştırmaların farklı sonuçlar 
verebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu sonuçların yapılacak başka araştırmalarla desteklenmesi önemli 
gözükmektedir.  
 
Burada dikkat edilebilecek bir husus, faktörlere verilen değer sıralamalarının iki grup açısından farklı oluşudur. 
İki grubun faktör ortalamaları en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığında ilk sırayı alan içsel değerler faktörü 
dışındakilerin farklılaştığı görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3:Faktör Ortalamalarına Göre Sıralamalar 
 

 1980-1989 
Arasında Doğanlar Ortalama  1990-1999 

Arasında Doğanlar Ortalama 

1 İçsel değerler 4,4000 1 İçsel değerler 4,4076 
2 Sosyal ve özgecil değerler 4,0470 2 Dışsal değerler 4,1545 
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3 Boş zamana yönelik değerler 3,7444 3 Sosyal ve özgecil değerler 4,0414 
4 Dışsal değerler 3,6711 4 Boş zamana yönelik değerler 3,8769 

 
 

İkinci gruptakiler dışsal değerlere ikinci sırada yer verirken, birinci grupta bu faktör dördüncü sıraya 
düşmektedir. Öte taraftan, her iki grubun da dört faktöre ait ortalamalarının yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 
Ölçek, beşli likert tipinde hazırlanmıştır ve katılımcıların bir soruya verebilecekleri en düşük puan 1, en yüksek 
puan ise 5’tir. Tabloya bakıldığında, en düşük faktör ortalamasının bile ortanın üzerinde olduğu; birçok 
ortalamanın 4’ün üzerinde, hatta bazılarının 5’e yaklaştığı görülmektedir. 
 
“Sizi hayatınızın sonuna kadar rahat yaşatacak paranız olsaydı yine de çalışmak ister miydiniz?” sorusuna 
verilen yanıt büyük ölçüde evet olmuştur. Birinci ve ikinci grup arasında anlamlı bir farklılık olmaksızın 
katılımcıların %75’i yine de çalışmak isteyeceklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç, Y kuşağının işi hayatının 
merkezine yerleştirmediği, çalışmak için yaşamaktan ziyade yaşamak için çalıştığı yönündeki popüler 
söylemlerle örtüşmemektedir.  
 
Yapılan analizlerde, kadınların içsel, dışsal ve sosyal-özgecil değerlerinin erkeklere oranla yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Boş zamana yönelik değerler faktöründe ise cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık söz 
konusu değildir. İş değerleri ve cinsiyet ilişkisi açısından literatürde kesin bir fikir birliği olmadığı 
görülmektedir. Cinsiyetle ilgili olarak yapılan bir diğer analiz ise girişimcilik eğilimi ile ilgilidir. Bu analiz 
yalnızca ikinci gruptaki katılımcılar, yani üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmi ştir. Bunun sebebi, 
birinci gruptaki katılımcıların tamamının çalışan kesimden oluşması dolayısıyla girişimcilikle ilgili sorunun bu 
gruba yöneltilmemiş olmasıdır. Erkek katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 
 
Girişimcilikle ilgili verilerin geneline baktığımızda, ikinci gruptaki katılımcıların toplamda %17’sinin mezun 
olduktan sonra girişimcilikte bulunmayı düşünmediği, maaşlı bir işte çalışmayı tercih ettiği görülmektedir. 
%67’si şartlar el verirse kendi işini açmak isteyeceğini belirtmiştir. Geriye kalan %16 ise kesinlikle kendi iş 
yerini açmayı düşündüğünü ifade etmiştir (Tablo 1). Bu tablodan çıkarılabilecek bir sonuç, araştırmaya katılan 
gençlerin % 83’lük kısmının girişimcilik fikrine olumlu baktığıdır. Şartlar el verdiği takdirde girişimde 
bulunmak isteyenlerin oranının azımsanamayacak düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Bir iş fikri 
geliştirmek, bunu proje haline dönüştürebilmek, bu projeye maddi kaynak bulabilmek ve üretim sürecini 
yönetebilmek konusunda bilgisi olmayan gençlerin istekli olmalarının çoğu zaman bir sonuç getirmeyeceğini 
düşünebiliriz. Dolayısıyla, girişimcilik konusuna sıcak bakan gençlerin bu alanda eğitilerek donanımlarının 
artırılması önemli görülmektedir. Bilindiği gibi ülkemizde girişimciliği desteklemek üzere maddi destek veren 
çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır (KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
vb.). İşin maddi destek boyutunu göğüsleyen kamu kurumlarının yanı sıra üniversitelerin ve özelikle iktisadi ve 
idari bilimler fakültelerinin dersler, seminerler, konferanslar, yarışmalar veya benzer mekanizmalar ile gençleri 
eğitip potansiyellerini görmelerine, yeni girişimcilik alanları keşfetmelerine, girişimde bulunmak konusunda 
kendilerine daha çok güvenebilmelerine yardımcı olmak misyonunu üstlenmeleri önemli görünmektedir.  
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Özet 

Çalışmada girişimcilik, sermayenin mal ve hizmet üretimine dönüştürülmesi bağlamında ele alınmıştır. Üretilen mal ve 
hizmetin son müşteriye ulaştırılması konusunda yatırım yapan, risk alan ve ekonominin can damarını oluşturan esnaflar da 
birer girişimcidir. Bu çalışmanın konusu, Denizli’deki dokuma sanayi kültürünün son tüketiciyle buluştuğu yer olan Babadağ 
İşhanı’ndaki esnaflarla aynı kentin markalı bir AVM’sinde mağaza açıp işleten esnaflar üzerine araştırma yapmaya 
yöneliktir. Çalışmanın amacı sermayesini ticarette yatırıma dönüştürerek riske giren ve bu vasfıyla girişimci özelliği gösteren 
Babadağ İşhanı esnafı ile Denizli’deki AVM esnafının esnaf girişimciliği bağlamındaki özelliklerini araştırmaya yöneliktir. 
Araştırma yöntemi olarak adı geçen her iki gruptan ikişer esnafa mülakat yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Esnaf, Girişimci, Esnaf Girişimcisi 

Abstract 
 
In this study, entrepreneurship is discussed within the context of transformation of the capital to the production of goods and 
services. The tradesmen who invest in delivery of goods and services produced to the end customer, take risk and constitute 
the vital point in economy are also entrepreneurs. The subject of this study is about  to do research on tradesmen in 
Babadaglilar Office Block in which textile industry culture meet with end customers in Denizli and tradesmen who open and 
operate stores in branded shopping centers at the same city. The aim of the study is to research on the features of tradesmen 
who take risk by transforming his capital to investment by trade and exhibit entrepreneurial features with this qualification in 
Babadaglilar Office Block and tradesmen in shopping centers in Denizli in the context of craftsman's entrepreneurship. As a 
research method, two interviews have been done with two tradesmen from both mentioned groups. 
 
Key Words: Tradesmen, Entrepreneur, Craftsman Entrepreneur  
 
 
1. Girişimci Tanımı ve Girişimcilerin Genel Özellikleri 
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Ekonomik büyümenin önemli bir parçası ve sosyo-ekonomik değişimin kritik faktörü olan girişimci, bir işin 
veya girişimin kurulmasından sorumlu olan kişidir. Girişimci tanımı ilk olarak 18. yüzyılda Fransız Ekonomist 
Cantillon tarafından kullanılmıştır. Cantillon’a göre girişimci, pazarlanabilir ürünlerin ticaretini yapmak üzere 
üretim araçlarını bir araya getiren tüccardır (Desai, 2009:29-30). Yıldırım vd. göre, insanın düşünsel emeğinin 
ekonomik değere dönüşmesi olan girişimcilik (Yılmaz ve Aktürk, 2013:480), kişilerin riske yatkınlıkları ve 
belirsizliğe dayanabilme özellikleriyle ilgilidir. Yapılan araştırmalarda, bir girişimi başlatma faaliyetinin, kişisel, 
finansal ve psikolojik riskleri kapsadığı ve girişimcinin bütün bu riskleri alma cesaretini gösteren kişi olduğu 
bulgularıyla ortaya konulmuştur (Güven ve Çömez, 2013:202). Bu bağlamda girişimci kâr etmek amacıyla 
ekonomik mal veya hizmeti üretmek ve/veya pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ve 
girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm riskleri üstlenen kişidir (Marangoz, 2012:3). Öyleyse girişimci sadece 
kendisine ait sermaye ile ilgili riski değil aynı zamanda bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanması ya da gayri 
ahlaki uygulamalar sebebiyle müşteri ve prestij kaybetmesi durumunda toplumsal kaynakların israf edilmesiyle 
ilgili riski de üstlenmektedir (Arıkan, 2004:337) 
 
Shane ve arkadaşları yaptıkları araştırmada girişimcilerin özelliklerini ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Bu 
çalışmaya göre girişimcilerin özellikleri; başarı ihtiyacı, risk alma eğilimi, belirsizliğe karşı toleranslı olmaları, 
sonuçlar üzerinde bizzat kendilerinin etkili olmaları (kontrol odaklı), kendilerine güvenmeleri, amaçlar seti 
oluşturmaları, bağımsız olma arzuları, azimlerini, hedeflerini, enerjilerini, dayanıklılıklarını ve sebatlarını ortaya 
koymaları ve girişimleriyle ilgili tutkulu olmalarıdır (Shane ve diğ., 2003:263-269). Girişimcilerin bütün bu 
özellikleri gruplandırıldığında üç temel özellikten bahsetmek mümkündür. Bunlar; kâr elde etme isteği, bağımsız 
çalışma isteği ve kişisel tatmin sağlama isteğidir (Tekin, 2004:8). 
 
2.Esnaf Tanımı ve Esnafın Ekonomideki Yeri 
 
Geçmişi ilkçağlardaki takas yöntemine kadar uzanan esnaf, bilinen en genel tanımıyla sermayesi sınırlı olan, 
fiziki güce dayanarak iş yapan ve bağımsız çalışan girişimcilerdir (Baykul, 2009: 7, 37). Bu bağlamıyla, esnaf ve 
sanatkârlar, sosyal dengelerin ve sistemin güvencesi olup, demokrasinin, serbest piyasa ekonomisinin ve özgür 
girişimin vazgeçilmez unsurları olarak görülmektedir (DPT, 2001:19). 5362 sayılı, “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu”nun tanımlar başlıklı 3. maddesinin a bendinde “Esnaf ve sanatkârlar: İster gezici, ister sabit 
bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen 
esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına 
dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde 
vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat 
sahibi kimseler” olarak tanımlanmaktadır (www.tesk.org.tr). 6102 sayılı, “Türk Ticaret Kanun”un; “Esnaf” 
başlıklı 15. Maddesine göre ise esnaf: “İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde 
sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla, bedeni çalışmasına dayanan ve geliri 11. Maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi” 
olarak ifade edilmektedir (www.turkhukuksitesi.com). 
 
Küçük işletmeci özellikleriyle esnaf ve sanatkârlar, ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılık gösteren ve 
piyasanın taleplerine nispeten daha hızlı cevap verebilen esnek bir yapıya sahiptirler. Türk ekonomisinde de 
önemli bir yeri olan esnaf ve sanatkârlar, kendi emeğini küçük miktardaki sermayesiyle birleştirerek piyasada 
yer edinmeye çalışmakta ve ülkedeki işsizlik sorununa, üretime, piyasaların işlemesine dolayısıyla ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda esnaflar, hem fiziki emekleri dolayısıyla kendilerine hem de 
şayet istihdam ederlerse başkalarına istihdam alanı oluşturabilmektedirler (Baykul, 2009:32-33) 
 
3.Bir Giri şimci Tipi Olarak Esnaf Giri şimci Özellikleri 
Yazında girişimcilik türleriyle ilgili pek çok sınıflandırma mevcuttur. Smith (1967) girişimci ayrımını esnaf 
girişimci ve fırsatçı girişimci olarak yaparken, Filley ve Aldag (1978) girişimcileri esnaf girişimci, promosyon 
girişimci ve yönetici girişimci olarak sınıflandırmıştır. Chell ve diğ. (1991) girişimcilerin kişilik özelliklerini, 
stratejilerini ve demografik özelliklerini dikkate alarak prototipci girişimci, geçici girişimci, yarı girişimci ve 
yönetici girişimci tiplerinden bahsetmiştir. Isachen ise girişimci sınıflandırmasını; yönetici girişimci, taklitçi 
girişimci, stratejist girişimci ve idealist girişimci şeklinde yapmıştır. Bu sınıflandırmaların genel özelliklerine 
göre esnaf girişimciliği geleneğin devamına, fırsatçı girişimcilik düşünerek ve araştırarak fırsatların aranmasına, 
yönetimci girişimcilik profesyonelleşmeye ve taklitçi girişimcilik de kopyalamaya dayalıdır (Özdaşlı ve Özkara, 
2011).  
 
Çalışmamızda, araştırmanın genel kapsamı dâhilinde esnafların incelenmesi sebebiyle esnaf girişimciliği 
üzerinde durulacaktır. Esnaf girişimciliği kavramıyla ilgili en bilinen isim Norman Smith’tir. Ancak, onun ifade 
ettiği esnaf girişimci tipi, sadece işin ticari kısmıyla ilgilenen girişimci tipinden çok daha geniştir. Smith bu 
tanımında esnaf girişimci derken daha az eğitimli fakat yüksek teknik yeteneğe sahip paternalistik tutum özelliği 
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gösteren girişimci tipini kastetmektedir. Smith esnaf girişimciliğinin yanı sıra fırsat girişimcisi tipolojisinden 
bahseder. Fırsat girişimcisi daha yüksek eğitim düzeyine ve çok sayıda çeşitlendirilmiş mesleki deneyime sahip 
olup daha az paternalistik tutum özelliği gösteren girişimcidir (Lorrain ve diğ., 1992: 32). Keza, esnaf 
girişimciler firmalarının daha az büyümesini ve iyileşmenin ekonomik gelişme düzeyine ve hayat eğrisindeki 
aşamalara bağlı gerçekleşmesini isterler (Miner, 1997, 6). Fırsatçı girişimci ise daha yenilikçi olup, çok çeşitli 
stratejiler gerçekleştirip, çok çeşitli finansal kaynakları kullanabilir. Aynı zamanda esnaf giri şimcisi üretim 
faktörlerini daha ziyade bulunduğu yerden tedarik eden, pazarını yerel ve bölgesel olarak belirleyen 
girişimcilerken, fırsatçı girişimci tedarik faaliyetlerinde ve pazar oluşturmada daha fazla çeşitlili ğe açıktır 
(Özkul ve Dulupçu, 2007:77). Smith yaptığı çalışmada esnaf girişimcinin on özelliğinden bahsetmektedir. 
Smith’e göre esnaf girişimci (Jamison, 1978:11-12);  

1. Mavi yakalı geçmişe sahiptir ve babasını veya diğer yakınlarını rol modeli olarak alır. 
2. Eğitimi teknik alanla sınırlıdır, başarı yönelimi makine üzerinde ustalığa dayalıdır 
3. Bağımsız bir işe (serbest mesleğe) başlaması kritik bir olayla hızlanır.  
4. Dışsal kontrolden korkar ve iş başarılı olur olmaz ortakların hisselerini satın alır.  
5. İletişim becerileri sınırlıdır 
6. Müşteri ilişkileriyle ilgili sektöründe itibar oluşturur. 
7. İşletmede baba figüründedir ve şirketin bütün işlerinde paternalistik tutum gösterir 
8. Kendi endüstrisinde büyümesini sınırlı gerçekleştirir 
9. Yönetimi kendi elinde tutar ve yetki devretmez 
10. Üretim dışında kötü bir planlayıcıdır ve şirketinin devamlılığını sağlamak için çok az plan yapar. 

 
4.Geleneksel Alışveriş Yerlerindeki Esnaf ile Modern AVM’lerdeki Esnafın G iri şimcilik Kültürü 
Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Ara ştırma 
 
4.1.Araştırmanın Amacı ve Varsayımı 
 
Smith’in yaptığı çalışmada bahsi geçen esnaf girişimci (craftsman entrepreneurs) tanımı ve özellikleri bütün 
girişimcileri (üretim, pazarlama, küçük işletme vb. alanlardaki girişimciler) kapsamı içerisine alarak, onların 
sınıflandırılması sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak, Türkçe yazına aktarılırken craftsman entrepreneurs kavramı 
esnaf özelliklerini gösteriyor olması açısından esnaf girişimci olarak tercüme edilmiştir. Bu sebeple de esnaflar 
üzerinde yapılan çalışmada esnaf girişimci (craftsman entrepreneurs) özellikleri boyutları dikkate alınmıştır. 
Araştırmanın amacı, Denizli’deki geleneksel alışveriş yerlerindeki esnafların girişimcilik vasıfları ile modern 
AVM’lerdeki esnafların girişimcilik vasıflarını incelemeye yöneliktir. Araştırmada, “geleneksel alışveriş 
yerlerindeki esnafların girişimcilik vasıfları ile daha modern ve yenilikçi özellikler gösteren AVM’lerdeki 
esnafların girişimcilik vasıfları arasında farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmaktadır.  
 
4.2.Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 
 
Denizli’de bulunan AVM’lerdeki esnaf sayısı oldukça azdır. AVM’ler daha ziyade kendi şubesini açan büyük 
markalı firmaların mağazalarının bulunduğu alanlardır. Bu mağazalar da merkezi büyük şehirlerde bulunan 
firmaların atadığı yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Araştırmada kendi dükkânını AVM’de doğrudan 
kendisi esnaf olarak açan ve işleten kişiler kapsam içerisine alınmıştır. Bu Örnek büyüklüğünün azlığı sebebiyle 
araştırmada yarı biçimsel mülakat usulü kullanılmıştır. Geleneksel alışveriş yeri olarak ise Denizli’nin 
“geleneksel çarşısı” olarak da ifade edilen ve kapalı alan özelliği gösteren Babadağ İşhanı tercih edilmiş ve 
oradaki esnafla görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmada iki tane Babadağ esnafı, iki tane de AVM esnafı olmak 
üzere dört esnafla yapılan mülakat değerlendirmesi yer almaktadır. Elbette ki, her iki alan açısından da sayı 
oldukça yetersizdir. Ancak dar kapsamda da olsa araştırmaya bir örnek teşkil etmesi düşünülmüştür.  
 
Mülakat yapılırken, Hatice Çoban ve Ayşe İrmiş aynı anda bizzat elle not tutmuşlardır. Görüşmecilerin 
isimlerinin kullanılmamasını istemeleri sebebiyle çalışmada isimleri kullanılmamış bunun yerine harflerle 
kodlanmışlardır. Tutulan notlar aynı gün bilgisayara geçilmiş ve gruplandırılmıştır. 
 
4.3.Araştırma Bulguları ve Değerlendirme 
 
Araştırmada geleneksel alışveriş yeri olan Babadağ iş hanı esnaflarından iki kişiyle AVM esnaflarından ise 
doğrudan kendi iş yerini açan iki kişiyle yapılan görüşme sonuçları aktarılmıştır. Ayrıca, Babadağ iş hanının 
kurulma fikrini geliştiren ve bu konuda insanları bir araya getiren ancak kendisi vefat etmiş olan kişinin oğluyla 
görüşülmüş ve Babadağ iş hanının kuruluşuyla ilgili bilgi alınmıştır. Görüşme yapılan kişilerin isimlerini 
açıklamamak için,  Babadağ işletmesinin kuruluşuyla ilgili mülakat yapılan kişi Görüşmeci A, Babadağ iş 
hanından görüşme yapılan ilk esnaf Görüşmeci B, Babadağ iş hanından görüşme yapılan ikinci esnaf Görüşmeci 
C, AVM’den görüşme yapılan ilk esnaf Görüşmeci D, AVM’den görüşme yapılan ikinci esnaf ise Görüşmeci E 
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olarak ifade edilmiştir. Görüşmeci A ile yapılan mülakattan elde edilen bilgilere göre, Babadağ İşhanı Babadağlı 
girişimci ve esnafların işbirliği yaparak beraber kurdukları ve her bir dükkân payları için hisse aldıkları bir alış 
veriş yeridir. Kuruluşundaki ilk gayesi iş hanının her katının belirli bir konuda satış yapması üzerinedir. Meselâ 
bir katta sadece tekstil ürünleri diğer katta kuyumcular, bir diğer katta ayakkabıcılar vs. şeklinde dizayn edilmesi 
düşünülmüştür. İlk başlarda da öyle yapılmıştır fakat sonrasında daha ziyade tekstil ürünlerinin toptan ticaretine 
dönülmüştür. 1990’lı yıllara kadar böyle devam etmiş olmasına rağmen, yerli turizmin gelişmesiyle beraber, 
Babadağlılar İşhanı tamamen perakende ticarete dönmüştür. Araştırmanın yapıldığı AVM, 2008 yılının Nisan 
ayında Denizli’nin kent merkezinde önemli bir yerleşim alanında kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası markaların 
ve restoranların bulunduğu alışveriş merkezidir. Araştırma için tercih edilme sebebi hem Denizli merkezinde 
bulunuyor olması hem de hâlihazırdaki alışveriş merkezlerinin en eskisi olmasından dolayıdır.  
 
4.3.1.Görüşmeci B ile yapılan mülakattan elde edilen bilgiler 
 
Kendisi 30’lu yaşlarda olup, aslen Denizli’nin Kızılcabölük ilçesindendir. Babası emekli öğretmen. Dedesinin 
dokuma tezgâhı olması sebebiyle, tekstil üretiminin içerisinde yetişmiş ve babasıyla beraber, dedesine bu 
konuda yardım etmiş. Kendisi evli ve çocuk sahibi. 21-22 yıldır Babadağ iş hanında ailesinin tekstil üzerine satış 
yaptığını söylüyor. Dükkân ilk ağabeyi tarafından işletiliyor olmakla beraber, ağabeyinin vefatından sonra 
dükkânı kendisi işletmeye başlıyor. Üniversitede iki yıllık meslek yüksekokulundan mezun olmasına ve 
babasının memur olarak çalışmasını istiyor olmasına rağmen kendisi ısrarla ticaret yapmayı ve ağabeyinin 
işlettiği dükkânı devam ettirmeyi tercih ediyor. Görüşmeci B “ben özgürlüğümü ve ticareti seviyorum, geçen 
gün 15 saat çalışmışım ama bundan mutluyum” diyor. Babası boş kaldığı zamanlarda ya da dükkân çok yoğun 
olduğu zamanlarda oğluna yardım etmek için dükkâna geliyor. Dükkânda ücretli bir çalışan istihdam etmiyor, 
havlu, bornoz, çarşaf, nevresim ve önemli ölçüde çeyizlik tekstil ürünü satıyor, satışı doğrudan kendi yapıyor.  
 
Görüşmeci B işyeriyle ilgili tercihini şöyle açıklıyor: “Denizli’de bu iş, bu işhanından başka bir yerde olmaz. 
Buradan taşınmayız, belki ikinci şube düşünürüz ama yer değiştirme riskini hemen alamayız. Alan büyüdükçe 
sıcaklık bitiyor. Müşteri girdiğinde burada her şeyi görüyor”. Müşterilerle ve mal temin ettiği kişilerle 
ili şkilerinde ise adalet, nezaket, doğruluk ve verilen sözün yerine getirilmesini önemsediğini söylüyor. Asla Çin 
malı satmadıklarını, her zaman farklı ve kaliteli mal satmayı tercih ettiğini, günübirlik ticareti hoş 
karşılamadığını da ekliyor.   
 
Kazancınız yeterli mi, gelecekte işinizi büyütmeyi ister misiniz sorularına ise kazancının, kendisinin ve ailesinin 
geçimini sağlayacak kadar yettiğini, şimdilik büyüme gibi bir planlarının olmadığını ifade ediyor. “Durup 
dururken sırf büyümek için başkasından borç ya da bankadan kredi almayız” diyor. Görüşmeci B, borsada hisse 
senedini de almayacağını, bunun kendisine kumar gibi geldiğini söylüyor. Ayrıca, “ortaklığa biraz kapalıyım, 
kendi işimde ortaklığı hiçbir şekilde düşünmüyorum ama çok güvendiğim, kafa yapısı bana uygun biri olursa 
farklı bir sektörde ortaklık yapabilirim.  Eğer bir gün büyüme yoluna gidersem bir taraftan kendi işimi kendim 
devam ettirirken farklı bir sektörde, özellikle de inşaat sektöründe güvendiğim bir kişiyle ortak yatırım 
yapabilirim” diye vurguluyor.  
 
4.3.2.Görüşmeci C ile yapılan mülakattan elde edilen bilgiler 
 
Görüşmeci C, 40’lı yaşlarda, lise mezunu ve Babadağlı. Kendisini tanıtması istenildiğinde “Babam, tekstil 
imalatıyla uğraşırdı, çizgili mavi çarşafları üretirdi. Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim, işi çok sevdim, 
burada kaldım. Ben Almanya’ya gitmedim. Bu işi yapmayı tercih ettim” diyor. Babanızın başlattığı işi 
büyüttünüz mü, ya da herhangi bir değişiklik oldu mu sorusuna “Eskiden kendi tezgâhlarımızda ürettiklerimizi 
satardık ama sonra kardeşlerimin hepsi Almanya’ya gitti, babam yaşlandı, mecburen ben de malları dışarıdan 
getirtip satmaya başladım. O zamanki ticaret şimdiki ticaretten çok farklı, hep yerli mal satılırdı. Rekabet ve 
pahalı hammadde nedeniyle imalattan çekildik. Sadece satış işine yöneldik. Bize üretim yapan tezgâhlar vardı 
(tezgâhta tekstil dokuyanları kastediyor), Türkiye’deki bütün şehirlere mal yolluyorduk. Şimdi mallarımızın 
%70’i Hindistan’dan Çin’den geliyor” şeklinde cevap vermiştir. Görüşmeci C, işinde kendisini yeterince başarılı 
bulmadığını, bu işin ekip işi olduğunu, “yanımızda güvenilir insanlar lazım, keşke kardeşlerimin bazıları 
yanımda olsaydı” diyerek vurguluyor. Bununla beraber ortakla çalışmaya ılımlı bakmıyor, “bizim insanımız 
kazandıkça daha çok kazanmak istiyor, sonra da çekip gidiyor, daha önceden akrabalarımla bir dükkân açtık, çok 
kazandık ama çok kazanıldığını görünce benden ayrılmak istediler. Şimdi onlar da Babadağ işhanında, 
selamlaşıyoruz ama eski samimiyetimiz yok” diyor. Hâlihazırda kayınbiraderinin eşi dükkânda ücretli işçi olarak 
çalışıyor.  
 
Görüşmeci C’ye araştırmacılar tarafından sorulan, geliriniz yeterli mi, tasarruf yapabiliyor musunuz, işinizi 
büyütmeyi düşünüyor musunuz sorularına verilen cevaplar şunlardır: “Şimdi kâr marjları çok düştü, yatırım 
yapmak mümkün değil. Şu an kârlılıktan ziyade ayakta kalmaya çalışıyoruz. Eski kazançlar yok, işhanı içinde 
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müthiş bir rekabet var. En büyük yatırımımız, yedi yıldır kiracısı olduğumuz bu dükkânı satın almak oldu. 
Dükkânı satın alırken öz kaynak kullandım, bankadan kredi çektim ve bir miktar da kardeşlerimden destek 
aldım. Burada o kadar miktarı çıkaracak insan sayısı çok az. Gelecekte de bu dükkânda aynı işi yapmak 
istiyorum. AVM’lere geçmeyi ya da başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Oralarda rekabet çok daha fazla, 
üstelik kiralar da çok yüksek”. Babadağ İşhanı içerisinde de rekabetin olduğunu söyleyen Görüşmeci C, bu 
rekabetle baş edebilmek için bazı malları geliş fiyatına sattıklarını, ayakta kalabilmek için müşterilere diğerlerine 
göre değişik mallar sunduklarını, müşterilerin hoşuna giden mallar sattıklarını söylüyor. Ayrıca “Ürünlerimizi 
üretmeleri için daha önce evlere sipariş verip evde çalışan bayanlardan istediğimiz siparişleri elde ediyorduk 
ama artık siparişlerimizi Çin ve Hindistan’a veriyoruz. İstediğimiz özellikteki ürünleri ve modelleri aracılara 
veriyoruz. Hatta müşterinin isteğine göre model dizayn ediyoruz. Emeğe dayalı ürünleri yurt dışından temin 
etmek çok daha kârlı. Çinli her türlü özellikteki ürünü yapıyor. Aynı malı burada yaptırmak isteseniz çok daha 
yüksek maliyetle karşılaşırsınız” diye ilave ediyor. Ayrıca “farklı bir sektöre geçmeyi düşünmüyorum. Farklı 
sektörü bilmek lazım, o yüzden bildiğim sektörde çalışmaya devam edeceğim, farklı bir yerde de dükkân 
açmam” diyen Görüşmeci C, müşterilerle, kendisine mal temin eden kişilerle ve aracılarla ilişkilerde ahlaklı ve 
dürüst olmanın önemli olduğu üzerinde duruyor. 
4.3.3.Görüşmeci D ile yapılan mülakattan elde edilen bilgiler 
 
Görüşmeci D 50’li yaşlarda, aslen Denizli’nin Buldan ilçesinden, evli ve bir çocuk annesidir. Hâlihazırda 
AVM’de çamaşır, pijama, gecelik, çorap vb. ürünler sattığı bir dükkânı işletmektedir. İlk esnaflık hayatına 1996 
yılında 38 yaşındayken Denizli’nin Çaybaşı caddesinde başlamıştır. Annesinin ve babasının Almanya’da 
çalışıyor olması sebebiyle evlenmeden önce uzun süre Almanya’da yaşamış, evlendikten sonra Denizli’ye 
taşınmıştır. Kardeşinin vefatı sonrası bunalıma girmesi sebebiyle ailesi kendisine işyeri açmıştır. Bu durumu 
Görüşmeci D şöyle anlatmaktadır: “Babam biraz sermaye verdi. Küçük bir sermaye verdi. Orası benim tedavim 
için açıldı. Ailem yurt dışındaydı, kardeşim vefat etmişti. Bunalımdaydım. Kafamı dağıtmam için iş yeri açtılar. 
Eşim öğretmendi”. Ailesinde girişimci modeli olarak, Çanakkale’de esnaflık yapan ve çok iyi bir esnaf olarak 
anlattığı amcası olduğunu söylüyor. 
 
Görüşmeci D, işyerini Çaybaşı’ndan AVM’ye taşımayı eşinin istediğini ifade etmiştir. Aynı zamanda dükkânın 
ismi edebiyat öğretmeni olan eşi tarafından koyulmuş olup, isim hakkı alınmıştır. “AVM’ye taşınmamızı cadde 
mağazacılığının bittiğini düşünen eşim istedi çünkü AVM’lerin açılması çarşı esnafını olumsuz etkiledi. Aslına 
bakarsanız geldiğime pişmanım. Burada masraflar çok ağır. Kiralar çok yüksek, iç giyim için kâr düşük. Burada 
ancak kurumsallar ayakta durabilecek. Meselâ 3-3,5 senelik metrekare üzerinden sözleşme yapıyorsunuz. Süre 
doldu mu zamlı talep geliyor. Çalışma saatleri AVM şartlarıyla çok uzun. Hasta da olsan saat 10’da açıp gece 
10’da kapatacaksın. Buranın sadece kirası 10000 TL., Anadolu şehri için çok yüksek. Kurumsal mağazaların bir 
sürü yeri var. Biri kazansa kazanmayanı dengeliyor. Ama bizim gibi şahıslar kazanmazsa gitti. 2 senedir 
buradayım pek hevesim kalmadı. Çıkmayı düşünüyorum”. Bununla beraber Görüşmeci D, kendilerinin AVM’de 
bir rekabet yaşamadıklarını çünkü AVM’deki tek çamaşır satan yerin kendi dükkânları olduğunu belirtmiştir. 
Müşteri potansiyeli ve müşterilerle olan ilişkilerini ise “Eski müşterilerim sürekli geliyor. Hatta kızıyorlar. Siz 
Çaybaşı’na yakışıyordunuz niye buradasınız diyorlar. Dışarıdan gelen müşteriler de oluyor. Çevre kazalardan 
gelenler oluyor. Tatil için geçenler oluyor ama AVM’lerin eski hali kalmadı, iç turist yok” şeklinde ifade ediyor.  
 
Görüşmeci D, mallarını İstanbul ve İzmir’den almaktadır. Asla Çin malı satmadığını tamamen yerli ve yabancı 
(Avrupa ülkelerine ait) markaları sattığını fakat bu markaların, marka sahibi firmalar tarafından Çin’de 
yaptırıldığını söylüyor. Tedarikçi firmalarla, müşterileriyle ve çalışanlarıyla ilişkilerinde neye değer verdiği 
sorulduğunda,  “Önce dürüstlük, güven. Senelerdir müşterilerle ilişkilerimiz öyledir. Satmaktan ziyade sunmakla 
ilgileniriz. Çalışanlarla ilişkilerim de öyledir” şeklinde cevap vermiştir. Ayrıca, şu anda sadece bir çalışanı 
olduğu, daha önceki ve şimdiki çalışanlarından da dürüst ve güler yüzlü olmalarını ve müşteriye iyi 
davranmalarını beklediğini eklemiştir.  
 
Görüşmeci D, 2007’de banka kredisi ve daha sonra da KOSGEB’den kredi aldığını, bu kredileri hem dükkân 
için hem de ev satın almak için kullandığını hâlâ kredi borçlarının olduğunu ve bir daha kredi kullanmayı 
düşünmediğini ifade etmiştir. Mülakatı yapan araştırmacılar, hem çarşı esnaflığı hem de AVM esnaflığı 
tecrübesi bulunması sebebiyle Görüşmeci D’ye, çarşıdaki esnaflık hayatınızla AVM’deki esnaflık hayatı 
arasında fark olup olmadığını ve markalı ürün satmanın ne önem taşıdığını sormuşlardır. Görüşmeci D bu 
konuda şöyle cevap vermiştir: “Çarşı daha geleneksel ama burası çok resmi. İnsanlar geleneksel hayatın 
sıcaklığını yakalamak istiyorlar. Müşteriler buraya geldiğimiz için kızıyorlar. Sen orayla bütünleşmiştin diyorlar. 
Özellikle yerli müşteri fiyat indirimi olmadığı için kızıyor. Zaten çok zengin kısım İstanbul’a İzmir’e gidiyor. 
Markalı ürün ise daha kaliteli oluyor. Bu tür ürünler 5 sene kullanılıyor” 
 
4.3.4. Görüşmeci E ile yapılan mülakattan elde edilen bilgiler 
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Görüşmeci E, aslen Denizlili, lise mezunu, özel sektörde kimya sanayiinden emekli olmuştur. Emeklilik 
tazminatı, daha önceki primleri ve bankadan aldığı krediyle dükkânın işletim hakkını bir yıl önce satın almıştır. 
Dükkânda daha ziyade markalı gümüş takı satışı yapılmaktadır. Daha önceden işlettiği herhangi bir işyeri 
mevcut değildir. Dükkânı kendi işletiyor olmasına rağmen dükkân, üniversite son sınıfta okuyan kızının adına 
kayıtlıdır. Ancak mülakat sırasında, kızının kamu kuruluşunda, eğitimiyle ilgili bir göreve atanmayı istediğini ve 
dükkânı işletmeyi düşünmediğini ifade etmektedir. Görüşmeci E’nin eşi toptan gıda işiyle uğraşmaktadır ve 
ailede başka girişimci yoktur.  
 
İşyerini neden AVM’de tercih ettiği sorusuna Görüşmeci E, “Burası zengin kesimin olduğu yer, zaten bizim 
hitap ettiğimiz müşteriler de onlar. AVM'de yoğun bir ilgi olacağını, düşündüğümüz için burada açtık” cevabını 
vermiştir. Mal tedariki İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’dan gelen toptancılardan yaptıkları ve müşteri 
isteklerine göre toptancıların malın dizaynı konusunda yönlendirildikleri belirtilmiştir. Dükkânda iki kişi 
istihdam edilmektedir. Görüşmeci E, çalışanlarıyla olan ilişkisinde “kendileriyle bir akrabalık bağımız yok, 
çalışanlarımızı seçerken kendine güvenen, ikna kabiliyeti yüksek, düzgün konuşan, güler yüzlü, sıcakkanlı 
olmalarına dikkat ettik, şimdi de çalışanlarımızla ilişkilerimiz gayet iyidir. Bir sorun yaşamıyoruz”, 
müşterileriyle olan ilişkisinde “müşterilerimizin memnuniyeti çok önemli, kiramız yüksek olmasına rağmen 
fiyatta 1'e 5 katmıyorum. Belki de ondan çok fazla kâr edemiyorum. Müşteriyi her zaman memnun etmek için 
uğraşıyoruz. Garantili ürünler satıyoruz zaten. Tamiratlarını da yapıyoruz” diyor ve daha sonra 
“Çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle güven esasına dayalı çalışıyoruz” diye vurguluyor. 
 
Görüşmeci E, mevcut geliri, tasarrufları ve yatırım niyetiyle ilgili şöyle bilgi veriyor: “Henüz tasarruf edemedik. 
Kâr edemedik çünkü. Dükkân anca kendisini döndürüyor. Kazandığımız geçimimizi sağlamaya ucu ucuna 
yetiyor, bazen yetmiyor bile, ama zaman sonra işimi büyütmeyi, daha da geliştirmeyi düşünüyorum. AVM'nin 
ortak giderleri oldukça yüksek, kira yüksek, çalışma süresi uzun, şartları daha ağır yani. Yönetim oldukça sıkı. 
Sabah 09.30'da burada olmak zorundayız, açılışa kadar dükkânın temizliği bitmiş olmalı. Aksi takdirde AVM 
yönetimi ceza kesiyor. Ancak, AVM’de tek olduğumuz için rekabet yok….. Zaman sonra Metrekare olarak daha 
büyük bir dükkâna geçmeyi düşünüyorum, dekoru, dizaynı daha değişik yapabilirim, malların çeşitlili ğini 
arttırabilirim ama yine AVM içinde kalırım”. Görüşmeci E, “son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı” 
sorusuna, “Çalışma şartları oldukça ağır. Devletin bize destek olması gerekiyor. En azından faizsiz kredi 
sağlanabilirse iyi olur” şeklinde cevap vermiştir 
 
5.Değerlendirme ve Sonuç 
 
Yapılan araştırmada, az sayıda kişiyle mülakat gerçekleştirilmi ş olmakla beraber, geleneksel alışveriş yeri olan 
Babadağ İşhanındaki mülakat yapılan esnaflarla, daha modern alışveriş alanı olan AVM’de mülakat yapılan 
esnaflar arasında girişimcilik vasıfları açısında dikkat çekecek kadar önemli bir farklılaşmanın olmadığı 
görülmüştür. Bununla beraber, mülakata katılan esnafların her biri yukarıda anlatılan Smith’in esnaf girişimcilik 
tipine çoğunlukla uymaktadırlar. Özellikle Babadağ İşhanındaki Görüşmeci B ve Görüşmeci C esnaflığa 
başlamadan önce tekstilin üretim alanında çalışmıştır. AVM’deki Görüşmeci E ise tekstil alanında olmamakla 
beraber, esnaf olmadan önce özel sektörde mavi yakalı olarak çalışmıştır. AVM’deki Görüşmeci D, kendisi mavi 
yakalı olarak çalışmamış olmasa bile anne-babası Almanya’da işçi olarak çalışmıştır. Özellikle Görüşmeci B ve 
Görüşmeci D’nin esnaflığa başlamaları kardeşlerinin vefatı sebebiyle olmuştur. Mülakata katılan esnafların her 
biri müşteriler nezdinde itibar kazanmayı önemsemekte ancak işlerinde sınırlı büyümeyi tercih etmekte ve dışsal 
kontrolden korkmaktadırlar. Özellikle Babadağ İşhanındaki Görüşmeci B ve Görüşmeci C ortaklığa yanaşmama 
konusunda ısrarlıdırlar. Esnaflar müşteriden gelen talep doğrultusunda tedarikçileri malın özellikleri ve dizaynı 
gibi hususlarda az miktarda da olsa farklılaşmaya yöneltmektedirler.  
 
Esnafların varlığı, bir toplumda orta sınıfın gelişmesi ve sermayenin tabana yayılması açısından önemlidir. 
Aldıkları riskle küçük çaplı da olsa ticarete yönelik yatırım yapmakta, tasarruflarını sermayeye dönüştürmekte 
ve ülkede istihdama katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca müşterilerle olan birebir ilişkilerinden dolayı, müşterilerin 
istek ve ihtiyaçları konusunda üretim firmalarını yönlendirebilmektedirler. Bütün bu özelliklerinden dolayı, 
esnaflığın teşvik edilmesi, desteklenmesi ve onların girişimcilik vasıflarının geliştirilmesi gerekli görülmektedir.  
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Özet 
Tüm dünya ekonomilerinde ana sektörlerden biri haline gelen turizm, ülkelerin ekonomilerinde çok önemli bir paya sahip 
olmaya başlamıştır. Diğer yandan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınma projelerinde de 
turizmin büyük bir öneme sahip olduğu, başta UNESCO ve Dünya Turizm Örgütü olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun 
raporlarında yer almaktadır. 
 
Yapmış olduğumuz çalışmada, doğal yapısı itibariyle Sağlık ve Termal Turizmi, Kış Turizmi, Yayla Turizmi, Av Turizmi, 
Dağcılık Turizmi bakımından oldukça zengin olan ve özellikle Issyk Gölü gibi doğa harikası ve dünyanın ikinci büyük krater 
gölüne sahip olan Kırgızistan’ın mevcut turizm kaynaklarını istenilen ölçüde kullanamadığı ve bu kaynakların ekonomiye 
aktarılmasında ciddi eksiklikler yaşandığı görülmüştür. Ancak bu eksikliğin, devlet ya da özel girişimcilik faaliyetleriyle 
aşılabilirli ği üzerinde durulmuştur. Şu anda, ülkede turizm ile ilgilenenler genellikle bireysel çalışmalar yapmakta, bu 
nedenle de tanıtım, pazarlama, alt yapı destekleri, finansman ihtiyaçlarının karşılanması konularında ciddi sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Kırgızistan’ın turizm potansiyelinin kullanılmasında ve lokomotif bir sektör olarak ülkenin kalkınmasında ki 
önemi bu konudaki girişimciliğin önemini de bir kat daha artmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Girişimcilik, Ekonomik Kalkınma 
Abstract 
Tourism has come to a stage where it shares a significant bulk in economies, thereby becoming a significant sector in world 
economies. International organizations such as UNESCO and World Tourism Organization have stated that tourism, as well, 
may come to play significant roles in the making of sustainable economic development. 
 
The very study aims to underline the fact that Kirgizstan is not endowed with infrastructure and other tools make use of 
tourism attractions including health and thermal tourism, highland tourism, hunting tourism, mountain tourism coupled with 
a nature wonder like Lake Issyk, a crater lake renowned for the world second's largest one and lacks the tools to transfer the 
resources needed to mobilize. The work argues that these shortcomings may be overcome by public and private  parties. 
Notwithstanding the existence of individual works on tourism related sources, problems in regard to financing, marketing, 
PR, infrastructure, financing needs are frequently experienced. This renders the entrepreneurship a great deal importance as a 
leading sector in the use of tourism potential  and economic development 
 
Key Words: Tourism, Economic Development and Entrepreneurship 
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Az gelişmişlik ve kalkınma, gelişmekte olan ülkelerin en temel problemlerinin başında gelir. Temelde, bir 
ülkenin milli gelir düzeyindeki devamlı artışla birlikte; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapı değişikli ğini 
ifade eden kalkınma kavramı, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası az gelişmişlik kavramı ile birlikte sıkça 
kullanılmaya başlanmıştır. Yaratılan gelirin dengeli dağıtılması, kaynakların rasyonel kullanılması ve 
verimliliğinin artırılması, yatırımların ülke geneline yaygınlaştırılması, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel 
ihtiyaçlarda belli bir kalite ve standardın sağlanması gibi birçok faktörü içeren kalkınma kavramı gelişmiş 
ülkelerden ziyade az gelişmiş ülkelerin problemi olmaya devam etmektedir. Bir ülkenin kalkınma hamlesinde 
öncelik vereceği sektörü doğru belirlemesi, az gelişmişlik ve kalkınma sorununun aşılmasında son derece 
önemlidir. Sanayileşme sürecini başlatamamış veya bu süreci eksik yürüten ülkelerin sahip oldukları değerli 
madenler ve turizm potansiyeli bu aşamada bir tür kurtarıcı sektör olabilmektedir. Özellikle turizm sektörünün 
kaynakların etkin kullanımını sağlayarak kalkınma konusunda ki önemi tartışma götürmemektedir. Bölgelerarası 
dengesizliğin giderilmesinde turizm sektörü, tarım ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme imkanına sahip 
olmayan ama zengin turistik arz verilerine sahip bölgelerin, planlı ve etkin bir turizm politikası sonucunda 
turistik yönden dengeli bir şekilde kalkınmalarını sağlayacaktır. 
 
Turizm ve Turizm Sektörünün Önemi 
 
Kalkınma hamlesinin başlatılmasında en önemli aşamalardan biri gerekli döviz girdisinin sağlanmasıdır. Bu 
girdinin sağlanabilmesi de ekonomide geleneksel tarım ekonomisi yerine endüstriyel ekonomiye geçişi zorunlu 
kılar. Endüstriyel ekonomiye geçiş süreci yoğun miktarda sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Bu kısır döngüyü 
kırmak, kalkınmayı başlatabilmek için gerekli finansman kaynaklarını yaratmak amacıyla ülkelerin önündeki en 
büyük fırsatlardan biri de turizm sektörüdür (Çeken, 2008:295-297). Turizm sektörü sağladığı döviz geliri ile 
kalkınmanın finanse edilmesine katkısı yanında, dış açıkların azaltılması ve ödemeler bilançosunun 
iyileştirilmesi ve milli gelir üzerine olumlu etkileri ile ülke ekonomisi için önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca 
işsizlik probleminin yüksek olduğu ülkelerde yeni istihdam imkanları yaratarak da ekonomiye önemli katkılar 
sağlamaktadır. 
 
Sosyo-ekonomik boyutları bulunan turizm olgusu, başlangıçta insanların boş zamanlarını ve birikimlerini 
değerlendirmek amacıyla farklı yerleri gezme, görme ve kültürleri tanıma merakından ortaya çıkmış, 1950’li 
yıllardan sonra boyutlarını genişleterek ve hızlanarak devam etmiştir. Bu gelişmede, ülkelerin refah düzeylerinde 
ki artışın yarattığı daha fazla boş zaman tercihi, ulaştırma ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, 
gittikçe karmaşık hale gelen iş, aile ve toplumsal yaşamın doğurduğu stres önde gelen sebepler olarak 
sıralanabilir. 
 
20. yy’ın sonlarında başlayan ve bugün ivmesini artırarak devam eden küreselleşme olgusunun, dünyanın 
herhangi bir bölgesinde meydana gelen krizi, yanı başınızda oluyormuş gibi hissettirmesi bazı ülkeleri olumlu 
yönde etkilemesine rağmen, özellikle ekonomisi zayıf olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri tersi yönde 
etkilemesi mümkün olabilmektedir. Bu olgunun dışında kalmak ise pek olası gözükmemektedir. Bu durumda az 
gelişmiş ülkelerin sermaye ve rekabet güçlerini artırmaları bazı sektörlere daha fazla önem vermelerini 
gerektirmektedir. Ülkelerin sahip oldukları doğal ve kültürel zenginlikleri rasyonel yöntemlerle belirleyip 
pazarlamaları ekonomik dengeleri olumlu yönde etkileyen vazgeçilmez bir gelir kaynağına dönüştürebilir 
(Aktaş, 2005: 164). Turizm, bizzat kendisi gelir kaynağı yaratmasının yanında geri ve ileri besleme etkisi ile de 
zincirleme bir reaksiyon oluşturarak diğer sektörleri de harekete geçirebilir. 
 
Turizm sektörünün ekonomiler üzerindeki olumlu etkilerini şu fonksiyonlarına bağlayabiliriz (Özdemir, 1992): 

-Turizm sektörüne yapılan yatırımların diğer sektörlere yapılan yatırımlara nazaran getiri süresi daha 
kısadır. 

-Turizmde verimlilik diğer sektörlerle kıyaslandığında daha yüksektir. 
-Turizm sektörü özelikle vasıfsız işgücü için geniş istihdam olanakları yaratır. 
-Turizmin ve altyapının gelişmesi karşılıklı olarak birbirini destekler ve hızlandırır. 
-Turizm, yarattığı her bir birim döviz için diğer endüstrilere oranla daha az döviz çıkışı gerektirir. 
-Turizm, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru bir gelir akımı ve bu sayede 

gelirin yeniden dağılımını sağlar 
-Turizm, doğal kaynakların, çevrenin ve kültürel mirasın korunması ve zenginleştirilmesi yönünde 

çabaların artmasına sebep olur. 
 

21. yüzyıl başlarında dünya turizminde gözlenen temel değişim unsurlarına bakıldığında küreselleşmenin bu 
sektör üzerindeki etkileri ana hatlarıyla belirlenebilir. Bu temel değişim teknoloji ve insan olarak iki başlıkta 
toplanabilir.  Birbirinden bağımsız olmayan bu iki unsur küreselleşmenin getirdiği ve getireceği tüm yeni bilgi 
ve koşulları da üzerinde taşımaktadır. Küresel yaşamın gereği haline gelen internet, diğer tüm sektörlerde olduğu 
gibi turizmde de yaygınlaşmış ve bilginin paylaşım hızını arttırmıştır. Bu durum turist profiline de yansıyarak 
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daha bilinçli, sofistike, kültür düzeyi ve beklentisi yüksek bir yapı kazandırmıştır. İnternet yoluyla, gitmeden 
birçok ülke hakkında bilgi sahibi olmak, ülke seçiminde internetin önemli bir yol gösterici hale gelmesine neden 
olmuştur. Yine iletişim ve ulaşımda sağlanan teknolojik gelişmeler insanlara zaman ve serbest dolaşım 
özgürlüğü sağlamıştır. İnsanların gerek bilgi gerekse zamansal özgürlüklerinin artması, küresel yaşamın 
dayattığı ve beslediği yaşam kalitesinin yükseltilmesi isteği ve refah artışı ile birleşince, her geçen gün değişik 
nedenlerle sınırları geçen, geçmek isteyen insan sayısı da artmaktadır. Başka bir deyişle, ekonomik ve siyasi 
sınırların kalktığı dünyada kültürel sınırları da turizm kaldırmaktadır. İnsanlar, turizm aracılığıyla kültürlerini ve 
bilgilerini gittikleri yere götürüp, oradan yeni kazanımlarla dönmektedirler. Seyahat ve boş zaman faaliyetleri, 
haklar arasındaki bütünleşme açısından da çok önemlidir. Sınırların ve mesafelerin önemini yitirdiği 
küreselleşme süreci içinde ve hızlı ulaştırma ile etkin haberleşme ortamında turizmin gelecek on yılların egemen 
sektörü olacağı tartışmasız kabul görmektedir. Uluslararası turizm bugün dünya ülkelerinin %83’nün en önemli 
5 kategorisinden biridir; en azından %38’nin döviz kazanmada temel kaynağıdır. GSMH içindeki payı çeşitli 
gelişmiş ülkelerde %3 ile %10 arasında pay alırken, küçük ada ülkelerinde ve GOÜ’de %40’ı oluşturmaktadır. 
Emek-yoğun bir sektör olarak büyük bir istihdam ve vergi geliri kaynağıdır. 2020’de uluslararası turizm 
hareketlerinin yaklaşık 1.6 milyara ulaşacağı beklenmektedir (Özbey, 2002: 71-72). 
 
Sahip olduğu özellik nedeni ile gelişmeyi endüstriyel merkezlerden kırsal merkezlere yönlendiren turizm 
sektörü, gelişmekte olan ülkelerin sahip oldukları göller, dağlar vb. doğal çevre, iklim, kültür gibi değerleri 
sayesinde, bu açıdan nispeten fakir olan gelişmiş ülkelerin yurttaşlarını çekerek ekonomilerini canlandırma da 
rol oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin turizm pazarından aldıkları payı artırmaları ancak sunulan hizmet 
ve ürünlerin çeşitlili ğini ve kalitesini artırmakla mümkün olabilir. Alternatif turizm faaliyetlerinin belirlenmesi 
ve geliştirilmesi gerekmektedir. Kongre, spor, golf, macera, kültür, doğa, termal ve gençlik turizmi olarak 
sıralayabileceğimiz bu alternatiflerin daha da genişletilmesi mümkündür (Öztürk, Yazıcıoğlu, 2002: 184). 

 
Türkiye’de Turizm Sektörünün Ekonomideki Yeri 
 
1980’li yıllara kadar ekonomideki yeri son derece önemsiz olan turizm sektörü, 1982 yılında çıkarılan Turizm 
Teşvik Yasası ile canlanmaya başlamıştır. Bu kanunla, yatırımların turizm gelişme alanlarına yönlendirilmesiyle 
kaynakların daha etkin kullanımı sağlanmıştır. Temel planlama ve koordinasyon işlevini yüklenen Turizm 
Bakanlığı, devlet arazilerinin tahsisi işlemlerini kolaylaştıran, yeni turizm türlerinin gelişmesini sağlayan ve 
tüketici haklarını koruyan bir kuruluş olarak etkinliğini sürdürmüştür. 1983 yılı, devletin üstyapı yatırımlarında 
çekildiği ve özelleştirmelerin başladığı dönem olmuştur. Böylece piyasa mekanizmalarının devreye girmesiyle, 
turistik tesislerde fiyat belirleme devletin denetiminden çıkmış ve yeni bir teşvik sistemi yürürlüğe girmiştir. 
Kamu arazilerinin tahsisi, vergi muafiyetleri, düşük faizli ve uzun dönemli teşvik kredileri, Devlet Planlama 
Teşkilatı’ndan teşvik belgesi, Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınması koşuluna bağlanmıştır. Bu kanuna 
göre kamu arazilerinin turizm yatırımları için yatırımcılara tahsisi amacıyla sektöre sağlanan teşviklerin 
başlıcaları; turizmi geliştirme fonundan yararlanma, düşük faizli ve uzun dönemli turizm kredileri, yabancı 
personel ve sanatkâr çalıştırabilme, gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, teşvik kredileri, vergi indirimi, 
finansman fonudur. 1986-1989 döneminde “Turizm Teşvik Yasası”ndan, “Yatırımların, Döviz Kazandırıcı 
Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşvik Edilmesine İlişkin Karar”dan, “Yabancı Sermaye Yasası”ndan, “Türk 
Parasını Koruma Kararı”ndan ve “Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi”ne ilişkin yasalarının tümünden 
yararlanan turizm sektörü, o dönemde çok iyi gelişme düzeyi yakalamıştır. 1990’lı yıllarda, 1980’li yılların 
aksine sektörde daralmalar yaşanmıştır. 1992 yılında kaldırılan nakdi kredi uygulaması günümüzde turizmde 
rakip olan birçok ülkede hala uygulanmaktadır (Selek, 2009: 81-82). 
 
Türkiye açısından aktif dış turizm özellikle 1980’li yıllardan itibaren önemli bir gelişme göstermiştir. 1985 
yılında ekonomide uygulamaya konulan program ile teşvik edilen sektörler arasında yer alan turizm sektörü, bu 
alandaki yatırımların artması ile ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayan kaynaklardan biri durumuna 
gelmiştir. Turizm gelirlerinin gayri safi milli hasıla içindeki payına bakıldığında, 1985 yılında %1.6, 1990’da 
%2.1, 2000’de %3.8 ve 2003’ de ise %5.5 oranında gerçekleştiği görülmektedir (Çil Yavuz, 2006: 163). 

 
Tablo-1: Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Turizm Göstergeleri 

 GSMH İçindeki 
Payı % 

İhracat İçindeki 
Payı % 

Turist Sayısı 
(milyon) 

Turizm Geliri 
Milyar $ 

Turizm İşl. 
Belgeli Tesis 

Sayı. 
1980 0,6 11,2 1,3 0,3 - 
1990 2,1 24,9 5,4 2,7 1250 
2000 3,8 27,5 9,5 7,6 1840 
2002 6,6 33,9 12,7 8,5 2110 
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2003 5,5 28,2 13,3 13,2 2260 
2004 5,3 25,2 16,8 15,9 2400 
2005 5,0 24,7 20,3 18,2 2430 
2006 3,2 19,7 18,9 16,9 2490 
2007 2,8 17,3 22,2 18,5 2508 
2008 3,0 16,6 25,0 22,0 2540 
2009 3,4 20,8 25,5 21,3 2615 
2010 2,6 18,3 27,0 20,8 2625 
2011 2,3 - 29,3 23,0 - 
2012 - - 31,7 23,4 - 

 
Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve 

destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür: 
-KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler, 
-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve 

Destekler, 
-2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler, 
-1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler, 
-Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları, 
-Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki, 
-Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği. 

 
Türkiye’de 2000 Sonrası Dönemde Sektördeki Gelişmeler 
 
1990’lı yıllarda duraksayan turizm sektörü 2000’li yılların başında tekrar canlanmaya başlamıştır. 2007 yılına 
kadar 10 ile 17 milyar dolar arasında değişen turizm gelirleri 2008 yılından sonra 20-25 milyar dolar aralığına 
oturmuştur. Turist sayısındaki artışta, turizm gelirlerindeki artışla paralellik göstermektedir. 2000 yılında 
yaklaşık 9,5 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye’ye bugün ortalama yıllık 30 milyon turist gelmektedir. Dünya 
turizm örgütü verilerine göre Türkiye turist sayısı ve turizm gelirleri açısından Dünya’da ilk on ülke arasında yer 
almaktadır. Türkiye bugün itibariyle turist sayısı açısından Dünya’da 6. ve turizm gelirleri açısından ise 10. 
sıradadır. Turist sayısı sıralamasında Dünya’nın ilk 5 ülkesi sırasıyla Fransa, ABD, Çin, İspanya ve İtalya’dır. 
Turizm gelirleri sıralamasında ise ilk 5 sırayı yine sırasıyla ABD, İspanya, Fransa, Çin ve İtalya almaktadır. 
 
Kırgızistan Genel Durum 
 
Kırgızistan, Orta Asya ‘da 198.500 km² yüzölçümü ile tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin 
doğusu ile batısı arasındaki mesafe 925 km, kuzeyi ile güney arasındaki mesafe 453 km.dir. Kırgızistan’ın 
kuzeyinde Kazakistan , güneydoğu ve doğusunda Çin, batısında Özbekistan ve güneybatısında Tacikistan 
bulunmakta olup , sınırlarının toplam uzunluğu 3878 km.dir. Ülke genel olarak; zirvesinde karın eksik olmadığı 
yüksek dağlarla kaplı, derin keskin vadilerin olduğu, debisinin yüksek olduğu binlerce akarsuya sahip, dağ 
göllerine olan, doğası bozulmamış, tarihi ve kültürel yapısı zengin bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ülkenin % 6’sı ormanlardan ve % 4.2 ‘si buzullardan oluşmaktadır.  
Ülkenin % 93’ü deniz seviyesinden 1500 m yüksekliktedir. Tanrı ve Altay sıradağları Kırgızistan’ın coğrafi 
konumunu belirlemektedir. Kırgızistan’ın deniz seviyesinden en yüksek yerini doğuda bulunan Ala Dağlar teşkil 
etmekte olup, Pobeda Tepesi ( 7439 m ) en yüksek zirvesi olarak bilinmektedir. Bu sıradağlar ülkeyi birbirinden 
ayrı keskin vadilere bölmekte olup başlıcaları ; güneyde Fergana , kuzeyde Çuy, batıda Talas ve doğuda Narın 
vadilerdir. 
Ülkede 1582 nehir mevcuttur. Ülkede yüzlerce ırmağın oluşturduğu 3000’e yakın göl mevcut olup , bunların en 
büyük ve derini Issık-Göl’dür. Dünyanın en büyük ikinci krater gölü unvanına sahip  6202 km² genişliğindedir. 
Bunun dışında Son Göl , Narın Gölü ülkenin önemli gölleri arasındadır. Ülkenin dağlık yapısına ve deniz 
seviyesinden ortalama 2750 m yüksekte olmasına paralel karasal bir iklim hüküm sürmektedir.  
Başkenti: Bişkek  
Yönetim Biçimi:Cumhuriyet, Parlamenter 
 Resmi Dili:Kırgızca ve Rusçadır 
 Para Birimi: Kırgız Somu 
 Yıllık Ortalama Döviz Kuru (Bir dolar karşılığı): 46,14 Som (Yıl sonu 46,48 Som) 
 Nüfus : 5.477.600  
     Kadın: 2.743.500 (%50,6) 
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     Erkek: 2,674.800 (%49,4) 
Yıllık nüfus artışı (%) : 3,39% 
Nüfus Yoğunluğu (km2/kişi): 27,6 kişi/ km2  
Büyük Kentler: Bişkek, Oş, Celalabat. 
Ortalama Ömür: 69,1 yıl 
   Kadın: 73,2 yıl 
   Erkek: 65,2 yıl  
 Okuma Yazma Oranı (%): 98,3% 
 Yüksek öğrenim(%): 23 
 Orta öğrenim(%): 75,3 
 Asgari Ücret : 14 ABD Doları (670 Som) 
 Asgari Tüketim Bütçesi: 92 ABD Doları   
 
     Genel Ekonomik Göstergeler 

 2008 2009 2010 2011 
GSYH (milyon dolar)                                               5.059,2 4.579,7 4.616,6 5.919,1 
GSYH Artı ş Oranı (%)  7,6 -9,4 0,80 28,22 
Ki şi Başına (GSYH-dolar) 968,4 888 890 1.127 
Tüketici Fiyat Endeksindeki Yıllık Artı ş (%) 24,5 6,8 19,2 5,7 
İşgücü (aktif nüfus) 2.343.800 2.184.300 2.216.400 2.420.100 
İşsizlik oranı (%)  11,2 10,3 8,4 8,6 
Yurt Dı şında Çalışan İşçi Sayısı 490.000 420.000 460.000 - 
GSMH – Sek törel Büyüme Hızları (%)     
  Tarım 0,7 7,4 -2,8 2,3 
  Sanayi 14,9 -6,4 9,8 11,9 
  Hizmet 8,8 1,4 -4,7 6,8 
Dış Ticaret (Bin $) 5.699.000 4.475.900 5.265.500 6.488.550 
   İhracat ($) 1.641.500 1.439.000 2.027.800 2.239.786 
   İthalat($) 4.057.000 3.036.900 3.237.700 4.248.763 
   Denge($) -2.415.500 -1.597.900 -1.209.900 -2008.977 
Dünya Ticareti İçindeki Payı (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 
Turizm Sektörünün Ekonomideki Yıllık Üretimi 
(milyon $) 

576,704 580,658  584,872  650,41  

Turizm Sektörünün GSMH İçindeki Payı % 4,2 4,0 3,7 4,2 
Otel Sayısı 152 154 157 149 
Turizm Sektöründe Çalışan Sayısı 1150 1157 1564 1646 
Turizm Alanında İş Yeri Sayısı 1540 1699 912 872 
Lokanta Sayısı 1431 1443 701 678 
Turizm Şirketleri  1062 1056 1067 1079 

  Kaynak: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 2012-ж. www.stat.kg   
  (Kırgızistan Devlet İstatistik  Komitesi 2012) 
 
Kırgızistan’ın Genel Turizm Yapısı 
 
Orta Asya ülkeleri arasında Kırgızistan turizm potansiyeli bakımından çok zengin bir ülkedir. Ülkenin gerek 
dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Göl’e, doğası bozulmamış oldukça yüksek dağlara, akarsulara,  
halkın belirli bir kısmının göçebe yaşam tarzının yaşatabiliyor olması ülkeye olan ilginin giderek artmasına 
vesile olmaktadır.Özellikle Issık Göl Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi bugün de Bağımsız Devletler 
Topluluğu(BDT) ülkelerinin turizm merkezi olarak önemini korumaktadır. Turizmin canlandırılması ve 
kaynakların ekonomiye aktarılması amacıyla, 2001 yılı Kırgızistan Devleti tarafından turizm yılı ilan edilmiş ve 
çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bunu akabinde 2002 yılı ise Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası dağ yılı 
olarak belirlenmiştir. Bundaki amaç dünyadaki dağlık bölgelerdeki sürdürülebilir gelişim sağlanması olarak 
belirlenmesi, dünyadaki en dağlık ve yüksek ülkelerden biri olan Kırgızistan için son derece önemli bir gelişme 
olmuştur. Ülkenin bölge ülkelerine göre, karşılaştırmalı üstünlükleri arasında yer alan turizm sektöründe 
dağcılık, tatil, avcılık, kültür ve sağlık turizmi başlıca faaliyetler arasında gelmektedir. Bugüne kadar mevcut 
potansiyelin küçük bir kısmı kullanılmış olan Kırgızistan’da doğanın orjinalliğinin bozulmamış olması, kendine 
özgü kültürel özelliklerin hala korunabiliyor olması ülkeyi turizm açısından uluslar arası platformda ön plana 
çıkarmaktadır.  
 
Kırgızistan dağcılık turizmi açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Ülkedeki dağlık alanların 
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büyük bir kısmı Tanrı (Tien Shan) dağlarından, bir kısmı ise Pamir Dağları’ndan oluşmaktadır. Uluslararası 
arenada  tescil edilmiş ve dağcılar arasında tercih edilen 8 bölge bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi Tanrı 
dağlarında, 3’ü ise Pamir Dağları’nda bulunmaktadır. Ülkede 32 koruma altına alınmış 2 milli park, 10 orman, 
16 avlanma alanı, 22 botanik ve 18 jeoloji parkı mevcuttur. Özellikle yazın tercih edilen Issık Köl; ülkenin en 
önemli, en büyük gölü ve turizm ve dinlenme  merkezidir. Yüzölçümü 6200 km², derinliği 668 m olup dünyanın 
en derin krater göllerinden birisidir. Suyu biraz tuzlu ancak son derece berraktır. Çevresinde yaz tatili amacına 
yönelik turizm konaklama tesisleri bulunmaktadır. Yaz tatilinin yanı sıra, sportif oyunlar, avcılık, tedavi 
maksatlı kaplıcalar, at sporları ve dağ yürüyüşleri bölgenin turizm potansiyelini artıran diğer aktivitelerdir. 
Bunun dışında Sarı Çelek, Çatır Göl, Son Göl ülkenin turizm açısından önemli alanlarındandır.Ayrıca, su 
nehirlerinin fazla ve debisinin yüksek olması Rafting’çilerin ilgisini çekmektedir. Kırgızistan bağımsızlığını 
kazandıktan sonra turizm hareketinde büyük değişmeler gözlenmiştir. En önemlisi, Sovyetler Birliği 
ülkelerinden yaz tatili amacıyla, gençlik ve izci kamplarına gelen turist sayısında büyük azalmalar görülmüş, 
buna karşın iş amacıyla Batılı ve çevre ülkelerden daha fazla turist gelmeye başlamıştır. Kırgızistan’da son 
yıllarda giderek ilgi gören turizm türlerinden biri de trekkingdir. Kırgızistan’ın sahip olduğu büyüklü küçüklü 
40.000 dere ve ırmağıyla rafting için çok iyi şartlar bulunmaktadır. Ülkenin en büyük iki ırmağı olan Çuy ve 
Narın ise boyutları itibarıyla bu spora daha uygundur. Kırgızistan’ın kış sporları arasında mukayeseli olarak 
üstün olduğu faaliyetlerden birisi, kayakçıların helikopter tarafından kayak pistine götürülüp getirilmesiyle 
yapılan helikopter kayağıdır. Kırgızistan turizmi ile ilgili yapılan araştırmaların sınırlı olması ve ülke turizmi ile 
sağlıklı ilgili istatistiki verilerin bulunmaması, özellikle mevcut turizm potansiyelinin ve eksikliklerinin 
saptanmasında ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Mevcut durum göz önüne alındığında hali hazırdaki turizm 
envanterinin çıkarılması, turizm ile ilgili sağlıklı istatistiki verilerin elde edilmesi ve konu ile ilgili yapılan 
araştırmalara hız verilmesi, bu alanda girişimcilik faaliyetlerinin hız kazandırılması, girişimcilerin bu alana 
yönelebilmesi için gerekli alt yapının hazırlanması turizm kaynaklarının ekonomiye kazandırılması açısından 
büyük önem arz etmektedir. Ayrıca turizm alanında çok kısa sürede büyük atılımlar gerçekleştirmiş, mevcut 
kaynaklarını ekonomiye kazandırmış olan Türkiye’yi de  rol model  olarak almak turizm kaynaklarından daha 
fazla yararlanmak mümkün olacaktır. 
 
Kırgızistan’da Potansiyel Turizm Alanları 
 
Rekreasyon - Termal Turizmi 
Kırgızistan, sağlık turizmi açısından çok  değerli termal kaynaklara sahiptir. Bunların başlıcalarını ise tedavi 
edici nitelikte çeşitli mineral su ve çamur kaynakları oluşturmaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek üzere, 
özellikle Issık-Göl ve Celal –Abad çevrelerinde içerisinde sağlık personelinin de hizmet verdiği nitelikli tesisler 
yapılmıştır 
Ancak, Issık-Göl’deki ve Celal-Abad’taki tesislerin fiyat ve kalite politikalarında gerekli düzenlemelerin 
yapılmaması bu bölgelere olan turizm talebinin başka ülkelere kaymasına yol açabilecek, buna bağlı olarak 
pazara yakın olma avantajı BDT ülkelerindeki milli gelir artışı sürsede belli bir dönem içinde yok olacaktır. Bu 
bakımdan, Kırgızistan’ın özellikle BDT’nin turizm merkezi olma özelliğini sürdürebilmesi, ve bunun yanı sıra 
batıya da açılabilmesi için tesis ve personelin kalitesini, fiyat politikasını hızlı bir şekilde gözden geçirmesi 
gerekmektedir. 
 
Tarihi İpek Yolu Turizmi  
Tarihi ipek yolu M.Ö II. yüzyılda, başlangıç olarak Çin’den başlayan ve Roma İmparatorluğuna kadar uzanan 
bir güzergahtır. Tarihi ipek yolunun uzunluğu yaklaşık yedi bin (7000) kilometredir. Çin’de üretilen çok değerli 
ve kaliteli ipekten ismini almıştır. Ana yolu Çin’den Gan-Su karidoru boyunca, sonra Tarima baseni boyunca, 
Tanrı dağları, Orta Asya, Afganistan, İran, Akdeniz’in doğu kıyılarından ve Yakın Doğu ticaret merkezlerine, 
Kuzey Afrika ve Avrupaya kadar uzanmaktadır. Tarihi ipek yolu Avrasya halklarının hayatında çok önemli bir 
role sahiptir. Kırgızistan’nın coğrafi yerleşimi Tarihi İpek Yolunda önemli yeri tuttuğu tespit edilmiştir. 
Kırgızistan’dan tarihi İpek Yolunun üç önemli güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahlar; Güney, Fergana ve 
Kuzey kollarıdır. Güney kolu, Termiz’den Semerkant’tan  şimdiki Duşanbe, Kızıl - Su ırmağından Alay’a 
uzanmakta, Kuzey kolu, İrkeştam‘a ve Kaşgar’a kadar uzanmakta. Fergana kolu, Semerkand’tan Hocent’i 
geçerek İsfana’ya,  Kokand- Kuva ve Oş’a ulaşmaktadır. Kırgızistan’ın jeopolitik olarak böylesine bir yol ağı 
üzerinde kurulmuş olması, bu kaynakların ekonomiye kazandırılması adına girişimcilerin bu durumu kültürel ve 
ekonomik açıdan ülkenin lehine çevirmesinin önünü açmaktadır.  
 
DağcılıkTurizmi  
Kırgızistan dağcılık turizmi açısından dünyanın en başta gelen ülkelerinden biridir. Ülkenin büyük bir kısmı 
dağlarla kaplı olup, denizden ortalama yüksekliği 2750 m dir. Ülkede dağlık alanların büyük bir kısmı Tanrı 
Dağlarından, bir kısmı ise Pamir Dağlarından oluşmaktadır. Kırgızistan’da uluslar arası kabul görmüş ve 
dağcılar arasında tercih edilen 8 bölge bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi Tanrı Dağları’nda, diğer 3 tanesi ise 
Pamir Dağları’nda bulunmaktadır.  
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Av Turizmi 
Kırgızistan’ın turizm potansiyeli arasında avcılık da önemli yer tutmaktadır. Ülkenin bir çok bölgesinde  sportif 
amaçlı avcılık yapılmaktadır. Avcılık yapılmak üzere belirlenmiş bu alanlarda av hayvanlarının neslinin 
devamlılığı için  ve güvenli bir avlanma için konunun uzmanları tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. 
Kırgızistan’da avlanabilecek başlıca hayvanlar dağ keçisi, Marko Polo keçisi, yabani domuz, ayı, kurt, tilki, dağ 
sıçanı, porsuk, yabani tavşan, karaca, keklik, bıldırcın, olarak sıralanabilir. 
  
Doğa Turizmi  
Kırgızistan’ın da doğa turizmi turizm endüstrisinin bir dalı olarak başlangıç aşamasındadır. Şu anda ülkenin üç 
bölgesi doğa turizmine tahsis edilmiş durumdadır. Söz konusu bölgeler Narın, Celal-Abad ve Koçkor’ dur. Bu 
bölgeler 2000 yılında İsviçre’nin küçük ölçekteki ticareti destekleme ‘Helvest’ birliğinin programına dahil 
edilmişlerdir. Programın amacı doğanın orjinalliğinin bozulmaması ve yerel toplumun kültür - geleneklerinin 
muhafaza etmektir. Bunların dışında, program girişimcileri ve yatırımları bölgelere teşvik ederek birlik 
üyelerinin ve beraberinde de bölge halklarının ekonomilerine destek olmaktır. Birliğin üyeleri sunulan 
hizmetlerin kalitesini artırarak, söz konusu bölgelere turist çekmek, sayılarını artırmak için gerekli çalışma 
içerisindedir. Yapılan bu çalışmaların doğa turizminin ekonomiye dahil edilmesi adına başarı gösterdiği 
gözlemlenmektedir. 
 
Ticaret ve Kongre Turizmi 
Dünyada son yıllarda gelişmekte olan turizm türleri arasında kongre turizmi de gelmektedir. Her kongre bir 
turistik hareket nedenidir. Her yıl giderek artan kongre organizasyonları bu turizm türünün geleceğinin oldukça 
parlak ve ülke ekonomisine de katkısının yüksek olduğu görülmektedir. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’in serbest 
ekonomik bölge kategorisine alınarak, bu tür programların yapılmasına olanak sağlanabilir. 
 
Turizm Sektöründeki Yabancı Yatırımlar (1000 $) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Dinlenme ve 
Turizm 

16 174,1  19 962,7 27 158,8 21 249,8 20 938,7 

BDT Harici 
Ülkeler 

4 808,0  4 978,0 21 260,1 21 249,1 20 768,8 

Belçika - - - 6,7 6,7 
İngiltere - 1,9 - 850,4 2 048,9 
Almanya 583,3 63,0 - 163,0 4,0 
İsrail - - 581,8 - - 
İran - 2,6 2 625,0 - - 
İtalya 24,7 - - - - 
Kıbrıs - - - - 322,8 
Çin - 0 656,7 12 000,0 13 596,1 
Litvanya - - 0,6 - - 
Suudi Arabistan 100,2 193,5 418,7 87,2 421,5 
Pakistan - - 0,6 4,8 - 
Kore - - 106,6 70,5 80,2 
ABD 3 674,6  4 286,9 16 870,1 8 066,5 4 288,5 
Türkiye - - - - 0,1 
İsviçre 424,1 - - - - 
BDT Ülkeleri 11 366,1  14 984,7 5 898,7 0,7 169,8 
Ermenistan 3,0 40,6 69,1 - - 
Beyaz Rusya - - - - - 
Kazakistan 10 655,5  14 449,9 4 994,1 0,5 9,3 
Rusya 663,6  494,2 835,5 0,2 160,5 
Özbekistan 44,0 - - - - 

Kaynak: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 2012-ж. www.stat.kg(Kırgızistan Devlet 
İstatistik Komitesi 2012) 

 
 

Sonuç 
 
Bağımsızlık sonrası piyasa ekonomisine hızlı bir geçiş yapan Kırgızistan’ın yeni sisteme entegre olması, mevcut 
kaynaklarını kullanabilmesi, sanayi, tarım gibi alanlarda kısa süreli bir gelişme sağlaması oldukça zordur. Ancak 



   

79 

 

kısa vadeli yatırımlar ve iyileştirmeler ile bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm, doğal yapısı itibariyle son 
derece zengin olan  Kırgızistan ekonomisi için vazgeçilemez bir kaynaktır. Turizm Kırgızistan ekonomisi 
açısından özellikle son yıllarda büyük önem arz etmekte ve turizm kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için 
girişimcilik faaliyetleriyle hem devlet hem de özel sektör çok ciddi bir çalışma içine girmiştir. Gelişmekte olan 
ekonomiler arasında olan, işsizlik, enflasyon, cari açık gibi hiçbir hükümetin istemediği durumla karşı karşıya 
olan Kırgızistan ekonomisinin turizm sayesinde toparlanma göstereceği malumdur. Vermiş olduğumuz bilgi ve 
istatistiklerle Türkiye ekonomisinde turizm gelirlerinin milli gelire olan pozitif katkıları, ekonomiye vermiş 
olduğu canlılığı gözlemlemiş olduk. Bu verilerin de ışığın da turizm çeşitlili ği bakımından benzerlik gösteren 
Kırgızistan’ın da Türkiye’de izlenmiş ve izlenmekte olan turizm politikalarını, teşviklerini ve düzenlemelerini 
çok iyi takip edip kendi yapısına ve sitemine uyarlayarak hayata geçirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Buna 
göre Türkiye’de olduğu gibi turizmin Kırgızistan ekonomisine de benzer katkıyı sağlayabilmesi ve turizm 
alanındaki girişimcilik faaliyetlerinin talep görebilmesi için ; küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerine devlet 
desteği verilmeli, uzun süreli ve düşük faizli krediler verilmeli, reklam ve tanıtıma ağırlık verilmeli ve devlet 
bütçesinden kaynak ayrılmalı, özellikle Issık Göl’ün tanıtımına ağırlık verilmeli,  harcamayı arttırıcı faaliyetler 
ve alanlar oluşturulmalı AVM’ler kurulmalı fuarlar düzenlenmeli,  sektörde tam rekabetin önü açılarak 
tekelleşmeye engel olunmalı, bu sektörde hizmet veren elemanların merkezi olarak eğitilmesiyle hizmet kalitesi 
arttırılmalı, bu sektöre yatırım yapan özel sektöre alt yapı hizmetlerinin sunulmalı, bu alanda KDV, ÖTV gibi 
vergiler en aza indirilmeli, turizm alanlarına giden tüm ulaşım ağı gözden geçirilmeli ve gerekli yatırımlar ulusal 
ya da uluslararası kurumların desteği ile yapılmalı, özelleşme sürecindeki bürokratik engeller kaldırılmalı. 
Belirtmiş olduğumuz tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucunda, bu alandaki girişimcilik faaliyetlerinin 
artacağı ve  Türkiye’de milli gelirdeki payı 25 milyar doların üzerine çıkan  turizmin Kırgızistan milli gelirinde 
ciddi bir artışa ve nihayetinde  en büyük paydası haline geleceğine inanılmaktadır. 
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Özet 
 
Kırsal turizm, hem kırsal yerleşmelerle iç içe olan, hem de doğal kaynaklara dayalı bir turizm türüdür. Kırsal alanlardaki 
doğal kaynaklar, gerek turistler gerekse turizm işletmecileri için oldukça çekicidir. Özellikle sanayinin gelişmediği ve küçük 
işletmelerin yer aldığı kırsal alanlarda kırsal turizm girişimciliğinin teşvik edilmesi kırsal alanların gelişmesi ve kalkınmasına 
olanak sağlayacaktır. Günümüzde dünya genelinde kırsal turizm girişimciliğinin önemi çeşitli ülkelerce anlaşılmış ve turistik 
arz kaynaklarının kırsal turizm amaçlı kullanılmasıyla kırsaldaki ekonomilerinin güçlendirilmesine yönelik çabalar hız 
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kazanmıştır. Bu çalışmada kırsal turizm, girişimcilik ve turizm girişimciliği konuları üzerinde durulacak, kırsal turizmin 
girişimcilikle ilgili dünya ve Türkiye’den çeşitli örneklere yer verilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Turizm, kırsal turizm, girişimcilik, turizm girişimciliği, kırsal kalkınma  
 
Abstract 
           
Rural tourism is a type of tourism based on natural resources and nested rural settlements. Natural resources in rural areas, is 
very attractive for both tourists and tourism operators. Promoting rural tourism entrepreneurship will allow the development 
of rural areas where especially developed industry and small businesses. Today, several countries understood the importance 
of entrepreneurship in rural tourism around the world. In addition efforts to strengthen rural economies increased   through 
tourist supply sources for the use of rural tourism. In this study will defined the topics of entrepreneurship,  entrepreneurship 
in tourism and rural tourism. In addition there will be various examples from around the world and Turkey about rural 
tourism entrepreneurship.  
 
Keywords: Tourism, rural tourism, entrepreneurship, tourism entrepreneurship, rural development 
 
1. Giriş  

 
Dünyada özellikle son elli yıllık dönemde yaşanılan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler turizm 
kavramının algılanmasında ve pratiğinde önemli değişimlere neden olmuştur. Özellikle, insanların boş 
zamanlarının artması, gelir düzeylerinin yükselmesi ve tatil imkânlarının genişlemesi gibi faktörler sonucu, 
turizm olayına katılan insanların sayısında hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu değişim ve dönüşüm turizm 
sektöründe sadece niteliksel (turist sayısındaki artış, turizm gelirlerindeki yükseliş vb.) olarak değil, aynı 
zamanda niceliksel (turizm isteminde ve tercihlerinde) olarak da kendini göstermiştir. Böylelikle değişen turizm 
talebi çok çeşitli turizm türlerinin de konuşulur hale gelmesini sağlamıştır. Alternatif turizm, turistlerin değişen 
seyahat anlayışlarına paralel olarak ortaya çıkan ve bu yönüyle turizme yeni bir boyut kazandıran bir kavramdır. 
Günümüzde, dünya turizm hareketlerinden daha fazla pay almak isteyen ülkelerin, sahip oldukları potansiyeli 
göz önünde bulundurarak, alternatif turizmi uygulamaya koyabilmeleri, rekabet üstünlüğü sağlama açısından 
önemli bir unsur olarak görülmektedir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008: III). Kırsal turizm, alternatif turizm 
çeşitlerinden biridir.  Kırsal coğrafi ortamlar; doğal ve kültürel yapılarıyla, özellikle kent insanının giderek artan 
rekreasyon gereksinimine geçmişten günümüze cevap vermeye çalışmaktadır. Özellikle kırsal yaşam biçiminin 
çekiciliği, stres ve baskı yaratacak sınırlamaların ve zorunlulukların olmayışı, buna karşılık kişilerin kendilerini 
özgür hissetmelerini sağlayacak olanakların varlığı, günümüzde gerek hafta sonları, gerekse mevsimlik, yıllık 
tatillerde bu ortamlara yoğun ziyaretleri beraberinde getirmektedir.  
 
Kırsal turizm, hem turistlerin taleplerine cevap verebilmek, hem de kırsal alanların sosyo-ekonomik 
canlılıklarını koruyabilmek veya geliştirebilmek için oldukça önemlidir. Dünya Turizm Örgütü, “2020 Turizm 
Vizyonu”nda kırsal turizmde, turiste sunulan ürünlerin göreceli olarak hala sınırlı olduğunu fakat önümüzdeki 
yıllarda önemli derecede artışın beklendiğini belirtmiştir. (http://cooperation.unwto.org/en/news/2012-01-
25/unwto-supports-rural-tourism-entrepreneurship-serbia,9.5.2013). Bunun en önemli nedeni de kontrolsüz ve 
hızlı bir biçimde gelişen kentleşme ve sanayileşme sürecidir. Bunun sonucunda doğa tahribatı ve fiziksel çevre 
koşullarındaki bozulma günümüz insanını olumsuz yönde etkilemekte ve artık doğaya dönüş gibi kavramlardan 
söz edilmeye başlanmaktadır (Özkan, 2007: 81). Dolayısı ile kırsal turizme ilginin artmasında ve 
yaygınlaşmasında; aktif tatillere ve özel ilgi turlarına eğilimin artması, kentsel yaşamın sınırlayıcı ve kurallarla 
dolu ortamından uzaklaşma isteği, deniz kıyılarının her konuda birbirine benzemesi, hatta dejenere olması, 
gelişmiş ülkelerde yaşlanmış kentsel nüfus oranın büyümesi, onların da kırsal alanların sağlık verici ortamlarını 
tercih etmeleri, kırsal alanların sayısız türde rekreasyonel etkinlik için uygun ortamlara sahip olması, kırsal 
turizmin, diğer turizm türlerine göre daha ucuza mal olması, dünyada çevre koruma bilincinin yaygınlaşmasıyla, 
korunmuş alanlara ilginin artması şeklindeki faktörlerin etkisi vardır. Kırsal turizmin evrensel ve yeterli bir 
tanımını yapmak oldukça zor (Soykan, 2006: 73) olduğu gibi kırsal alanın tanımı bile ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. Örneğin; kırsal alanı Avusturya, 400 km²’den daha düşük bir nüfus yoğunluğuna sahip 1.000 
kişiden daha az olan yerler, Danimarka 200 haneden daha az olan topluluklar, İtalya 10.000 kişiden daha az olan 
yerleşim yerleri, Norveç 200 haneden daha az olan toplulukları, Portekiz 10.000 kişiden daha az olan yerleşim 
yerleri, İskoçya km² başına 100 kişiden daha az olan yerel otorite bölgeleri, İspanya 10.000 kişiden daha az olan 
yerleşim yerleri, İsviçre 10.000 kişiden daha az olan yerleşim yerleri olarak belirlemiştir. Türkiye’de kırsal alan, 
nüfusu 20.000 altında olan yerleşim bölgeleridir. (http://www.tuik.gov.tr/ 05.05.2013). En genel haliyle kırsal 
alan; kent olarak tanımlanan yerleşme alanının dışında kalan, tarımla ilgili etkinliklerin yapıldığı alanları da 
içeren köy, mezra vb. adlarla anılan insan yerleşimlerinin var olduğu alanlar olarak tanımlanabilir (Şerefoğlu, 
2009).  

 
2. Kırsal Turizm Ve Kırsal Turizm Giri şimcili ği  
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Kırsal turizm kavramının anlaşılmasında öncelikle bileşenlerinin açıklanması gerekmektedir. Buna göre; kırsal 
turizm kavramı kırsal alan, kırsal miras, kırsal yaşam ve kırsal etkinlikler bileşenleri olmak üzere 4 bileşenden 
oluşmaktadır (World Tourism Organization, 2005:13). Şekil 1 bunu açıklamaktadır. 

 

 
Kaynak: World Tourism Organisation, Rural Tourism in Europe: Experiences, Development 
and Perspectives, 2005, s.13 

Şekil 1. Kırsal Turizm Bileşenleri 
 

Kırsal turizmde kırsal yaşam, kırsal alanda ve geleneksel kültür, tarımsal yaşamı ve daha basit bir yaşam 
biçimini içermektedir (Aydın ve Selvi, 2012: 134). Kırsal etkinlikler ise, daha çok çiftliklere ve doğaya yönelik 
olarak yapılan, turistlerin çiftlik gezme, balık tutma, ata binme, “trekking” (uzun ve zorlu yürüyüş) v.b. 
etkinliklere katıldıkları turizm türü olarak ele alınmakta, bazı tanımlarda ise, kırsal alanlardaki tüm turizm 
etkinlikleri olarak değerlendirilmektedir (Özkan,2007:86). OECD (1994)’ ye göre ise bu etkinlikler; yürüyüş, 
tırmanış, macera tatilleri, kano-rafting, çim kayağı, kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, avcılık, bisiklet turları, 
ata binme, kırsal miras çalışmaları, kır manzarası izleme, küçük köy/kasaba turları, kırsal alan gerektiren 
rahatlama tatilleri, küçük ölçekli konferanslar, kırsal festivaller, nehir ve göl balıkçılığı tarımsal etkinlikler 
şeklindedir. Dünya turizm literatürü incelendiğinde, uzmanlar tarafından kırsal turizmin çiftlik turizmi, köy 
turizmi, yayla turizmi, tarımsal turizm, yumuşak turizm ve ekoturizm gibi farklı isimlerle anlatıldığı 
görülmektedir (Fariborz Aref and Sarjit S Gill, 2009: 68). Bunun nedeni kırsal turizmin kapsamı hakkında ortak 
bir görüşe sahip olunmamasıdır. Kırsal turizm tanımlamalarının ortak noktası ise, turizm davranışlarının kırsal 
alanda ve geleneksel kültür, tarımsal yaşamı ve daha basit bir yaşam biçimini içermesidir (Aydın ve Selvi, 2012: 
134). Buna göre; kırsal turizmde, hizmet sağlayanlar, ziyaretçilerin ziyaret edilen yerdeki atmosferi test etmesine 
ve kırsal ürünleri denemelerine yardımcı olurlar (Veer and Tuunter, 2005). Çeşitli kurum ve kişilerce yapılan 
tanımlar aşağıda yer almıştır. 

 
Tablo 1. Kırsal Turizm Tanımları 

 
        Kırsal turizm; 
Özellikle kırsal tabanlı tatiller; yürüyüş, tırmanış, macera tatilleri, kano-rafting, çim kayağı, kuş gözlemciliği, 
doğa fotoğrafçılığı, avcılık, bisiklet turları, ata binme, kırsal miras çalışmaları, kır manzarası izleme, küçük 
köy/kasaba turları, kırsal alan gerektiren rahatlama tatilleri, küçük ölçekli konferanslar, kırsal festivaller, 
nehir ve göl balıkçılığı tarımsal etkinlikler şeklindedir. 

(OECD, 1994: 16). 

WTO’ya göre; yalnızca tarımsal veya çiftlik turizmini değil, kırsal alandaki tüm turizm faaliyetlerini 
kapsamaktadır. Kırsal alanlarda ortaya çıkan bir turizm çeşidi olan kırsal turizm çok yönlü ve karmaşık bir 
kavramdır. Kırsal turizm; macera, spor, sağlık turizmi, av turizmi, eğitsel seyahat, sanat, tarih ve etnik 
alanlarda yapılan turizmi, tırmanma, binicilik, yürüyüş, doğa tatilleri ve eko turizm gibi alternatif turizm 
kavramlarını da içerir. 

(OECD, 1994: 9). 

Tatillerini kırsal alanda, kırsal mirası görerek ve kırsal yaşam tarzından hoşlanan insanların arzusu olarak tarif 
edilmiştir. 

(European Commission 
2003). 

Turistlerin doğal ortamlarda tatillerini geçirmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla kırsal bir 
yerleşmeye giderek, konaklamaları ve o kırsal yerleşmeye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla 
gerçekleşen bir turizm türüdür. Buna göre, daha çok çiftliklere ve doğaya yönelik olarak yapılan, turistlerin 
çiftlik gezme, balık tutma, ata binme, “trekking” (uzun ve zorlu yürüyüş) v.b. etkinliklere katıldıkları turizm 
türü olarak ele alınmakta, bazı tanımlarda ise, kırsal alanlardaki tüm turizm etkinlikleri olarak 
değerlendirilmektedir. 

(Özkan,2007:82,86). 

İnsanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda tarım üreticilerinin 
ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekânlarda talep ederek ve yörede para arttırma 
arzularını minimize ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünü olarak 
tanımlanabilmektedir. 

(Küçükaltan,1997:212). 

Genellikle az sayıda turistin dikkatini çeken, kendili ğinden sürdürülebilir olarak kabul edilen bir turizm 
çeşididir. Kapsamlı alt yapı gelişimine gerek yoktur ve turistler genellikle samimi gelenekler ve yerel kültür 
ile ilgilenir. 

(Tamara Rátz and László 
Puczkó, 1998: 5). 

İnsanların devamlı ikamet ettikleri yerlerden kırsal alanlara geçici olarak gitmeleri ve buralarda konaklama, 
yeme-içme, eğlenme gibi yöreye özgü mal ve hizmetlerden faydalanmalarından doğan olaylar ve ilişkiler 
bütünüdür. 

(Morgül, 2006). 

Kırsalın içerdiği anlam, ülkemizde doğrudan “kırsal alanlar” olarak algılandığından, yayla turizmi, av turizmi, (Soykan, 2003). 
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mağara turizmi, eko turizm ve açık hava doğa sporları kırsal turizm ile aynı tutulmaktadır. Yanlış olmamakla 
birlikte, kırsal turizmde esas amaç bir köyde, bir çiftlikte, bir dağ evinde vb.de konaklayarak, kırsal kültürle 
tanışarak ve kaynaşarak bir tatil geçirmektir. 
Turizm için kırsalın taşıdığı anlam; deniz turizm merkezleri dışında kalan, kentsel yerleşimlerden uzakta, 
kırlara özgü doğal ve kültürel yapının korunduğu ve yapaylıkla tanışmamış (otantik) alandır. 

(Greffe,1994’den 
aktaran Kiper ve 
Yılmaz, 2008). 

Kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacı ile bir kırsal yerleşmeye 
gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmaları ile gerçekleşen bir 
turizm türü şeklinde tanımlanmaktadır. 

(Kiper ve Yılmaz, 
2008:160). 

 
Coğrafi bakımdan kırsal alanların yoğunlukta olduğu yerlerde tarım kuruluşlarının kırsal turizm konusunda 
teşvik edilmesi suretiyle, kırsal alanların hem tarım, hem turizm kaynağı olarak kullanılarak, kırsal bölgelerin 
ekonomik büyüme ve gelişmesine önemli katkılar sağlanabilmekte, bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
giderilmesinde önemli adımlar atılmaktadır. Ayrıca yöredeki tarihi-doğal- kültürel yapı, deniz etkisi, kıyı yapısı 
ve tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve kırsal girişimcilerin varlığıyla birlikte bu değerlerin 
turizme kazandırılması kırsal alanlarda tarımla geçinen insanlar için ikincil bir gelir kaynağı sağlamaktadır (Uçar 
vd, 2012: 76). Böylece kırsal turizm, sağladığı gelir ve sosyo-ekonomik refah ile kırsal toplumların göçüne engel 
olmaktadır. Nitekim Avrupa’da kalkınmış ülkelerde dağlık bölgelerin nüfus kaybetmesi sorununa kırsal turizm 
ile çözüm aranmaktadır. İtalya, Fransa, İspanya, Avusturya gibi ülkelerin bazı kırsal yerleşmelerinde zayıf olan 
tarım, hayvancılık, ormancılık ekonomileri turizm yoluyla canlandırılmakta ve böylece göçler önlenmektedir 
(Soykan, 2000: 21-33; Morrison vd,2008). Kırsal turizmin en önemli işlevlerinin başında; yerel ürünlerin 
yerinde değerlendirilmesini ve istihdamı (özellikle kadınlar için) sağlayarak kırsal kalkınmaya destek vermesi, 
göçü önlemesi, dayanışmayı ve girişimcilik ruhunu ateşlemesi, doğal ve kültürel mirası koruma/sahiplenme 
bilincini aşılaması, sürdürülebilir turizme hizmet etmesi, sayılabilir ( Soykan, 1999 ). Türkiye’de kırsal turizme 
yönelik yapılan çeşitli çalışmalara göre, kırsalda yaşayan insanlar genellikle turizm faaliyetleri ile gelirlerinde 
bir artışa neden olacağını düşündükleri için kırsal turizm faaliyetlerindeki gelişmelere olumlu bakmaktadır ( 
Eren ve Aypek; Çolak, 2009; Ertuna,2012; Kiper ve Yılmaz,2008; Uslu ve Kiper,2006). Eren ve Aypek’in 
(2012) Cumalıkızık Köyü’nde yapmış olduğu “Kırsal Turizm Bölgesinde Yerel Halkın Turizmin Gelişimine 
Karşı Tutumları” çalışmasında; köylüler, turizmin köylerinde yeni iş fırsatları hazırladığını, yararların 
zararlardan daha çok olduğunu belirtmişler, çiftçiler ürünlerini satarken turizmin hazır müşteri sağladığını ifade 
etmişlerdir. Yapılan turizm hareketinin köy halkı için geçim kaynağı olduğu anketler sonucunda görülmektedir. 
Kırsal turizm hareketlerini köylerinde istemeyenlerin oranı ise düşüktür.  Diğer yandan Çolak’ın (2009) 
Şirince’nin kırsal turizm açısından güçlü yönleri üzerinde yaptığı çalışmada yöreye özgü el sanatlarının 
varlığının turizmi olumlu yönde etkilediği önermesine ise %82,6’ sı katılmaktadır. Katılımcıların %82,6’sı yöre 
halkının geleneksel yaşantısının yöredeki kırsal turizmi geliştirdiği görüşündedir. Ertuna vd. (2012)’de yaptığı 
Kastamonu örneği çalışmasında sonuçlar şu şekildedir; yerel halkın %78’i kırsal turizmin köye gelir- kazanç 
getireceğini düşünmektedir. Köylü, kırsal turizmin hayat şartlarının iyileşmesine neden olduğunu inanmaktadır 
(%83).  Yüzde 71,7 si ise büyük şehre göçün azalacağı görüşündedir. Kiper ve Yılmaz (2008), yaptığı 
çalışmada, halkın %57,9’u gelir seviyelerinin yapılan turizm hareketliliği sonucunda yükseleceğini söylemiştir. 
Yüzde 55,3’ü ise köyü kalkındıracağı ve modernleştireceği görüşündedir. Uslu ve Kiper’in (2006)‘da 
Beypazarı’nda yaptığı bir çalışmada (175 kişi arasında) bölgede geliştirilebilecek turizm faaliyetleri arasında 
kırsal turizm %52, 31( 68kişi) ile ikinci sıradadır. Kırsal turizmin ucuzluğu, yerli turist için de bir çekiciliktir. 
Özellikle çocuklu aileler için pansiyonlar, ucuzluk yanında birçok kolaylıklar getirmekte, orta gelirli aileler köy 
ürünlerini yerinde satış yöntemiyle ucuza alabilmektedir (Soykan, 2002: 154-155). Kırsal turizmde etkinliğin ve 
verimliğin artması için çeşitli eğitim programlarıyla, kırsal işgücünün niteliği, kırsal alanlarda istihdam edilen 
kişilerin mesleki bilgi ve becerileri geliştirilmelidir (Ekiztepe, 2012: 88). 
               
Günümüzde turizm dünya çapında önemi ve anlamı olan bir faaliyet olarak büyümektedir. Birçok ülkede turizm, 
uluslararası ticarette en geniş hizmet sektörüdür. Bu yüzden, otelcilik ve turizm sektörü girişim ile ilgili i ş için 
verimli bir alan olmakta ve girişimcilik turizm içinde giderek artan bir önem kazanmaktadır. Girişimci, kâr ve 
zarar riskini göze alıp sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştürerek mal veya hizmet üreten/pazarlayan kişidir. 
Mal veya hizmet üretmek için yapılan yatırım harcamalarına girişim, söz konusu işin sürekli ve bir meslek 
olarak sürdürülmesi girişimcilik olarak adlandırılır. Bu etkinlikler aynı zamanda bir işletmecilik faaliyetidir. İş 
hayatının temel taşlarından biri olan girişimcilerin ortak olarak taşıdıkları bazı özellikler vardır. Bu özellikler, 
doğuştan gelen yeteneklerle birlikte sonradan öğrenilebilecek özellikleri de içermektedir. Girişimcilerin; kişilik 
özelliklerinin başarı eğilimli olması, bağımsızlık duygusu ve kontrol odaklılığı turizm sektörüne olumlu etki 
yapmaktadır. Turizm girişimcisi, tüm riskleri göze alarak turizm sektöründe başarılı bir işletme kurma 
yeteneğine sahip olduğunu düşünen kişidir. Turizm girişimcisi; tek kişi olabildiği gibi, çoğu zaman birden fazla 
kişinin bir araya gelerek kurduğu daha yüksek bütçeli işletmeler olabilir  (Aydemir vd, 2011). Turizm 
potansiyeline sahip olan bölgelerde, turizm sektöründe yeterli düzeyde yatırım yapılması veya yapılmaması ve 
turizm sektöründe faaliyette bulunan girişimcilerin özellikleri,  bölgenin turizm yoluyla kalkınmasını olumlu ya 
da olumsuz biçimde etkilemektedir. Kırsal turizm girişimcisi, kırsal yöredeki tarihi, doğal, kültürel ve tarımsal 
kaynakları etkin bir şekilde kullanarak bir girişimde bulunan kişidir. (Çeken vd, 2007). Kırsal alanlarda faaliyet 
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gösteren girişimciler ve çiftçiler; kar elde etmek amacıyla bölgesel potansiyeli değerlendirerek tarım, zanaat, 
doğa, kültür, turizm ve eğitim alanlarını kapsayan çalışmalarıyla kırsal turizm sektörünü geliştirir ve kırsalda 
ekonomiyi çeşitlendirir. (Zurnacı, 2012: 65-67). Kırsal alanda bulunan ve tarım sektöründe kullanılmayan 
kaynaklar; turizm, spor, dinlenme tesisleri, mesleki ve teknik eğitim, perakende ve toptan ticaret ve diğer 
hizmetler için kullanılabilir (Petrin,1994). Bu çeşitler arasında ayrıca; hobi bahçeleri tesisi, yöresel lokanta 
işletmeciliği, at biniciliği tesisi, paintball tesisi, macera parkı tesisi, sportif olta balıkçılığı tesisi, rafting (lastik 
bot ve kano işletmeciliği), kırsal pansiyon tesisleri ve sertifikalı, kontrollü avlak sahası işletmeciliği de yer 
alabilir (Zurnacı, 2012:65,67). Kırsal turizmde aile yanında kalma, diğer bir ifadeyle aile pansiyonculuğu, kırsal 
alanlarda turistik konaklamanın en önemli şeklidir. Turisti ağırlamak için evinin kapısını açan köylü veya çiftlik 
sahibi, atalardan kalma konukseverlik geleneğinin yaşatılmasında aracı olmaktadır. Son on yıldan beri aile 
pansiyonculuğu çeşitli ülkelerde “breakfast, zimmerfrei, gite’ kelimeleriyle gündeme gelmiştir. Özellikle Güney 
Avrupa’da, sosyal yaşam yerleri olarak sayılan kırsal hanlar ve köy otelleri, kır otelciliğinin temsilcileridir. 
Birçok ülkede kırsal otel girişimciliğini geliştirmek üzere ‘Logis de France’ modelini örnek alan çeşitli ulusal 
kuruluşlar doğmaktadır. Kırsal kamping, Avrupa ülkelerinin çoğunda gelişmesine rağmen, turistik aktivitenin 
tamamını içermemektedir. Kırsal kamping, çiftlik kampingi (tarımsal turizm çerçevesinde) ile sınırlıdır. Kırlarda 
bu tür konaklama Benelux ülkelerinde, Almanya, Fransa ve İngiltere’de oldukça gelişmiştir. Aile tatil köyleri; 
Fransız modeli olup, ekonomisi gerilemekte olan kırsal yörelerde ve arazi düzenlemesi sırasında başvurulan bir 
modeldir (Tarlak, 2007: 61). Kırsal turizm ürünlerine olan talebin artması, yerel işbirliği ve kalkınma taleplerini 
güçlendirmekte ve yerel girişimcilik ruhunu özellikle de yöredeki gençlerin girişimcilik ruhunu kazanmasına 
katkı sağlamaktadır (Çeken vd, 2012: 14).Turizm sektöründe girişimcilik için ilgili tarafların bir çaba göstermesi 
ve kaynakların kombinasyonu gerekmektedir (Sayman and Slabbert, 2001). Kırsal turizm girişimciliği de bir 
ekip, bir örgütlenme işidir. Bunun için öncelikle, bir yörenin kalkınmasında kırsal turizme ihtiyacın olduğuna 
inanılması ve yörenin kalkınması, planlanması, düzenlenmesi gibi konularda görev yapan bir organizasyonun 
oluşturulması gerekir.  Sonrasında, uzmanlık alanlarına göre uzmanlar ve köylüler el ele vererek çalışmaya 
başlayabilirler. Bir başka organize olma biçiminde ise köylülerin veya çiftlik sahiplerinin kendi aralarında 
birleşerek yerel bir örgüt (dernek) kurmaları, sonra da bölge veya ülke çapında kendilerine en yakın bir ulusal 
derneğe, federasyona üye olmalarıdır. Dünyadaki pek çok ülkede buna benzer bir sistem kurulmuş ve başarıya 
ulaşılmıştır (Tarlak, 2007: 82). Sonuç olarak kırsal turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gerekli şartlar 
arasında;  çekici yönlerin (tarihsel miras, yerel gelenekler, yöresel mutfak ve eşsiz doğal çevre), girişimci ve 
yerel insiyatifin, örgütün (dernek, kooperatif, şirket) ve kamu kurumlarının desteğinin bulunması sayılabilir 
(Zurnacı, 2012: 67).  
 
3. Dünya’da Kırsal Turizm Çalışmalarına Örnekler 
 
Dünyada son yıllarda kent insanının doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlere büyük talep gösterdiği, birçok 
çiftli ğin ekolojik tarıma geçtiği görülmektedir. Böylece hafta sonu çiftlik ziyaretleri, ekolojik tarım ürünlerini 
yerinden almak ve mutfağında tatmak isteyenlerin akınına uğramakta, rezervasyonla müşteri alınmaktadır 
(Tarlak, 2007: 43). Çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği zenginleştirilen kırsal turizm, dünyanın 
pek çok ülkesinde insanları tatil için kırsal alanlara çekebilmektedir (Soykan, 1999). Bu kapsamda Avrupa’da 
kırsal turizmle ilgili girişimler kapsamında Avrupa Komisyonu 1991 yılında, LEADER olarak adlandırılan ve 
“Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi için Faaliyetlerin Birleştirilmesi” anlamına gelen bir topluluk girişimi 
başlatmıştır. LEADER ağı içerisinde ülkeler, ekonomik anlamda riskli saydıkları bölgelerde “Yerel Eylem 
Grupları” kurarak sayısız projeler yürütmüştür (Zurnacı, 2012: 69). Başlangıçtan itibaren, Komisyon, turizmin 
bu türünün daha geniş halk kitleleri arasında tanınması ve kabul edilmesini istemiştir. Bunu kitlelere kabul 
ettirmek için de "girişimci eğitimleri", "tanınabilir bir logo" ve "kırsal yerleşim hakkındaki bilgileri standardize 
etmeyi" teşvik etmiştir (Şerefoğlu, 2009: 59). 1990’da ilan edilen Avrupa Turizm Yılının bir kısmında, kırsal 
turizm bölgelerinde çeşitli giri şimler başlatılmış ve işbirliğinin çeşitli formları -bilhassa bilgi ve promosyon 
değişimi ile ilgili- çeşitli ülkelerden kırsal turizme dahil olan taraflar arasına konulmuştur. Topluluk bütçesinden 
toplam 7.74 milyon avro harcanmıştır. Sektörün “rekabet gücünü artırma ihtiyacı” ve “diğer politika alanlarında 
turizm konularını dikkate alma ihtiyacı” başlıca unsurlar olarak tanımlanmıştır. Üye ülkeler arasında 
değişimlerin teşvik edilmesi, turizm faaliyetlerinin Komisyon bünyesinde ve üye devletler ile eşgüdümlü olması 
ve yenilikçi örnek projelerin desteklenmesi vurgulanmıştır (Şerefoğlu, 2009: 59). Örneğin, İngiltere’de yapılan 
bir araştırmada büyük bir çiftçi grubu, gelirlerini arttırmak için turizm sektörüne katıldıklarını belirtmişlerdir 
(Fleischer ve Pizam,1997: 367). Özellikle güney Avrupa’da, sosyal yaşam yerleri olarak sayılan kırsal hanlar ve 
köy otelleri, kırsal otelciliğin temsilcileridir. Birçok ülkede kırsal otel girişimciliğini geliştirmek üzere ‘Logis de 
France’ modeli örnek alınarak çeşitli ulusal kuruluşlar oluşturulmuştur (Tarlak, 2007: 61). Macaristan’da, sadece 
köylerde gerçekleştirilen yöreye özgü konaklama, yerel aktiviteler ve tarımı kapsayan hizmetler ön plana 
çıkmıştır. Hollanda da ise; özellikle çiftliklerde kamp yapma ve bisiklete binme, ata binme ve yürüme gibi 
aktiviteler ön plana çıkarken, Yunanistan’da geleneksel mobilyalarla döşenmiş odalarda konaklama ve ev 
yapımı ürünlerle geleneksel biçimde beslenmek söz konusudur (Gürer, 2003).   
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Asya Örneği: Asya’da Hindistan ve Pakistan’a sınırı olan Thrust Bölge’sinde işsiz gençlerin sayısı 4 milyonu 
aşınca çeşitli “Bölge İstihdam ve Danışmanlık Merkezleri” tarafından gençler için “girişimcilik” teşvik edilmeye 
başlanmıştır. Turizm ekonomik büyümenin önemli alanlarından biri olduğu için, Jammu ve Keşmir Girişimci 
Geliştirme Enstitüsü; Thrust Alanlarında "turizm girişimciliği" kararı almıştır. Bu bağlamda "Jammu ve Keşmir 
Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü" ve "Turizm Girişimci Geliştirme Zirvesi 2010" ile ilgili "Turizm ve Otelcilik 
Yönetimi Okulu" girişimi ile kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen turizm sektöründeki potansiyel 
girişimcilere bir platform sağlamak için bir çaba geliştirmiştir (http://www.tedsjkedi.webs.com/,9.5.2013). 

 
Avusturya Örneği:  Avusturya, kırsal turizmin Avrupa’da en iyi şekilde organize edilerek yürütüldüğü ülkelerin 
başında gelmektedir. Avusturya’nın dağlık yapısı bu ortamın dağ turizmi, kış sporları turizmi, kırsal turizm gibi 
turizm türleriyle çok canlı bir şekilde kullanılmasını beraberinde getirmiştir, Diğer bir ifadeyle bu ülkede kırsal 
mekân ile turizm arasındaki bağlar her zaman güçlü olmuştur (Cavaco,1995). Köylerde ve çiftlikler de 
sürdürülen kırsal turizm, özellikle büyük kent yakınları ile dağlık bölgelerde yaygınlık kazanır. Avusturya’da 
çiftlikler 109.000 turistik yatak sağlar ve bu rakam, ülkedeki tüm yatakların l/6’sını oluşturur. Çiftliklerin % 
7,5’i turistik konaklamaya açılmıştır, dağlık bölgelerde bu oranın çok üstüne çıkılır (Tarlak, 2007: 77). 
Avusturya’da örnek olarak, 36 köyü içine alan “yeşil köyler” örgütü çatısı altındaki köylerin hepsi belirli 
standartlara göre seçilmiştir. Ekolojik standartlar (hava kalitesi ve gürültü, birinci kalitede içme suyu, bisiklet 
parkurları, tarım ve ormancılığın gelişmiş olması, yerel çiftlik ürünlerinin satışı, boş zaman etkinliklerinin çevre 
dikkate alınarak planlanması vb.),  mimari standartlar (maksimum 3 kat, eski ve yeni konutların uyumu vb.), 
sosyal ve turistik standartlardır (köy nüfusunun en çok 1500 kişi olması, ikinci  konutlar oranının % 25’i 
geçmemesi, büyük oteller yerine küçük oteller, turizmi seven köy toplumu, turistlerin gereksinimlerini 
karşılayacak alt yapı vb.) (Williams and Shaw 1996).  Ayrıca ortalama olarak her beş Avusturyalı’dan birinin 
tatilini kırsal bölgelerde geçirmesiyle kırsal turizm, Avusturya’da gelişmiş bir turizm türü olduğunu 
kanıtlamaktadır (Tarlak,2007: 77; Cavaco,1995). 

 
Bulgaristan Örneği: Bulgaristan köyleri, gelenek ve tarihlerini günümüze kadar taşımış yerleşim yerleridir. 
Celina ilçesinde LEADER programı vasıtasıyla ilçeye dairesel yapıya sahip bir pazar yeri kurulmuştur. Evler tek 
kat halinde inşa edilmiş, ülkenin mimari yapısını sergilemektedir. Bölgede çeşitli rafting, safari, kuş gözlemciliği 
ve mağaracılık gibi kırsal, eko turizm aktiviteleri de bulunmaktadır (Şerefoğlu, 2009:76) 
 
Finlandiya Örneği:  Finlandiya, nüfusunun önemli kısmı kırsal alanda yaşayan ve AB’deki en fazla kırsal alan 
özelliği gösteren ülkedir. Bunun yanı sıra, kentte yaşayanların çoğu kendi kırsal alanlarını yönetirler ve/veya 
kısmi zamanlı kırsal uğraşlara sahiptirler (Roberts and Hall,2003; Şerefoğlu, 2009: 68-69). Finlandiya’daki 
kırsal turizm gelişimi 1980’li yıllara dayanmaktadır. Bu yıllarda "Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı" ve 
"Kırsal Yayım Merkezleri Derneği" kırsal alanda yaşayan kadınları kırsal şenlik, gıda ve gelenekler üzerine 
eğitmeye başlamış ve tarımsal aktiviteler farklılaştırılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda finansal sistem;  kırsal 
kulübeler ve diğer aktiviteler gibi yerleşim yerleri inşa etmeyi, turizm içerisinde farklılaştırmaya gitmek isteyen 
çiftçileri desteklemiş ve 1985’li yıllarda 1.000 kadar kırsal turizm girişimcisi ticari şirketlerini  (%70’nin bir 
çiftli ği bulunmaktadır) kurmuştur. Kurulan bu turizm şirketleri toplam ekonomi içerisinde %16’lık bir gelir 
payına tekabül etmektedir. 1998 yılından itibaren ise, “Kültür Kırsal Turizm İçin Güç” isimli ulusal bir proje 
başlamıştır. Kırsal alanlarda yapılan bir araştırma; geleneksel peyzaj, çevre, binalar ve içleri, tarih, kırsal turizm 
hizmetleri, gıda ve yerli mimari, mobilya ve tekstil kullanımının analizini içermektedir. Bu tür alansal çalışmalar 
kırsal kültürün sürdürülmesi ve gelişimine yardımcı olması için faydalı bir araç olarak Finlandiya’da 
görülmektedir. Finlandiya'da 2000 yılında çiftliklerin %3,8’inde ( 3032 işletme) turizm hizmetleri verilmektedir. 
Yine Finlandiya’da toplamda 1753 işletme tatil evi olarak kiralanmakta, 509 işletme diğer konaklama hizmeti 
sunmakta, 330 işletme restoran ve kafe hizmetleri sunmakta, 471 işletmede diğer yiyecek hizmetleri 
sunulmaktadır (Şerefoğlu, 2009: 68-69). 

 
Fransa Örneği:  Fransa’da 1970’li yıllardan itibaren devlet ve yerel yönetimlerin kırsal düzenleme konusunda 
uyumlu çalışmaları ve eşgüdüm girişimleri sonucunda; “Yeşil Tatil Köyleri” ve “aile pansiyonları” 
oluşturulmuştur. Bunların yanı sıra, l976’dan itibaren “pansiyon köyleri” formülü uygulamaya konmuş ve 
ülkenin mimari varlığı canlandırılmıştır (Tarlak, 2007: 63). Köylerin ilk yapısı; ana caddesi, alışveriş meydanı, 
kilisesi, pansiyonları veya hanlarıyla korunmaktadır. Dağ ortamında yer alan bazı köylerin çevresindeki kayak 
pistleri, kış sporları imkânı sağlamaktadır. Bu yerler turistik mekân olarak iki kutuplu (köy ve kayak pistleri), 
çok işlevli (tarım ve yaşayan el sanatları) ve dışa açık yapılarıyla dikkatleri çekerler. O yüzden, köylerin 
özgünlüğünün korunmasını sağlamak üzere çekiciliklerin arttırılmamasına çalışılır. Örneğin Savoie Köy 
istasyonları Birliği yerel yatak sayısını kentli nüfusun en fazla altı katı olarak belirlemiştir. Böylece köylerin 
konuk etme kapasitesi sınırlandırılmış, turist yoğunlaşmasından kaçınılmıştır. Ayrıca Fransa’da, özel bileşik 
turlar (tren + bisiklet + patika yollarda yürüyüş) birçok bölgede organize edilmektedir. Kırsal yollarda uzun yaya 
yürüyüşleri gerçekleştirilmekte ve yürüyüş ağı için özel rehberleri bulunmaktadır. Bu kapsamda kırsal alanlarda 
kır evleri yoğun olarak Ile de France, Normandie ve Lyon’da toplanmıştır. Buralarda eski kır evlerinin 
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restorasyonu yapılarak, ikinci eve dönüştürülmesi çok yaygındır ve bir bölgede eski ev kalmayınca, bu kez talep 
çiftlik evlerine kaymaktadır (Tarlak,2007: 63-65).  

 
Güney Afrika Örneği:  Yapılan bir çalışmada turizm girişimcilerinin karşı karşıya oldukları sorunlar 
belirlenmiştir. Buna göre bölgede bulunan turizm girişimcilerinin karşı karşıya oldukları sorunlar; finans, 
deneyim eksikliği, bilgi eksikliği, pazarlama becerisi eksikliği, destek eksikliği, finansman kurumları tarafından 
turizm sektörünün yüksek riskli bir sektör olarak görülmesi, şeklindedir (Saayman and Slabbert, 2001). 

 
İngiltere Örneği:  İngiltere’de kırsal turizm, en fazla West Country’de yaygınlık gösterir ve bölge tatile çıkan 
Britanyalı’ların % 75’ini, yabancı turistlerin de % 50’den fazlasını çekmektedir (Özgüç,1998). Bu kapsamda 
kırsal turizmle ilgili örneklerden ilki 1985 yılında Galler bölgesinde “Galler Gelişme Konseyi” tarafından 
uygulanan doğa ziyaretleri, kuş izleme, tarihle ilgili kurslar, peyzaj,  çiftlik ziyaretleri, pazarlar, su 
değirmenlerinin açılışı, ormanlara özgü  sergiler, rafting, trekking, dağ bisikleti, kule turları, tarihi yeniden 
keşfetme şeklinde başlatılan festival programı gibi etkinlikleri içeren başarılı bir kırsal turizm programıdır 
(Woodruff 1997). Kırsal turizme açılacak köylerin ortalama 1.000 nüfuslu olması, bakanlık tarafından 
uygunluğu saptanmış en az 20 yatağın bulunması, koordinatörlerin oluşturulması, çevreyi tanıyan rehberlerin ve 
eğlence animatörlerinin görevlendirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca köyleri ziyaret edecek turist sayısının, misafir 
ve ev sahipleri arasında kişisel ilişkilerin kurulabilmesi açısından ortalama 14 kişiyi geçmemesi kuralına 
bağlanmıştır. Bu kapsamda yerel halka, girişimciliğe özendirme çalışmaları kapsamında eğitim sunulmuştur. 
Bunun yanında kırsal turizm etkinliğinin tanıtımı için dergilerde reklam kampanyası (özellikle 45 yaşın 
üstündekiler hedef alınarak) ve fuarlara katılma, köy tanıtım broşürlerinin yayınlanması sağlanmıştır. Bu 
bakımdan köy tatilleri programları kapsamında 6 köyü içeren bir proje hazırlanmıştır. Galler’deki bu deneyim 
hakkında, ilk senenin sonunda, 6 köyün koordinatörlerine anket uygulanarak görüşleri alınmıştır. Bu etkinlik 
programında; cuma akşamı çiftlikte veya köy konağında verilen bir yemek, cumartesi günü rehberler eşliğinde 
çevre turları, ilgi alanlarına göre yerel etkinlikler (el sanatları gibi) sunulmakta, tatil, pazar günü öğle yemeği ile 
sona ermektedir. Tüm yemekler, yerel ürünlerden ve köy mutfağı örneklerinden oluşmaktadır (Tarlak, 2007:  78-
79). 

 
İrlanda Örneği: İrlanda’da faaliyet gösteren Teagasc, ülkenin çiftlik danışma kuruludur ve kırsal ve çiftçi 
topluluğuna tavsiyede bulunmakta ve eğitim sağlamaktadır. Bölgede, kırsal turizmde kendin pişir kendin ye, 
yatak ve kahvaltı, yürüyüş yapma, olta balıkçılığı ve ziyaretçi çekme aktivitelerini içeren alternatif girişimcilerin 
kurulması için web sayfasından bilgi akışı sağlamaktadır (Anonymous 2004). 

 
İspanya Örneği:  İspanya’da son yıllarda iç bölgelerdeki kırsal alanların ve özellikle de dağlık alanların turizme 
açılma yolunda ilerledikleri görülmektedir (Cavaco,1995). İspanya’da kırsal turizm konusunda yerel halk ve 
girişimciler için kırsal turizm ve çevre eğitimi verme, geleneksel el sanatlarını destekleme, yeni işler ve ürünler 
sağlama, halk kültürünü turistik sunuma hazır hale getirme, doğal çevreye uygun spor dalları geliştirme ve 
doğanın keşfi için rekreatif bölge düzenleme, küçük şatoları ve köy evlerini yeniden düzenleme gibi çok 
sayıdaki konunun hepsi kırsal turizmin etrafında, onun gelişmesini sağlamak üzere bir zincirin halkaları gibi 
birbirine bağlanmıştır (Tarlak, 2007: 74). İspanya’da Endülüs, önemli kırsal turizm merkezlerinden biridir. Bu 
bölgede devlet çevre koruma konusunda oldukça hassas olup, arazinin %17’si doğal park olarak ilan edilmiştir. 
Kırsal turizm kapsamında ziyaretçilere kamp yapma, ata binme ve atlı gezi, doğa yürüyüşü ve dağ bisikleti gibi 
olanaklar sunulmaktadır (Morgül, 2006: 74).  
 
İtalya Örneği: İtalya’da kırsal turizm, çiftliklerle yakından ilişkili olduğu için daha çok tarımsal turizm veya 
çiftlik turizmi adıyla anılmaktadır. 1980’li yılların sonlarına doğru yeşil turizm içinde tarım turizmi gelişmiştir. 
Bu; kırsal peyzajı seven, kır kültürünün zenginliğine ve el sanatlarına ilgi duyan ve değişik mutfakları tatmaya 
meraklı kişilerin oluşturduğu bir turizm türü olmuştur. Örnek olarak; Emilie Romagne, Alto Adige/Bolsano, 
Tuscany, Umbria, Puglia gibi farklı bölgelerinde de yapılan tarımsal turizm, çiftlik ürünlerini en iyi biçimde 
değerlendirme aracı olarak görülmüştür (Soykan 2000). Latiom bölgesindeki bir çiftlikte ise; ziyaretçilere çiftlik 
kampinginde konaklama, atla gezinti, gölde balık avı olanakları sunulmaktadır. Sardunya Adası’ndaki bir 
çiftlikte ise, üzüm, zeytin ve meyve yetiştiricili ğinin yanı sıra, restoran ve konaklama hizmeti verilmekte, çiftlik 
ürünlerinin direkt satışı yapılmaktadır. Pouilles’deki bir çiftlikte 80 masalık restoran ve 8 yataklı konuk evinin 
ziyaretlere açılmasıyla, sebze üretimi çoğalmış, böylece tarımsal kaynaklı kazanç artmıştır. 1990’larda İtalya’da; 
6.800 çiftlik, 9500 kırsal bina ve 90.000 yatak hizmet vermekteydi (Tarlak,2007: 72). Ayrıca İtalya'nın Rimini 
şehrinde Fattorie faggioli çiftliği; 25 yatak kapasiteli 8 odadan oluşmakta ve  oda isimleri; yaz, kış, sonbahar, 
ilkbahar, hava, su, toprak ve ateş olup, oda dekorasyonları bu konseptlere göre dekore edilmiştir. Çiftlikte 
üretilen ürünlerin katma değerini artırarak ürün çeşitlendirmesi yapılmaktadır. Örneğin kirazın reçeli, likörü, 
meyve suyunun yapılması gibi (http://est.ua.gov.tr,6.5.2013). İtalya’da Alplerin eteklerinde Bormida vadisinde 
gerileyen tarım karşısında, yörede şifalı bitkileri yetiştirmek üzere bir kooperatif kurulmuş, üretilen 19 çeşit bitki 
yağı ve kurutulmuş şifalı otlar için organik üretim sertifikası alınmış ve satışa sunulmuştur. Ayrıca aromatik 
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terapi eğitim kursları verilmektedir. Sonuçta; terk edilmiş tarım arazileri işlenmeye başlamış, yöre turizmine 
katkıda bulunulmuş, yerel üreticiler arasında girişimcilik ve dayanışma gelişmiştir (Rural Europe, 6.11.2000 ). 

 
Japonya Örneği: Küresel ticaretin liberalizasyonu sonucu rekabet şansını yitiren ve nüfusu giderek azalan 
alanları canlandırmak için Japon hükümeti de kırsal turizme önem vermektedir. Ülkede kırsal turizm 
kapsamında günübirlik ve yatılı ziyaretçiler elma, armut, çilek ve üzüm gibi tarım ürünlerini kendileri 
toplamaktadırlar. Japonya’da Leisure Development Center tarafından yapılan bir araştırmada kırsal alanları 
tercih edenler; profesyoneller, öğrenciler, firma yöneticileri, yüksek eğitim düzeyine sahip kişiler ve büyük 
şehirde yaşayan kişilerdir (Morgül, 2006: 75). 

 
Letonya Örneği:  Kırsal turizm alanındaki gelişme, 1993 yılında Kırsal Turizm Derneği’nin kurulması ile 
başlamıştır. Dernek, kırsal turizmde ürün gelişimi, kalite kontrol ve sınıflandırma, eğitim ve danışmanlık 
sağlama, promosyon ve pazarlama (broşürler, haritalar, internet) ve üyelerin çıkarları için lobi yapma 
faaliyetlerini yürütmektedir (Şerefoğlu,2009:76). 

 
Macaristan Örneği:  Ülkede çok sayıda gölün yer aldığı Lake District bölgesi önemli bir turizm bölgesidir. Göl 
kenarındaki ağaçların altında büyükbaş hayvanlar ve gölde su sporu yapmak için jetskiler kullanılmaktadır. 
Ayrıca eski devirlerde maden ocağı olarak kullanıldıktan sonra terk edilen birçok mağarada yapılan sesli, ışıklı 
ve görsel animasyonlar yer almaktadır. Ayrıca birçok tarihi şato günübirlik olarak turistler tarafından ziyaret 
edilmektedir. Yabancı turistler ise daha çok Balaton Gölü civarında organize edilen atlı gösteriler ile folklor 
programlarına katılım göstermektedirler (Akça, 2004: 66-76). 

 
Romanya Örneği:  Romanya'nın kuzeyindeki Suceava bölgesinde 'Ancuta Inn ' adlı tarihi iki katlı bir han 
restore edilip geleneksel olarak kullanılmış alet ve eşyaların sergilendiği ve ayrıca yöresel yemeklerin 
yenilebildiği bir lokantaya dönüştürülmüştür. Vatro Dornei civarında bir dağ köyündeki bir çiftlik 2001 yılında 
60 kişinin konaklayabileceği bir çiftlik pansiyonuna dönüştürülmüştür. Çiftlikte yetiştirilen ürünler ile yapılan 
yöresel yemeklerin sunulduğu bir lokantası da bulunmaktadır. Aynı köyde bir çiftçi de evini müzeye 
dönüştürerek bölgede eskiden tarımda ve el sanatlarında kullanılmış tarihi eşyaları sergilemektedir 
(www.kirsalturizm.com, 5.5.2013). 

 
Sırbistan Örneği:  2011 yılında UNWTO Hibe Programı kapsamında kırsal turizm giri şimciliğinin 
desteklenmesi faaliyetlerine odaklanmış olan Sırbistan Kalkınma Master Planı onaylanmış ve Sırbistan’da turist 
akışlarını arttırmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bunun için kırsal turizm tesislerinin kalitesini yükseltmek, 
rekabet gücünü arttırmak, küçük ürünlerin genişletilmesine (konaklamalar gezilen ve görülen şeyler gibi) 
çalışılmıştır. Bu kapsamda broşür ve promosyon malzemesi, web sitesi geliştirme, stantlar, tabela vb, kuş 
gözlemciliği, yaya yollarının haritalanması gibi turizm ürünlerinin geli ştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır 
(http://cooperation.unwto.org,9.5.2013). 

 
Yeni Zelanda Örneği (Wairarapa) : Önceden koyun yetiştirilen Wairarapa bölgesinde kırsal turizm ve kırsal 
turizm girişimciliği konusunda gelişmeler sağlanmıştır. 2001 yılında yapılan bir çalışmada bölgesel olarak 
turizm girişimciliği faaliyetleri arasında; oda kahvaltı sunulan evde konaklama (ev ve çevresindeki arazi), motel 
ve  pansiyonlar, restoran, cafe ve barlar, turistik macera faaliyetleri ve çekicilikler, sanat/el sanatları ve hediyelik 
eşya mağazaları, yerel tur operatörleri ve seyahat acentesi, oteller, kamp alanları, ulaşım operatörleri ve kiralık 
araçlar ve üzüm bağları yetiştiricili ği sayılabilir. Bir girişimci faaliyetlerini şu şekilde belirtmektedir “ Yüzden 
fazla yerel tedarikçimiz var ve bunlar ağırlıklı olarak gıda ve içecek ile ilgilidir. Aslında biz en kaliteli malzeme 
ile çalışıyoruz. Örneğin; çay, şarap, çikolata, geyik eti vb. ürünlerin en kaliteli olanlarını tedarik ediyoruz.”  Yeni 
Zelanda’daki hükümetin turizme yönelik faaliyetleri, uzun vadede sürdürülebilir turizmin gelişiminin 
sağlanmasına yöneliktir. Bu faaliyetler,  bölgesel altyapının geliştirilmesi, doğal çevrenin korunması, küçük iş 
geliştirme için kurumsal destek oluşturulması ve mali destek, özel etkinlikler için destek (örneğin şarap ve 
yemek festivali) ve bölgesel turizm tanıtımı şeklindedir. Girişimciliğin desteklenmesi de hükümetin kararları 
arasında yer almaktadır.  Yapılan bir araştırma, bölgedeki yerli girişimcilerin net bir iş vizyonuna sahip oldukları 
ve daha az dış yardım beklediklerini ortaya çıkarmıştır. Yabancılar ise yeni ve yenilikçi iş fikirlerine sahip 
olmakla birlikte mali kaynak yönünden de bölgedeki turizmin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca 
turizmin şekillenmesinde bölgedeki kadınların da önemli bir rolü bulunmaktadır. Kadınlar ekonomik ve sosyal 
konumlarını iyileştirmek için yaratıcılıklarını kullanarak girişimciliği bir fırsat olarak görmektedirler 
(Ateljevic,2009). 

 
4. Türkiye’de Kırsal Turizm Çalı şmalarına Örnekler 

 
Türkiye; sahip olduğu tarih, kültür, sanat, doğal güzellikler, gastronomi, folklor ve insanları ile aynı coğrafyada 
bulunan ülkelere göre eşsiz bir üstünlüğe sahiptir. Bu potansiyeli, sürdürülebilir turizm ilkesi de dikkate alınarak 
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daha iyi yönetmek için turizm sektöründe üretim, yönetim ve uygulama süreçlerini de kapsayan “Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013” hazırlanmıştır. “Stratejik plan ile alternatif turizm türlerinden 
öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla 
turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi hedeflenmiştir” (Kültür ve Turizm, 2007,35).  Kırsal turizmi 
geliştirme, stratejik planda üzerinde durulan önemli bir konudur. Türkiye, kırsal kalkınmayı sağlama amacıyla 
diğer tarımsal destekler yanında kırsal turizme de destek vermektedir. Bu kapsamda AB ve Türkiye’nin 
katkısıyla oluşan TKDK (Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), kırsal turizm yatırımlarını 
desteklemektedir (http://www.tkdk.gov.tr.05.05.2013). Ayrıca 26 bölgede faaliyete geçen Kalkınma Ajanslarının 
destek verdiği bir sektör de turizm sektörüdür (http://www.gmka.org.tr. 05.05.2013).   

 
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde büyük kentlerin veya gelişmiş turizm merkezlerinin yakınındaki bazı 
köyler günümüzde keşfedilerek, ziyaretlere konu olmaya başlamıştır. Bu köylerin çoğu hafta sonu 
yürüyüşlerinde gezi güzergâhı üzerinde oldukları için uğranılan, çevrelerinde piknik yapılan, kır lokantasında 
yemek yemeye gidilen yerlerdir.  Ancak tesadüf, merak, tavsiye gibi motivasyonlarla yapılan günübirlik köy 
ziyaretleri, tam anlamıyla kırsal turizm sayılamaz. Yabancı turistlere yönelik, doğrudan bir köye rezervasyon 
yapılarak köy evlerinde konaklama hizmeti verilen ve köy halkının geçimini turizmden sağladığı köy sayısı ise 
çok azdır ( Soykan, 1999 ). 

 
2007 yılında Manisa’da kurulan “Kırsal Turizm Derneği,” köylerde ve kasabalarda kültürel mirasın, geleneksel 
el sanatlarının, doğal güzelliklerin ve tarihi eserlerin korunarak kullanılması, eko turizm, tarım turizmi, çiftlik 
turizmi ve köy turizmini kapsayan kırsal turizmin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin sağlıklı üretimi, 
ambalajlanması ve pazarlanması konusunda yerel halkı bilgilendirerek iş ve gelir imkanlarının artırılmasını 
amaçlamıştır (http://www.kirsalturizm.com, 5.5.2013). Üniversitelerden ve Avrupa Birliği projeleri ile yurt 
dışından bilgi desteği alınarak, kırsal turizm stratejisi oluşturulması, kırsal yerleşimlerde ev pansiyonculuğunun 
ve çiftlik turizmi alt yapısının geliştirilmesi konularında eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda girişimcilerin 
tanıtımının yapılması konusunda fuarlarda stant açılması, yazılı ve görsel basın ile iletişim kurularak kırsal 
turizm sektörünün geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Dernek “Kırsal Turizm Girişimci Rehberi” 
hazırlayarak ülkemizdeki kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek odalarının sektörün geliştirilmesi 
konusunda işbirliği yapmalarına, girişimcilerin ve çiftçilerin ise kırsal turizm sektöründe başarılı olmalarına 
yardımcı olacak bir bilgi kaynağı ortaya koymuştur. Manisa’da Spil dağı, Yunt dağı ve Bozdağlar’da bulunan 
köylerin civarında kırsal turizm girişimcileri için uygun fırsatlar bulunmaktadır. Doğal güzellik, tarımsal ürün 
çeşitlili ği, geleneksel kültür ve tarihi eserler açısından zengin olan bölgenin girişimciler için yeni bir yatırım 
konusu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (http://www.manisainternethaber.com/ ,6.5.2013). “Kırsal 
Turizm Derneği”nin 2008 yılında hazırladığı ve Avrupa Birliği fonlarından Leonardo Da Vinci ortaklığı 
kapsamında desteklenen “Ekonomisi Zayıf Olan Bölgelerde Kırsal Turizmin Geliştirilmesi İçin Gerekli 
Girişimcilik Nitelikleri” projesi ile Bulgaristan’ın koordinatörlüğünde ve Türkiye, İtalya, Romanya ortaklığında 
çalışmaların yapılması planlanmıştır. Proje, ortaklarının kırsal turizm alanında girişimciliğin desteklenmesi 
konusunda bilgi ve uygulamalarının paylaşımını kapsamaktadır. Bu proje sonucunda, kırsal turizm alanındaki 
girişimciliğin teşvik edilmesi ve girişimcilerin yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında; 
ortak ürünlerin ortaya çıkarılması, rehber tanıtıcı kitapçıkların oluşturulması, ortak bir web-sayfasının 
hazırlanması, kırsal turizm girişimciliğinin iyi örneklerinin sunulması, ekonomisi zayıf olan bölgelerde 
girişimcilik aktivitelerini geliştirmek için kariyer merkezlerinin kurulması, yerel medya ve internet ortamında 
faaliyet sonuçlarının duyurulması eylemleri yer almaktadır. Ayrıca kırsal turizm alanındaki bilgi ve 
deneyimlerin paylaşılması, projede yer alan katılımcılar için yabancı dilde iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, 
kırsal turizm alanında eğitmenlerin, yöneticilerin ve danışmanların kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. 
Proje, 2009-2010 yıllarında Türkiye, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’da uygulanmıştır.   

 
Diyarbakır’da Eğil Kaymakamlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birlikte “Ekoturizm ve Turizm Altyapısının 
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Eğil Baraj Gölü çevresine Bungalov tipi evler inşa etmiş ve bu projede ilçe 
gençlerini turizm ve müşteri hizmetleri alanında eğiterek oluşturulacak mekânlarda doğal dengeye zarar 
vermeyecek küçük işletmeler açmıştır.  Proje ile, gençleri burada istihdam etme, kırsal alandan kentlere olan 
göçün engellenmesine katkı sağlama, ilçede bir çevre bilinci oluşturma, bu güzellikleri gelen misafirlere aktarma 
ve baraj gölünün kirlenmesini engelleme amaçlanmıştır (Karakaş, 2012: 8-17). 

 
Eski bir Rum köyü olan Şirince, yaklaşık 10-15 yıldır kırsal turizmle iç içedir. Kültürel mirası ve halkın turizme 
olumlu bakış açıları, coğrafi konumun sağladığı avantajlar, köyü kırsal turizmde bölgenin en tanınmış köyü 
yapmıştır. Köyde halen bazı Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir ve burada imal edilen ve 
pazarlanan değişik şarap türleri Türkiye çapında ün kazanmıştır (Ün vd,2012:348). 
 
Mumcular’da kırsal turizm modeli kurmak amacıyla Mumcular köylerinde incelemeler yapılmış ve sonuç olarak 
belli özellikleri (zeytin, halıcılık, dağ köylerinin doğa ile bağı, kırsal özeliğini kaybetmemiş olması, vb.) ile 
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kırsal turizme uygunluğu tespit edilmiştir. Mumcular’da yapılan kırsal turizm aktiviteleri; halı ve el sanatları 
festivali, zeytin festivali, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, çiftçi tezgâhları, hobi bahçeleri, deve güreşleri ve 
kampçılık faaliyetleri şeklindedir (Ün vd, 2012: 348). 
 
Isparta’da kırsal turizme yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bunların en güzel örnekleri arasında Davraz 
Dağ Evleri gelmektedir. 2006 yılında hizmete açılan bu evler, yörenin mimari özellikleri dikkate alınarak inşa 
edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesi ile bölgede köy pansiyonculuğunu geliştirmenin yanı sıra, otel 
ve motel gibi konaklama tesislerinin çoğalması ve turizmin hizmetine sunulması amaçlanmıştır. Bunun yanında 
doğal bitkilerden elde edilen ürünlerle kışlık besinlerin hazırlanması, saklanması, el işi ürünlerin hazırlanması ve 
sergilenmesi gibi aktivitelerle turizmin on iki aya yayılması düşünülmektedir. "Davraz Dağı Kış Sporları Turizm 
Merkezi’nde" yer alan otellerde konaklayan kayak severler köy evlerinde akşam yemeği yemektedir. Yerli ve 
yabancı turistlere yöresel yemeklerin yanı sıra; ceviz, yumurta, peynir, pekmez, süt, badem gibi köyde üretilen 
gıdalar da sunulmaktadır. Köy evleri günübirlik ziyaretçilerin dışında, bir gün konaklamalı tur 
organizasyonlarına da hizmet vermektedir. Ayrıca köy halkının bir bölümü de ürettikleri ürünleri köyden geçen 
karayolu boyunca turistlere ve günübirlik ziyaretçilere pazarlamaktadır. Bu durum, aynı zamanda üreticinin 
hiçbir aracı ile muhatap olmadan kendi ürününü pazarlayabilmesi bakımından önemlidir. Tüketiciler açısından 
ise, satın alacağı ürünü birinci elden üretildiği mekânda satın alabilmenin ayrıcalığını yaşamaları sağlanmaktadır 
(Ceylan ve Demirkaya,2008:88,90). 
 
5. Sonuç  
              
Ekonomik, sosyal ve teknolojik değişmeler nedeniyle turizm anlayışında köklü değişmeler gerçekleşmiş, kitle 
turizmi yanında alternatif turizm çeşitleri de önem kazanmıştır. Bunlardan biri de kırsal turizmdir. Kırsal turizm, 
tabiattan ve kırsal yaşam tarzından hoşlanan, serbest zamanlarını kırsal yöreleri ziyaret ederek geçiren ve 
buralarda üretilen turistik mal ve hizmetleri satın alarak tüketen turistlerin tercihi olarak tanımlanabilir. Kırsal 
alandaki doğal, kırsal ve kültürel mirasın tarım dışında turizm için değerlendirilmesi, yöre halkının istihdamına, 
kırsal alanda çalışan insanlara tarım dışında ek gelir sağlayarak yöredeki gelir seviyesinin yükselmesine ve 
böylece ekonomik açıdan yerel kalkınma düzeyinin artmasına yol açacaktır. Bu fırsatın farkına varan İngiltere, 
Fransa, İtalya gibi gelişmiş ülkeler yanında gelişmekte olan ülkeler de kırsal turizme önem vermekte ve bu 
konudaki çabalar merkezi ve yerel otoriteler tarafından desteklenmektedir. Desteklerin bir kısmı bu yörelerde 
girişimciliğin geliştirilmesi ile ilgilidir. Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye de sahip 
olduğu doğal, kültürel ve kırsal mirastan en iyi biçimde yararlanmak için çeşitli politikalar 
geliştirmiş/geliştirmektedir. "Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013" isimli belgede, 9. Plan dönemi 
süresinde yapılacak çalışmalara yer verilmiştir.  Kırsal kalkınma ve kırsal turizm ile ilgili desteklerin bir kısmı 
Dünya Bankası ve AB fonlarından sağlanırken (TKDK ve Kalkınma Ajansları) bir kısmı da merkezi hükümet ve 
diğer yerel  kaynaklar tarafından finanse edilmektedir. 
 
Tüm dünyada gerek turizm, gerek tarım ve sanayi yatırımlarının başarılı olması için, iyi yetişmiş, uzağı 
görebilen ve karlı biçimde işletmesini yürüten girişimcilere ihtiyaç vardır. Kırsal turizm girişimciliği aynı 
zamanda kadın girişimci sayısının en çok olduğu girişimcilik dallarından biridir. Kırsal alanda kırsal turizm 
faaliyetlerinin desteklenmesi ve girişimcilik faaliyetlerinde başarının sağlanabilmesi için kırsal turizmin geliştiği 
yörelerde özellikle ev hanımlarının el becerileri geliştirilmeli ve yöresel yemek yapmaları teşvik edilmelidir. 
Ayrıca, aile pansiyonu işleten ve arazisini turizm ve tedavi amaçlı kullandıran işletmeler de devlet tarafından 
desteklenmelidir. Türkiye’de kırsal turizmin gelişimi için turizme açılacak olan köyler, kırsal faaliyetleri 
içermenin yanında kültürel öğeleri de taşıyarak turizm için cazibe merkezleri haline dönüştürülebilir. Böylece, 
gerek yöredeki kaynakların ön plana çıkarılması, gerekse girişimciliğin teşvik edilmesi önem kazanmaktadır. 
Özellikle sosyo kültürel gelişimin yeterince sağlanamadığı bazı yerlerde kırsal turizm girişimciliğine yönelik, 
gerek rehberlik yapma konusunda halkın aydınlatılması, gerekse çeşitli teşvikler hakkında bilgi verilmesi, halkın 
girişimciliğe olan ilgi ve farkındalıklarını arttıracaktır. Planlama ve uygulama aşamasıyla ilgili her türlü 
çalışmada köy halkının işin içinde olması ve örgütlenmeleri için çeşitli oluşumların (dernek, vb) kurulması da 
önemli bir konudur. 

 
Kırsal turizme açılma konusunda festival gibi etkinliklerin yeri ve önemi de oldukça büyüktür. Bu kapsamda, 
kırsal alanlarda festival gibi etkinliklerin de yapılmasına imkan veren açık ve kapalı toplanma yerleri inşa 
edilebilir, yöre kültürünü anlatan ve yörenin geçmişini yansıtan eserlerin bulunduğu kültür müzeleri yapılabilir 
ve bunun yanında  yöresel yemeklerin sunumu gerçekleştirilebilir. Yerel mimariye özgü yapıların 
gerçekleştirilmesi ve restorasyon ile bazı yerlerin turizme kazandırılması da önemlidir. Ancak kırsal turizmi 
geliştirme çalışmalarının doğaya en az zarar verecek şekilde düzenlenmesi, sürdürülebilir turizm ilkesinin asla 
ihmal edilmemesi gerekir.  Bir yörede kırsal turizmin ve kırsal turizm girişimciliğinin gelişmesinin en önemli 
unsuru, etkin bir tanıtımla yörenin tanıtılması, doğayı ve doğada yaşamayı seven turistlerin o yöredeki turistik 
mal ve hizmetleri talep etmesidir. Bu olmadığı takdirde tüm çabalar boşa gidebilir. Çünkü kırsal turizme açılan 
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bir yörede, yeterli ölçüde talep olmazsa girişimler kar edemez ve işletme kapanma zorunda kalır.    
 

Tüm dünyada kırsal turizme doğru yöneliş  artmaktadır. Kırsal turizm Türkiye için de önemli bir  turizm 
alternatifidir. Çünkü Türkiye, kırsal turizm talebine cevap verebilecek ve avantajlarından fazlasıyla 
yararlanabilecek eşsiz potansiyele sahiptir. Dünya ve Türkiye’de kırsal turizmle ilgili çalışmalar Orta Asya’daki 
ülkeler için de bir model olabilir. 
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Özet 

Bu çalışma, Kırgızistan’da faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin insan kaynakları yönetimi (İKY) fonksiyonlarına ilişkin 
sorun algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, KITİAD (Kırgızistan-Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği) 
üyesi işletmeleri kapsamakta ve bu işletme yöneticilerinin sorun algılarıyla  sınırlı bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama, 
soru formu yöntemiyle gerçekleştirilmi ştir . Toplanan veriler SPSS ortamında analiz edilmiştir. ANOVA testi sonucunda 
elde edilen bulgular incelenmiş ve işletme demografilerine göre İKY Fonksiyonlarına ilişkin algılanan sorunlarda farklılığa 
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rastlanmamıştır. Korelasyon analizi ile ulaşılan bulgularda ise,  İK planlaması ile performans değerlendirme fonksiyonu 
dışında, tüm algılanan sorunlar arasında büyük bir çoğuluğu güçlü olan anlamlı ilişki bulunmuştur. 
 
Anahtar Kavramlar:  İnsan kaynakları, İKY,  İKY Fonksiyonları, İKY sorunları; 
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1.Giri ş 
     
Başka insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve ek değer meydana getirmek amacıyla bir veya daha fazla 
girişimcinin risk üstlenerek bir iş fikrini hayata geçirmesiyle şekillenen işletme örgütlerinin, geleneksel ve temel 
bileşenleri, girişimcinin kendisi, emek,  doğal kaynaklar ve sermeyedir. Bu bileşenler üretim faktörleri veya 
işletme kaynakları olarak da ifade edilmektedir. Bu bileşenlerden girişimci ve emek, örgütün insan ve insan 
kaynakları boyutunu oluşturmaktadır. İnsanlar bireysel olarak güç yetiremedikleri konuları önceden bilerek ve 
tasarlayarak örgütlenip birlikte yapma ve başarma özelliğine sahiptir. Kaldı ki, toplumsal bir varlık olan insan 
örgüt içinde bulunma ihtiyacında ve zorundadır. Bu bağlamda insansız bir örgüt ve örgütsüz bir insan 
düşünülemez. Bu nedenle insan (kaynakları) örgüt için gerçek bir köşe taşıdır (Buhler, 2002: 13). Ancak 
örgütlerde, insanların farklılığı ve değişkenliği (davranışlarının öngörülemezliği) nedeniyle en sorunlu alanların 
insanların yoğun bulunduğu alanlar ve en zor çalışmanın da insanlarla çalışmak olduğu bir gerçektir. Bundan 
dolayı işletme örgütlerinde insan kaynaklarının yönetimi alanı, diğer alanlardan daha kolay ve sorunsuz bir alan 
değildir. Bu zorluk ve sorunlar işletmelerin İKY uygulamalarında açıkça ortaya çıkmakta, yeni çözüm arayışları 
konunun uygulayıcılarını meşgul ettiği kadar bilim çevrelerinin de ilgisini çekmektedir.   
 
Günümüzde İK kavramı, geleneksel personel kavramından farklı olarak sadece işgücü ve işgücü kaynağını değil 
(Sezer, 2013); bir örgütte fiili olarak çalışan insanlarla birlikte onların bilgi, beceri ve yeteneklerini de ifade 
etmekte ve aynı zamanda örgütün bilgi kaynağını da oluşturmaktadır. Bu nedenle insan (kaynakları) örgüt için 
stratejik bir konumdadır; gerçek bir köşe taşıdır. Bir çalışanın rakip işletmeye geçmesi, işletmenin bilgilerini de 
beraberinde götürmesi anlamına gelmektedir. Bu, yeni işletmeler için bir kazanç; çalışanın eski işletmesi için ise 
istenmeyen bir durumdur (Buhler, 2002: 4,12). İKY, bir örgütte çalışanların yönetimiyle ilgili felsefe, strateji, 
politika, prosedür program ve uygulamaları ifade etmekte; büyük ve küçük işletmelerde örgütsel performansı 
doğrudan etkilemektedir (Armstrong, 2008:8; Sims, 2002: 2).  Başka bir anlatımla İKY, bir örgütte insan 
kaynaklarına ilişkin faaliyetlerin, örgütsel stratejilerle uyumlu ve örgütsel performansa odaklı bir şekilde 
planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, uyumlaştırılması ve denetlenmesi süreçlerinin toplamı olarak da 
tanımlanabilir. Dolayısıyla  İKY, büyük veya küçük bütün örgütler ve işletmeler için geçerli ve gereklidir. 
 
İKY, büyük işletmelerde biçimsel (formal) ve kurumsal düzeyde iken, küçük işletmelerde biçimsel olmayan 
(informal) niteliktedir. Küçük işletmelerde İKY bölümü ve (genellikle) İKY uzmanları mevcut değildir (Burke, 
2011: 11). Büyük işletmelerin aksine küçük işletmeler, sınırlı maddi kaynaklarla yeni rekabetçi pazarlara girmek 
ve artan uluslararası rekabetle başa çıkmak durumundadır. Bu zayıflık ve dezavantaja karşın, küçük işletmelerin 
sahip-yöneticisi ile çalışanlar arasındaki yakın ilişkiler ve müşterilerle geliştirilen kişisel ilişki ve hizmetler 
önemli bir rekabet silahı konumundadır. Bu aynı zamanda büyük işletmelerin isteyip de yapamadıkları ve sahip 
olamadıkları önemli bir stratejik avantajdır. Ayrıca çalışanlarla kişisel ilişkiler, işletme sahiplerinin yetenekli ve 
etkili çalışanları -büyük işletmelerden daha fazla ücret vererek- işletmede tutmalarını da sağlamaktadır (Pride, 
Hughes ve Kapoor, 2010: 144-145).   
 
Literatürde İK ve İKY tanımlarında olduğu gibi, İKY konularıyla ilgili çeşitli yaklaşım ve sınıflandırmalar 
bulunmaktadır (Aykaç, 1999: 32). Bu yaklaşım ve sınıflandırmalardan birine göre,  İK ihtiyacının planlanması, 
İK örgütünün yönlendirilmesi, eğitim ve geliştirme, değerlendirme ve ücretlendirme, etkili çalışma ilişkileri 
geliştirme, örgütsel çevrenin geliştirilmesi ve analizi başlıca İKY konularını oluşturmaktadır (Schuler, 1981: 5’ 
den akt. Aykaç, 1999: 32-33). Başka bir kaynakta ise, insan kaynağını bulma ve seçme, geliştirme, çalışanlara 
maddi faydalar sağlama, güvenlik ve sağlık konuları İKY’nin birincil fonksiyonları olarak sıralanmaktadır 
(Buhler, 2002: 15). Kumar (2011: 13-14) daha sistematik bir yaklaşımla, İKY konularını yönetsel, işlemsel ve 
danışmanlık olmak üzere üç ana kategoride toplamakta ve ele almaktadır.  Yönetsel kategoride, planlama, 
örgütleme, yöneltme ve denetim faaliyetleri; işlemsel kategoride, istihdam geliştirme, ücretlendirme, çalışma 
şartları, motivasyon, personel kayıtları, endüstriyel ilişkiler ve ayırma faaliyetleri; danışmanlık kategorisinde ise, 
üst düzey yöneticilere ve bölüm yöneticilerine önerilerde bulunma yer almaktadır. Diğer bir kayağa göre ise, 
Yerel bir işletmede tipik İKY,  insan kaynaklarından etkili yararlanmak için, planlama, kadrolama, performans 
yönetimi, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme ve endüstriyel ilişkiler faaliyetlerini içermektedir (Dowling, 
Festing ve Engle, 2008: 3). Ancak bir işletmenin uluslararası nitelik kazanmasıyla birlikte İKY’nin uluslararası 
boyuta taşınması, temel İKY faaliyetlerinin ne olacağı konusunda fazla değişiklik göstermemekle birlikte, bu 
faaliyetlerin nasıl yapılacağı konusunda farklılıklar içermektedir.  
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İKY’nin uluslararasılaşması ile İKY faaliyetlerinin neler olacağı değil; hangi faaliyetlerin değişeceği ve 
genişleyeceği sorunu önem kazanmaktadır. Dowling vd. ne göre (2008: 2) insan kaynağının sağlanması, tahsisi 
ve kullanımındaki farklılaşma nedeniyle insan kaynaklarının tüm faaliyetlerinde de bir genişleme olmaktadır. 
Özellikle kültürel farklılıkların önemli bir sorun alanı olabileceğini belirtmek gerekir. Başka bir ülkede faaliyet 
gösteren işletmelerin uluslararası İKY’nde, yöneticiler başta olmak üzere insan kaynağını bulma, seçme ve 
yerleştirme, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, ücretlendirme, çalışma ilişkileri, iş güvenliği ve 
sağlık,  resmi tatil uygulamaları gibi konularda çeşitli farklılıklar ve özel durumlar söz konusu olabilmektedir 
(Bayraktaroğlu, 2006: 236-246). Bu farklılıklar önceden belirlenip gerekli önlemler alınmadığında ise, İKY 
uygulamalarında önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. İşletme stratejilerine uyum sağlama ve desteklemede 
yetersiz kalan bir İKY, işletmenin örgütsel performansını olumsuz yönde etkilemekte ve başarısızlığa neden 
olmaktadır. Buraya kadar yapılan açıklamalar ışığında, araştırmada esas alınacak İKY uygulamalarına ilişkin 
sorun alanları, İK planlaması, İK bulma-seçme ve yerleştirme,  eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, 
ücretlendirme, kariyer geliştirme, çalışma ilişkileri ile çalışan sağlığı ve iş güvenliği olarak öngörülmüştür.  
 
2. Araştırmanın tasarımı ve yöntemi 
 
Araştırmanın amacı, KITİAD üyesi işletmelerde İK planlaması, İK bulma-seçme ve yerleştirme, eğitim ve 
geliştirme, performans değerlendirme, kariyer geliştirme, ücretlendirme, çalışma ilişkileri ile çalışan sağlığı ve iş 
güvenliği alanlarında sorunlar yaşanıp yaşanmadığını, varsa bu sorunların ne düzeyde yaşandığını belirlemektir. 
Kırgızistan’daki işletmelerin İKY fonksiyonlarına ilişkin sorunları hakkında en azından sınırlı da olsa KITİAD 
işletmeleri örneği üzerinden bilgi üretilmesi ve  bunun ilgi duyanlara sunulması önem arz etmektedir. Araştırma, 
Kırgızistan’da faaliyet gösteren KITİAD üyesi işletmeleri kapsamakta ve bu işletme yöneticilerin sorun 
algılarıyla sınırlı olup aşağıdaki sorulara cevap bulmayı hedeflemektedir:  
 
Kırgızistan’da faaliyet gösteren KITİAD üyesi işletme yöneticilerinin kendi işletmelerideki İKY fonksiyonlarına  
ili şkin; 

• sorun ve düzeylerine ilişkin algıları nasıldır?  

• işletme demografilerine göre İKY fonksiyonlarına ilişkin sorun algıları farklılık göstermekte midir? 

• sorun algıları arasında bir ilişki var mıdır? 
Araştırmada, veri toplama aracı olarak soru formu yöntemi kullanılmıştır. Soru formuyla, işletmelerin 
demografik bilgileri ve İKY fonksiyonlarına ilişkin sorunlar ve sorun düzeyleri konusunda yönetici görüşleri 
toplanmış; SPSS ortamında analiz edilmiştir. İşletme demografilerine göre İKY fonksiyonlarına ilişkin algılanan 
sorunların farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde ANOVA testi; algılanan sorunlar arasında ilişki 
olup olmadğının belirlenmesinde ise Korelasyon analizi kullanılmıştır.  Bulgular yorumlanmış ve konu sonuca 
bağlanmıştır. Araştırmada uzman görüşüne başvurulmuştur.  
 
3.Bulguları 
 
Araştırmanın ana kitlesini KITİAD üyesi işletmeler oluşturmaktadır (N=80). Bu işletmelerden 32’sinin katılımı 
sağlanabilmiş ve iki soru formu değerlendirmeye uygun olmadığından analize dahil edilmemiştir. Analize dahil 
edilen işletme sayısı  30’dur (%37,5) .  Araştırma ölçeğinin güvenirlik analizi sonucu Cronbach’s alfa değeri 
0,89 bulunmuştur. Kolmogrov-Simirnov test sonucuna göre verilerin normal dağılıma uygun olduğu anlaşılmış 
ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için parametrik test olan Korelasyon analizi uygulanmıştır. 

3.1.Demografik bulgular  

Araştırma konusu olan işletmeler hukuki yapılarına göre sınıflandırıldığında; Limited  şirket % 40, Anonim 
şirket %30, şirket olmayan %3.3’tür.  Belirtmeyenler ise %26’dır. İşletmelerin kuruluş yılı itibariyle (yaşlarına) 
göre en çok 6-10 yaş aralığında yer aldıkları görülmektedir. Bunu 0-5 yaş grubundaki işletmeler izlemektedir.  
Araştırmaya konu olan işletmelerin yarısı küçük işletmelerden oluşmaktadır. İkinci sırada ise orta ölçekli 
işletmeler bulunmaktadır. Doğal olarak toplam sayısı 18 olan mikro ve küçük işletmenin 17’sinde İKY 
departmanı ve uzmanı yoktur yoktur. Sadece bir küçük işletmede İKY uzmanı vardır. Orta ölçekli ve büyük 
işletme sayısı 12’dir ve bunların 10’unda  İKY departmanı  ikisinde ise İKY uzmanı vardır (Tablo 1).   

Tablo 1. Hukuki yapı, yaş, ölçek ve İKY departmanı ve uzmanı olup olmama durumuna göre işletmelerin 
dağılımı 

İşletme Hukuki Yapısı İşletmenin Yaşı İşletme Ölçeği  
İKY Departmanı (İKYD) 
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ve 
Uzmanı (İKYU)  

Hukuki yapı Say
ı 

Oran Yaş Say
ı 

Oran Ölçek Sayı Oran İKY  Say
ı 

Oran 

Limited Ş. 12 %40,
0 

0-5 9 %30,
0 

Milro  3 %10,0 İKYD 
var 

10 %33,3 

Anonim Ş. 9 %30,
0 

6-10 14 %46,
7 

Küçük 15 %50,0 İKYU  
var 

3 %10,0 

Şirket değil  1 %3,3 11-15 5 %16,
7 

Orta 9 %30,0 Hiçbiri 
yok 

17 %56,7 

Belirtmemiş 8 %26,
7 

16-20 2 %6,7 Büyük 3 %10,0 -- -- -- 

Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 Topla
m 

30 100,0 Toplam 30 100,0 

 
Faaliyet konusu açısından ise, en çok işletme  %36,7 ile gıda üretimi ve pazarlama alanında  bulunmaktadır. 
Bunu %13.3 ile giyim ve perakende işletmeleri izlemektedir (Tablo 2).   

 
Tablo 2. Faaliyet konusuna göre işletmelerin dağılımı 

 

Faaliyet Konusu Sayı Oran Faaliyet Konusu Sayı Oran 

Gıda üretim ve 
pazarlama 

11 %36,7 İnşaat 5 %16,7 

Giyim 4 %13,3 Beyaz eşya ve 
mobilya 

3 %10,0 

Pearakende 4 %13,3 Diğer 3 %10,0 
Toplam 30 100,0 

 
3.2. Sorun alanları ve sorun düzeyleri 
 
İK Planlaması bakımından işletmelerin %40’ı orta düzeyde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yüksek düzeyde 
sorun yaşayan işletmelerin sayısı sekizdir. İşletmelerin %40’ı İK bulma, seçme ve yerleştirme konusunda orta 
düzeyde, buna yakın bir bölümü de (%30) yüksek düzeyde sorun yaşamaktadır.   İşletmelerin % 43’ü orta 
düzeyde eğitim ve geliştirme sorunları yaşadığını belirtmiştir. Yüksek düzeyde sorun yaşadığını ifade eden 
işletmelerin oranı %26,7’dir.     Performans değerlendirme konusunda, işletmelerin %43,3’ü orta düzeyde  sorun 
yaşarken, az sorun yaşayanlar bunu izlemektedir.  Ücretlendirme açısından işletmelerin % 40’ı sorun 
yaşamamakta ve ikinci sırada orta düzeyde sorun yaşayan işletmeler bulunmaktadır. Yüksek düzeyde sorun 
yaşayan işletme yoktur. Ancak üç işletme çok yüksek düzeyde sorun yaşadığını ifade etmiştir (Tablo 3). 
 

Tablo 3. İK planlama, yeyiştirme-geliştirme, performans değerlendirme, ücretlendirme sorun düzeyi dağılımı 
 

 
İK Planlama 

 

 
Eğitim ve Geliştirme 

 

 
Performans 

Değerlendirme 
 

 
Ücretlendirme 

Sorun Say
ı 

Oran Sorun Say
ı 

Oran Sorun Say
ı 

Oran Sorun Say
ı 

Oran 

Çok yük. 1 %3,3 Çok 
yük. 

2 %6,7 Çok yük. 1 %3,3 Çok yük. 3 %10,0 

Az 4 %13,
3 

Az 3 %10,
0 

Yüksek 4 %13,
3 

Az 7 %23,3 

Yok 5 %16,
7 

Yok 4 %13,
3 

Yok 5 %16,
7 

Orta 
düzeyde 

8 %26,7 

Yüksek 8 %26,
7 

Yüksek 9 %30,
0 

Az 7 %23,
3 

Yok 12 %40,0 

Orta 12 %40,
0 

Orta 12 %40,
0 

Orta 13 %43,
3 

-- -- -- 

Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 
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İşletmelerin çoğu orta düzeyde ve yüksek düzeyde kariyer geliştirme sorunu yaşadığını belirtmiştir. Çalışma 
İli şkilerinde de çoğu alanda olduğu gibi orta düzey sorunlar yaşanmaktadır (%43,3). Bunu sorun yaşamayan 
işletmeler takip etmektedir. İşletmelerin %40’ı çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusunda sorun yaşamamaktadır. 
Az sorun yaşayanların oranı ise %26,7’dir. Bu oranlar ücretlendirme ile aynıdır (Tablo 4). 
 

Tablo 4.Kariyer geliştirme, çalışma ilişkileri, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, teknoloji kullanımı sorun düzeyi 
dağılımı 

 

Kariyer Geliştirme  Çalışma İli şkileri Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği 

Sorun  Sayı Oran  Sorun  Sayı Oran  Sorun  Sayı Oran  
Çok yük. 3 %10,0 Çok yük. 3 %10,0 Orta  5 %16,7 
Yok 5 %16,7 Az 4 %13,3 Çok yük. 5 %16,7 
Az 5 %16,7 Yüksek 4 %13,3 Az 8 %26,7 
Yüksek 7 %23,3 Yok 6 %20,0 Yok 12 %40,0 
Orta  10 %33,3 Orta 13 %43,3 --- --- --- 
Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 Toplam 30 100,0 
 
3.3. İşletme demografilerine göre algılanan sorunlarının farklılık durumu analizi 
 
ANOVA testi sonucunda elde edilen bulgular, işletme demografilerine göre İKY Fonksiyonlarına ilişkin 
algılanan sorunlarda farklılık olmadığını göstermemektedir (Tablo 5).  
 

Tablo 5. İşletme demografilerine göre İKY fonksiyonlarına ilişki algılanan sorunların farklılık durumu analizi 
 

  
İKY Sorun Alanları  İşletme Demografilerine İlişkin Sign. Değerleri (ANOVA)  

İKY Fonksiyonları  Hukuki 
Yapı 

Faaliyet Çalışan 
Sayısı 

Departman. İşletme Yaşı 

İK Planlama  0,25 0,41 0,54 0,96 0,81 
Bulma, seçme ve yerleştirme 0,62 0,74 0,83 0,49 0,34 
Eğitim ve geliştirme 0,32 0,47 0,65 0,88 0,87 
Performans değerlendirme 0,47 0,86 0,56 0,33 0,54 
Ücretlendirme 0,24 0,74 0,83 0,18 0,59 
Kariyer geliştirme 1,00 0,60 0,81 0,24 0,34 
Çalışma ilişkileri 0,79 0,89 0,81 0,27 0,76 
Çalışan sağlığı ve iş güvenliği 0,78 0,44 0,31 0,20 0,48 
 
3.4. İKY fonksiyonlarına ilişkin sorun algıları korelasyon analizi 
 
Korelasyon analizi sonuçlarına göre, sadece İK planlama sorun algıları ile performans değerlendirme sorun 
algıları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Diğer tüm İKY fonksiyonlarına ilişkin sorun algıları arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur. İKY fonksiyonlarına ilişkin sorun algıları korelasyon tablosu incelendiğinde bu 
ili şkilerin büyük çoğunluğunun güçlü olduğu görülmektedir (Tablo 6). 

Tablo 6. İKY fonksiyonlarına ilişkin sorun algıları korelasyon analizi 
 

İKY Fonksiyonları  1 2 3 4 5 6 7 

1. İK Planlama  1       
2. Bulma, seçme ve yerleştirme ,428*  1      
3. Eğitim ve geliştirme ,438*  ,714**  1     
4. Performans değerlendirme ,348 ,592**  ,741**  1    
5. Ücretlendirme  ,412*  ,410*  ,582**  ,392* 1   
6. Kariyer geliştirme ,475**  ,659**  ,665**  ,577**  ,585**  1  
7. Çalışma ilişkileri ,467**  ,801**  ,774**  ,709**  ,585**  ,845**  1 
8. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği ,522**  ,463**  ,424*  ,440* ,602**  ,674**  ,605**  
*. Korelasyon anlamlılık düzeyi: 0.05 (2-yönlü). 
**. Korelasyon anlamlılık düzeyi: 0.01 (2-yönlü). 
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4. Sonuç 
 
Bulgular incelendiğinde orta, yüksek ve çok yüksek düzeyde sorun yaşanan İKY fonksiyonları ile sorunsuz ve az 
sorunlu fonksiyonlar olmak üzere iki kategoride bir değerlendirme yapılabilir ve şu sonuçlar çıkarılabilir: Orta, 
yüksek ve çok yüksek sorun yaşama açısından, İK planlaması sorunu yaşayan işletmelerin oranı %70; İK bulma, 
seçme ve yerleştirmede  % 76,7; Eğitim ve geliştirme alanında %73,3’tür. Vasıflı elaman bulamayan işletmeler, 
aldıkları elemanları yetiştirmek ve geliştirmek durumundadır. Ancak bu konuda yetersiz olan işletmeler doğal 
olarak sıkıntı yaşamaktadırlar. Performans değerlendirme konusunda belirtilen düzeylerde sorun yaşama oranı 
%70 olup, İK bulma, seçme ve yerleştirme ile eğitim ve geliştirme sorunlarının, bu alanda  odaklanmayı 
engellediği yada ilgisizliğe neden olduğu söylenebilir. Kariyer geliştirmede ise belirtilen düzeylerde sorun 
yaşama oranı %66,6’dır. Hiç sorun yaşamadığını ya da az sorun yaşadığını belirten işletmelerin oranı %66,7 ile 
çalışan sağlığı ve iş güvenliği; %66,6 ile ücretlendirme alanlarında görülmektedir. Bu durum, bu alanların 
tamamen sorunsuz olduğu anlamına gelmemekle birlikte, işsizliğin yüksek; ücretlerin ise çok düşük olduğu 
Kırgızistan’da hayatın bir gerçeğini yansıtmaktadır. 
 
Araştırmada ulaşılan bulgular, işletme demografilerine göre İKY fonksiyonlarına ilişkin algılanan sorunlarda 
farklılık olmadığını göstermemektedir. Bu, tüm işletmelerde İKY fonksiyonlarına ilişkin aynı sorunların 
yaşandığı anlamına gelmektedir. Özellikle anonim şirketlerde;  İKY departmanı bulunan işletmelerde durumun 
farklı olmaması ilginçtir. Bu durum, İKY departman ve uzmanlarının etkin olmamasına ya da çevresel etkenlere 
bağlanabilir. Kırgızistan’ın genel durumu dikkate alındığında çevresel etkenlerin daha ağır bastığı söylenebilir. 
Ancak bunun için konunun yeni araştırmalarla açıklığa kavuşturulması ve desteklenmesine ihtiyaç vardır. Buna 
karşın Kırgızistan’ın genel durumu, yeterli olmasa da bir fikir vermektedir. Şöyleki: çok düşük ücretlere rağmen 
yüksek işsizlik oranı, çalışanları “durumlarına razı olma ve iş bulduğuna sevinme” konumuna getirmektedir. Bir 
ABD dolarının 48,25 Som olduğu Kırgızistan’da, 2011 yılı sonu itibariyle küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
ortalama ücret 6395 Som’dur. En yüksek ortalama ücret 7426 Som’la  Bişkek’te; en düşük ücret ise 4492 Som’la 
Batken bölgesinde verilmektedir (KCDİK, 2011: 49). İKY alanında yaşanan sorunların bir çoğu ülke 
koşullarından kaynaklanmaktadır. Özellikle ekonomik, sosyokültürel, politik ve yasal  koşullar gibi genel; özel 
sektörde çalışma kültürü ve vasıflı çalışan yetersizliği, aşırı ücret düşüklüğünün getirdiği genel 
motivasyonsuzluk, dış müşreriler bağlamında alım gücünün çok düşük olması vb. nedenler girişimcileri motive 
etmekte yetersiz kalmakta ve çözüm üretmeyi de zorlaşmaktadır.  
 
Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise, sadece İK planlaması sorun algıları ile performans değerlendirme sorun 
algıları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Diğer İKY fonksiyonlarına ilişkin sorun algıları arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu ilişkilerin büyük çoğunluğu güçlüdür. Yukarıda sözü edilen sorunlar nedeniyle 
işletmeler, sorunları biraz olsun hafifletecek olan ödüllendirme konusuna yeterli ilgi ve duyarlılığı 
göstermemektedirler. Bu da performans değerlendirme ihtiyacı duymamalarına neden olmaktadır. Kaldı ki tüm 
işletmelerin, performans değerlendirme konusunda yeterli oldukları söylenemez.  İKY fonksiyonlarına ilişkin 
sorunlar arasında anlamlı ilişki bulunması beklenen bir durumdur. Çünkü bu sorunlar aynı bütünün parçalarıdır. 
İşletmelerde iş analizi ve İK planlama kültürü ve yetkinliğinin yeterince gelişmemesi, planlama yapılsa bile  
aranan vasıfta insan kaynağının her zaman sağlanamaması, işletmelerde eğitim ve geliştirme fonksiyonunun 
önemini bir kat daha artırmaktadır. Farklı kültürdeki insanların çalıştığı işletmelerde iş daha da zorlaşmaktadır. 
Buna işletmelerin konuya ilişkin yetersizliği de eklendiğinde tüm sorunlar arasında bağlantı kendiliğinden 
oluşmakta ve tüm İKY fonksiyonlarına yayılmaktadır.  
 
KIT İAD eğitim ve geliştirme konusu başta olmak üzere üyelerine ve diğer işletmelere, düzenlediği programlarla 
yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ancak konuya ülke bağlamında, bütünsel bir bakış açısıyla çözüm aranması 
ihtiyacı açıkça ortadadır. Bunun için, Üniversite girişimci işbirliği yoluyla, sürekli eğitim merkezleri 
yapılanmasına gidilerek, özellikle Kırgızistan işletmelerinin tamamına yakınını oluşturan küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması önerilebilir. 
 
Not 
 
Danışmanlığı Cemal Sezer tarafından yürütülen KTMÜ/ SBE İşletme Yüksek Lisans öğrencisi Ömer Faruk Karaman, veri 
toplama aşamasında bu çalışmaya katkıda bulunmuştur.  
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Abstract 
 
Social dependency is closely related to the state support of socially unprotected part of population, and specifically to the 
conducted state social policy. The Soviet system essentially created ideal conditions both for the formation and preservation 
of social dependency as the level of personal welfare depended little on the personal effort of individuals, and was essentially 
formed under the influence of the special state events.  (Voronkov V.M., Fomin  A. A.). 
 
The concept of consumer society has turned out to be fatal for the economies of many countries where the main idea should 
be the priority of labor rather than consumerism. Only labor is the factor of creation of economic and cultural wealth of the 
civilization. This is especially important for the post-Soviet countries where the mentality of expectations of various benefits 
and aid from the state has perpetuated itself to this day. Not only the dependent behavior is not considered embarrassing by a 
socially dependent individual, but it also discourages the individual to work in the future, which inhibits the effectiveness of 
economic productivity of a state. The individual who has not worked or wanted to work and has not received salary will 
continue to count on social aid without considering saving for retirement. This has become a problem in countries with 
mixed pension system (Kazakhstan, Russia), which will be gradually converted to accumulative system, as in 2012 the main 
emphasis has been on the accumulative component. This research does not intend to infringe on the interests of the socially 
vulnerable population such as children, disabled people, and elderly people. 
 
This article considers the concept of social dependency, and reviews complex issues such as determining the threshold of 
poverty according to which the individual can be classified as socially unprotected part of the population. The main aspects 
of the theory of universal labor (N. Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan, 2012) are considered in the article. 
The article considers the relationship between the conducted social policy and effectiveness of pension provision of the state, 
which emphasizes liquidation of social dependency. The article also features various models of solving the problem of social 
dependency used in different countries.  
 
In conclusion the authors propose practical methods of increasing effectiveness of the pension market activity on the basis of 
gradual methods on liquidation of social dependency among the population by the means of cultivation of labor.  
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1.Introduction 
 
In the modern society, where the stages of life cycle are strictly separated by the principle of "Birth-Childhood – 
Adolescence – Adulthood - Aging" every individual knows that each stage has its own characteristics. A child 
and young individual get the necessary bases of knowledge, and later use these skills in their adult lives by 
working, earning wages and providing for upcoming years of retirement. Labor is a customary concomitant and 
a guarantee of comfortable life and secure retirement throughout one’s life. Since entering the era of market 
relations, the word labor means paid job with a certain amount of wages. 
The effectiveness of pension provision mainly depends on the working population’s activity regardless of the 
model of the pension system adopted and implemented in the country. Presently, there are several models in 
practice: state (distribution), private (accumulative), mixed (distribution and accumulative). (Kotlikoff  L. J. & 
Scott B.). In the distribution model of pension provision working young generation provides pension for the 
retired older generation by transferring insurance premiums from wages. In accumulative pension system, each 
worker transfers a part of their salary to their individual account in the retirement fund, thus ensuring upcoming 
retirement. The decision to abandon the distribution system in favor of accumulative system was made in 
Kazakhstan on January 1, 1998 with the introduction of mandatory monthly retirement contribution of 10% of 
income. (Iskakov W.& Gosteiko L.). With the collapse of the Soviet Union, declaration of independence in 1991 
and in the conditions of high inflation and massive unemployment the state was not able to provide retirement 
benefits for all retirees. Today, the country has a mixed pension system, which consists of three levels: solidarity 
(which provides pensions for people who retired before 1998 or had work experience before 1998), 
accumulative (for all employees who will receive pension from their individual accounts with investment gains) 
and voluntary. The new organizational structure been built in Kazakhstan, which takes into account the interests 
of socially vulnerable people through the formation of the new institution known as the State Center for Pension 
Payments, and interests of future retirees who are directly involved in the new accumulative system.  
 

1. Concept of social dependency   
 
The scheme of the individual’s organizational relationship with the state is built in a logical way. If an individual 
works, pays taxes and deducts payments to the pension fund then the government will fulfill its responsibilities 
to the individual. But there are some categories of citizens in the country who for certain reasons cannot work 
thus dropping out from the total chain of labor relations. These are disabled people, elderly people, children, 
pregnant women, temporarily disabled citizens, and people who live below the poverty line. Taxpayers 
represented by the state assume the care of these people through the payment of social tax, which is the right 
way of redistributing income. All of the above-mentioned categories of people are defined by the term of social 
dependents. According to the legislation of the Republic of Kazakhstan the term dependent is applied to persons 
whose main source of livelihood is financial aid and care of another individual. Therefore, if a person is 
physically disabled or elderly the term social dependent is correctly applied to them. However, the disabled 
(visually impaired, hearing impaired) people are often eager to work in order to feel as a complete part of a 
society. This article examines the practices of individuals who take advantage of the state's social policy and 
heavily or completely rely on unemployment benefits and financial assistance from the state. 
 
If an individual who lost their job is registered in state unemployment agencies for the limited period of time and 
receives unemployment benefits till they find a new job then this practice is only welcomed. But if this 
allowance turns to the sole source of income destroying their desire to work, it will have debilitating effects on 
the particular family and the efficiency of the economy. This problem is particularly important for post-Soviet 
countries where there is the expectation of comprehensive care from the state. In Soviet times, free education, 
healthcare, stable wages and social equity did not expose the issues of the poor because everyone was poor. 
(Acharkan V.A.& Sinitsina T.A). Basic needs and demands of the people were minimal. Acquisition of essential 
wealth was made in the form of public granting and public beneficence, as a reward for compliance with formal 
rules and depending on the opportunities available in the country. It was virtually impossible for people to make 
significant changes in their welfare using their own resources. (V.M. Voronkov, E.A. Fomin) 
 
When we stepped into the era of market relations a sharp separation of classes occurred, which clearly delineated 
the class of the poor. The government was unable to solve the problems of social policy and used social 
payments as a payoff to its citizens. Some countries chose to forget about the people living below the poverty 
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line e.g. Uzbekistan, Tajikistan. These people in turn decided to go to other countries as migrants or to live on 
expectation of minimal benefits from the state reducing all costs to a minimum. 
 

2. Poverty as a factor of existence of social dependency  
 
The concept of poverty and the poverty line definition is purely determined by individual criteria for each 
country. There are several definitions of poverty: "A condition in which the basic needs of an individual or 
family exceed the available means needed to meet these needs." The special economic dictionary gives the 
following definition of poverty: "The limited level of personal wealth below which it is impossible to maintain 
normal physical existence".  In the United States individuals whose income is below the officially established 
minimum level are considered poor. As of January 1, 2012 the federal minimal wage is $ 7.25 per hour. (United 
States Department of Labor). The Chinese authorities have identified the new poverty line for citizens in 2012 
according to which people living on less than $ 1 a day (6.5 yuan) are considered poor. Previously, this limit was 
55 cents a day. According to the last year's data, 27 million people in Chinese provinces live below the poverty 
line. The change of the poverty line rate will allow millions of Chinese citizens to become eligible for state 
benefits, free professional courses, and discounted loan rates. According to the World Bank’s indicators, the 
acceptable daily minimum wage rate is $ 1.25. (World Bank) 
 
The most notable period in social and economic studies of poverty was from 18th century to the first half of 20th 
century (A. Smith and S. Rowntree), and the most significant changes in modern studies of poverty occurred in 
the 20th century (P. Townsend). The works of Adam Smith have revealed the relative nature of poverty through 
the connection of poverty and social shame, i.e. discrepancy between social standards and material ability to 
uphold these standards. In 19th century the proposition to calculate poverty line on the basis of family budgets 
and thus introduce a criterion of absolute poverty, link the criteria of determining the poverty with income level 
and satisfaction of basic needs of an individual associated with the maintenance of certain level of one’s 
performance and health. The ideas of English economist S.Rowntree that prevailed in the West in1960's is the 
basis of absolute poverty method (the level of disposable income, gross income or consumption below which a 
person is considered poor), and later most of scholars began to lean towards the need to indicators of relative 
poverty use in economic calculations. The idea (P. Townsend) at the heart of this approach is that poverty is a 
condition in which leading the customary lifestyle becomes impossible because of the lack of economic 
resources. 
 
Poor class determination methods which proposed by the aforementioned scholars are widely used in the 
world. Also in Kazakhstan the poor class is defined through closely related minimum subsistence level and 
calculated poverty line. The state social policy has been implemented through a system of targeted social 
assistance, from 1 January 2002 in Kazakhstan.  
 
Targeted Social Assistance (TSA) has been introduced to improve the pre-existing social assistance system and 
is considered as a part of the poverty liquidation program in Kazakhstan. People without income or whose 
income is below the poverty line is eligible for social assistance. 
 
According to the regional government of employment and social programs coordination on September 1, 2012 
state Targeted Social Assistance (TSA) is assigned 90.8 thousand citizens with incomes below the poverty line. 
The proportion of children more than 62.4 percent. Self-employed people - 10.0 %, unemployed - 7.8 % and 
people in working age - 0.2%. 
 
 Table 1 The depth of poverty  in Kazakhstan 

__________________________________________________________________________ 
 

Period           2001    2002     2003     2004   2005    2006    2007     2008    2009    2010    2011 
 

                                         Quantity %    14.8      13.3       10.2        8.3      7.5        3.9        2.4         2.3       1.3        1.1       0.9 
                                        __________________________________________________________________________ 
 
 
Table 2 The severity of poverty in Kazakhstan  

__________________________________________________________________________ 
Period            2001     2002     2003    2004     2005    2006   2007    2008    2009   2010    2011 

                                         
                                         Quantity %       6.5        5.5         3.9        2.9         2.5      1.3       0.8        0.7        0.3      0.3      0.3   
                                        _________________________________________________________________________ 
 
According to the author’s opinion there should be clearly defined and classified the social class of dependents 
and those who can rely on social assistance from the state. Not just to define the poverty line and calculate how 
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many people are considered poor. Assessment of poverty line and living wage for a particular country is not just 
a determination of number of poor citizens’. This is also the estimation of abilities and capabilities of the state to 
provide social support to individuals. Implementing social benefits it should be parallel counted how long an 
individual can join a class of workers. What measures should be taken by the state and the monitoring of their 
implementation. As the old parable says it is easier to give the hungry fish, but it will be better if you give him a 
fishing rod and learned to catch the fish. 
 

3. Consumer behavior as a source of social dependency 
  
Erected in the postulate of the formula “work less, get more” and “make money out of thin air” and perverse 
motivation to work must be eliminated. The ideology of consumption became the source of global crisis and 
massive social dependency. Destructive inclusion of consumerism as economic phenomenon into the ranks of 
driving force of trade and economic efficiency is incorrect in the opinion of the authors.   
 
In a market economy, consumers are exposed to all possible types of social and psychological pressure to make 
unwise decisions. The most important criterion is conspicuous consumption of expensive goods (T. Veblen). 
Shopping based on the principle of a prestige and luxury can increase or vice versa decrease the demand for 
certain products. In the pursuit of acquisition of goods that individuals consider necessary to ensure the normal 
life results in revaluation of family budget and as a result their expenses exceed the income. In 2010, 16% of 
Americans of retirement age were still forced to work (Bureau of Labor Statistics of USA). 96% of Americans 
of retirement age were financially dependent on the state, family or charitable organizations. Many scientists, 
analyzing the program of assistance to families with handicapped children1, hypothesized a "culture of poverty" 
(culture of poverty hypothesis), under which poverty is a way of life and is passed from generation to generation. 
(O. Lewis, Fromm). In the U.S., there is an institution of personal bankruptcy where the debts of an individual 
unable to cope with the burden of debt are written off. In this case, creditors lose any opportunity to collect debts 
from the debtor. State social support is very significant because the welfare of the state is often judged by its 
social protection policy. But when these activities are carried out through internal and external borrowing of the 
country and even borrowing from future generations of taxpayers the need arises to reconsider current social 
policies. 
 

4. Existing models 
 
The problem of the existence of social dependency and realization of steps on its liquidation are actively studied 
in Russia. Technologies of new opportunities in the provision of social assistance to the poor have become a 
motivational tool for employment. Social contract or social adaptation contract is a contract on mutual 
obligations between the beneficiary of targeted social assistance and society (represented by the authority 
competent to grant state social assistance). This technology is market-oriented and aimed at overcoming social 
dependency, because it allows the opportunity to low-income citizens to change their financial well-being with 
the help of “start-up capital” or professional potential. 
 
The basis of the rapid development of China is not only the population of a billion people, not only the high 
internal consumption and demand for goods, but the most important component of the market mechanism - labor 
ethic. Up to now this incompletely understood mechanism is the phenomenon of labor relations. The special 
attitude to labor and to labor component is Chinese national feature. Perhaps this is because of high competition 
in the labor market, which is certainly a significant factor but at the same time, the products of all leading 
companies in the world made by the Chinese labor force, which means that they are employed. Labor and work 
were built a cult in China. Which is not bad in itself except that this work is underpaid vain Chinese labor force 
is admitted by world economists as the cheapest. Nowadays this model is the most productive. 
 
The best way of the state social policy of the in market conditions reflects so-called "Swedish welfare model". 
"Swedish model" is a system of interrelated principles, providing for simultaneous implementation. 
Employment, social security, education, culture, public services sector, high level of organization of workers in 
trade unions and their role in solving a number of economic problems - all these components are the 
simultaneous actions. 
 

5. The Theory of Universal Labor as one of the options to reduce social dependency   
 
The idea of the society on universal labor as a tool of elimination of social dependency, enhancement of 
economic efficiency and as a result perfection of pension system was adopted in Kazakhstan in 2012. (N.A. 

                                                           
1 Often it destroys families  (because the program, in fact, encourages leaving of unemployed fathers from families) 
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Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan). The idea of Universal Labor Society is based on labor as 
a national factor in the conditions of the 21st century’s and global competition. The idea of Universal Labor 
Society has the following objectives:  
• Implementation of legislative norms of functioning of social relations  
• Development of social standards and professional qualifications; 
• Creation of effective model of social and labor relations; 
• Elimination of social infantilism and dependency. 
 
 The theory of Community bases on following principles: 
    
Table 3     The principles of Universal Labor Theory              
 
                  __________________________________________________________________________________ 
                                Principles                   Description 
                        _______________________________________________________________________________________ 
                                Evoluation             "Pulling" backward areas, regions, industries, and social groups to the existing standards  
                                                                 and indicators of social development. 
                         
                                Overall                     Overall responsibility for the results of social modernization 
                                Responsibility 
 
                                  Partner                      The close interaction of the state, business and citizens 
                                Participation    
                            
                                Stimulation               Development of incentives to honest labor 
                            
                               Professionalism     Professional coasted decisions accepted on the bases of  the international experience study     
                     ________________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Conclusion 
 
In this research, the author discussed the burning and topical issues such as: 
Reasons of the social dependency existence; Poverty as a source of origination and maintenance of the social 
dependency; social dependency, as a factor of economic control  and the pension market.  
 
The reasons of the social dependency existence were identified poverty and poor life, government’s 
disinclination to deeply understand and accept the problems so that appear layers of the population which are 
satisfied with the minimum living conditions for social benefits.  
 
The most difficult part in the implementation of social policy is to find acceptable "social costs," or fee, for more 
even distribution of income, finding the balance between humanity and the need for stringent policies. It is clear 
that social policy should be conducted with simultaneous economic modernization of Education, Culture and 
financial market. 
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Özet 

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için bölgesel düzeyde kalkınmaya öncelik 
tanımaktadırlar.Bölgesel düzeyde kalkınmanın gerçekleşmesinde ise girişimciliğin ve teknolojinin önemli bir yeri 
bulunmaktadır.Teknolojik gelişmenin ve kalkınmanın gerçekleşmesi için girişimcilik ruhunun yaygınlaşması gerekmektedir. 
Girişimciliğin eksik kaldığı bölgelerde hem teknolojik gelişmenin hem de sanayileşmenin dolayısıyla da ekonomik 
kalkınmanın gerçekleşmediği görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin istatistiki bölge sınıflamasında 2. düzey bölgeler 
arasında bulunan TR83 bölgesinin girişimcilik ve teknolojik yönlü analizi yapılacaktır. Diğer taraftan, girişimciliğin bölgenin 
kalkınmasına ve bölgedeki teknolojik ilerlemeye olan etkileri incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bölge, Kalkınma, Girişimcilik, Teknoloji, TR83. 
 

Abstract 

Developing countries, recognize the priority for development at the regional level  to achieve economic development. 
Entrepreneurship and technology has an important role for realization of development at the regional level. The spirit of 
entrepreneurship must spread to technological development and the realization development. Industrialization and 
technological development, as well as economic development were not observed in areas where entrepreneurship is missing. 
In this study, entrepreneurship and technological way of TR83 which is Turkey’s statistical area classification second level of 
regions will be analyzed.On the other hand, examined the effects of entrepreneurship in the area of technological progress 
and the development of the region. 
 
Key Words: Region, Development, Entrepreneurship, Technology, TR83. 
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Giri ş 

Bölgesel kalkınma anlayışı, günümüz küresel dünyasında her geçen gün popülerliğini artıran bir anlayış 
olmaktadır.Günümüzün modern devletlerinin çoğu, bölgesel kalkınmanın öneminin farkına varmış ve bu 
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doğrultuda politikalar geliştirmeye başlamışlardır.Bölgesel kalkınma anlayışını yönetsel, ekonomik ve siyasal 
sistemlerine başarılı bir biçimde yerleştirmiş olan gelişmiş ülkelerin başarılı sonuçları karşısında, bu anlayışı 
model olarak kendi ülke yapılanmalarına adapte etmek isteyen gelişmekte olan devlet sayısı artmaktadır. 
 
Bölgesel kalkınma anlayışının fikir ve ideolojilerinin meydana gelmesinde temel kuruluşlardan biri, bölgesel 
kalkınma ajanslarıdır.Bu ajanslar, belirli bir bölgede örgütlenmiş ve bölgenin sosyal, kültürel ve siyasal 
yönlerden gelişmesi için çabalamaktadırlar.Bu bağlamda, aynı zamanda ülke politikalarına da katkılar 
sağlamaktadırlar.Çünkü bir ülkenin kalkınması için sadece ulusal düzeydeki politikalar yeterli 
olmamaktadır.Bölgesel düzeyde gerçekleştirilen politika ve uygulamaların da ülke kalkınmasında büyük önemi 
vardır.Nitekim bölgesel kalkınma ajansları, hedef bölge için sözü edilen faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 
yerel düzeydeki devlet kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, 
bölgenin kalkınması için yeni iş potansiyellerini ve dolayısıyla bölgesel istihdamı artırmayı amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda, bölgesel kalkınma ajanslarının girişimcilik faaliyetleri üzerinde çalışmalar yaptıkları da 
söylenebilmektedir.Bu ajanslar, teknolojik gelişme, ar-ge, inovasyon, girişimcilik gibi olanaklarla bölgenin 
çekiciliğinin artırılması için projeler geliştirmekte, sermayeyi bu bölgelerde toplamaya çalışmakta ve bunun için 
de yatırımlar yapmaktadırlar. 
 
Bu çalışmada, bölgesel kalkınma ajanslarının sözü edilen girişimcilik ve teknolojik gelişme faaliyetlerine bağlı 
olarak Türkiye’de istatistiki bölge sınıflamasında 2.düzey bölgeler arasında bulunan TR83 bölgesinin 
girişimcilik ve teknolojik yönlü analizi yapılmıştır. Ayrıca, girişimcilik unsurunun bölgenin kalkınmasına ve 
bölgedeki teknolojik ilerlemeye olan etkileri incelenmiştir.Bu bağlamda birinci bölümde konu ile ilgili literatür 
üzerinde durulmuştur.İkinci bölümde, genel düzeyde bölgesel kalkınma ajansları hakkında bilgiler 
verilmiştir.Üçüncü bölümde ise, girişimcilik ve kalkınma arasında ilişki kurulmuştur.Dördüncü bölümde, 
teknoloji-inavasyon faaliyetleri ve kalkınma arasındaki ili şki açıklanmaya çalışılmıştır.Daha sonraki başlıklarda 
ise TR83 bölgesinin girişimcilik ve teknoloji bağlamında ne düzeyde faaliyetlerde bulunduğu ifade edilmeye 
çalışılmıştır.Ayrıca, TR83 bölgesinin ihracatının teknolojik düzeyi belirtilmi ştir. 

Literatür  

Stel, Carree ve Thurik, yapmış oldukları çalışmalarında, girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerinde şu 
faktörlere dayalı olarak etkide bulunacağını belirtmişlerdir (Çokgezen, 2012: 17-18): 

-Girişimciler, yeni ürün ve fırsatlarla piyasaya girmektedirler. Bu şekilde de bölgenin potansiyelini 
çeşitlendirmektedirler. 
- Girişimciler, rekabet avantajı sayesinde bölgenin etkinliğini ve verimliliğini artmaktadır. 
- Girişimciler, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile tüketicinin taleplerinin hangi yönde olacağına dair izlenim 
oluşturabilmektedirler. Bu şekilde arz-talep ve ürün-piyasa etkileşimi de düzene sokulmaktadır. 
- Girişimciler, gelirleri ve bu gelirleri elde etmek için harcadıkları çaba sayesinde, ne durumda olduklarını analiz 
edebilmektedirler ve böylece daha uzun ve etkin çalışabilmektedirler.  
 
Paksoy ve Aydoğdu (2010) yaptıkları çalışmalarında bölgesel kalkınmada girişimciliğin rolünü GAP-GİDEM 
örnekleri üzerinden incelemişler ve girişimcilik faaliyetlerinin ve yerel dinamiklerin bölgesel kalkınmada önemli 
bir yeri olduğu sonucuna varmışlardır. 
 
Kinay (2006), girişimcilik, kalkınma ve rekabet ilişkisini Kütahya ilindeki kobilerin girişimcilik profili üzerine 
araştırmıştır. Yapmış olduğu çalışmasında, girişimciliğin kalkınma ve rekabet üzerinde etkisi olduğunu tespit 
etmiştir. Araştırmış olduğu örneklemde ise, girişimciliğin öneminin farkına varıldığı ancak eğitim yetersizliğinin 
mevcut olduğu sonucuna varmıştır. 
 
Acs, Desai ve Hessels (2008) yapmış oldukları çalışmalarında girişimcilik, ekonomik kalkınma ve kurumlar 
arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır.  Çalışmalarında kurumsal düzenlemelerin girişimcilik faaliyetlerini 
etkileyebileceğini tespit etmişlerdir. Kurumsal düzenlemelerin eğitim ve sosyal güvenlik açısından vb. 
girişimciliği etkileyeceği sonucuna varmışlardır. Bu durumun da kalkınmayı etkilediğini tespit etmişlerdir. 

 
3. Bölgesel Kalkınma Ajansları 

 
Bölgesel kalkınma anlayışı, belirli bir bölgede yatırım düzeyinin artırılmasını ve bölgeye yatırımların 
çekilmesini, bunun sonucu olarak da bölge ekonomisinin artırılması amacını taşımaktadır (İncekara ve Savrul, 
2011: 405). Bölgesel kalkınma ve kalkınmaya yönelik politikalar ülkeden ülkeye ve dolayısıyla az gelişmiş 
bölgelerden çok gelişmiş bölgelere farklılıklar gösterse de, esas itibariyle uygun sanayi koşullarının yaratılması, 
bölgenin düzenli ve sağlıklı bir biçimde büyümesinin teşvik edilmesi, kalkınmanın bölgesel düzeyden 
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başlayarak ülke genelinde yayılması, bölgesel ekonomilerin entegrasyonu ve kalkınma sonrasında elde edilen 
gelirin az gelişmiş bölgelere transferi gibi amaçlar taşımaktadır (Bilgin, 2002: 315-316). Bu bağlamda, bölgesel 
kalkınma anlayışının, kaynak dağılımında etkinliğin gerçekleştirilmesi ve gelir dağılımında sosyal adaletin 
sağlanmasına yönelik olduğu söylenebilmektedir (Memiş vd., 2013: 139). 
 
Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA), bölgesel-yerel düzeyde faaliyette bulunan yarı özerk kuruluşlar olarak 
tanımlanabilmektedirler (Dura, 2006: 28). Bölgesel Kalkınma Ajansları, esas itibariyle faaliyette bulunmuş 
oldukları bölgenin kalkınabilmesi mevcut potansiyeli harekete geçiren, bunun için de projeler oluşturan ve 
bölgenin yerel yönetim örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde faaliyette bulunan 
kuruluşlardır. Bu bağlamda, Bölgesel Kalkınma Ajansları, yeni bölgecilik anlayışına dayalı olarak, bölgesel 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi için kurulmuş olan kuruluşlardır. Diğer yandan, Bölgesel Kalkınma Ajansları, 
bölgenin kalkınması ve gelişmesi için karar ve politikaların farklı aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilmi ş olduğu 
yerel yönetişim aktörleridir (Doknz. Kalk. Planı, 2006: 8). Anlaşıldığı üzere Bölgesel Kalkınma Ajansları, 
kuruldukları bölgenin başta ekonomik göstergeler olmak üzere, sosyal ve kültürel göstergelerini artırmaya 
yönelik olarak kurulmuş, karar ve politikalarının farklı aktörlerin katılımıyla belirlendiği, çok aktörlü bir kuruluş 
özelliği taşımaktadırlar. 
 
4. Girişimcilik ve Kalkınma 

 
Kalkınma, bir ülkede veya bölgede ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi, sosyal ve kültürel alanlarda görülen 
iyileşmeler anlamına gelmektedir. Kalkınma, bir ulusun planlamış olduğu öngörüler doğrultusunda ekonomik 
büyümesini gerçekleştirebilmek için ulusal ekonomi üzerinde bütüncül düzeyde düzenlemeler yapması 
faaliyetleridir. Bu bağlamda, kalkınma bir devlette ekonomik, toplumsal ve siyasal alana ilişkin olarak istenilen 
düzeyde yapılan her türlü düzenleme, gelişme ve değişmeler bütünüdür (Ekodialog, 2013). Nitekim Şenses’e 
göre kalkınma; “kendi kendine sürdürülebilen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişme, teknolojik yenilik, 
sosyal, siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında yaygın iyileşme” şeklinde 
tanımlanmaktadır (Özyakışır, 2011: 49). 
 
Türkçede girişimci kavramına İngilizcede “entrepreneur” kelimesi karşılık gelirken, Fransızcada bir şey yapmak 
ve üstlenmek anlamına gelen “entreprendre” kelimesi karşılık olarak gelmektedir (Yatmaz, 2012: 12). Girişimci, 
bir işin yenilik içerdiğini anlayarak ve yeni bir iş fikri ile harekette bulunan, sonrasında kaynakları bir araya 
getiren ve riski üstüne alarak mal ve hizmet üreten kişilere denilmektedir (Gözek ve Akbay, 2012: 46). Bu 
faaliyet veya eylemlerin toplanmış olduğu sistematik ve araçsal bütüne de girişimcilik denilmektedir. 
Girişimcilik ile ilgili olarak dünyada söz sahibi olan “Küresel Girişimcilik Monitörü (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM)” girişimciliği; “bir ki şi, bir takım ya da mevcut bir iş tarafından, tek başına, yeni bir iş kurarak 
ya da mevcut bir işi genişleterek yeni bir girişim oluşturma teşebbüsü” olarak tanımlamaktadır (Şahbaz vd., 
2013: 19). Bu bağlamda, yenilik getirebilme, fırsatlardan haberdar olma ve onlardan yararlanma, fırsatları ticari 
bakımdan uygulanabilir duruma getirme olarak tanımlanan (Paksoy ve Aydoğdu, 2010: 119) girişimcilik, ileri 
görüşlülüğü, yaratıcı ruhu ve değişimi içerisinde barındıran dinamik bir süreçler topluluğu olarak da ifade 
edilebilmektedir (Yalçıntaş, 2010: 95). 
 
Kalkınma, yaşanan tecrübelere dayalı bir biçimde genel olarak, “yerelin yaşam kalitesini bir üst seviyeye 
çıkartma çabası” şeklinde ifade edilmektedir. Buna dayalı bir biçimde, kalkınma, yerelin kaynaklarının verimli 
ve ussal değerlere dayalı olarak ortaya çıkarılması bağlamında büyük önem taşımaktadır. Girişimcilik de 
kalkınmanın motoru olarak değerlendirilmektedir (Sayın, 2006: 347). Nitekim bir ülkenin kaynaklarından 
maksimum düzeyde yararlanabilmek için o ülkenin bölgesel kaynaklarının harekete geçirilmesi ve bölgeler arası 
dengesizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda düşünüldüğünde bir ülkede, bir bölgenin 
kalkınmasının sağlanmasında destek faaliyetlerinin (teşvik, kredi gibi) yanı sıra, bölgenin kendi dinamiklerinin 
de harekete geçirilmesi zorunludur. Bu faaliyetleri gerçekleştirecek olan temel faktörlerden biri de girişimciliktir 
(Eren vd., 2012: 369). Nitekim 1990’lı yıllardan sonra bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte girişimcilerin yatırım ve istihdamın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirmiş 
oldukları büyük katkıları sayesinde yerel ekonomik kalkınmaya hizmet ettikleri görülmektedir (Sayın, 2006: 
347). 
 
Girişimcilik bir bölgedeki ekonomik kalkınmayı veya gelişmeyi aşağıdaki yollarla etkileyebilmektedir 
(Çokgezen, 2012: 18): 

- Bölgede yeni firmaların kurulması ve bulunan firmaların büyütülmesinde gerçekleştirilmi ş olan yatırımlar 
yeni işler ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda çarpan etkisiyle yaratılan gelir, farklı alanlara da 
yayılabilmektedir. 

- Bölgede yeni firmaların kurulması neticesinde, devlet vergi gelirlerini artırmaktadır ve sonuçta devlet 
hizmetleri artış göstermektedir. 
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- Bölgede yeni firmaların ortaya çıkması, başta perakendecilik hizmeti olmak üzere yerel hizmet arzını 
artırmaktadır. Bu durum ise bölgenin cazibe kaynağı olmasını ve yeni firmaların bölgeye dahil olmasını 
sağlamaktadır. 

- Bölgede yeni firmaların artması, insanların motivasyon kaynağı olmaktadır. Bu insanlar içerisinden 
herhangi birisinin girişim faaliyeti içerisinde bulunması, diğer insanları da girişimcilikte bulunma konusunda 
teşvik etmektedir. 

 
5. Teknoloji-İnovasyon ve Kalkınma 

 
Latince bir kelime olan “innovatus”a dayanan “inovasyon” kavramı, sözlük anlamı ile toplumsal, kültürel, 
ekonomik ve idari alanlarda yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilerek kullanılması biçiminde 
tanımlanabilmektedir (Yavuz vd., 2009: 67). Bu bağlamda, ekonomik ve toplumsal değerlerin geliştirilebilmesi 
için ürünlerin, hizmetlerin ve işlerin gerçekleştirme metotlarında meydana gelen değişiklikler ve yenilikler 
inovasyonu oluşturmaktadır. İnovasyon, en geniş anlamıyla bilgi dayalı olarak yeni gelişmelerin ekonomik ve 
toplumsal faydaya yararlı olacak biçimde uyarlanmasıdır. Teknik, sosyal ve ekonomik süreçlere dayalı olan 
inovasyon, değişime ihtiyacı, yeniliğe pozitif bakma ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültürel çabanın 
eseridir (Elçi, 2009: 62). 
 
İnovasyon, yeni bir ürünün geliştirilmesi ile yeni hizmet ve üretim alanları oluşturulması ve sonrasında da bu 
faaliyetlerden ticari bir gelir elde edilmesi sürecidir (Erkek, 2011: 7). Başka bir deyişle inovasyon, yeni fikirlere 
dayalı olarak ticari hizmetlerin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, inovasyon, hayal gücü ile fikir üretilmesi, 
sonrasında da üretilen fikirlerin yeni alanlarda kullanılmasıdır. İnovasyon, geleceğe ilişkin öngörülere bağlı 
olmaktadır ve girişimcilikle de büyük bir ilişki içerisindedir (Yalçıntaş, 2010: 96). Dolayısıyla inovasyon, 
yaratıcı bir fikir karşısında katma değeri yüksek bir ürün elde edilmesi ve sonrasında da bu ürünün 
pazarlanabilmesidir (Gökçe, 2013: 1). 
 
İnovasyon, teknolojik alanda çok büyük etkiye sahiptir (Bal, 2013). Nitekim teknolojiye dayalı olan inovasyon, 
iktisadi kalkınmanın sağlanabilmesi için temel bir güç arz etmektedir. Nitekim inovasyon, iktisadi kalkınmaya 
fiziksel sermayenin etkinliğinin artırılması, işgücü potansiyelinin geliştirilmesi, beşeri sermayenin kapasitesinin 
artırılması gibi büyük yararlar sağlamaktadır. Ayrıca inovasyon, girişimcilerin gerçekleştirmiş oldukları 
faaliyetlerinin verimliliklerinin artırılmasına da yardımcı olmaktadır. Bunlara ek olarak inovasyon sayesinde 
gelişmiş ülkelerdeki teknoloji gelişmekte olan ülkelere transfer edilebilmektedir (Ünlükaplan, 2009: 238). 
Nitekim günümüzde rekabete dayalı olan küresel ekonomide ar-ge faaliyetleri ve inovasyon, zor şartlar 
karşısında dayanaklı olabilmenin tek çözüm yolu olmaktadır (MÜSİAD, 2012: 33). Bu bağlamda teknolojinden 
de faydalanarak inovasyondan elde edilen verim ve etkililik artmaktadır. 
 
Girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmalar, 20. yüzyılın başında “Avusturya 
İktisat Okulu” tarafından yapılmıştır. Bu okul altında faaliyette bulunan Joseph Schumpeter, girişimciliğin 
ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi araştırmıştır. Schumpeter, bu etkinin ortaya çıkarılmasında girişimcilerin 
yenilikleri uyarlayabilme yetenekleri üzerinde durmuştur. Yenilikçilik (inovasyon), yeni ürünlere dayalı olarak 
piyasanın çeşitlendirilmesi, yeni üretim tekniklerine bağlı olarak üretimin gerçekleştirilmesi, yeni hammadde ve 
mamullerin bulunması ve piyasanın yeniden yapılandırılması (tekelleşme veya bir kartelin bozulması) gibi 
yollarla sağlanabilmektedir (Çokgezen, 2012: 17).Schumpeter’e göre, girişimci, iktisadi kalkınmaya yön veren 
temel aktördür (Bülbül, 2010: 17). Literatürde inovasyon kavramının özdeşleşmiş olduğu (Işık ve Kılınç, 2011: 
14)Schumpeter’e göre inovayon; “giri şimciye kar getiren ve teknolojik ilerlemeler sonucu ortaya çıkan her şey” 
olarak ifade edilmektedir (Yavuz vd., 2009: 67). Nitekim Schumpeter, özel sektörün ulaşmış olduğu kar 
düzeyinin kaynağının başarılı bir inovasyon ile meydana geldiğini ve inovasyonun iktisadi büyümeyi ve 
kalkınmayı oluşturacağını ileri sürmüştür. Ayrıca, Schumpeter,  inovasyon ve girişimci arasında ilişki kuran ilk 
iktisat düşünürü olmuştur. Diğer yandan, Schumpeter, rekabetçiliğin temelinde inovasyon olduğunu da 
belirtmiştir (Ünlükaplan, 2009: 238).  
 
Drucker’e göre de inovasyon, girişimciliğe bağlı bir faaliyettir, dolayısıyla girişimcinin yeni kaynaklar 
oluşturarak mevcut kaynaklardan en iyi bir biçimde yararlanması ve refah sağlamasını ifade etmektedir (Işık ve 
Kılınç, 2011: 14). 
 
Fischer’in ifade ettiği biçimiyle inovasyon; yeni düşünme tarzları, bunlara bağlı olarak yeni şeyler üretmenin 
metotlarını bulma, üretilen şeyleri insanı ilgilendiren ekonomik ve sosyal eylemlerde ve davranış tarzlarında 
kullanma, uyarlama çabalarıdır (Yavuz vd., 2009: 68). 
 
Diğer yandan, uluslararası kabul gören ve birçok atıf alan çalışma olan (Elçi, 2009: 62), OECD ve Avrupa 
Komisyonu’nun ortak yayını Oslo Kılavuzu’nda inovasyon, “yeni veya önemli ölçüde değiştirilmi ş ürün (mal ya 
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da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya 
dış ili şkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır” biçiminde tanımlanmıştır (Işık ve Kılınç, 2011: 
14). 
 
Anlaşıldığı gibi inovasyon, yeni fikirlere ve ürünlere dayalı olarak mevcut potansiyel üzerinde ilerlemeler 
sağlama girişimidir. Diğer yandan, teknoloji ve ar-ge faaliyetleri ile de bütünleşen inovasyon, girişimcilerin 
sektörel anlamda yeni fırsatlar ve olanaklar dahilinde bir bölgenin gelişmesine katkı yapmasını sağlamaktadır. 
Nitekim çeşitli teorisyenlerin de belirttiği gibi inovasyon, büyük ölçüde girişimcilikle ili şkili bir kavramdır. 
Dolayısıyla inovasyon kültürünü kazanmış girişimciler sayesinde bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönlerden gelişmesi önemli bir olanak oluşturmaktadır. 

 
6. TR83 Bölgesinde Girişimcilik Faaliyetleri 

 
6.1. TR83 Bölgesinin Genel Özellikleri 

 
TR83 Bölgesi, Türkiye’nin Düzey 2 bölge sınıflamasında bulunan 26 bölgeden biri olmakla beraber, bölge 
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşmaktadır. Bölge illerinin sosyo-ekonomik yapısına 
bakıldığında, 2011 yılında DPT’nin hazırlamış olduğu “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırması” adlı raporda sosyo-ekonomik sıralamaya göre Samsun 33. sırada, Amasya 37. sırada, Çorum 50. 
sırada ve Tokat 57. sırada yer almaktadır (DPT, 2011). 
 
Bölgenin GSYH değerleri güncel olarak bulunmadığından TÜİK’in 2010 yılında yayınlamış olduğu ve 2004-
2008 dönemini kapsayan GSKD (Gayri Safi Katma Değer) verileri bölgenin ekonomik durumunun analizi 
açısından yardımcı olacaktır. 

Tablo 1. Cari Fiyatlarla Bölgesel Gayri Safi Katma Değer (1000 TL) 
 

    2004 2005 2006 2007 2008 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, 

Amasya 
13.927.568 16.033.008 18.668.697 20.530.783 24.141.055 

Kaynak: TÜİK, 2012. 
 

GSKD rakamlarına göre TR83 bölgesinin GSKD’i 2004-2008 döneminde sürekli artmıştır. GSKD bakımından 
bu dönemde TR83 bölgesi 26 olan düzey 2 bölgeleri arasında 10. Sırada yer almıştır. 

Tablo 2. Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer (TL) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
TÜRKİYE 7307 8338 9632 10744 12020 
TR 83 5083 5854 6823 7514 8855 

Kaynak: TÜİK, 2012. 

Ki şi başına GSKD’de ise TR83 bölgesi Türkiye ortalamasının altındadır. 2004-2008 döneminde kişi başına 
GSKD hem Türkiye’de hem TR83 bölgesinde artış göstermesine karşın TR83 bölgesi bu dönemde kişi başına 
GSKD olarak Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. 

Ayrıca GSKD içerisinde tarım sektörünün payı, 2004 yılında %22,7 iken 2008 yılına gelindiğinde bu pay 
%18,6’ya gerilemiştir. Ancak, her ne kadar tarım sektörünün payında böyle bir gerileme olsa da bölgenin tarım 
sektörü payı Türkiye ekonomisin tarım sektörü payından oldukça yüksektir (OKA, 2012b: 25). 

 
Tablo 3. Türkiye ve TR83 Bölgesindeki Gayri Safi Katma Değerin Sektörlere Göre Payları (%) 

 

  TARIM  SANAYİ HİZMETLER 
TR83 TÜRKİYE TR83 TÜRKİYE TR83 TÜRKİYE 

2004 22,7 10,7 19,7 28 57,6 61,3 
2005 21,9 10,6 20,4 28 57,6 61,3 
2006 19,2 9,4 21,9 28,2 59 62,4 
2007 16,9 8,5 23,2 27,8 59,9 63,7 
2008 18,6 8,5 21,6 27,2 59,8 64,3 

Kaynak: TÜİK, 2012. 

Tablo 3 incelendiğinde gerçekten de TR83 bölgesinde tarım sektörünün gayri safi katma değer içerisindeki payı 
azalış göstermiş ancak 2008 yılında halen Türkiye ortalamasının çok üstünde yer almaktadır. Sanayi ve 
hizmetler sektörü açısından ise TR83 bölgesi 2004-2008 döneminde artış gösterse de bu sektörler açısından da 
Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.  
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Sonuç olarak TR83 Bölgesinin genel özelliklerine bakıldığında sanayileşme yönünde adımlar atılsa da 
sanayileşme Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bölgede tarım sektörü azalış gösterse de bölgenin tarım 
kesiminin etkisi altında olduğu gözükmektedir. 

 
6.2. TR83 Bölgesinde Girişimcilik Faaliyetleri 

Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan sonra iktisadi gelişme devlet tarafından gerçekleştirilirken özel teşebbüs 
teşvik edilerek girişimciliği yaygınlaştırıcı politikalar uygulanmaya çalışılmış, özellikle 1950-1980 yılları 
arasında özel sektörün gelişmesi yönünde çabalar hız kazanmıştır. 1980 sonrası ihracata yönelik büyüme 
politikalarının benimsenmesi ile birlikte kamunun önemi azalmış ve özel sektöre daha fazla önem verilmeye 
başlanmıştır. Dolayısıyla artık hem dünyada hem Türkiye’de girişimciliğin önemi giderek artmaya başlamıştır 
(OKA, 2011: 4). Şimdilerde hem girişimciliğin hem yenilik ve teknoloji politikalarının ülkenin kalkınmasında 
önemli bir yer edindiğini görmekteyiz. 
 
Bölgesel kalkınma açısından ise girişimciliğin daha ayrı bir yeri bulunmaktadır. Zira bölgelerin kalkınması için 
sadece devlet destek ve teşvikleri yeterli olmamaktadır. Bölgenin kendi dinamikleri harekete geçerek 
girişimcilik ruhunun yaygınlaştırması gerekmektedir. Bu doğrultuda TR83 bölgesinin girişimcilik açısından 
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 
 
Girişimcilik açısından bölgede açılan ve kapanan firma sayıları, bölgenin girişimcilik bağlamında nerede olduğu 
hakkında fikir sahibi olunmasında yardımcı olacaktır. 
 

Tablo 4. Türkiye ve TR83 Bölgesi Açılan ve Kapanan Firma Sayıları 
 

  TR83 TÜRKİYE TR83/TR % 

2007 Açılan 1760 103872 1,69 
Kapanan 710 33475 2,12 

2008 Açılan 1710 96904 1,76 
Kapanan 1995 50073 3,98 

2009 Açılan 1585 88790 1,79 
Kapanan 834 44560 1,87 

2010 Açılan 1854 102906 1,80 
Kapanan 1032 43362 2,38 

2011 Açılan 2335 114872 2,03 
Kapanan 969 56121 1,73 

Kaynak: TOBB, 2012. 

Tablo 4’te bölgede açılan ve kapanan firma sayılarına bakıldığında kapanan firma sayısının açılan firma 
sayısından fazla olduğu tek yıl 2008 yılıdır. Bu yılda 2008 küresel ekonomik krizinin etkisini görmek 
mümkündür. 2007-2011 döneminde 2008 yılı hariç açılan firma sayılarının kapanan firma sayılarından fazla 
olduğu görülmektedir. Ancak bölgedeki açılan firma sayıları Türkiye’ye oranla çok düşük düzeylerde 
kalmaktadır. Bölgede açılan firma sayılarının Türkiye’de açılan firma sayılarına oranı bu dönemde genel olarak 
%1-2 arası düzeyde seyretmektedir. Bu oran, sadece 2011 yılında %2’nin üstüne çıkmıştır. Ancak bölgede 
kapanan firma sayılarının Türkiye’de kapanan firma sayılarına oranı genel olarak %2’nin üstünde bir oranda, 
sadece 2009 ve 2011 yıllarında %2’nin altında bir oranda seyretmiştir.  
 
Sektörler açısından girişim sayısına bakıldığında, sanayi sektöründeki girişim sayıları da bölgenin girişimcilik 
açısından ne düzeyde olduğunu göstermede yardımcı olacaktır. Sanayi alt sektörleri açısında girişim sayıları 
tablo 5’de verilmiştir. 
 

Tablo 5. Sanayi Alt Sektörleri Açısından Girişim Sayısı 
 

  
Madencilik İmalat Sanayi Elektrik, Gaz, Su  

2009 2011 2009 2011 2009 2011 
Amasya  25 20 1100 1205 15 5 
Çorum 36 36 2536 2506 12 8 
Samsun 43 40 5304 5111 6 8 
Tokat 29 26 2169 2255 9 7 
TR83 133 122 11205 11077 42 28 
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Kaynak: TÜİK, 2012  

Tablo 5’te sanayi alt sektörleri açsısından girişim sayılarına bakıldığında, yapılan girişimlerin imalat sanayinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak 2009 yılından 2011 yılına gelindiğinde 11205 olan imalat sanayi girişim 
sayısı 11077’ye gerilemiştir. Madencilikteki girişim sayısı 2009 yılında 133 iken 2011 yılında 122’ye 
gerilemiştir. Elektrik, gaz ve sudaki girişim sayısı da 2009 yılında 42 iken 2011 yılında 28’e gerilemiştir. 

 
6.3.TR83 Bölgesinde Girişimcilik Destekleri 

 
Girişim ruhunun ayakta kalabilmesi ve uygulanabilmesi için hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları 
tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Bu destekler tablo olarak şu şekilde sıralanmaktadır (OKA, 2011: 8). 

 
Tablo 6. Girişimcilik Destekleri 

 

1-KOSGEB DESTEKLERİ 
a-Girişimcilik Destek Programı  
b-Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
c-Yeni Girişimci Desteği 
d-İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 
 
2-AR-GE İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL DESTEK PROGRAMI 
3-İŞ KUR DESTEKLERİ 
4-TÜBİTAK DESTEKLERİ 
5-AB REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI 
6-TURSEFF KREDİSİ ( Türkiye Sürdürülebilirlik Enerji Finansman Kredisi) 
7-MİKRO KREDİ 
8-BİLİM SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ 
9-GİRİŞİM SERMAYESİ 

     Kaynak: OKA, 2011 
 
Türkiye’de girişimcilik ruhunun sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen bu desteklerin TR83 bölgesinde de 
yararlanılması durumunda bölgede girişimcilik adına olumlu bir gelişme olacağı düşünülmektedir. Bu 
doğrultuda TR83 bölge planında bölgede girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla üç proje hazırlanmıştır. Bunlar 
aşağıda açıklanmıştır (OKA, 2011: 34): 

- Kamu, özel kesim ve STK işbirliği ile bölgenin kentlerinde yetişkin bireyler ve özellikle kadınlar için 
girişimcilik/i ş kurma eğitimi verilmesi, 

- Girişimcilik eğitiminin etkin ve yaygın olarak sağlanması, 
- Birinci derecede yığılma merkezlerinde sosyal riski azaltma projesinden yararlanarak küçük girişimciliği 

geliştirmek için, mikro kredi programları konusunda bilgilendirmeye yönelik tanıtım çalışmaları yapılması.  
Planda yer alan “Giri şimcilik Eğitiminin Etkin ve Yaygın Olarak Sağlanması” projesi girişimciliğin 

geliştirilmesi amacıyla bölge planında ayrı bir öneme sahiptir. Bu projenin kamu ve özel kesimin ortaklaşa 
desteği ile sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kamu kesimi projeyi kısa, orta ve uzun dönemde 
toplam 5 milyon TL ile özel kesim uzun dönemde 1 milyon TL ile destekleyecektir. Projenin toplam bütçesi 
2006-2023 döneminde 5 milyon TL’yi bulacaktır. 

Tablo 7. Proje Bütçesinin Kurumsal Yapısı ve Dönemlere Göre Dağılımı (2005 Yılı Fiyatları ile Milyon TL) 
 

 2006-2010 
Kısa Erim 

2011-2015 2016-2023 Toplam 

Kamu 2 2 1 5 
Özel - - 1 1 
Toplam 2 2 2 6 

Kaynak: OKA, Girişimcilik Kavramı ve Türkiye’de Girişimcilik, 2011, s.34. 
 

Bölgede genel olarak girişimciliğe dayalı problemlerin en başında finans kaynaklarına erişimde yaşanan 
zorluklar ile pazarlama ile yönetim alanlarında eğitim eksikliği, genel bilgi eksikliği ve geleceğe dair bir plan 
proje yetersizliği gelmektedir. Bu doğrultuda çözüm önerileri getirilirken bu konular dikkate alınmalıdır. Eğitim 
alanlarında girişimciliği tanıtıcı ve girişimcilik ruhunu geliştirici eğitimler verilmelidir. Ayrıca bir komisyon 
kurularak girişimciliğe verilen finansal desteklerin tanıtımı yapılmalı ve girişimcilere rehberlik yapılmalıdır 
(OKA, 2011: 37). 
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6.3.1. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Proje ve Destekleri 
 

TR83 Bölgesinin kalkınmasını gerçekleştirmede çok önemli bir yeri bulunan OKA (Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı)’nın hem girişimciliği hem de teknoloji ve yeniliği destekleyici birçok proje ve desteği bulunmaktadır  
(OKA, 2013): 

-2009 Yılı İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı; 
Söz konusu desteklenen bu projeler Kapsamında 718 kişi istihdam edilmiş ve 797 adet yeni makine alımı 
gerçekleştirilmi ştir. 

-2011 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı; 
Halen devam etmekte olan bu proje kapsamında 60 adet projeye destek sağlanması planlanmıştır. Bu 

doğrultuda  toplam yatırım tutarı 30,1 milyon TL olan projelere yaklaşık 14,3 milyon TL destek sağlanması 
düşünülmektedir. 

-2011 Yılı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı; 
Bu program çerçevesinde kadın ve genç istihdamının artırılması için ayrıca kırsal alanlarda gelir getirici 

faaliyetlerin çeşitlendirilerek engelli vatandaşların topluma kazandırılmasına yönelik 30 adet projeye 2 milyon 
TL hibe sağlanarak insan kaynakları alanına destek yapılması öngörülmektedir 

-Güdümlü Proje Desteği; 
2011 yılında bu proje ile üniversite ve sanayi işbirliği sağlanarak “Samsun Fuar ve Kongre Merkezi”, “Çorum 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi”, ve Teknokentler inşa edilerek bölgenin gelişimine ve girişimcilik ruhuna 
faydalı uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

-Teknik Destek Programı; 
Bu program sayesinde 31 teknik destek faaliyeti yapılmış ve girişimcilik açısından hem eğitici hem de 
yönlendirici olan bu eğitimlere toplam 1654 kişi katılmıştır. 

-Doğrudan Faaliyet Desteği Programı; 
Bölgede yeniliklere ve girişimci projelere doğrudan destek sağlayan bu program çerçevesinde 2010 yılında 62 
adet projenin 11’i desteklenerek toplam 420 000 TL destek verilmiştir. 2011 yılında ise 11 projeye toplam 536 
955 TL hibe verilmiştir. 2012 yılında ise toplam 45 başvuru alınmış ve 15 proje desteklenmiştir. Bu projelere de 
toplam 860 000 TL hibe sağlanmıştır. 2013 yılı için ise 500 000 TL hibe tahsis edilmesi planlanmaktadır. 

-Orta Karadeniz Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması Projesi; 
32 aylık süresi olan bu projeye toplam olarak 6 960 105 Avro bütçe ayrılmıştır. 

 
7. TR83 Bölgesinde İnovasyon ve Teknolojik Faaliyetler 

TR83 Bölgesi Ar-Ge ve inovasyon analizinin yapıldığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın hazırlamış olduğu 
“Orta Karedeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi Eylem Planı (2012-2023)” raporuna göre bölgede ulusal Ar-Ge 
ve yenilik destek paylarından son 5 yılda toplam 207 adet projenin desteklendiği tespit edilmiştir. Bu projelerin 
145’ini TÜBİTAK, 55’ini KOSGEB desteklemiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise KOSGEB 
tarafından desteklenen projelerin %80’inin “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalar” programı 
çerçevesinde desteklenmiş olmasıdır (OKA, 2012a: 25). Ancak KOSGEB desteklerinin Türkiye ile 
kıyaslandığında bölgenin gelişimine etkisinin yeterli olmadığı görülmektedir. 

Tablo 8. 2009 Yılı TR83 KOSGEB Destekleri 
 

 Destek Miktarı Ülke İçindeki Payı Desteklenen Firma Sayısı 
TR3 1 152 261,1 0,05 239 

TÜRKİYE 25 187 465,9 - 4656 
Kaynak: KOSGEB, 2012. 

 
TR83 bölgesinde, %80’inin Ar-Ge ve inovasyona ait olan KOSGEB desteklerinin 2009 yılında ülke içindeki 

payına bakıldığında bu oranın %5 olduğu görülmektedir. Ayrıca destelenen firma sayısı Türkiye genelinde 4656 
iken TR83 Bölgesinde bu sayı 239 olarak gerçekleşmiştir. Girişimciliğin ve bunun sonucu olarak yeniliğin 
ortaya çıkması için ortaya konan desteklerin durumu bölgede bu şekilde iken Türkiye ve TR83 bölgesinde 
patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka başvurusu ve tescil sayıları ise şu şekilde gerçekleşmiştir: 

 
Tablo 9. Türkiye ve TR83 Bölgesinde Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Başvurusu ve 

Tescil Sayıları, 2007-2011 
 

 TR83 Türkiye TR83/TR % 

Patent Başvuru 138 14037 0,98 
Tescil 16 2599 0,62 

Faydalı Model Başvuru 188 14921 1,26 
Tescil 144 10100 1,43 

Endüstriyel 
Tasarım 

Başvuru 226 32096 0,70 
Tescil 195 30335 0,64 
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Marka Başvuru 4184 355920 1,18 
Tescil 2342 185917 1,26 

   Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, 2012. 
 
Bölgede ve Türkiye’de yenilik göstergeleri olarak değerlendirdiğimiz tablo 9’a göre bölgedeki patent, faydalı 
model, endüstriyel tasarım, marka başvurusu ve tescil sayıları Türkiye’ye oranla çok düşük oranlarda 
seyretmektedir. 2007-2011 dönemini kapsayan bu tabloya göre patente başvuru sayısı 138 iken tescil sayısı 
16’dır. Faydalı model başvuru sayısı 188 iken tescil sayısı 144, endüstriyel tasarım başvuru sayısı 226 iken tescil 
sayısı 195, marka başvuru sayısı 4184 iken tescil sayısı 2342’dir. Bu yenilik göstergelerinin Türkiye’ye oranı ise 
genel olarak %0,62-1,43 arasında değişmektedir. Yani bölge Türkiye’ye oranla söz konusu bu yenilik 
göstergelerinde oldukça geri kalmış durumdadır. 
 
Orta Karadeniz Bölgesi’nin kalkınma sürecinde bölgesel inovasyon stratejisi oluşturulmuştur. İnovasyon 
stratejisinin vizyonu ise şu şekilde tanımlanmıştır (OKA, 2012a: 46):  

“Orta Karadeniz Bölgesi, 2023 yılında rekabetçi sektörleri ile inovasyon ve girişimcilik kültürü yüksek 
toplumu sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmada öncü bir bölge halini alacaktır”. 
 
TR83 Bölgesi’nin kalkınmada öncü bir bölge olması bu vizyona göre gerçekleştireceği inovasyon ve girişimcilik 
ruhuna bağlıdır. Ancak şu an ki duruma göre bölge hem girişimcilik hem de inovasyon göstergeleri açısından 
zayıf durumdadır.  
 
İnovasyon ve girişimcilik göstergelerini ayrıca bölgede üretilen ve ihraç edilen ürünler bağlamında 
değerlendirmek gerekmektedir. Bölgede girişimcilik ne kadar ilerlemişse o derecede Ar-Ge yapılmaktadır. 
Bunun sonucunda da ihraç ürünlerin teknolojik seviyelerinde artış meydana gelmektedir. TR83 Bölgesi’nin 
ihracatını bu bağlamda değerlendirmek ve sınıflandırmak gerekmektedir. 

 
7.1. TR83 Bölgesi İhracatının Teknolojik Düzeyi 

 
Girişimcilik ruhu ve inovasyonun artması ile birlikte ihraç edilen ürünlerdeki teknolojik seviye doğal olarak 
artmaktadır. TR83 Bölgesi’ni bu bağlamda değerlendirirsek, yukarıda sayılan girişimcilik faaliyetlerinin ve 
inovasyon çalışmalarının bölgedeki yansımalarını elde etmiş oluruz. 

 
Tablo 10. TR83 Bölgesinde İhracatın Teknolojik Düzeyi (2009-2011) % 

 
Teknoloji Düzeyi 

Yüksek Orta Yüksek Orta Düşük Düşük 
Doğal Kaynak  

Toplam 
2009 0,48 26,2 29,0 34,9 9,4 100 
2010 0,57 25,6 20,0 43,3 10,6 100 
2011 0,6 26,8 29,0 34,1 9,4 100 

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamalarımız. 
Not: Bu Tablo, OECD Teknolojik Ürün Sınıflandırılması esas alınarak ISIC Rev. 3 ürünlerin teknoloji yoğunluğuna göre düzenlenmiştir. 

 
Tablo 10 incelendiğinde, TR83 Bölgesi’nin ihracatının teknoloji düzeyi genel olarak orta seviyede 
yoğunlaşmıştır. Orta seviye içerisinde ise orta düşük teknoloji seviyesi ağır basmaktadır.Ayrıca tablo yüksek, 
orta yüksek, orta düşük ve düşük teknoloji olarak sınıflandırıldığında düşük teknoloji seviyesi diğerlerinden 
fazla bir orana sahip olmaktadır.Genel eğilim açısından bakıldığında ise düşük ve orta düşük teknoloji 
seviyesinde azalış, yüksek ve orta yüksek teknoloji seviyesinde ise bir artış söz konusudur.Ancak bu artış ve 
azalışlar çok düşük seviyelerde kaldığı için genel durum değişmemektedir.Düşük ve orta düşük teknolojinin 
toplamı %60’ların üzerinde seyretmekte iken yüksek ve orta yüksek teknoloji seviyelerinin toplamı %26-27 
seviyelerinde seyretmektedir. 
 
Bu durum bölgede girişimciliğin hala yeterli düzeyde gerçekleşmediğinin, yenilik ve teknoloji seviyelerinin 
düşük seviyelerde kaldığının kanıtıdır. 
 
 
 
8. Sonuç 
 
Çalışmanın özünü oluşturan TR83 Bölgesi’nde, girişimcilik faaliyetlerinin ve desteklerinin Türkiye’nin geneli 
ile kıyaslandığında çok düşük düzeylerde kaldığı görülmüş ve bölgede girişimciliğe gerekli önemin verilmediği 
anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak da bölgede kalkınmanın istenilen düzeyde gerçekleşemediği bölgenin 
teknolojik yönlü analizi ile ortaya konmuştur. Bölgede her ne kadar çeşitli giri şimcilik faaliyetleri, Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmaları gerçekleştirilse de, bunların bölgenin kalkınması için oldukça yetersiz olduğu 
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anlaşılmıştır. Bölge, Türkiye’nin sanayileşen yapısına ayak uyduramamış ve sektörel olarak Türkiye’nin iki 
katından fazla bir oranda tarımsal etmenlerle uğraştığı ortaya çıkmıştır. 
 
Özellikle 1980 sonrası benimsenen ihracata dayalı büyüme anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen politikalar 
dikkate alındığında, ihracatın ülkenin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğu ortadadır.Bölgesel olarak 
değerlendirildiğinde, bölgenin ihracat yapısı, bölgedeki kalkınmanın ne durumda olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir.Bölgenin hızlı bir şekilde kalkınması için gerçekleştirilen girişimcilik faaliyetlerinin ve inovasyon 
çalışmalarının bölgenin üretim ve ihracat yapısına yansıması beklenmelidir.Ancak TR83 bölgesinde 
gerçekleştirilen girişimcilik faaliyetlerinin yetersiz oluşu, inovasyon ruhunun yerleşmemiş olması ve bölgenin 
halen tarımsal etmenlere dayanıyor olması bölgenin ihracatının teknolojik seviyesine de yansımıştır.Bölgenin 
düşük teknoloji seviyesinde yoğunlaşması ise TR83 bölgesinin ileri teknoloji seviyesindeki ürünlerde rekabet 
gücünün düşük olduğunu göstermektedir. 
 
Sonuç olarak bölgede girişimcilik faaliyetlerinin ve teknolojik unsurların eksik olmasının, bölgenin kalkınmasını 
olumsuz olarak etkilediği anlaşılmıştır. 
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Özet 

Günümüzün yoğun rekabet koşulları ve artan küreselleşmenin ortaya koyduğu ekonomik yapılanma özel teşebbüsleri zorunlu 
kılmaktadır. Girişimciliğin küresel ölçekte önemi arttırmasıyla akademisyenler konuya ilgisi giderek artmaya başlamıştır. Bu 
çalışmada Diyarbakır’da araştırmaya katılan 220 girişimci bağlamında, küçük ve orta ölçekli girişimcilerin girişimcilik 
yetenekleri araştırılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada 30 sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. 
Verilerin analizi F ve T testi kullanılmıştır. Sonuç olarak bulgular yorumlanmış ve tartışılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, girişimcilik yetenekleri, girişimcilik kültürü, KOB 

 
Abstract  

Today, according to the conditions of competition and the new format of globalization, economic structuring oriented private 
enterprise, has made it mandatory. For this reason, entrepreneurship, global scale has increased the importance and academic 
interest to be started. In this context, entrepreneurial capabilities of Small and Medium Size Enterprises in Diyarbakır in 
Turkey; 220 entrepreneurs participated in this field of research were examined. Study used data obtained from questionnaires 
and scales. Identification of entrepreneurial skills is used in the 30-item scale. T and F tests were carried out to analyze data. 
Results were evaluated and discussed. 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurship skills, entrepreneurship culture, SMEs 

© 2013 Published by SDU. 

İngilizce “entrepreneur” kelimesiyle ifade edilen girişimci kavramı “birşey yapmak, üzerine almak” anlamına 
gelen Fransızca kökenli “entreprendre”den gelmektedir (Sobel, 2013). Bu kavram, akademik anlamda ilk olarak 
ekonomist Richard Cantillon tarafından 18. yüzyılda kullanılmıştır. Cantillon’a göre girişimci; malları mutlak 
fiyatlarla satın alarak; değişken, belirginleşmemiş fiyatlarla satma riskini üzerine alan kişi olarak tanımlanmıştır 
(Hatten ve Koh, 2002). Girişimcinin birçok ekonomist tarafından değişik tanımlarını yapılmış ancak 20. yüzyılın 
başında J. A. Schumpeter, girişimciyi modern anlamıyla tanımlamıştır. Schumpeter’e göre girişimci, ekonomik 
gelişmenin altında yatan güçtür (Santarelli ve Vivarelli, 2007). Schumpeter ekonomik gelişme sürecine bağlı 
olarak, girişimcinin ekonomide potansiyel bir değişimin temelini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca yeni 
ürünler veya üretime yeni süreçler sunarak ekonomide değişime yol açan girişimciliğin, yenilikçi rolünü 
vurgulamıştır (Sobel,2013). Schumpeter’in bakış açısıyla girişimci, toplumsal değişimi sağlayacak kişi ve 
kurumlar olarak tanımlanmaktadır (Müftüoğlu, Ürper, Başar ve Tosunoğlu, 2005). Bu tanımlama girişimcilerin 
toplumda üstlendikleri rolün önemini belirtmektedir. 
 
Girişimcilik, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılarak rasyonel kullanılması ve yeni teknoloji üretimi; istihdam 
hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesi, refah düzeyinin yükseltilerek geniş bir toplumsal tabana 
yaygınlaştırılması ve orta sınıfın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılarak katılımcı 
demokrasinin yerleşmesi ve genel anlamda toplumsal barışın sağlanarak sosyal bağların güçlendirilmesine 
etkide bulunmaktadır. Dolayısıyla girişimcilik ekonomilerin kan pompa istasyonları olma özelliği ile öncelikli 
olarak ekonomik boyutu bulunan sosyolojik bir olgudur (İlhan, 2005). 
 
Girişimciler, özel ve kamu girişimcisi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki kavram arasındaki temel fark mülkiyetin 
yapısı ile ilgilidir. Özel girişimci, mülkiyetinde bulunan kaynakları kullanarak ya da borçlanarak üretim yapan 
kişidir. Kamu girişimcisi ise, halkın parasını halk için harcayandır (www.canaktan.org, 24.03.2013). 
 
Diğer bir ayrımda girişimcilik, iç ve dış girişimcilik olarak sınıflandırılmaktadır. İç girişimcilik örgütlerin 
girişimsel yönlendirmeleriyle ilgili bir konudur (Johansen, 2013). Yani, iç girişimcilik olgusunun temelinde 
girişimcilik düşüncesinin örgütün içerisine doğru çevrilmesi yatmaktadır (Naktiyok, 2004). Bir başka ifadeyle, 
yenilik ve risk alma gibi “girişimci”nin geleneksel özellikleri olarak kabul edilen hususların örgüt içindeki 
bireylere kazandırılması iç girişimcilik olarak kabul edilmektedir. Strateji literatüründe ise; yeni fırsatlar elde 
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etmek ve bunlardan yararlanmak için mevcut bir örgütte yeni işler yapmak ve örgüt içinde birçok değişim 
yaparak, var olan bir örgütü yenilemek gibi farklı şirket girişimciliği türlerinden bahsedilmektedir (Parboteeah, 
2000). Risk almayı, yenilikçi ve yaratıcı olmayı, öğrenmeyi, değişimi destekleyen ve çalışanların hata 
yaptıklarında cezalandırılmaktan korkmadıkları bir örgüt kültürü iç girişimcilik çalışmalarını pozitif yönde 
etkilemektedir (Heinonen ve Korvela; 2006).  
 
Girişimciler, yüksek düzeyde başarı güdüsüne sahip, risk üstlenme ve işlerini sonuçlandırmak için kişisel 
sorumluluk üstlenme eğilimindedirler. Girişimciler, gündelik düşünceler, değişen tavırlar ve kendi 
önyargılarından etkilenmeksizin olayları yorumlayabilme yeteneğine sahip olan ve muhtemel tehlikelerden 
yılmaksızın, hızlı karar vererek sürekli hareket halinde olan bir kişili ğe sahiptirler (www.dtm.gov.tr). Bu 
yönüyle toplumsal dinamikleri tetikleyen bir rol üstlenirler. 
 
Bireylerin girişimciliklerini ortaya çıkarma ve başarılı girişimcilerin özelliklerini ortaya koyma, girişimcilerin 
bireysel farklılıklara dayanmakta; bu bağlamda iş deneyimi, başarı ihtiyacı, kontrol odağı, üstün sosyal beceriler 
ve kararlılık gibi bireysel faktörler ön plana çıkmaktadır (Luthans ve Ibrayeva, 2006; Markman ve Baron, 2003). 
 
Girişimci ruh ve davranış kalıpları bir kere oluştuktan sonra, onlar da toplumu, toplumsal yapıyı ve kültürü 
farklılaştırmakta, değişimci/yenilikçi bir süreç başlatmaktadırlar. Girişimcilik, yenilikçilik ve değişim üzerine 
odaklandığından, dinamik bir iktisadi sistem, kaynak ve imkânların azami düzeyde değerlendirmesini 
getirmektedir (Aytaç, 2005). Aynı zamanda, yeni iktisadi ili şkiler, yaşam biçimleri, politik iklim ve de yeni bir 
toplum inşasına kapı açmaktadır. Girişimci anlayış/ felsefeler, özgür teşebbüs ve bireyci kültürün ikamesini 
mümkün kılmakta; bu da sonuçta, akışkan sosyal ilişkiler, proaktif birey, değişken ve refah üreten bir sosyal 
bünyenin ortaya çıkmasına destek vermektedir.  
 
Girişimcilik faaliyetleri, bilhassa ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler açısından, küçük işletmelerde bir iş 
kurmak şeklinde başlamaktadır. Ülkemiz ekonomisinde sayıca % 97’leri bulan bir konumda yer alan (Çelik ve 
Akgemci, 2007:149) KOBİ işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin girişimcilik eğilim ve yeteneklerinin 
incelenmesi, oldukça önemli bir konu olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde yer alan Diyarbakır ili KOSGEB başkanlığına kayıtlı olarak faaliyet gösteren küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden örneklem seçilen 219 işletmeye anket uygulaması yapılarak işletme sahiplerinin 
girişimcilik yeteneklerinin, genel bilgi ve eğitim düzeylerinin ve bu noktada görülen sorunların belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çalışma metodolojisi ve veri analizi 

Araştırmanın evreni, 2012 yılsonu itibarıyla Diyarbakır ilinden random örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 
219 küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı, Tekin (1999) tarafından 
geliştirilen anket esas alınarak geliştirilmi ş ve toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Bu ankette girişimcilerin kişisel 
özelliklerini belirlemeye yönelik 10 soru ve girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik 30 soruluk bir 
ölçek bulunmaktadır. Ölçekteki derecelendirme 5’li Likert ölçeğine uygun olarak “1- Hiçbir zaman, 2- Bazı 
zaman, 3- Kısmen, 4- Çoğu zaman, 5- Her zaman” şeklinde düzenlenmiştir. 

• Güvenilirlik testi 

Girişimcilik özelliklerini belirleyebilmek için, uygulanan anketten elde edilen verilerin öncelikle frekans ve 
yüzdeleri hesaplanmıştır. Daha sonra, girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik 30 maddelik ölçekte öne 
çıkan eğilimler tespit edilmeye çalışılmıştır. 30 soruluk ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.80 olarak 
bulunmuştur. Buna göre, ölçekten elde edilen ölçümlerin oldukça güvenilir sonuçlar verdiği ifade edilebilir 
(Ozdamar, 2002). Veri toplama aracından elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS programı 
kullanılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Araştırma bulguları 

• Katılımcıların demografik özellikleri 

Araştırmaya katılan toplam olarak 219 girişimcidir. Bunların %33(73)’ü erkek ve %67(146)’si bayan yani 
katılımcıların çoğunu bayanlar oluşturmaktadır. Girişimcilerin %44(97)’ü 21-30 yaş gurubunda, %44(97)’ü 31-
40 yaş grubunda ve %8 (18)’i ise 41-50 yaş grubundadır. Toplamda girişimcilerin  %86’sı 21-40 yaş aralığında, 
yani çoğunluğu genç girişimci olarak nitelendirilebilir. Araştırmaya katılan girişimcilerin çoğunluğu %48 (105)’i 
ailenin ortanca çocuğu, %19 (41)’u ailenin en büyük çocuğu, %17 (37)’si ise ailenin en küçük çocuğudur. 
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Girişimcilerin çoğunluğu %38 (84)’i lise, %22 (49)’sı yüksekokul, %19 (41)’u ilkokul, %16 (35)’i lisans ve 
yalnızca %4 (10)’u yüksek lisans mezunudur. Araştırmaya katılan girişimcilerin aylık ortalama gelirleri %31 
(69) oranında 501-1000 TL aralığında, %28 (62)’i ise 1001-1500 TL arasında, %16 (35)’si ise 1501-2000 TL 
arasındadır. Aylık ortalama harcamaları ise; %36 (79)’sı 501-1.000 TL aralığında, %28 (62)’i 500 TL ve altı, 
%20 (43)’i ise 1001-1500.-TL aralığında değişmektedir. 
 
Girişimcilerin %35 (77)’inin ebeveyni kendi işine sahip değildir. %29 (63)’unun ebeveynleri çalışma 
hayatlarının büyük bir kısmında kendi işlerini yapmaktadır. %14 (30)’u ise ebeveynleri çalışma hayatlarının bir 
bölümünde kendi işlerini yapmışlardır. %12 (26)’sının ebeveynlerinden birisi çalışma hayatının büyük bir 
kısmında kendi işinin sahibi olmuştur. Araştırmaya katılan girişimcilerin %45 (99)’i girişimcilikle ilgili hiç 
eğitim almamıştır. %34 (75)’ü eğitim aldığını bildirmiş ve %21 (45)’i ise kısmen eğitim aldığını belirtmiştir. 
Girişimcilerin %39 (86)’unun girişimcilik yapmak için kısmen yeterli sermayesinin olduğunu beyan etmiştir. 
Buna karşın, %34 (76)’ü yeterince sermayesinin olmadığını beyan etmiştir. %26 (57)’sı ise yeterli sermayesinin 
olduğunu beyan etmiştir. Girişimcilerin %46 (101)’sı hangi kurumdan kredi desteği alacağını bilmekte; %29 
(64)’u kısmen bilmekte ve %25 (54)’ü ise nereden kredi alabileceğini bilmediğini beyan etmiştir. 
 
Araştırmaya katılan toplam 219 girişimcinin, girişimcilik yetenek puanı ortalaması 117 puan olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu puan ortalaması, Tekin (1999)’in belirttiği üzere, girişimci olabilmek için gerekli 
puanın, yani en az 100 puanın üzerinde bir değerdir. Buna göre araştırmaya katılan girişimcilerin, girişimcilik 
yetenek puan ortalamaları düşük olsa da, büyük çoğunluğunun girişimciliğe eğilimli olduğu söylenebilir. Ancak 
bu değer; Karahan ve Şenol (2011)’un bulguları olan 106 puandan 11 puan yüksek olması nedeniyle Diyarbakır 
ilindeki girişimcilerin yetenekleri açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir.  

• Çapraz ilişkiler 

Yapılan araştırmada elde edilen demografik veriler ile girişimcilik yetenek puanı arasında yapılan çapraz ilişki 
analizine ait sonuçlar tablolar halinde gösterilip yorumlanmıştır.  

• Cinsiyet- girişimcilik yeteneği puanı ilişkisi (t testi) 
Tablo 1’de araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları, cinsiyete göre t testi ile analiz edilmiştir. 

Tablo 1: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanlarının cinsiyete göre t testi ile analizi 
 

Değişkenler Cinsiyet X sd t df Sig. (2-tailed) 
Kendinizi ve işinizi tanıtıcı etkili bir kartvizit 

bastırmayı düşünür müsünüz? 
Bayan 4,59 0,776 2,934 217 0,004 
Erkek 4,22 1,057 2,653 111,984 0,009 

Müşterilerinizin işyeri dışında sizin ile rahatça 
görüşmesini ister misiniz? 

Bayan 4,23 1,004 2,522 217 0,012 
Erkek 3,84 1,269 2,334 118,308 0,021 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere girişimcilerin “kendinizi ve işinizi tanıtıcı etkili bir kartvizit bastırmayı düşünür 
müsünüz” sorusundan aldıkları girişimcilik yeteneği puanı ile cinsiyet değişkeni arasında bayan girişimcilerin 
lehine anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (t=2,934; p<0.05). Yine girişimcilerin “müşterilerinizin işyeri 
dışında sizin ile rahatça görüşmesini ister misiniz” sorusuna verdikleri cevap ile cinsiyet değişkeni arasında 
bayan girişimciler lehine anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (t=2,522; p<0.05). 

• Yaş- girişimcilik yeteneği puanı ilişkisi F testi 
Aşağıda tablo 2’de araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları yaş değişkenine göre F testi ile analiz 
edilmiştir.  

Tablo 2: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları yaş değişkenine göre F testi ile analizi 
 

Değişkenler Yaş/Puan ilişkisi 
Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F Sig. 

İşimde ve özel hayatımda insanlara liderlik 
yapabiliyorum. 

Gruplar arası 19,131 4 4,783 5,011 0,001 
Gruplar içi 204,239 214 0,954   

Toplam 223,370 218    
Boş zamanlarınızda bile kendinizi geliştirmeye ve 

yenilikler bulmaya istekli misiniz? 
Gruplar arası 10,605 4 2,651 3,290 0,012 
Gruplar içi 172,436 214 0,806   

Toplam 183,041 218    
İşinizle ilgili ayrı bir telefon ve faks numarası 

almanız gerekiyor mu? 
Gruplar arası 15,106 4 3,776 2,789 0,027 
Gruplar içi 289,780 214 1,354   

Toplam 304,886 218    
Firmanız sektörünüzle ilgili bir birlik, oda ya da 

derneğe üye olacak mı? 
Gruplar arası 13,239 4 3,310 2,967 0,021 
Gruplar içi 238,707 214 1,115   

Toplam 251,945 218    
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Ailem ve arkadaşlarımın fikirlerine ters olsa da 
istediğimi yaparım. 

Gruplar arası 16,481 4 4,120 2,572 0,039 
Gruplar içi 342,834 214 1,602   

Toplam 359,315 218    
 
Tablo 2’de görüldüğü üzere girişimcilerin “İşimde ve özel hayatımda insanlara liderlik yapabiliyorum” 
sorusundan aldıkları puan ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=5,011; p<0.01). 
Girişimcilerin “Boş zamanlarınızda bile kendinizi geliştirmeye ve yenilikler bulmaya istekli misiniz” sorusundan 
aldıkları puan ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=3,290; p<0.05). 
Girişimcilerin “İşinizle ilgili ayrı bir telefon ve faks numarası almanız gerekiyor mu” sorusundan aldıkları puan 
ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=2,789; p<0.05). Girişimcilerin “Firmanız 
sektörünüzle ilgili bir birlik, oda ya da derneğe üye olacak mı?” sorusundan aldıkları puan ile yaş değişkeni 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=2,967; p<0.05). Girişimcilerin “Ailem ve arkadaşlarımın 
fikirlerine ters olsa da istediğimi yaparım” sorusundan aldıkları puan ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (F=2,572; p<0.05). 

• Kaçıncı çocuk olduğu ile girişimcilik yeteneği puanı ilişkisi 
Tablo 3’te araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ailenin kaçıncı çocuğu olması durumuna göre F 
testi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 3: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ailenin kaçıncı çocuğu olması durumuna göre F testi ile analizi 
 

Değişkenler Kaçıncı çocuk /Puan ilişkisi Kareler toplamı sd Kareler 
ortalaması F Sig. 

Boş zamanlarınızda bile kendinizi geliştirmeye ve 
yenilikler bulmaya istekli misiniz? 

Gruplar arası 6,861 3 2,287 2,791 0,041 
Gruplar içi 176,180 215 0,819   

Toplam 183,041 218    
Yeni başlayacağınız veya mevcut işinizle ilgili yeterli 

paranız var mı? 
Gruplar arası 11,792 3 3,931 2,876 0,037 
Gruplar içi 293,888 215 1,367   

Toplam 305,680 218    
Bazı kararlar hoşunuza gitmese de uygular mısınız? Gruplar arası 10,938 3 3,646 2,770 0,043 

Gruplar içi 282,988 215 1,316   
Toplam 293,927 218    

İşinizle ilgili profesyonel bir çalışma takvimi hazırlar 
mısınız? 

Gruplar arası 8,371 3 2,790 3,478 0,017 
Gruplar içi 172,506 215 0,802   

Toplam 180,877 218    
İnsanlar, bana uyar ve dediğimi yaparlarsa 

benimserim. 
Gruplar arası 13,166 3 4,389 2,611 0,052 
Gruplar içi 361,446 215 1,681   

Toplam 374,612 218    
 
Tablo 3’te görüldüğü üzere girişimcilerin “Boş zamanlarınızda bile kendinizi geliştirmeye ve yenilikler 

bulmaya istekli misiniz” sorusundan aldıkları puan ile kaçıncı çocuk olduğu durumu arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (F=2,791; p<0.05). Girişimcilerin “Yeni başlayacağınız veya mevcut işinizle ilgili yeterli 
paranız var mı?” sorusundan aldıkları puan ile kaçıncı çocuk olduğu durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir (F=2,876; p<0.05). Girişimcilerin “Bazı kararlar hoşunuza gitmese de uygular mısınız” 
sorusundan aldıkları puan ile kaçıncı çocuk olduğu durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(F=2,770; p<0.05). Girişimcilerin “İşinizle ilgili profesyonel bir çalışma takvimi hazırlar mısınız” sorusundan 
aldıkları puan ile kaçıncı çocuk olduğu durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=3,478; 
p<0.05). Girişimcilerin “İnsanlar, bana uyar ve dediğimi yaparlarsa benimserim” sorusundan aldıkları puan ile 
kaçıncı çocuk olduğu durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=2,611; p<0.05). 

• Eğitim durumu ile puan ilişkisi 
Tablo 4’te araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ailenin eğitim durumuna göre F testi ile analiz 

edilmiştir.  
 

Tablo 4: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları açısından ailenin eğitim durumuna göre F testi analizi 
 

Değişkenler Eğitim durumu /Puan ili şkisi 
Kareler toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F Sig. 

İşiniz kötü gittiği durumlarda kendinize güveninizi 
korur musunuz? 

Gruplar arası 16,636 5 3,327 4,348 0,001 
Gruplar içi 162,990 213 0,765   

Toplam 179,626 218    



   

116 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere girişimcilerin “İşiniz kötü gittiği durumlarda kendinize güveninizi korur musunuz” 
sorusundan aldıkları puan ile eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=4,348; 
p<0.01). 

• Gelir durumu ile girişimcilik yeteneği puanı ilişkisi 
Tablo 5’te araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile aylık gelir durumları arsındaki ili şki F testi ile 
analiz edilmiştir.  

Tablo 5: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile aylık gelir durumları arasındaki ilişki F testi ile analizi 
 

Değişkenler Gelir Durumu /Puan ili şkisi Kareler toplamı sd Kareler 
ortalaması F Sig. 

Yeni başlayacağınız veya mevcut işinizi 
sürdürme ile ilgili yeterli sermayeye sahip 

misiniz? 

Gruplar arası 32,712 4 8,178 6,411 0,000 
Gruplar içi 272,968 214 1,276   

Toplam 305,680 218    
 
Tablo 5’te görüldüğü üzere girişimcilerin “Yeni başlayacağınız veya mevcut işinizi sürdürme ile ilgili yeterli 
sermayeye sahip misiniz?” sorusuna verdikleri cevap ile gelir durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir (F=6,411; p<0.01). 

• Ebeveyninin işi ile girişimcilik yeteneği puanı ilişkisi 
Aşağıda tablo 6’da araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile ebeveynlerinin yaptıkları iş arasındaki 
ili şki F testi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 6: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile ebeveynlerinin yaptıkları iş arasındaki ilişki F testi ile analizi 
 

Değişkenler Ebeveynin iş Durumu 
/Puan ilişkisi Kareler toplamı sd Kareler 

ortalaması F Sig. 
İşinizde ve özel hayatınızda insanları motive 

edebiliyor ve yönetebiliyor musunuz? 
Gruplar arası 9,878 4 2,469 3,057 0,018 
Gruplar içi 172,898 214 ,808   

Toplam 182,776 218    
Müşterilerinizin işyeri dışında sizin ile rahatça 

görüşmesini ister misiniz? 
Gruplar arası 17,858 4 4,464 3,792 0,005 
Gruplar içi 251,932 214 1,177   

Toplam 269,790 218    
 
Tablo 6’da görüldüğü üzere girişimcilerin “İşinizde ve özel hayatınızda insanları motive edebiliyor ve 
yönetebiliyor musunuz?” sorusundan aldıkları yetenek puanları ile ebeveynlerinin yaptıkları iş arasında anlamlı 
bir ili şki olduğu tespit edilmiştir (F=3,057; p<0.05). Girişimcilerin “müşterilerinizin işyeri dışında sizin ile 
rahatça görüşmesini ister misiniz?” sorusundan aldıkları yetenek puanları ile ebeveynlerinin yaptıkları iş 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=3,792; p<0.05). 

• Giri şimcilik eğitimi alma ile girişimcilik yeteneği puanı ilişkisi 
Tablo 7’de araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile girişimcilik eğitimi alma durumu arsındaki 
ili şki F testi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 7: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile girişimcilik eğitimi alma durumu arsındaki ilişki F testi ile analizi 
 

Değişkenler Giri şimcilik eğitimi 
/Puan ilişkisi 

Kareler 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F Sig. 

İşinizde karşılaşacağınız güçlüklerle 
yeterince mücadele gücüne sahip misiniz? 

Gruplar arası 3,226 2 1,613 3,432 0,034 
Gruplar içi 101,496 216 0,470   

Toplam 104,721 218    
Yeni başlayacağınız veya mevcut işiniz 

için yeterli sermayeniz var mı? 
Gruplar arası 12,766 2 6,383 4,707 0,010 
Gruplar içi 292,914 216 1,356   

Toplam 305,680 218    
Tablo 7’de görüldüğü üzere girişimcilerin “İşinizde karşılaşacağınız güçlüklerle yeterince mücadele gücüne 
sahip misiniz?” sorusundan aldıkları yetenek puanları ile girişimcilik eğitimi alma durumu arasında anlamlı bir 
ili şki olduğu tespit edilmiştir (F=3,432; p<0.05). Girişimcilerin “Yeni başlayacağınız veya mevcut işiniz için 
yeterli sermayeniz var mı?” sorusundan aldıkları yetenek puanları ile girişimcilik eğitimi alma durumu arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=4,707; p<0.05). 

• Giri şimcilik sermayesi ile girişimcilik yeteneği puanı ilişkisi 
Tablo 8’de araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile sermayelerinin var olması arsındaki ilişki F 
testi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 8: Araştırmaya katılan girişimcilerin yetenek puanları ile sermayelerinin var olması arsındaki ilişki F testi ile analizi 
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Değişkenler Sermaye Durumu /Puan 

ili şkisi Kareler toplamı sd Kareler 
ortalaması F Sig. 

Kendinizi günde on saatten fazla çalışacak kadar 
formda hissediyor musunuz? 

Gruplar arası 4,715 2 2,358 2,815 0,052 
Gruplar içi 180,910 216 ,838   

Toplam 185,626 218    
Yeni başlayacağınız veya mevcut işiniz için yeterli 

sermayeniz var mı? 
Gruplar arası 71,518 2 35,759 32,985 0,000 
Gruplar içi 234,162 216 1,084   

Toplam 305,680 218    
Kendimi değerli, eşi benzeri olmayan biri olarak 

görüyorum. 
Gruplar arası 12,920 2 6,460 3,325 0,038 
Gruplar içi 419,710 216 1,943   

Toplam 432,630 218    
 
Tablo 8’de görüldüğü üzere girişimcilerin “Kendinizi günde on saatten fazla çalışacak kadar formda hissediyor 
musunuz?” sorusundan aldıkları yetenek puanları ile yatırım sermayelerinin var olması arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (F=2,815; p<0.05). Girişimcilerin “Yeni başlayacağınız veya mevcut işiniz için yeterli 
sermayeniz var mı?” sorusundan aldıkları yetenek puanları ile yatırım sermayelerinin var olması arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=32,985; p<0.01). Girişimcilerin “Kendimi değerli, eşi benzeri 
olmayan biri olarak görüyorum” sorusundan aldıkları yetenek puanları ile yatırım sermayelerinin var olması 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=3,325; p<0.05).    
  
 Sonuç  
 
Araştırmaya katılan girişimcilerin büyük çoğunluğunun bayan olması, Türkiye’de bayan girişimcilerin çok yakın 
tarihte olduğundan farklı bir durum göstermesi (Tikici, Güven ve Demirel, 2005), girişimcilik kültürünün 
değişmekte olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca elde edilen bulgular Erzurum ilinde Naktiyok ve Timuroğlu 
(2009); Karahan ve Şenol (2011) tarafından yapılan araştırmadan elde edilen bulgularla da 
örtüşmektedir.Toplamda girişimcilerin %86’sı 21-40 yaş aralığında, yani çoğunluğu genç girişimci olarak 
nitelendirilebilir. İlhan (2005:217-248) tarafından yapılan çalışmadan elde edilen bulgularda yaptığımız 
çalışmayı desteklemektedir. Yaptığımız bu çalışmada da, genç ve orta yaş grubu girişimciler çoğunluktadır. 
Dolayısıyla, girişimci grup içinde genç ve orta yaş kuşağın ağırlıklı olması; dinamizm, hırslılık, yeni gelişmelere 
ve değişmelere kolayca adapte olabileceğini göstermektedir.Araştırmaya katılanların çoğunluğunun ailenin 
ortanca ve büyük çocukları olması Türk toplumunda geleneksel olarak büyük çocukların ailenin mevcut işlerini 
devam ettirdiği genel kanısını desteklemekle beraber ailenin küçük çocuklarının da girişimcilikte yer aldığı 
görülmektedir. Araştırmaya katılan girişimcilerin yarıdan fazlasının eğitim düzeyinin lise ve yüksekokul olması 
bölgenin eğitim düzeyi dikkate alındığında girişimcilerin eğitim düzeylerini göstermesi bakımında ümit verici 
olarak değerlendirilebilir. Araştırmaya katılan girişimcilerin yarıdan fazlasının girişimcilikle ilgili kısmen dahi 
olsa eğitim alması girişimcilik konusundaki eğitim programlarına istekli oldukları şeklinde yorumlanabilir.  
Araştırmaya katılan toplam 219 girişimcinin, girişimcilik yetenek puanı ortalaması 117 puan olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu puan ortalaması, Tekin (1999)’in belirttiği üzere, girişimci olabilmek için gerekli 
puanın (100 puan) üzerinde bir değerdir. Buna göre araştırmaya katılan girişimcilerin, girişimcilik yetenek puan 
ortalamaları düşük olsa da, büyük çoğunluğunun girişimciliğe eğilimli olduğu söylenebilir. Ancak bu değer; 
Karahan ve Şenol (2011)’un bulguları olan 106 puandan 11 puan yüksek olması nedeniyle Diyarbakır ilindeki 
girişimcilerin yetenekleri açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Araştırmaya katılan bayan 
girişimcilerin sosyal ilişkilerini ve kariyerlerini geliştirmeye erkeklere göre daha fazla duyarlı oldukları 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan girişimcilerden genç olanların; kendini geliştirme, yenilikçilik, iletişim, 
sektörel bütünleşme ve kararlılık konularında daha duyarlı ve istekli oldukları görülmektedir. Araştırmaya 
katılan girişimcilerin ailenin kaçıncı çocuğu olduğu; yeni yatırımlar yapma açısından, uygulamalarda kararlılık 
gösterme, işini daha sistematik ve zaman yönetimi odaklı yapma noktalarında ortanca ve küçük çocuklar lehine 
değişim gösterdiği görülmektedir. Girişimcilerin eğitim düzeylerindeki iyileşmelerin iş konusunda kendilerine 
güvenlerini de olumlu yönde etkilediği ifade edilebilir. Girişimcilerin gelir düzeyleri ile sermaye sahibi olmaları 
arasında doğru orantılı bir ilişki bulunduğu gözlenmiştir. Girişimcilerin aile mesleğini yapıyor olmaları bir 
avantaj olarak değerlendirilebilir. Girişimcilik eğitimi alan kişilerin iş yerinde karşılaştığı güçlüklerle mücadele 
ve sermaye edinme konusunda daha güçlü duygulara sahip oldukları görülmüştür. Girişimcilik yeteneği yüksek 
olan bireylerin özgüveni yüksek ve daha işkolik oldukları ifade edilebilir.   
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Özet 

Çalışmada girişimciliğin, Toronto Kent gelişim sürecine etkisi incelenmiştir. Dönemsel koşulların, iş fırsatına 
dönüştürülmesi, bu doğrultuda oluşturulan girişimlerin mekana yansıması analizi edilmiştir.  Toronto Kentinin kurulması, 
zenginleşmesi ve kentin fiziki şekillenmesinde önemli rol oynayan Distillery Bölgesinin öyküsü ele alınmıştır.  
 
Distillery, Toronto Kent Merkezi’nin doğusunda yer alan, olağanüstü mimarisi ile eşsiz bir endüstri yerleşimidir. 1832 
yılında kurulan site, inişli çıkışlı gelişim süreci geçirmiş, kuruluşundan itibaren her etabında farklı bir girişimcilik örneğini 
sergilenmiştir. Yel değirmeni ile başlanan iş, dünyanın en büyük içki üretim merkezine dönüşmüştür. Toronto’nun 
kuruluşunu etkilemiş, gelişimine yön vermiştir. Bir dönem çöküntü bölgesi olan Alan, 2003- yeniden doğmuş, tarihi binalar 
sanat, kültür, eğlence işlevlerine uygun restore edilmiştir. Farklı bir girişimcilik örneği sergilenmiş Distillery, Kanada'nın 
önde gelen turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Odak noktası olarak, küresel girişimci için çekim merkezi haline 
gelen Alan, Kentin fiziki şekillenmesinde yeniden rol oynamaya başlamıştır. 
 
Çalışmada; tarihsel süreç içinde, aynı mekânda günün koşullarına göre gelişen, farklı girişimler kronolojik olarak ele 
alınmakta, dönemsel analizler yapılmaktadır. Küresel etmenlerle bağlı olarak İşletmenin gelişim çizgisinde yaşanan keskin 
değişimler ve bunun kentteki yansımaları aktarılmaktadır.  
  
Keywords: Giri şimciliğin mekansal, Toronto, içki üretim merkezi, tarihi dokuda turzim.  
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Giri ş 

Ontario Eyaletinin başkenti Toronto, Kanada’nın en büyük kentidir.  Ontario gölü kıyısında yer alan Kentin, 
nüfusu yaklaşık 6 milyondur (wikipedia.org, 2013).  Dünya kenti Toronto, Ülkenin ekonomik merkezidir. Kent 
aynı zamanda bir kültür, sanat, eğitim ve turizm merkezidir. Kent, ulaşım, haberleşme, bilgi teknolojileri ve tıbbı 
araştırmalar açısından oldukça gelişmiştir. Başka film olmak üzere, Dünyanın önde gelen sanat festivallerine ev 
sahipliği yapar. Güvenli olması, temiz bir çevreye sahip olması, iş bulma olanakları ve üst düzey yaşam 
standartları ile dünyanın her yerinden göç alır. 2012’da dünyanın “en yaşanılabilir” dördüncü kenti seçilmiştir4 
(businessweek, 2013) 
 
Kentinin bu özellikleri kazanımında, zenginleşmesinde ve fiziki formunun gelişiminde, Distillery District 
(Damıtım-hane Bölgesi) büyük rol oynamıştır. Uzun bir dönem, Kentti hatta Ülkeyi, çeşitli şekilde ve ölçekte 
etkilemiştir. Distillery, yel değirmeni olarak başlanmış, dünyanın en büyük içki üreticisi olmuştur. Bir dönem 
çöküntü bölgesi olan Alan, 2003’de yeniden canlandırılarak, cazibe merkezi haline gelmiştir.  
 
Çalışmada; bir kentin şekillenmesinde önemli rol oynayan bir girişimcilik süreci aktarılmaktadır. Kronolojik 
olarak koşulların, fırsatlara dönüştürülmesi; bunun mekânsal yansımaları ve Toronto Kenti’nin gelişimine etkisi 
verilmektedir. Şartlar gereği, çok farklı kullanımlar üstlenmiş bir Alanın; işlevsel değişimlerini, bunun 
nedenlerini, mekânsal yansımasını içeren bir örnek sergilenmektedir.  Kompleksin gelişimi ve dönemsel koşullar 
ile ilgili bilgiler; dönem gazetelerinden, internet sitesinden ve tezlerden yararlanılarak derlenmiştir. Kentte 
yarattığı etki ile ilgili verilere dönemsel haritalar üzerinden ulaşılmıştır. Alan, çeşitli zamanlarda gözlenmiş, 
rastgele seçilen kişilerin Alan hakkındaki görüşleri alınmış, bu görüşlerden çalışma kapsamında yararlanılmıştır.   

• Dönemsel Analiz – Koşullar, Fırsatlar ve Mekânsal Yansımalar  

• Başlangıç Göç- Değirmen: 1830-1835   

• Dönemsel Koşullar ve Fırsatların Değerlendirilmesi 
 
1800’lerin ilk yarısında Avrupa ekonomik acıdan zor bir dönem geçirmektedir. Kolera, veba, işsizlik ve 
yoksulluk hüküm sürmektedir. Yeni Dünya herkes için umut olarak görülmektedir. İrlanda da, Protestan - 
Katolik çatışması iyice alevlenince, özellikle temel gıda maddesi olan “patates kıtlığı” yaşamaya başlayınca, 
Ülke kaçılacak bir yer haline gelmiştir. Bu koşullarda göç, genç değirmenci James Worts için de tek çözümdür 
(Armstrong,1832). Göç koşulları da zordur. Göçerlerin yarısı yolda yaşamlarını kaybetmektedir.  
 
Daha önce akrabaları Toronto (o zaman adı York)  göç etmiştir, oda buraya gelir. Bildiği işi yapar, Ülkesinden 
getirdiği birikimi ile Ontorio Körfezi kenarında boş alanda İngiliz tarzı kırmızı tuğla bir yel değirmeni inşa edip, 
öğütme işine başlar. Ancak, rüzgâr yönü öngörülememiştir. Değirmenin çarkını çevirmeye yetmemektedir. Bu 
durumda buhar gücünden yararlanmaya karar verir. Bu yatırım için, Banker eniştesi Gooderham’a ortaklık teklif 
eder. Gooderham sermaye katkısı sağlarken Worts, değirmenci olarak deneyimi ortaya koyar. Böylece, 
Gooderham & Worts (G&W) ortaklığının temeli atılmış olur (Careless,1984) İşler birden açılır.  

 
2.1.2. Mekânsal Yansımalar 
 
O dönemde, Toronto küçük bir yerleşimdir. Körfez kıyısı bom boştur (Goad, 1890). İnsanlar daha çok kuzeyde 
çiftliklerde yaşamaktadır. Değirmenin kurulması körfez kıyısında bir hareketlilik başlatmıştır. İlk olarak 
değirmeni kentte bağlayacak toprak yol açılır. Daha sona, bu yol Kentin en önemli caddesi olacak, adı Değirmen 
Önü Caddesi olarak geçecektir. 

• Çiftlik Fikri: 1835-1840  

• Dönemsel Koşullar ve Fırsatların Değerlendirilmesi 
1835 Worts’un zamansız ölümünden sonra, Gooderham tek başına devam eder.  Öğütme süreci ile satılabilir 

un ve satılamayan atık ürünler elde edilmektedir. Atıklar ellerinde kalmakta, bertaraf etmek problem olmaktadır. 
Atıkları değerlendirmek üzere sığır besleme işine başlanır. Et ve süt satışları da başlamıştır (Shuttleworth, 1924).  

• Mekânsal Yansımalar  
Ahırlar, süt ve et tesisleri ilave edilir. Değirmenin etrafı dolmaya başlar. Çiftlik çalışanları artmaktadır, 

onların konutları Ontori Körfezi kenarında bir yerleşim yeri oluşturmaktadır. Değirmen boş bir alanda kurulmuş, 
kentin bu yönde gelişimini etkilemiştir. Değirmenin etrafında kent genişlemiş, kentin gelişme sınırını değirmen 
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belirlemiştir. Kentin Güney sınırı belirlemek için "Yel Değirmeni Hattı" tabiri kullanılmıştır (Boulton, 1858).   
 

• İçki Üretimi Başlıyor: 1840-1860  

2.3.1. Dönemsel Koşullar ve Fırsatların Değerlendirilmesi 
 
Bu dönemde, Kanada çiftliklerinde hat safhada hasat artışı olmuştur. Artık ürünün, ne yapılacağı tekrar 
sorundur.  Satılamayan artığın, damıtıp alkole dönüştürüp, satılabilir hale getirilmesine karar verilir. O dönemde 
Avrupa’dan gelen yoğun göçle, çeşitli hastalıklar yeni kıtaya taşınmaktadır. Sudan bulaştığı gerekçesiyle başta 
kolea olmak üzere, hastalıklara karşı su yerine, bira ve daha çok viski yani - hayat suyu- kullanılmaktadır. Hatta 
birçok yerde su içmek yasaklanmıştır. Alkol ilaç kabul edilmekte, çocuklar dahil %2 oranında alkollü su 
içmektedir. Genelde içecekler evlerde hazırlanmaktadır. Kentte içki satan, hele bardakta içki satan yer oldukça 
azdır. Bu durumda içki işine girilirse, tüketici olarak erkek, kadın, çocuk dahil tüm Toronto halkı 
düşünülmektedir. O yıllarda Toronto’nun nüfusu 9.600 kişidir. 1837 Şehir Rehberine göre 70 kadar içki 
içilebilecek taverna veya pub bulunmaktadır (Distillery Heritage Website). Yani, 138 kişiye bir yer düşmektedir. 
Yabancı içki tüccarları, yüksek ithalat vergisi ödemek zorunda bu durumda yerel üreticiler avantajlıdır.  
 
İçki işi caziptir. Gooderham değirmene içki işin ekler. Değirmen buhar motoru ile güçlendirilmiştir, buhar 
damıtma için de kullanılır. Süt satışından şişeleme ünitesi zaten vardır. İçki işi tutar, bunun üzerine değirmenin 
önüne bir de içki satış yeri ve pub eklenir. İşletme şirkete dönüşür. 1845 Worts’un oğlu ortak olur, onu 
Gooderham oğlu izler. Kenttin en önde gelen Şirketidir. Parlamento, Şirketi Toronto’ya en fazla katkısı olan 
kurum olarak tanıtmaktadır (Distillery Heritage Website).       
 
1846 İşletmenin önüne İskele yapılır, böylece kıyıdaki diğer kentlere satış başlar. G & W adım adım büyür. 
Büyüyen kar üretime dönüşür. Gooderham viskide başarıdır. Üretilen "Çavdarlı Viskisi”dir.  Çavdar, içkiye 
karakteristik lezzet katmıştır. Kanada’nın yerel viskisi haline gelir. 1856 Kentte demiryolu gelir, muazzam bir 
genişleme getirir. Kıtanın diğer Ülkelerine de içki satışı yapabilmek için iyi bir fırsat yakalanmıştır. İşletmede 
işçi sayısı 500’e ulaşmıştır, tam zamanlı çalışılmaktadır. G&W, Ülkenin vergi rekortmenidir (G&W Heritage 
Plan Report,1994:4). 1850 İngiliz İmparatorluğu'nun en büyük içki üreticisi ve satıcısıdır (G&W Heritage Plan 
Report,1994:4).  Gemilerle milyonlarca galon içki; Montreal, Halifax, New York, Rio, Buenos Aires, Güney 
Amerika‘ya gönderilir. 

2.3.2. Mekânsal Yansımalar 
 
Mekân,  Kentin en popular yeri haline gelir, bir eğlence merkezidir. Distelery gelişmekte ve onun etkisi ile Kent 
şekillenmektedir. Üretim artınca yeni bir damıtım evine ihtiyaç duyulur. Alandaki binalar ahşap ve camdan 
yapılmıştır. Alkol yanıcı, özellikle hareketsiz kalınca patlayıcı bir malzemedir. Ahşap yapılar yerine, 
söndürebilir yapılar inşa etmek önem kazanmıştır. İrlandalı, mimar ve mühendis David Roberts Sr’in tasarladığı 
Distelery,  kireçtaşındandır. Taş Distillery inşaatı, 1859 başlar 1861 hizmette açılır. 1869 yangınında Taş binanın 
içi yanmış, dışı olduğu gibi kalmıştır (Armstrong,1869).  Binaya yapı malzemelerinin taşınabilmesi için 
Distellery’in önüne Liman yapılır. Grand Trunk Demiryolu yeni uzatma hattı Distelery’den geçer. Hattın 
hizmete açılması üzerine üretim kapasitesi arttırılır. Değirmenin artık işlevi bitmiştir, önce fırıldağı sonra kulesi 
kaybolur. 

• Bir Dünya Devi: 1860-1900   

• Dönemsel Koşullar ve Fırsatların Değerlendirilmesi 
 

1867 Konfederasyon imzalanır. Kanada, Birleşik Krallığın dominyonu olur. 1885 mevzuat değişikli ği olur ve 
tüketicilerin sağlığını korumak için Hükümet, alkolün iki yıl bekletilmesi Kararını alır (G&W Heritage Plan 
Report, 1994:4).  
 
1860’lara kadar yerel pazara hizmet fazladır. Dominyon olunca, İşletmenin dünyaya açılması hızlanır.1870'lerin 
sonunda, G & W sadece İngiliz İmparatorluğu'nun değil dünyanın en büyük içki üreticisidir. Bekletilmiş Alkol 
Yasası ile birlikte, beleyen ürünlere talep artar. Durumu hemen uyulur ve depolama alanları ilave edilir. Üretim 
yılda 80.000 galon çıkar. 1886 Londra'da düzenlenen büyük Fuarda Kraliçe Victoria tarafından madalya ile 
ödüllendirir (G&W Heritage Plan Report,1994:5). Tüm alkol türleri üretilmektedir. Konserve ve süt tesisleri 
devam etmektedir. 
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• Mekânsal Yansımalar  
 
Yeni Yasa ile depolama acil mesele haline gelir. Hayvan barınakları, Don Nehrinin öbür yakasına taşınır. 
Yerlerini depo binaları alır. Distillery birçok sokağı olan büyük bir komplekse dönüşmüştür. Binaların karakteri 
taş Distillery’den farklıdır, Viktorian Tarzı kırmızı tuğladandır. Roberts’ın binaları ardı ardına açılır. Malt ve 
fıçılama kompleks, saf alkol kompleksi, tank, varil, raf evleri inşa edilir. Robert’in ölümünden sonra oğlu 
Roberts Jr işi devralır. Asıl büyüme onun döneminde yaşanır. Alana inşa edilen son Viktorya Bina (1895) 
Yangın Pompa Binası olur. Binaların tarzı; fonksiyonel, büyük, pahalı hoş tezatları ve uyumu sergiler. İnce 
detaylı, yeni kırmızı tuğla binalar, yeni üretim süreçlerini, gelişen teknolojiyi ve işlemleri yansıtır. Zamanla, 
binalar hem fiziksel, hem de fonksiyonel olarak bazı değişikliklere uğramıştır ancak, mimari bütünlük ve inceliği 
korunmuştur. Kent İşletmenin etrafında gelişmektedir.  Kentin önemli binaları idari ve ticari yapıları, bu bölgede 
yer seçer.  Mimari tarz olarak da Site, Kentin diğer binalarını etkilemişi Viktorian Mimari kentte hakim 
olmuştur. 

 
2.5. Çöküş-  İki Dünya Savaşı -  İçki Yasağı: 1900-1980  
 
2.5.1. Dönemsel Koşullar ve Fırsatların Değerlendirilmesi 
 
İki olay şirketin sonunu getirir. Dünya Savaşları (I.nci 1914-1918 ve II.nci 1939-1945)  ve İçki Yasağı (1916- 
1920). I. Dünya Savaşında içki üretimi, patlayıcı bileşenleri aseton ve keton üretimine dönüştürülür. İngiliz 
Hükümetine üretim yapılmaktadır. İşletme ekonomik olarak sarsılmasa da, pazar kaybedilmektedir. Ancak, asıl 
dramatik değişimin  İçki Mevzuatı ile gelir. İçki Yasağı döneminde, üretimi durma noktasına gelmiştir. ABD 
içki yasağının devam etmesi bir fırsattır. Talebe göre ürün çeşitlendirilir, tüm alkollü ürünler üretilmektedir. 
Ancak, şirket eski konumuna dönemez, satılır. Tekrar, tekrar satılır. 1930 antifriz üretimi başlar. Tek kullanımlık 
antifiriz üretilir. Dünyanın en büyük antifiriz üreticisidir. Yeni bir yasak, 1934’de Toronto da bardakta içki izne 
bağlanır, bu İşletme için yeni bir darbedir.  Yavaş yavaş, içki üretim kesilir.  1957 G & W çavdar viskisi 
üretimini durdurulup, rom ürünlerinde yoğunlaşır. Rom ve endüstriyel alkoller ana ürün haline alır. 1990’de 158 
yıl sürekli üretim yapan Distillery’de üretime sona verilir, Alan tamamen kapatılır (Lakey,1990: A2).   
 
2.5.2. Mekânsal Yansımalar  
 
Artık, Alan tercih edilen bir bölge değildir. Kentin merkezi de yer değiştirmiştir. Ticari ve kurumsal kentin 
önemli yapıları daha batıya kaymıştır. Mimari tarz ise çoktan farklı anlayışların etkisi altına girmiştir. Bu 
dönemde Distillery Bölgesine, çok fazla yeni bina eklenmez, eklenenler yine kırmızı tuğladan binalardır ancak 
tazı farklıdır.  Var olanlar işlev değişimine göre tadil edilmiştir. Tamamen kapanıp  terk edilince yıkıntı haline 
gelir. Victoria Binaları harap olmaktadır. Muhteşem, ama terk edilmiş, sanayi sitesinin geleceği hakkında ciddi 
endişeler vardır. Victoria kumaş üretimi yapılması gibi alanın kullanımına ve canlandırılmasına yönelik çeşitli 
öneriler geliştirilir.  

• Film Endüstrisine Giriş:  1990-2000  

• Dönemsel Koşullar ve Fırsatların Değerlendirilmesi 
 
1980’ler de başlayan yenidünya düzeni anlayışı, 90’larda hız kazanır. Kapitalizmin yeni yorumu, Film 
sektöründe de hareketlenmeye neden olmuştur. Yeni arayış içinde Hollywood, Distillery keşfeder. Yerleşim, 
yeniden hayat bulmuştur. Distillery Kanada'nın bir numaralı film platosu, Hollywood’dan sonra dünyada ikinci 
büyük film setidir (Goddard, 2002:10). Mekân, bir sure bu fonksiyona hizmet etmiştir. Richard Gere, Meg Ryan, 
Russell Crowe vb ikonların rol aldığı, Oskarlı büyük bütçeli yapımlara fon olur. Three Men and a Baby,  The 
Hurricane, X-Men, Dracula,  Don’t Say a Word,  Chicago, Against the Ropes, Cinderella Man, Memories of 
Angels, bu Alanda çevrilen baş yapıtlardan birkaçıdır (Distillery District, 2006). Ancak, bir süre sonra Distelery 
tekrar unutulur.  

 
• Mekânsal Yansımalar   
 
Film sektörünün mekânı kullanması binaların yıpranmasını bir sure engellemiştir. Kentin sinema sektörü ile 
birlikte anılmasına neden olmuş, dünyanın önde gelen film festivalli, Toronto festivalinin nüvesi atılmıştır. 
Sinema sektörü beraberinde birçok sanatçının kentte gelmesini sağlamıştır. Kentin kültür ve sanat açısından 
gelişimine ivme kazandırmış, buda kentsel mekân kullanımına yansımıştır (Goddard, 2002: 10).  Kentte 
Hollywood yıldızlarının akın etmesi ve uzun dönem kentte kalmaları, onların yaşamlarına uygun standartlarda 
yerleşim yerlerinin, yaşam alanlarının oluşmasına ve lüks-kule otellerin yapılmasına neden olmuştur.  



   

122 

 

• Yeniden Doğuş – Kültür- Turizm ve Eğlence Merkezi:2003  

• Dönemsel Koşullar ve Fırsatların Değerlendirilmesi 
 
Film platosu olarak kullanım, Distillery tekrar gündeme getirmiş, pek çok kişi izledikleri filmin mekânlarını 
görmek arzusu ile Alanı ziyaret etmeye başlamıştır. Bu durumda, yeni sahipleri (Dundee Realty Coorporation) 
Alanın, sanat ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesi kararını alırlar. Amaç; kentin gurur duyacağı, 
insanlarda tutku oluşturacak bir yer sağlamak; dinamik, romantik, rahatlatıcı atmosferleri birleştirmektir. 
Projenin öngörüsü; yaratıcı beyinleri (sanatçı, esnaf, girişimci, işadamı) bir araya, birbirlerine ilham verebilir 
hale getirmektir. (McClelland, 2005: 20-25). 2003 açılan Distillery için yeni bir dönem başlamıştır.   

 
2.7.2. Mekânsal Yansımalar 
 
13 dönümlük bir yerleşimde, 47 bina restore edilir, 10 sokak ve bir meydan yaya alanı olarak düzenlenir.          
Distillery, kentinin en seçkin mahallelerinden biri, Ontario’nun en canlı turistik alanına dönüşmüştür. Tarihi 
merkez, bugün Kanada'nın önde gelen sanat, kültür, eğlence hedefi olarak kabul edilir. Hareketli kent 
çekirdeğinin bir parçası olsa da, farklı karakteri ile kent merkezinin karmaşasından korunmuş; zamanda geriye 
gidilen, geçmiş yaşam deneyimlerinin yansıtıldığı bir mahalleye olmuştur. Alanda, konut kullanımına yer 
verilmemiştir. Tiyatrolar, sanat galerileri, dans salonları, modern mobilya ve tasarım atölyeleri, moda 
tasarımcıları, butikler, mücevher - takı mağazaları, dünya standartlarında hamur işleri, kafeler, ödüllü 
restoranlar, mikro bira fabrikası vd. Alanda yer almaktadır. Festivallere ve pek çok sanatsal, kültürel etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktadır. Alanın mimari tarzı; eski ve yeni birleşimi, 19. yy malzemeleri, kalas, taş, tuğla ile 
günümüz malzemeleri, yeşil teknolojilerin karışımıdır. Victorian Mimarisi ve bugünün tasarım anlayışı 
uyumlaştırılmıştır.  
 
Yeni gelişimin, Distillery yakın çevresinin şekillenmesine etkisi hızlı ve büyük olmuştur. Alanın çekim gücünün 
artması, - günümüz dünya düzeni - maksimum kazanç sağlama dürtüsü ile çevresinde toprak değerinin 
artmasına, alan içinde ve bölgede rant artışına neden olmuştur. Konut yatırımcıları için eşsiz bir fırsat 
doğurmuştur. Alanın çevredeki çok az kalan araziler üzerinde büyük talep oluşturulmuş, çok uluslu büyük 
firmalar konut üretimine başlanmıştır. Tarihi Distillery Bölgesinin çevresi yeni inşaatlarla dolmuştur. Distillery 
yakınlık avantaj olarak kullanmaktadır. Ona, bitişik yeni konut alanları, onun parçası olarak lanse edilmektedir.  
Kondos sakinlerini ticari ve rekreatif alan gereksinimini Distillery sağlayacaktır.   

Değerlendirme  

Ele alınan örnek Gooderham and Worts şirketi, bir işletme olarak kazanç sağlamak amacıyla kurulmuştur. İşlev 
değiştirip, uluslar arası nitelik kazanmıştır. Dönemsel koşulları lehine çevirebilmiş, fırsatları son derece iyi 
değerlendirebilmiştir. İleriyi görerek ve güncel koşullara uygun, işlev değişikli ği yapabilmiş ve her işlevde 
dünyanın en iyisi olmayı başarabilmiştir. Kentin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini etkilemiş, kent makro 
formunun şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Liman ve demiryolu bağlantıları, İşletmenin dünya ile bağını 
kuracak şekilde oluşturulmuş, bu ulaşım olanakları kenttin gelişim çizgisinde büyük rol oynamıştır. Dönemin en 
büyük endüstri yerleşimi olmuştur. Etkileyici,  pahalı bir yapı tarzı geliştirilmi ş, Viktorian Tarzının en önemli 
örnekleri verilmiş, Dönemin mimari ekolünün önde gelen temsilcisi olmuş, kent ve ülke mimari tarzını 
etkilemiştir. Dünya gelişiminin yakın takibi ve gelişmelere göre işlev değiştirebilmesine rağmen işlevi son 
bulmuştur. Savaşlardan, yasaklardan etkilenmiş, çöküşü yaşamış ve tekrar canlı bir merkez olmuştur. Alan 
bugün, korumaya alınmış, tamamen kültür- sanat ve turizme ayrılmıştır. Çevresinde topraklar üzerinde yarattığı 
artı değerle, küresel sermayeyi bölgeye çekmiş, kentin şekillenmesinde yeniden rol oynamaya başlamıştır. 
Çevresi spekülatif baskı altında olsa da, Alanı korumak başarılmıştır. Pek çok örnekte olduğu gibi, işlevini 
yitirdikten sonra mimari yapı varlığından vazgeçilerek, toprak üzerinden kaba bir rant peşine düşülmemiş,  amaç 
bu ise yapı stoku korunarak da, tarihi bir yerleşmenin kazanç temin edilebilen bir yere dönüşebileceği 
örneklenmiştir. G&W çiftlik dönemi Toronto tarım kentidir. G&W sanayi sitesi olarak gelişmiş Toronto endüstri 
kenti olarak anılmış, Film platosuna dönüşmesi, Toronto’nun bu alanda dünyasının önde gelen kenti olmasını 
sağlamıştır.  Bu gün Kent, önemli bir turizm merkezidir. Kentin böyle tanınmasında da Distelery’in büyük payı 
olmaktadır.  
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Özet  
 
Dünya üzerinde sürekli gelişen ve büyüyen pazardan pay alabilmek, daha fazla istihdam sağlayabilmek ve işsizliği ortadan 
kaldırmak için üniversitelerde, KOSGEB ‘de ve diğer ortamlarda üretilen iş fikirlerinin ve iş planlarının hayata geçirilmesi 
yani girişim haline dönüştürülmesi önemlidir.  
Bu çalışmada özellikle eğitim altyapısı ve içinde bulunulan ülke şartlarının kadın girişimciye olumlu ve olumsuz etkileri 
ortaya konacaktır. Girişimciliğin başarıya ulaşması için öngörülen fikirler ve öneriler sunulacaktır.  
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimci, üretim, riskler, istihdam.  
 
Abstract  
 
It is important to put into practice the job ideas or job plans that created at universities, at KOSGEB and at other 
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environments or to turn them into an enterprise to gain share from the steady growing markets, to obtain more employment 
or to abolish the unemployment.  
At that study, it is going to be specified the positive and negative effects of the especially, education infrastructure and 
specific country conditions that be lived in, to the women entrepreneurs. Ideas and suggestions to reach a successful 
entrepreneurship are going to be mentioned.  
 
Key Words: Entrepreneurship, Women Entrepreneurs, Production, Threats, Employment  
 
 
1. Giriş  
 
Girişimcilik; insan, eşya ve tabiat arasında kurulmuş doğal dengenin ticari faaliyetlerdeki bir yansımasıdır 
(İGİAD,2008).Milletlerin, girişimciliği teşvik etmekteki amaçları; her ne kadar yoksullukla ve işsizlikle 
mücadelenin bir aracı gibi görünse de; asıl amaç küresel ekonomide ortaya çıkan güç kaymaları ile mücadele 
etmek, yeni tetikleyici iş fırsatlarına daha önce ulaşmak, piyasaların niteliğini artırmak, ülkenin refah düzeyini 
yükseltmek ve diğer ülkelere karşı üstünlük sağlamaktır. (Top, 2006: 1).Son yıllarda bireylerin kas gücünün ve 
yönetsel faaliyetlerinin hızla makineleşmesi sonucunda, insanın daha üst derecedeki yönetim ve girişimcilik 
niteliklerinin önemi artmış ve ekonomik değeri yükselmiştir. Günümüzde başarılı bir girişimcinin yıllık elde 
ettiği gelir, toplumun ortalama gelir seviyesinin çok üstüne çıkmıştır. Ancak girişimin başarısızlığı halinde, 
üstlendiği riske paralel olarak, zararı da o ölçüde artmıştır ( Müftüoğlu,1994).  
Genel iktisada ilişkin üretim faktörleri sisteminde klasik üretim faktörlerinden olan emek, sermaye ve doğal 
kaynaklar yanında, girişimci ve müteşebbis kavramıyla ifade edilen emek ikinci üretkenlik özelli ği olarak yer 
almaktadır. Ayrıca, iktisat teorisinde Joseph Van SCHUMPETER tarafından geliştirilen ve ekonomik 
gelişmenin motoru olarak kabul edilen dinamik girişimci tipi; yeni pazarlar, yeni tedarik ve finansman 
kaynakları bularak, yeni üretim teknikleri ve organizasyon şekilleri geliştirerek ekonomik gelişmenin 
öncülüğünü üstlenen kişiler olarak tanımlanır. Olağan girişimciler ise, dinamik girişimcilerin aştığı yeni 
yollardan ilerleyerek ve onları izleyerek, ekonomik gelişmenin boyutlarını genişletirler. ( Kaya, 2004: 30).  
Milli gelir ve ekonomi açısından bakıldığında, girişimcilerin yürüttüğü yatırım projelerinin, milli gelirde artış 
sağlaması, gizli ve açık işsizliği gidermeyi, gelir dağılımında adaletsizliğin önlenmesi, kalkınma ve 
sanayileşmeye yöneltmeyi, dış ödemeler dengesi açığının kapatılması, yerli hammaddelerin üretimde 
değerlendirilmesi gibi nedenlerle önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. ( Arıkan, 2002: 41). İçerisinde Birleşmiş 
Milletlerinde yer aldığı birçok uluslararası kuruluş ve ülke yönetimleri girişimciliğin teşvik edilmesi ve 
geliştirilmesi konularında önemli destek sunmaktadır. Hükümetler hem ulusal hem de yerel bazda girişimcilere 
büyük bir önem vermektedirler. Bu ilginin temel nedenleri ise girişimcilik yoluyla yeni ürünlerin geliştirilmesi 
ve pazara sunulması ile ekonomik gelişmeye bir katkı sağlanması, yeni istihdam alanlarının yaratılması, yeni 
veya potansiyel girişimciler için bir güdülemenin sağlanması şeklinde sıralanabilir. Bu bağlamda öncelikli 
olarak vergi kolaylıkları, altyapının geliştirilmesi ve eğitim desteği sunulmaktadır ( Hisrich&Drnovsek 
2002:175).  
 
2. Araştırmanın Amacı  
 
Araştırmada, girişimciliğin temel kuralları irdelenmiş ve “kadın girişimciliği”nin nasıl olması gerektiğinin temel 
dinamikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kalkınma planlarında yer alan ve üzerinde politikalar üretilen kadın 
girişimciliğinin beslendiği kaynakların tespiti ve özellikle de kadın açısından sonuçlarının değerlendirilmesi 
araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  
 
3. Girişimcili ğin Tarihçesi  
 
Girişimcilik, on sekizinci yüzyıldan başlayarak ekonomi literatürüne girmiş, etkilerini teknolojik gelişmelerin 
yaşama geçirilmesi yönünde göstermiştir (Kınay, 2006:2). Genel tanımın dışında da pek çok araştırmacı ve bilim 
adamı tarafından farklı açılardan ele alınarak açıklanmıştır. Girişimci kavramı, akademik olarak ilk kez 18. 
yüzyılda ekonomist Richard Cantillon tarafından kullanılmıştır. Cantillon’a göre girişimci; malları mutlak 
fiyatlarla satın alıp değişken, belirginleşmemiş fiyatlara satma riskini üzerine alan kişidir (Hatten ve Koh, 2002; 
Küçükaltan, 2009:23). Adam Smith ise 1776 yılında yayınladığı “Ulusların Zenginliği” adlı eserinde girişimciyi 
şu şekilde tanımlamıştır (Sciascia ve De Vita, 2004:4): “Maceracıdır; geleceğe ilişkin tahminlerde bulunup 
planlar yaptığı ve proje hazırlama yeteneğine sahip olduğu için, sorumluluk ve risk üstlenendir” (KSSGM, 
2004). Girişimcilik teorisine önemli katkılarda bulunan Hisrich ve Peters’e göre de girişimci; emek, hammadde 
ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkân yaratacak şekilde bir araya getiren kişidir (Aytaç, 2006:141). 
 
Selçuklu ve Osmanlılar döneminde de girişimciliğin farklı örnekleri sergilenmiştir. Selçuklular ticareti ve 
üretimi de kapsamak üzere Ahilik ve Lonca teşkilatları ile egemenlik coğrafyalarını girişimciler için adil, 
öngörülebilir ve planlanabilir bir alana çevirmiştir. Osmanlı bütün ticaret yollarını denetim altına almış, Vakıf 
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Medeniyeti ile egemenlik coğrafyasının her köşesi mal ve hizmet akışının göreceli olarak canlı tutulduğu bir 
istikrar adasına dönüştürmüş, piyasanın temel kurumları, devletle-piyasa arasındaki karşılıklı sinerji ortamını 
sağlamıştır.  
Girişimcilik, ülkemizde cumhuriyet tarihi ile başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkler; çiftçiliği, 
askerliği ve devlet memurluğunu meslek olarak seçmişler; üretim ve ticaretle daha az ilgilenmişlerdir. Ticaret 
işleri azınlıklar tarafından yürütülmüştür. Ülkemizde iş hayatında iki yüz yaşını doldurmuş işletme sayısı da 
oldukça azdır ( Alpugan, 1998: 60).  
 
Günümüzde, kalkınma anlayışı, yerelden başlayıp, küresele doğru gitmekte ve sonunda küresel bütünleşmeyi 
yakalayan kuruluşlar önemli ve etken hale gelebilmektedir. Bu süreci etkin hale getirecek kişiler ise o ülkenin 
girişimci gücü ve potansiyeli yüksek insanları olacaktır. ( Kaya, 2004: 34).  
 
4. Girişimcilik Özelliklerini Belirleyen Faktörler  
 
Girişimcide aranan özelliklerin en önemlisi, girişimcinin başkalarının göremediği fırsatları görüp bunları birer iş 
fikrine dönüştürebilmesi ve risk alma yatkınlığıdır. Elbette bu fikir ve yatkınlığın doğru bir biçimde ifadesi de 
fikri hayata geçirmek için de önem taşımaktadır. Crysler firmasından Lee Lacocca der ki “ mükemmel 
fikirleriniz olabilir ama onları ifade edemediğiniz sürece bir yere varamazsınız”(Gallo,2006:17). Eğer 
dinleyicileriniz sizinle bir bağ içinde olduklarını hissederlerse sizi dinleyeceklerdir. Çağdaş dinleyiciler hırslı, 
etkileyici ve karizmatik konuşmacılar isterler.  
Girişimci; üç temel faktörün etkisiyle oluşur. Bunlar; girişimci kişilik (ki şisel tutum), girişimci yetenek 
(algılanan davranış kontrolü) ve girişimcinin sosyal çevresidir (öznel norm) (Kınay, 2006:111). Girişimcilik ile 
ilgili çalışma, araştırma ve tartışmalarda girişimciliği belirleyen faktörlerin neler olduğuna dair çeşitli görüşler 
ileri sürülmüştür. Genel olarak, kadın ve erkek girişimci olmayı belirleyen faktörlerin literatürde üç yaklaşım 
altında incelendiği görülmektedir: Bu yaklaşımlar; bireysel yaklaşım (başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma 
eğilimi, belirsizliğe katlanma, kendine güven, yenilikçilik, aile, eğitim, kişisel değerler, yaş, iş tecrübesi, rol 
modelleri), çevresel yaklaşım (sosyal, politik, kültürel, ekonomik, teknolojik koşullar, toplumsal değer ve 
normlar) ve firma yaklaşımıdır (işletme içerisindeki faaliyetlere odaklanmak) (Özden, v.d, 2008:5-7).  
Bireylerin kendi işletmelerini kurmalarında etkili olabilen yaş, cinsiyet, eğitim, anne-baba mesleği gibi bazı 
demografik faktörler yanında sosyal ve psikolojik faktörler de bulunmaktadır.  
4.1. Başarı İhtiyacı  
Girişimcilikte önemli yer tutan, “yüksek başarı güdüsü” ne sahip olmak, kültürlerarası farklılığa göre değişik bir 
görünüm almaktadır. Zira başarı oryantasyonu içinde olmayan kültürler farklı tepkiler vermektedirler 
Girişimcilik aynı zamanda, yüksek eğitimsel ortamlarda boy atar. Zira girişimciliği uyarmada eğitim önemli bir 
etkendir. McClelland'ın başarı ihtiyacı hakkındaki araştırmaları girişimcilerde var olan psikolojik özellikleri 
ortaya koymuş ve bu düşüncelerden hareketle girişimcilerin özelliklerine yönelik üç tutum belirlemiştir. 
(Hisrich&Peters, 1985:53).  
 

• Problem çözme, amaç belirleme ve bu amaçlara ulaşmada bireysel sorumluluk  
• Yüksek düzeyde hesaplanmış risk alma arzusu,  
• Görevdeki başarının sonuçlarına ait bilgi.  

 
4.2. Güç İhtiyacı  
 
Güç ihtiyacı, elde etme ve başkaları üzerinde kontrol sağlama isteğini temsil eder. Amaç başkalarını etkilemek 
yönetmek ve mümkün olduğunca hâkimiyet altına almaktır. McClelland'a göre güç ihtiyacı iki boyut kazanabilir. 
Bunlar, pozitif boyutlu, ikna edici ve ilham verici güç veya negatif boyutlu, itaat ettirici ve hâkimiyete alıcı güç 
olabilir. Güç güdüsüyle hareket eden girişimciler, çalışanlar tarafından sevilmekten çok çalışanlara etki etmeyi, 
onları kontrol altında tutmayı tercih eder. Bu bakımdan girişimciler başkaları tarafından etkilenmek ve 
başkalarının altında çalışmak istemezler.  
 
4.3. Yakın İlişki İhtiyacı  
 
Azuma’nın araştırmasına göre, Japon bir anne söz dinlemeyen çocuğuna şu mesajı vermektedir: “sen ve ben 
biriz, aynı şekilde düşünebiliriz ve düşüneceğiz.” Japon anneler, çocuklarını kendilerinin bir uzantısı olarak 
görmekte ve fiziksel teması vurgulamaktadırlar. Bu veriler de göstermektedir ki; annenin, kendisini çocukla 
birleştirdiği bir çocuk yetiştirme düzeninde, sosyal benlik ve toplulukçu eğilimler (sosyal sorumluluk, 
dayanışma, kolektivite vs.) geliştirmektedir. Çocuğa “özerklik” sağlanan, annenin çocuğun gerçekliğinden 
kendisini ayrıştırdığı yetiştirme düzeninde ise, “bireysel benlik” ve “benlik odaklı” eğilimler gelişmektedir 
(Kağıtçıbaşı, 2000:103-105).  
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5. Kadın Giri şimcili ğine Etki Eden Temel Faktörler  
 
Girişimcilik, aynı zamanda gelişmekte olan ekonomilerin büyümeleri için de, zaruri bir araç olarak 
görülmektedir. Bu olgu, bugün için gelişmiş ekonomiler de dâhil olmak üzere küresel ölçekte kabul görmektedir 
(İGİAD:2008).  
Girişimciliğin öneminin artması, iktisadi ve sosyal gelişme açısından hayati işlev görmesiyle yakından ilişkilidir. 
Giderek artan girişimci faaliyetler, durgun ekonomileri harekete geçirmede büyük rol oynamaktadır. Yeni iş 
alanlarının oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadır. Teknolojik gelişmenin 
ivmesini arttırmasında da girişimci atraksiyonların büyük rolü olduğu bilinmektedir.  
Kadın girişimciliğini konu alan çalışmaların pek çoğunun ortak noktası kadınları iş hayatında girişimci olmaya 
iten temel faktörün “ekonomik unsurlar” olduğu yönündedir. Ekstra bir gelir elde etmek gibi ekonomik 
faktörlerin harekete geçirilmesi yanında, ekonomik yönden bağımsız olma isteği, kişisel ve ailevi sorumlulukları 
dengeleyebileceklerini çevrelerine ispat etme güdüsü ve esneklik kadın girişimciliğini tetikleyen unsurlar 
arasında sayılabilir. Gerçekte kadınları girişimci olmaya iten faktörlerin “zorlayıcı” ve “teşvik edici faktörler” 
biçiminde bir ayrıma tutulması, konunun sistematik açıdan daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır (Orhan&Scott 
2001:233).  
5.1.Zorlayıcı Faktörler  
Bir ülkede girişimciliğin gelişmesi için daha çok girişimcinin ortaya çıkması için üstesinden gelinmesi gereken 
konu başlıkları şöyledir.  
• Makroekonomik istikrar ve dengenin temini  
• Rekabet ve iyi yönetişim ortamının sağlanması  
• Piyasaya giriş ve çıkış serbestîsinin sağlanması  
• Risk ve ödül arasında denge kurulması gereği  
• Finansmana erişim kolaylığı  
• Piyasa esnekliklerinin temini  
• Düzenleyici ortamın kalitesinin artırılması  
• Vergilendirmenin adil, basit, tabana yayılmış ve düşük olması  
• Nitelikli i şgücüne erişim  
• Firmalar arası işbirliğinin sağlanması  
• Girişimcinin kapasitesinin artırılması 
 
Zorunluluk (aile gelirinin yetersiz olması durumu)  
• Çalışılmakta olan işe karşı duyulan memnuniyetsizlik  
• Yeni bir iş bulmakta yaşanan zorluklar  
• İş saatlerinde esneklik arayışı (aile sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmek)  
5.2. Teşvik Edici Faktörler  
• Kendini gerçekleştirme  
• Girişimcilik güdüsü  
• Zengin olma arzusu  
• Sosyal statü edinme  
• Güç elde etme şeklinde, karşımıza çıkmaktadır.  
Bireyin, kendi işini kurması ve işletmesi yeni girişimcilik kararı birçok faktörden etkilenen karmaşık bir süreçtir. 
Genel olarak, durumsal ve bireysel faktörler olarak gruplanabilir. Durumsal faktörler; iş değiştirme, iş bulamama 
işten çıkarılma ya da önceki iş deneyimleri gibi faktörleri içerirken, bireysel faktörler; başarı ihtiyacı, kontrolü 
elde tutma gibi faktörlerden oluşur. Yapılan araştırmalar durumsal faktörlerin daha öne çıktığını gösterir. İşten 
çıkarılan veya kendi işinin patronu olmak isteği, piyasadaki yeni bir fırsatı önceden görebilme, bakir bir iş alanın 
ortaya çıkması durumsal faktörlere örnektir.( Greenberger ve sextan, 1988: 3). Özellikle kadın girişimciliği, 
yakın dönemin ulusal ve uluslararası düzlemde ilgi çeken bir alandır. Kadınların girişimcilik potansiyeli ve 
girişimcilik kabiliyetlerinin güçlendirilmesi yönündeki çabalar her geçen gün artmakta ve çeşitli stratejiler 
üretilmektedir. Ancak kadın girişimciliği kendine ait dinamikleri dolayısıyla da sorunları olan bir yapıya 
sahiptir.  
 
6. Kadın Giri şimcinin Sosyal Yaşam Alanındaki Yeri  
 
Geleneksel değerlerin ve ataerkil aile yapısının kadını çalışmaktan alıkoyduğu, ya da çalışmamanın kadınların 
kendi tercihleri olduğu yönündeki açıklamalar, çalışma yaşamından dışlanmayı analiz etmede önemli olmakla 
birlikte yetersiz kalmaktadır (Ecevit, 1995: 120). Özellikle küresel düzeydeki gelişmeler ve kadınlar açısından 
yarattığı olumsuz sonuçlar bu açıklamaların yetersiz kaldığı noktaları ortaya koymaktadır. Dünyada kadınlar 
arasındaki işsizlik oranı erkeklerle kıyasla giderek yükselmektedir. Kadın işsizlerin sayısı dünya genelinde 2007 
yılında 70,2 milyondan,81,6 milyona yükselmiştir. Dünya genelinde kadınlarda işsizlik oranı %6,4 iken 
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erkeklerde%5,7’dir. İş bulamadıkları için kadınlar çoğunlukla düşük verimliliğe sahip sektörlerde, ekonomik 
riskler taşıyan ve sosyal korumadan yoksun işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Aynı zamanda bu tür 
işlerde çalışan kadınlar erkeklerden daha az ücret almaktadırlar (ILO, 2008:1). Kadınlar çalışma yaşamı, eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve sivil toplum örgütleri gibi genel olarak toplumsal yaşama katılım sağlayan 
diğer alanlarda toplumsal cinsiyet veya ayrımcılık temelli çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu durum, bu 
kesimin bir yandan işgücü piyasalarına, gelir getirici faaliyetlere, eğitim ve öğretim imkânlarına ulaşımında 
zorluklar yaşamasını getirirken, diğer yandan da toplumsal ve çevresel ağlar ve etkinlikler kurmasında engeller 
oluşturmaktadır. Özellikle gecekondu bölgelerinde kadınların bazı mekânlara ulaşımda ve bağımsızlıklarını 
kazanmada sorunlar yaşaması ve kendilerini geliştirip toplumsal süreçlere ait olmasında engellerle karşılaşması 
bu kesime özgü dışlanma sorununun temelini teşkil etmektedir (Adaman ve Keyder, 2006:6).  
 
Aile, kadın girişimci için bir model olma yanında gerekli iş gücünün temin edilmesi açısından diğer bir 
fonksiyonu da yerine getirmektedir. Verilerin yetersiz olmasına karşın genel olarak bakıldığında gelişmiş 
ülkelerde kadınların sahip olduğu veya kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin oranı önemli ölçüde fazladır. 
Bununla birlikte 1995 sonrasında dikkate değer bir artışın yaşandığı gözlemlenmektedir. Türkiye açısından 
değerlendirme yapıldığında pek de parlak bir tabloyla karşılaşılmamaktadır. Tarımsal alanda, işveren ve kendi 
hesabına çalışanlar kentlerde %22,8, kırda %13,2, Türkiye genelinde ise %13,8’lik bir orana sahiptir. Tarım dışı 
sektörler açısından bakıldığında ise kentlerde %7,7, kırda % 9,3, Türkiye ortalaması ise %8,0’lık bir oran söz 
konusudur (KSSGM, 2004).  
Girişimciliğin olabilmesi için fırsatların sağlanması, hem yatırım isteği oluşturacak, hem de risk almayı 
ödüllendirecek bir ortamın oluşturulması gereklidir. Ekonomik yaşamda risk üstlenmeye hazır olan bireyler 
girişimci olabilirler. Girişimci; riskini en aza indirmek, başarısının ödülü olan karı da en yüksek noktaya 
çıkarabilmek için, kendini bilgili, donanımlı kılmak için çabalayan, karar ve tercihlerinde akılcı ve mantıklı 
olmaya yönelten kimse olarak yaşam seviyesini belirlemelidir (Kara,2010).  
 
7. Sonuç  
 
Girişimciliğin öneminin anlaşılmasıyla, bireyleri girişimciliğe yönlendiren faktörlerin tespiti de önemli hale 
gelmiştir. Girişimcilik hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yaygınlaştırılmaya çalışılan bir olgudur. 
Çünkü bu olgunun örgütlere yerleşmesi hem örgütlerin hem de bireylerin performansını arttırmaktadır. Bu 
yüzden de girişimcilik niyetinin oluşmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Böylece 
girişimcilik davranışı teşvik edilebilir ve gerekli koşullar sağlanabilir.  
Çağın değişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları kadının günümüz iş yaşamındaki yerini daha da 
güçlendirmiş ve sonuçta kendi işini kuran kadın sayısında da belirgin bir artış meydana gelmiştir. Kentsel alan 
dışında son zamanlarda kırsal alanda da önemli derecede yine erkeklerin kontrolünde de olsa kadınların 
girişimcilik faaliyetleri yaptıkları ifade edilebilir. Kırsal alanda kadınların girişimcilik faaliyetlerinde başarılı 
olmaları ise öncelikle toplumda kadına verilecek finansal, yönetsel, örgütsel, eğitsel ve benzeri desteklere ve 
önündeki “ayrımcı nitelikli” engellerin kaldırılmasına yönelik uygun bir altyapının oluşturulmasına bağlı 
bulunmaktadır. Kadın girişimciliği potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkarılabilmesi ve beklenen düzeye 
ulaşılabilmesi için kapsamlı politika ve çabalara ihtiyaç vardır. 
Öncelikli olarak kadının girişimcilik algılayışının farklılaştırılması ve süreçle bağının güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Kadın girişimcilere finansal ve teknik bilgi sağlayacak birimlerin güçlendirilmesi ve kadının 
ulaşabilirliğinin artırılması gerekir. Bu bağlamda, Ticaret Odaları bünyesinde oluşturulacak bir birim, kadın 
girişimcilerin yönlendirilmesi ve desteklenmesine katkılar sağlayacaktır.  
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Özet 

Kırgızistan’da son yıllarda girişimcilik potansiyelinin varlığı dikkat çekmektedir. Üniversiteler, bu potansiyelin harekete 
geçirilmesinde önemli roller üstlenmektedir. Araştırmada,  üniversitelerin İİBF’lerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin 
girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin öğrencilerin demografik, coğrafi ve sosyal özelliklerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın ana kütlesi Manas Üniversitesi ve Arabaev Üniversitesi İİBF’de 
okuyan son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri,“Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği”  ile 
derlenmiş olup, elde edilen veriler parametrik olmayan testlerden Mann-WhitneyU ve Kruskal-Wallis H testi ile analiz 
edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin girişimcilik özelliklerinden kendine güven, yenilik, kontrol odağı ve risk alma 
faktörlerinin eğitim aldıkları üniversitelere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Giri şimcilik, girişimcilik özellikleri, genç girişimci adaylar; 
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Abstract 

In recent years in Kyrgyzstan, existance of the potential of entrepreneurship has drawn attentions. Universities have 
important roles on activating this potential. In this study,entrepreneurship features of the students who are educating at 
faculties of Economic and Administrative Sciences of universities and whether these features are differentiated according to 
the demographic, geographic and social characteristics are examined. Main mass sample of the consists of the senior class 
students of faculty of Economic and Administrative Sciences of Manas University and Arabayev University. Research data 
are edited according to “entrepreneurshipscale intended for university students”, and obtained data are analysed by Mann-
WhitneyU and Kruskal-Wallis H nonparametric tests. From the research, it is concluded that among the entrepreneurship 
features the self confidence, innovation, locus of control of the students differ according to their universities.  

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurship features, young entrepreneur candidates; 

Giri ş 

Ekonomik büyümenin ve ülke refahının artmasında girişimcilik olgusu büyük öneme sahiptir. Girişimcilik 
ekonomik gelişmenin temelini ve yapı taşını oluşturmaktadır. Bilgi çağı ile birlikte girişimcilik olgusu büyük 
destek ve kabul gören bir çalışma alanı haline gelmiştir. Girişimcilik kavramının iki asırdan beri bilinen bir olgu 
olmasına rağmen, ancak günümüzde bu kadar popüler hale gelmesinin temel nedeni, ‘ani ve özel bir keşifmi ş’ 
gibi algılanmasından ve topluma takdim edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun da asıl nedeni ekonomik, 
sosyal, psikolojik ve teknolojik değişmenin ve gelişmenin getirdiği doğal bir dinamizm olmasından ve 
girişimciliğin bu değişimin ve gelişmenin özü olduğunun yeni yeni fark edilmesinden dolayıdır (Top, 2006:3).  
 
Girişimcilik sadece bu yüzyıla ait bir olgu değildir. Çok eskilerde girişimcilik anlamına gelen çalışma ve 
gayretlerin olduğu görülürken; orta çağda büyük projeleri yöneten kişiler ya da gruplar girişimci olarak 
biliniyordu. Bu dönemde Cantillon, risk alma kavramını girişimcilikle ili şkilendirmiştir. 18.yüzyılın sonunda 
girişimcilik kavramına risk almanın yanında; planlama, denetleme, örgütleme vb. faktörlerin de dahil edildiği 
görülmektedir (Avşar, 2007: 4).  
 
Girişimcilik olgusu, sanayi devrimi ve ülkelerin iktisadi programlarının liberalleşmesi ile yükselen bir değer 
haline gelmiştir (Kayalar ve Ömürbek, 2007: 1). Fırsat ve yenilik kovalayan, bunları yakaladıklarında riskleri 
hesaplayarak üretim yapmak için üretim faktörlerini birleştiren bireylerin çok olduğu toplumlarda gelişmişlik 
seviyesi de yüksek olmaktadır. Girişimci insanlar, sermaye bulabilen, sermayeyi yatırıma dönüştüren ve her 
sürece değer katarak üretim gerçekleştirip pazara sunan ve gelir yaratabilen kişilerdir. Bir ülke girişimci ruhuna 
sahip kişilere ne kadar sahipse ülkenin ekonomik gelişme seviyesi o kadar artacaktır (İşcan ve Kaygın, 2011).     
 
Girişimci, müşterilerin ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri üreterek yüksek kazanç sağlamayı hedefler. 
Ekonomik büyümenin yapı taşı girişimcilik ve yenilikçiliktir. Girişimci risk alarak yenilik yapan kişidir. 
Fırsatları gözetleyen ve onları bulduğunda her tür riski göze alarak değerlendirmeye çalışandır (Cansız, 2007: 7). 
 
Yazında girişimcilik üzerine yapılan çalışmaların son dönemde giderek artması ile, farklı girişimcilik 
tipolojilerinin yanı sıra, potansiyel girişimcilere yönelik ilginin de arttığı görülmektedir (Erdem vd., 2002). 
Özellikle üniversite öğrencilerini bir girişimci adayı olarak ele alan çalışmalara yazında çok rastlanmaktadır 
(Cansız, 2007: 7; İşcan ve Kaygın, 2011; Korkmaz, 2012; Karabulut, 2009; Çarıkçı ve Koyuncu, 2010; Ören vd., 
2011). Bu çalışmalarda genç adayların daha çok girişimcilik eğilimlerinin ve girişimcilik özelliklerinin 
incelenmesi dikkate değer bir unsurdur. Yenilik ve bilginin önemi arttığı günümüzde, ileride girişimci olabilecek 
adayların girişimcilik özelliklerinin ve eğilimlerinin araştırılması güncellik kazanmaktadır. 
 
Bu çalışmanın amacı; genç girişimci aday olarak ifade edilebilecek üniversite öğrencilerinin girişimcilik 
özelliklerini belirlemek ve demografik, coğrafik ve sosyal faktörler ile girişimcilik özellikleri arasındaki 
farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma, 2012-2013 öğretim yılında İ.Arabaev Üniversitesi ve Manas 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan son sınıf öğrencileri kapsamaktadır. Üniversite 
bünyesindeki diğer fakültelerin araştırmaya alınmaması ve özel üniversitelerin dahil edilmemiş olması 
araştırmanın önemli kısıtlarındandır. Seçilen örneklemin evreni temsil ettiği ve ankete katılan öğrencilerin 
yanıtlarının gerçeği yansıttığı varsayılmaktadır.   

Literatür Taraması 

Girişimcilerin profilini ortaya koyan birçok araştırma yazında mevcuttur. İş hayatına yeni başlayan girişimcilerin 
bazıları başarılı oldukları, bazılarının ise kurmuş oldukları işletmelerini kısa süre içerisinde kapatmak zorunda 
kaldıkları bilinmektedir. Bu durumu temel alarak girişimcilerin özellikleri araştırılmaya çalışılmaktadır. 
Günümüze kadar girişimcilik olgusunun gelişim seyri içerisinde girişimcilerin sahip olması gereken özellikler 
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aşağıdaki gibi ortaya konulmuştur (Kuvan, 2007).  

Tablo 1. Başarılı Girişimcilerin Özellikleri 

Tarih  Çalışmayı Yapan Başarılı Giri şimcilerin Özellikleri  
1848 Mill  Risk alma 
1917 Weber Resmi otoritenin kaynağı olma 
1934 Schumpeter Yeniliğe öncü olma 
1954 Sutton Sorumluluk alma isteği 
1959 Hartman Otoritenin kaynağı olma 
1961 McClelland Risk alma  güdüsü 
1963 Davids Azimli  olma, bağımsız olma, sorumluluk alma, kendine güven 
1964 Pickle İnsan ilişkileri, teknik bilgi, iletişim becerisi 
1965 Litzinger Riski kabullenme, bağımsız olma, ılımlılık, liderlik 
1965 Schrange Doğru algılama, güç motivasyonu, gerginliği azaltma inancı 
1971 Palmar Risk ölçme 
1971 Hornadey ve 

Abound 
Başarı güdüsü özerklik, saldırganlık, güç, tanınma 

1973 Winter Güç ihtiyacı 
1974 Borland İçsel güç odağı 
1974 Liles Başarı ihtiyacı 
1977 Gasso Kişisel değerlere dönüklük 
1978 Timmons Güdü, kendine güven, amaca dönüklük, orta düzeyde risk alma, kontrol 

odağı, yaratıcılık, yenilikçilik 
1980 Brockhaus Risk alma  eğilimi  
1980 Sexton Enerjik olma/hırs 
1981 Mescon-Montanari Başarı, hakimiyet, özerklik, dayanma gücü, kontrol 
1981 Welsh-White Kontrol ihtiyacı, sorumluluk isteği, öz güven, mücadele etme, orta 

düzeyde risk alma 
1982 Dunkelberg-Cooper Büyüme-dönüklük, bağımsızlığa dönüklük 
 Welsh-Young Kontrol kaynağı, öz güven, yenilikçilik 

Kaynak: Kuvan, H. (2007). Türk Girişimcilerinin Yaşam Ve Çalışma Değerleri  Malatyalı Girişimciler Üzerine 
Bir Araştırma. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, 
s. 33 
 
Tabloda belirtilen özelliklerden de görüleceği üzere girişimci, risk almaya eğilimli, riskleri hesaplayabilen, 
başarılı olmaya çabalayan, kontrole sahip, kendine güvenen, bağımsız olmayı seven ve yenilik arayan kişidir. 
Son zamanlarda girişimcilik olgusuna olan ilginin artması ile girişimciye has yeni özellikler de ortaya atılmıştır. 
Örücü vd. (2007), girişimci özellikleri üzerine yapılan çalışmaları inceleyerek girişimci özelliklerini şu şekilde 
sıralamıştır: 

• Girişken olmalıdır, 

• Olaylar karşısında analiz yeteneği olmalı, 

• Çevresindeki insanlara güven verebilmeli, 

• Müşteri ve çalışanları ile iyi bir iletişim içinde olabilmeli, 

• Yaratıcı ve yenilikçi olmalı, 

• Vizyon sahibi olmalı, 

• Strese karşı dayanıklı olmalı, 

• Liderlik yeteneği olmalı, 

• Güçlü bir ikna yeteneğinin olması onun girişim konusunda daha başarılı olmasını sağlayacaktır. 

Bu girişimcilik özelliklerine yazarlar, esneklik, fırsatçılık ve hayal gücü gibi özellikleri de eklemişlerdir.  
Girişimcilerin özelliklerini araştıran çalışmalarda girişimcinin doğasını belirleyen faktörler üç grup altında 
toplanmaktadır: girişimcinin kişilik ve psikolojik özellikleri, girişimsel eğilimi ve dış çevre (Kiggundo, 2002). 
Lerners ve Haber (2000) girişimciliği etkileyen faktörleri 4 grup altında toplamıştır. Girişimcinin psikolojik 
özellikleri, devletin mali ve danışmanlık desteği, girişimciliği saran çevrenin çekiciliği ve diğer çeşitli hizmetler. 
Wagner ve Sternberg (2004) ise girişimciliği etkileyen faktörleri dört grup altında toplamışlardır. Bireysel 
özellikler: cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, sosyal statü, tecrübe ve ırktır. Psikolojik özellikler: başarı 
ihtiyacı, risk alma, kendine güven, girişken olma, bağımsızlık ve stratejik davranmadır. İş davranış özellikleri: 
çalışkan, stratejik davranmadır. Beceri özellikleri: teknik bilgi,artistik yetenek, politik ve sosyal bilgiye sahip 
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olma, insan ilişkileri, ticari beceri, yaratıcılık ve yenilik. Sözü edilen bu faktörler girişimcilik üzerinde olumlu ya 
da olumsuz etkilere sahip olmaktadır.  
 
Girişimci özelliklerinin belirlenmesinde bireysel özellikler önemli yer tutmaktadır. Bireysel özellikler bireyin 
demografik ve psikolojik özelliklerden bir araya gelmektedir. Demografik özellikler yaş, cinsiyet, aile geliri, 
ailede girişimci olması, eğitim durumu, medeni durum gibi unsurlardan  oluşmaktadır (Korkmaz, 2012). Aile, 
bireyin kişili ğinin oluşmasında ve toplumsallaşmasında en önemli etmendir. Aile, bireye toplumun sosyo-
kültürel özelliklerini aktarır, davranışlarını düzenler ve birey için bir sosyal ortam özelliği kazanmaktadır. 
Bireyler yaşamlarında önemli kararlar alırken güvendikleri ve inandıkları kişilerin görüşlerini alma gereği 
duymaktadırlar. Bundan yola çıkılarak, ailenin bireyin kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu 
söylenebilir (Çerik, 2002). 
Az gelişmiş toplumlarda, özellikle ataerkil aile yapısının hakim olduğu tarımla uğraşan kırsal kesimde; ailenin 
etkisi, ana-babanın sıkı denetimi ve itaatin belirginleştiği bir ortamda gerçekleşir. Yiyecek, giyecek gibi temel 
maddelerin evde üretildiği, tarımsal faaliyetlerin yapıldığı kapalı ekonomik yaşam tarzında yeniliklere açık, 
bireysel başarıyı hedefleyen, risk alabilen girişimci tipinin oluşması daha zordur. Çünkü bütün kararlar evin reisi 
tarafından alınmakta ve bu durum çocuklarda başarı arzusunu yok etmekte ve öz güveni azaltmaktadır. Ancak 
aile yaşadığı toplumun bir parçası olarak, değişimlerden etkilenir (Abdullayeva, 2007). Nemati ve Gulzar (2010) 
potansiyel girişimcilerin gelecekte girişimcilik faaliyetinde bulunmasında ailesinin etkisinin de büyük olduğunu 
vurgulamışlardır. Aile mensuplarında birisi girişimci olursa çocuğun gelecekte girişimci olma olasılığı da 
artmaktadır.  
 
Eğitim durumunun girişimcilik üzerindeki etkisi üzerine farklı görüşler mevcuttur. Bazı yazarlar eğitimin 
girişimcilik üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu, yüksek eğitime sahip olanlar girişimcilik faaliyetlerinde de 
başarılı olduklarını vurgularken (Aghajani ve Abbasgholipour, 2012); Oosterbeeck (2010), genç girişimci 
adaylar üzerinde yaptığı bir araştırmada eğitim durumunun girişimcilik eğilimlerine hiç etkisi olmadığını, burda 
önemli olanın öğrencilerin kendi girişimsel becerileri olduğunu ortaya koymuştur. Sumravd (2012),  Pakistanlı 
öğrencilerin girişimciliği bir kariyer tercihi olarak görmediklerini, işletme eğitimi alan öğrencilerin çok az 
kısmının gelecekte girişimcilik faaliyetinde bulunmayı düşünebileceklerini, öğrencilerin çok büyük kısmının 
işletmelerde normal personel olarak çalışmak istediklerini elde etmiştir.   
 
Cinsiyet incelendiğinde erkeklerin kadınlara göre girişimcilikte daha başarılı ve bilgili oldukları bilinmektedir. 
Bu durum erkeklerin agresiv, dayanıklı, kendilerinden emin ve bağımsız gibi özelliklere sahip iken, kadınların 
duygusal, bağımlı, dikkatli, kararsız gibi özelliklere sahip olması ile anlatılmaktadır (Hosada ve Stone, 2003).   
Girişimcilerin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesinde iş tecrübesi de önemli etmen olmaktadır. Bir çok 
girişimcinin başarılı ve önemli girişimlerinin onların ilk girişimleri olmadığı bilinmektedir. Girişimcilerin 
kariyerinde diğer kariyer yollarından farklı bir çok koridor vardır (Abdullayeva, 2007).   
Girişimciliğin belirlenmesinde etkili olan bir diğer faktör psikolojik faktörlerdir. Bu faktörler, başarı ihtiyacı, 
kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve yenilikçilik olarak bilinmektedir. 
 
Başarı İhtiyacı: Başarma ihtiyacı; risk altında tüm sorumluluğu üstlenerek karar verme ve amaca ulaşabilmek 
için yapılabilecek olan tüm çabalardır. Bu ihtiyaç türü bireyi girişimciliğe motive eder. Başarma ihtiyacı 
girişimciliğe şu şekilde katkıda bulunur: 

• İnsanları girişimciliğe yöneltir, 

• Kontrollü riskleri üstlenmeye yöneltir, 

• Problem çözme becerisini geliştirir, 

• Amaçların belirlenmesinde katkıda bulunur. 

Bireyi girişimciliğe motive eden temel sebep bireysel fayda ve kar elde etme duygusudur. Bununla beraber 
girişimciliğin sadece ekonomik istekler doğrultusunda değil aynı zamanda psikolojik etkenlerin baskın olarak 
etkilediği durumların girişimi ortaya çıkardığı da bilinmektedir (Kuvan, 2007).  
 
Kontrol Odağı:  İlk olarak Rotter (1954)  tarafından  ileri sürülen kontrol odağı  teorisi, içsel  ve dışsal  kontrol  
olmak üzere iki şekilde incelenmiştir.  Bu teori, içsel kontrol odağına sahip olan kişilerin  yetenekleriyle,  
hünerleriyle  ve  çabalarıyla olayların sonuçlarını etkileyebileceklerini ileri sürerken,  dışsal kontrol odağına 
sahip olan kişilerin  ise olayların sonuçlarını  kendilerinin değil, şans ve talih  gibi dışsal olayların 
belirleyebileceğini  ileri sürmektedir.  Yapılan bazı çalışmalar girişimcilik faaliyetlerinde içsel kontrol odağının 
etkili olduğu sonucuna varmıştır (Korkmaz, 2012).  
 
Risk Alma Eğilimi : Girişimciliğin tanımı yapılırken ilk olarak akla risk gelmektedir. Riskler girişimcinin sürekli 
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olarak katlanmak zorunda oldukları bir olgudur. Ama girişimciler riskleri avantaja dönüştürerek bir avantaj 
sağlayan kişilerdir. Risk girişimci için gerekli olan bir ön koşul olarak görülmektedir (Korkmaz, 2012).   
Belirsizliğe Karşı Tolerans:  Belirsizliğe karşı tolerans, risk  almaya göre daha farklı bir kavramdır. Bir durum 
açıklanırken, belirsizliğin olması riske nazaran daha uygun bir ortam olarak değerlendirilir. Risk, her kişiye göre 
farklı olarak tanımlanmaktadır. Belirsiz bir durum, birey tarafından yeterli veri olmaması nedeniyle tam  olarak 
yapılandırılamayan veya kategorize edilemeyen durumdur. Belirsizliğe karşı tolerans ise belirsiz durumlara 
olumlu tepki verebilme  yeteneğidir. Birey, belirsiz bir çevrede aldığı karara  daha fazla bilgi aramaya 
kalkışmaksızın  halen güvenebiliyorsa, belirsizliğe tahammül edebiliyor anlamına gelmektedir (Erdem, 2001). 
 
Kendine Güven: kendine güvenen insanlar kendilerini iyi tanımaktadırlar ve risk almaktan korkmayıp, 
başkalarına fayda getirecek işlerle uğraşan ve yaptığı işten tatmin duyan kişilerdir. Kendine güveni olmayanlar 
ise etrafındaki insanlara da güvenemeyen, başkalarına bağımlı olarak hareket eden ve yaptığı işten tatmin 
olmayan insanlardır (Aytaç, 2001). Girişimcilerde ise kendine güven en önemli olan özelliklerdendir. Kendine 
güven bireyin girişimsel yeteneklerinden biridir. Kendine güvenen birey, zamanında kimseye bağımsız 
olmaksızın karar alabilmektedir, kritik bilgileri zamanında takip ederek işlerin planlandığı bir şekilde gitmesini 
sağlamaktadır.  
 
Yenilikçilik:  Girişimcinin, piyasa koşullarında rekabetçi bir konum kazanmasında yenilikçilik anahtar bir rol 
oynamaktadır. Avşar’a göre (2007), ‘Girişimci kişilik özelliklerinden  yenilikçilik,  yüksek  tolerans  düzeyine 
sıkı sıkıya  bağlı  ve  yüksek  tolerans düzeyinde dış sınırlamanın  azalması eğilimi  altında,  bireysel  yaratıcılık  
özelliği  yükseldikçe, artan  bir  olgudur’. 17 ülke ve 150 farklı iş kolunda yapılan araştırmalar sonucunda, 
yenilikçilik bilinen bilimsel yöntemlerden ziyade, kişilerin bireysel fikir ve düşüncelerini, deneyimlerini 
değerlendiren toplumlardaki yaratıcılığın da üst seviyede olduğu kanıtlanmıştır (Kuvan, 2007). Yeniliğe açık 
girişimciler, yeni ürün, yeni organizasyon yapısı, yeni ürün süreçleri ve yeni bir şirket yapısı ile işe 
başlamaktadırlar (Korkmaz, 2012).  
 
Yukarıda ifade edilen kavramsal çerçeve ve literatür taraması ışığında araştırmanın hipotezlerini şu şekilde 
oluşturulmuştur: 
H10: Genç girişimci adayların girişimcilik özellikleri ile demografik özellikleri (eğitim aldıkları üniversite, 
cinsiyet, yaş, aile geliri, anne ve baba mesleği) arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
H20: Genç girişimci adayların girişimcilik özellikleri ile büyüdükleri bölge arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
H80: Genç girişimci adayların girişimcilik özellikleri ile sosyal faktörleri belirleyicileri (iş deneyimi, girişimcilik 
deneyimi, aldığı girişimcilik dersi, kendine ait fikir) arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
 
Yöntem 
 
Veri Toplama Aracı 
 
Araştırmada veri ve bilgi toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın anket formu iki bölümden 
oluşmaktadır: birinci bölüm öğrencilerin girişimcilik özelliklerini belirlemeye yönelik 28 soruyu içermekte, 
ikinci bölüm cinsiyet, yaş şeklinde demografik değişkenlerin yanı sıra cografi ve sosyal faktörleri kapsayan 
değişkenleri içermektedir. Araştırmada genç girişimci adaylarının girişimcilik özelliklerini belirlemek için 
Koh’un (1996) kendine güven, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk almak ve belirsizliğe karşı tolerans 
olarak altı boyuttan oluşan girişimcilerin psikolojik özellikleri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert ile 
derlenmiştir. Burada 5 “tamamen katılıyorum” ifadesini, 1 ise “hiç katılmıyorum” ifadesini temsil etmektedir. 
Anket formu esas anlamları kayba uğratılmadan Rusçaya çevrilerek araştırma örneklemine dağıtılmıştır. 
Hazırlanan anket formu İ.Arabaev Üniversitesinde elden dağıtılmış, Manas üniversitesinde ise elektronik 
ortamda uygulanmıştır. Toplam 145 anket araştırmada değerlendirilmek üzere elektronik ortama aktarılmıştır. 

Verilerin Analizi  
Elde edilen veriler SPSS 20.0 versiyonlu paket programında analize alınmıştır. Ölçeğin anlam bütünlüğünü 
sağlamak için olumsuz anlam taşıyan “işlerin yapılma şeklini değiştirmekten kaçınmam”, “başarılı olduğumu 
hissetmezsem yüksek ücretli de olsa o işi yapmaktan hoşlanmam”, “hisselerinin kar getirebileceğini 
hesaplayabildiğim bir ortaklığa paramı yatırmaktan çekinmem” ve “işin sürekli ve güvenli olması benim için 
önemli değildir” 4 maddenin değerlerinin rotasyonu yapılarak değerlendirmeye dahil edilmiştir. 
Ölçeği oluşturan ifadelerin içsel tutarlılığını belirlemek için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Hesaplanan 
sonuçlardan korelasyon tablosu incelenerek, düşük korelasyon değerine sahip (≤ α) maddeler analiz dışı 
bırakılmıştır. Tekrarlanan analiz sonucunun (Cronbach's Alpha) katsayısı  α=0,890 olarak hesaplanmıştır. 
Hesaplanan değer 0.80 < 1.00 sınırı içinde olduğundan, araştırmada kullanılan ölçek yüksek güvenilirliktedir. 
Ölçeğin iç bütünlüğünü sağlamayan ifadelerin çıkartılmasıyla, ölçek 26 ifade ile sınırlandırılmıştır. 
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Ölçeğin normal dağılıma uygunluğu testi Kolmogorov-Smirnov Z testine göre yapılmıştır, Hesaplanan sonuç 
(<0,05) olduğundan, verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden yararlanılmasına karar verilmiştir. 
Demografik bilgiler incelemesinden aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

Üniversite Frekans %  Cinsiyet Frekans %  
Arabaev 78 53,8 Bayan 98 67,6 
Manas 67 46,2 Erkek 47 32,4 
BüyüdüğünüzBölge Frekans %  AileortalamaGeliri  Frekans %  
Batken 16 11,0 0-10,000 som 30 20,7 
Jalalabad 21 14,5 10,001-20,000 som 36 24,8 
Issık-Köl 15 10,3 20,001-30,000 som 33 22,8 
Narın 15 10,3 30,001-40,000 som 23 15,9 
Oş 18 12,4 40,001-50,000 som 6 4,1 
Talas 10 6,9 50,001 veüzeri 13 9,0 
Çüy 40 27,6 Anne Mesleği Frekans %  
Diğer 10 6,9 Kamu 58 40,0 
Yaş Frekans %  Özel 36 24,8 
18-20 15 10,3 Kendi işi 39 26,9 
21-23 102 70,3 Baba Mesleği Frekans %  
24 ve üzeri 28 19,3 Kamu 44 30,3 
   Özel 33 22,8 
   Kendiişi 58 40,0 

 
Araştırmaya katılanların %53,8’i Arabayev Üniversitesi öğrencileri, %46,2’si Manas Üniversitesi öğrencileridir 
(Tablo 2). Ankete katılan toplam öğrenci sayısının %67,6’sını bayanlar, %32,4’ünü erkekler oluşturmaktadır. 
Büyüdüğü bölge dağılımından en yüksek frekansa Çüy bölgesinin, en az frekansa Talas bölgesinin sahip olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin yaş dağılımında 21 ile 23 yaş grubu (%70,3) ağırlık kazanmaktadır. Çalışma 
dördüncü sınıf öğrencilerini kapsadığından, bu yaş grubunun ağırlık kazanmış olması beklenen bir durumdur. 
Anketekatılanların aile aylık geliri dağılımından %20,7’sinin aile gelirinin 10,000 somdan az olduğu 
anlaşılmaktadır. Anne ve baba meslekleri dağılımı incelendiğinde annelerin %40’ının kamuda çalışırken, 
%26,9’unun kendi işini kurduğu, babaların ise %40’ının kendi işinde çalıştığı görülmektedir.  

Tablo 3. Test Sonuçları 

  Kendine 
Güven 

Yenilik  Başarma 
İhtiyacı 

Kontrol 
Odağı 

Risk 
Almak  

Üniversite 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,003 ,000 ,095 ,015 ,014 
Karar  Red Red Kabul Red Red 

Cinsiyet 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,988 ,440 ,348 ,211 ,091 
Karar  Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

Büyüdüğü bölge 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,465 ,195 ,034 ,226 ,004 
Karar  Kabul Kabul Red Kabul Red 

Yaş 
(Mann-Whitney U)  

Sig. ,789 ,665 ,411 ,448 ,330 
Karar  Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

Aile ortalama geliri 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,820 ,527 ,132 ,007 ,263 
Karar  Kabul Kabul Kabul Red Kabul 

İş deneyimi 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,532 ,381 ,447 ,445 ,081 
Karar  Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

Giri şimcilik deneyimi 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,113 ,060 ,271 ,861 ,167 
Karar  Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

Giri şimcilik dersi 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,527 ,078 ,258 ,926 ,513 
Karar  Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

Kendinize ait fikir 
(Mann-Whitney U) 

Sig. ,508 ,005 ,003 ,260 ,000 
Karar  Kabul Red Red Kabul Red 

Anne mesleği 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,133 ,435 ,191 ,171 ,221 
Karar  Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

Baba mesleği 
(Kruskal-Wallis H) 

Sig. ,279 ,463 ,200 ,180 ,760 
Karar  Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul 

 
Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 21.0 paket program kullanılmıştır. Katılımcıların girişimcilik 
özellikleri ile demografik, cografi ve sosyal özellikleri arasındaki farklılıkları test etmek için, parametrik 
olmayan testlerden bağımsız iki örneklem için Mann-Whitney U testi, bağımsız iki yada daha fazla örneklem 
grubu içinKruskal-Wallis H testinde nyararlanılmıştır.  
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Yapılan Mann-Whitney U testi analizine gore öğrencilerin girişimcilik özelliklerinden kendine güven, yenilik, 
control odağı ve risk alma faktörleri eğitim aldıkları üniversiteye göre farklılık göstermektedir (P<0,05). 
Öğrencilerin başarma ihtiyacı özelliği ile okudukları üniversite arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 3). 
İki bağımsız örneklem altında incelenen cinsiyet, “üniversitede giri şimcilik dersi alma”, “iş deneyimi” ve 
“giri şimcilik deneyimi” değişkenler ile girişimcilik özelliği faktörleri arasında anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır (H0kabuledilmiştir). Literatürde girişimcilik dersi alanların  bazıları kendi işini kurmaya yatkın 
olduğu görülmüşken (Patır ve Karahan, 2009), bazı öğrencilerin girişimcilik eğitimleri almalarına rağmen mezun 
olunca kendi işini kurmayı düşünmedikleri belirlenmiştir (Karabulut, 2009).Öğrencilerin yenilik, başarma 
ihtiyacı ve risk alma özellikleri sosyal faktörlerden “kendinize ait fikir” ifadesine göre farklılık göstermektedir. 
Kılıç vd.nin (2012) üniversite öğrencilerinin girşimcilik eğilimleri üzerine yaptıkları bir araştırmada da 
öğrencilerin ‘yenilik’ özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir ve erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yenilikçi bir yapıya sahip oldukları ortaya konulmuştur. Negiz vd.nin 
(2009) öğrencilerin  girişimcilik özellikleri ve tipleri açısından cinsiyet farklılıkları olup olmadığını ve 
girişimcilik eğiliminin kadın-erkek açısından herhangi bir  belirginliğe  sahip olup olmadığını belirlemek 
amacıyla gerçekleştirdiği bir araştırmada da cinsiyetin ‘yenilik’, ‘risk alabilme’ açısından farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Yılmaz ve Sünbül’ün üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında (2009) ise 
cinsiyet ile girişimcilik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir.  
 
İkiden fazla bağımsız örneklem grubundan oluşan “büyüdüğünüz bölge”, “yaş”, “aile ortalama geliri”, “anne 
mesleği” ve “baba mesleği” değişkenlerine göre girişimcilik özelliklerinin yorumlanması Kruskal-Wallis H testi 
analizi sonucuna göre yapılmıştır. Tablo 3’den girişimcilik özelliklerinden “başarma ihtiyacı” ve “risk almanın” 
büyüdükleri bölgelere göre farklılık gösterdiği anlaşılmakta, diğer girişimcilik özellikleri için H0 kabul 
edilmiştir. Korkmaz’ın (2012) çalışmasında ise ‘kendine güven’ ve ‘kontrol odağının’ büyüdükleri bölgelere 
göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Girişimcilik özelliklerinin gelire göre incelemesinden, yalnız kontrol odağı 
faktörünün gelir gruplarına göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır (P<0,05). Bazı çalışmalarda aile gelirinin 
‘yaratıcılık’ faktörü üzerinde etkili olduğu görülmüşken (Avşar, 2007); bazı çalışmalarda da aile gelirinin 
‘yenilik’, ‘kendine güven’, ‘fırsatçılık’, ‘risk alma’, ‘dışa açıklık’ ve ‘başarma inancı’ faktörleri üzerinde etkili 
olduğu saptanmıştır (Kılıç vd., 2012; Avşar, 2007). Öğrencilerin girişimcilik özelliği faktörlerinin yaş, anne 
mesleği ve baba mesleğine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (P>0,05). Öğrencilerin girişimcilik 
özelliklerinin baba mesleğine göre farklılık göstermemesi Uygun vd.nin (2012) elde ettiği sonuç ile 
örtüşmektedir. Korkmazın (2012) çalışmasında yaş değişkeni girişimcilik özelliklerden ‘kendine güven’ ve 
‘yenilik’ boyutlarına göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Çalışmada, Bişkek’te Arabaev Ünivesitesi ve Manas Üniversitesi İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde lisans 
eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin eğitim aldıkları üniveristelere göre farklılık gösterip 
göstermediği araştırılmıştır. Girişimcilik özellikleri altı boyuttan oluşmaktadır, bunlar:  kendine güven, yenilik, 
başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma, belirsizliğe karşı toleranstır. Araştırma sonucunda, ankete katılan son 
sınıf öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinden kendine güven, yenilik, kontrol odağı ve risk alma faktörlerinin 
eğitim aldıkları üniversitelere göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.  Girişimcilik özelliklerinden başarma 
ihtiyacı faktörüne göre ise öğrencilerin okudukları üniversiteler bakımından bir farklılık bulunmamıştır. 
 
Araştırmanın diğer bir sonucu, öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin bireysel, sosyal ve cografi faktörlere göre 
farlı olup olmadığı ile ilgilidir. Araştırma sonucunda, cinsiyet, iş deneyimi, girişimcilik deneyimi, girişimcilik 
dersi almak, baba meslegi ve anne mesleği açsından öğrencilerin girişimcilik özelliklerinde farklılık olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, girişimcilik özelliklerinden “başarma ihtiyacı” ve “risk alma”özelliklerinin 
öğrencilerin büyüdükleri bölgelere göre farklılık gösterdiği, “kontrol odağı” özelliğinin ise gelir gruplarına göre 
farklılık gösterdiği görülmüştür.  
 
Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin birçok unsura 
göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu farklılaşmada üniversitelerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. 
Bu bağlamda, üniversitelerin, genç girişimci adayların girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesinde ve 
onları gelecekte iş kurma konusunda cesaretlendirmeye yönelik programlar uygulamasında yarar görülmektedir.  
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Özet 

Kırgızistan ekonomisinde son yıllarda görülen büyüme, tüketicilerin alışveriş seçeneklerini arttırmıştır. Özellikle tekstil 
ürünlerine olan tüketici talebinin artması, yerli ve yabancı girişimcilerin dikkatini çekmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda 
tüketici davranışlarının bilinmesi önem kazanmıştır.  
 
Literatürde tüketici karar verme yaklaşımını inceleyen birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmaların çoğu öğrenci ve 
bayanların satın alma davranışlarını incelemektedir. Bu araştırmada genç-yetişkin tüketicilerin karar verme yaklaşımlarının 
Bişkek’teki geçerliliğinin sınanması ve farklı kültürlerde uygulanmış olan sonuçlarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Araştırmada 457 genç-yetişkin tüketiciye anket uygulaması yapılmıştır. Genç-yetişkin tüketicilerin satın alma 
yaklaşımlarının belirlenmesinde “Sproles ve Kendall (1986) Tüketici Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Bulguların 
değerlendirilmesinde açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları 
tüketici sitili ölçeğinin kültürler arası uygulanabilirliğine sınırlı destek vermektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Tüketici davranışı, Faktör Analizi, Tüketici Stilleri Ölçeği, Tüketici Karar Verme Yaklaşımı, Kırgızistan 

Abstract 

Economic growth of Kyrgyzstan in recent years increased the shopping preferences of consumers. Particularly, the increase 
in consumer demand for textile products causes local and foreign investors to draw attention. In this context, knowledge of 
consumer behavior has become important.  
 
In the literature, there are lots of studies on consumer decision making approach. Most of these studies analyze the buying 
behavior of students and women.  In this study, it is intended to examine validity of young-adult consumers' decision-making 
approaches in Bishkek and then compare these results with the others applied on different cultures. 457 questionnaires were 
carried out on young-adult consumers in this study. “Sproles and Kendall (1986) Consumer Styles Scale” is used to 
determine young-adult consumers' decision-making approaches. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor 
analysis (CFA) was used to evaluate findings. Research study gives limited support to applicability of Consumer Styles 
Inventory on different cultures. 
 
Keywords: Consumer Behavior, Factor Analysis, Purchase Intention, Consumer Decision Making Style, Kyrgyzstan 
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Giri ş 

Günümüzde tüketici davranışlarının temelinde yatan konuların incelenmesi ve tüketici davranışlarının önceden 
tahmin edilmesi ekonominin önemli bir dayanağını oluşturan şirketler açısından son derece önem kazanmış bir 
konudur. Dolayısıyla bu şirketler  mal ve hizmet üretirken, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını, tüketici davranış 
özelliklerini ve tüketici karar verme yaklaşımlarını göz önünde tutmak zorundadır (Tai, 2005,  Ulun vd., 2007). 
Satın alma yaklaşımları, bireyin satın alma eylemini gerçekleştirirken ne şekilde davranış gösterdiği 
konusundaki farklı sınıflandırmaları içermektedir (Moschis, 1992, Dalkılıç, 2008:101). Bu yaklaşımlar, akılcı ve 
duygusal olarak karakterize edilen özelliklere sahiptir. Tüketici davranışı literatürü incelendiğinde tüketici 
stillerini yansıtan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.Bu yaklaşımlardan tüketici özellikleri yaklaşımı, tüketici 
karar verme süreciyle ilgilenmektedir. Çalışmanın amacı, Bişkek’te tüketici stili ölçeğinde (CSI) yer alan 
fikirlerin geçerliliğinin araştırılmasıdır. 
 
Araştırmanın tüketici karar verme yaklaşımını belirlemede Sproles ve Kendall’ın (1986) sınıflamasına 
başvurulmuştur. Tüketicilerin hazır giyim satın alma davranışında sergiledikleri karar verme yaklaşımlarının  
incelenmesinde aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir: 

• Tüketici stili ölçeğinin kültürler arası uygulanabilirliğini Bişkek şehri için incelemek 
• Tüketicilerin tekstil hazır giyim seçiminde karar verme yaklaşımlarını belirlemek 
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Tüketici Satın Alma Yaklaşımı 

Sproles ve Kendall’ın (1986) tüketici stili ölçeği tüketicilerin karar verme yaklaşımlarını sekiz grup altında 
sınıflandırmaktadır. Bu ölçek sekiz farklı boyutu tanımlamak ve doğrulamak amacıyla 482 ABD lise öğrencileri 
üzerinde uygulamıştır. Katılımcıların karar verme stilini değerlendirmek için kişisel ürünlere  yönelik kapalı uçlu 
sorular sorulmuştur.  Karar vermede etkili ve algısal yönlendirmelere ait toplam 40 öğeden oluşan sekiz 
potansiyel stil belirlenmiştir. Bu sekiz yaklaşımın sınıflandırılması ve karakteristikleri  aşağıda verilmektedir. 
1.Mükemmeliyetçilik ve yüksek kalite bilinci: Kalite bilinçli tüketiciler,  sistematik ve dikkatli bir şekilde seçim 
yaparak en kaliteli ürünleri araştırmaktadır.  
2.Fiyat veya değer bilinci: Fiyat veya  değer bilinci” tüketiciler  elindeki para ile en yüksek değeri almak için 
satış fiyatlarını dikkatli incelemektedir. 
3.Çok  sayıdaki alternatifin neden olduğu zihin karışıklığı: Aralarından seçim yapılacak pek çok marka ve 
dükkanın algılanması ve aşırı enformasyon nedeniyle seçim yapması zorlaşmaktadır. 
4.Planlanmamış satın alma: Alışverişleri ile ilgili plan yapılmamakta ve ne kadar harcanıldığını 
umursamamaktadırlar. 
5.Marka bilinci: Pahalı ve iyi bilinen ulusal markalara yönlinmekte ve “fiyat eşittir kalite” düşüncesi 
bulunmaktadır. 
6.Yenilik-moda bilinci: Yeni şeyleri araştırmaktan heyecan ve zevk duyulur. Tarzlara karşı güncellik vardır. 
7.Eğlence ve hazza yönelik alışveriş bilinci: Alışverişi hoş bulmaktadırlar ve sadece eğlence için alışveriş 
etmektedirler. 
8.Alışkanlığa bağlı, marka sadakatine yönelik tüketim: Favori marka ve mağazalara yönelmektedirler ve 
bunların seçiminde belirli alışkanlıkları olan, kendi ölçütlerinde kuvvetli olan tüketicilerdir. 
 
Bu bağlamda alanla ilgili çalışmalar incelenmiştir. Tüketici stili ölçeği ile ilgili geli şmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde yürütülen çalışmaların sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. 
 
Mıshra (2010) çalışmasında Sproles ve Kendall’ın (1986) tüketici yaklaşımı ölçeğini 425 genç-yetişkin Hintli 
tüketici üzerinde test etmiştir. Çalışmanın bulguları Sproles ve Kendall’ın (1986) Amerikan genç tüketicilerine 
uyguladığı sekiz yaklaşımdan oluşan sonucu ile örtüşmektedir. Yazarlar iki yeni özelliğin Hint’li genç tüketiciler 
için geçerliliğini savunmuştur. Bu özellikler “alışverişte memnuniyetsizlik” ve “mağaza sadakatı” olarak 
belirlenmiştir. Çalışmada ölçeğin kültürel farklılıkları değerlendirmede oldukça duyarlı olduğu diğer bir deyişle, 
tüketici karar verme yaklaşımının kültürel bağımlı olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
Türkiye’de 342 kolej öğrencilerinin karar verme yaklaşımlarını inceleyen çalışma  Akturan vd. (2007) tarafından 
gerçekleştirilmi ştir. Çalışmada Sproles ve Kendall’ın (1986) tüketici yaklaşımı ölçeği yanısıra temel 
motivasyonları ve alışveriş tercihlerini araştıran “diğerlerinden etkilenmek” ve “medya araçlarına güven” 
ölçüleri  tüketici tipolojisini oluşturmak amacıyla eklenmiştir. Çalışmada Cronbach alfa katsayısı 0,69 -  0, 87 
değerleri arasında değişen altı yaklaşıma ulaşılmıştır. 
Yeşilada vd. (2008),  orijinal ölçeğin geçerliliğini sınamak amaçlı Kıbrıs’ta 631 bayan tüketiciye anket 
uygulaması yapmıştır. Araştırmada Sproles ve Kendall’ın (1986) ulaştığı sonuçlarla benzerlik gösteren üç 
boyuta ulaşılmıştır. Ancak belirlenen sekiz boyuttan üçünün “zaman-enerji tasarruf eden, dikkatsiz tüketiciler”, 
“dikkatli, parasının karşılığını almak isteyen tüketiciler” ve “marka-mağaza bağımlısı tüketiciler” düşük 
güvenilirlik düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. Genel değerlendirmede tüketici yaklaşımı ölçeğinin farklı 
kültürlere genelleştirilebilmesine sınırlı destek vermişlerdir. 
 
Kültürler arası niteliği taşıyan çalışmalarda, Sproles ve Kendall’ın (1986) tüketici stili envanteri  (CSI) farklı 
memleketlerde uygulanarak araştırma örneklemleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Böyle nitelik taşıyan 
çalışmalardan biri Avustralya ve Singapur tüketicilerinin karar verme yaklaşımlarını inceleyen Cheryl vd.’nin 
(2005)  çalışmasıdır. Orijinal çalışmada belirlenen sekiz tüketici karar verme yaklaşımlarından üç faktörde 
(“marka bilinci”, “yenilik moda bilinci” ve “fazla sayıda alternatif nedeniyle yaşanılan zihin karışıklığı”)  önemli 
farklılıklar olduğu saptanmıştır.  Singapur ve Australya tüketicileri arasında farklılıkların saptanmadığı diğer 
faktörler şöyle sıralanmaktadır: “mükemmeliyetçilik ve yüksek kalite bilinci”, “eğlence ve hazza yönelik 
alışveriş bilinci” ve “alışkanlığa bağlı-marka sadakatine yönelik tüketim”. 
Zhou vd. (2010) çalışmasında, tüketici karar verme yaklaşımı belirlemede, kıyı ve karasal kısmı ele almıştır. 
Araştırmaya 195 üniversite öğrencisi karasal kısımdan, 245 üniversite öğrencisi kıyı kısımdan dahil edilmiştir. 
İki bölge tüketicileri karşılaştırmasında “kalite bilinci”, “fiyat ve fiyat değer bilinci”, “fazla sayıda alternatif 
nedeniyle yaşanılan zihin karışıklığı” ve “planlanmamış satın alma eğilimi” düzeyinde karasal ve kıyı kısımları 
arasında farklılık bulunmamıştır.  Kıyı ve iç bölge tüketicileri “eğlence ve hazza yönelik alışveriş bilinci” 
faktörüne göre farklı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle, kıyı tüketicilerin “marka”,  “yenilik moda bilinci” 
yaklaşımı eğilimi taşıdıkları belirlenmiştir. Ayrıca kıyıda yaşayan tüketicilerin “eğlence ve hazza yönelik 
alışveriş bilinci”  yaklaşımı sürdürme olasılığı daha yüksek olduğu ve  “alışkanlığa bağlı, marka sadakatine 
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yönelik tüketim” yaklaşımı sergiledikleri saptanmıştır. 
 
Hou vd. (2006) araştırmasında  Şangay ve Hong Kong şehirlerinde bulunan  üniversitelerde anket uygulaması 
yapmışlardır. Çalışmada 300 gencin tüketici yaklaşımlarında farklılık ve benzerlik  saptanmaya çalışılmıştır. 
Orijinal ölçeğin beş yaklaşımı, iki şehirdeki farklı üniversitelerde eğitim gören genç tüketiciler için benzerlik 
taşırken , “dikkatsizlik” yaklaşımının sadece Şangay için geçerli olduğu saptanmıştır. 

Araştırma Uygulaması 

Araştırmanın kısıtları ve varsayımları  

Araştırmada tüketicilerin karar verme yaklaşımları incelenerek, genç-yetişkin tüketici profilleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Bişkek şehri hazır giyim tüketicileri oluşturmaktadır.  Çalışmada seçilen 
örneklemin homojen grubu kapsamaması araştırmanın önemli kısıtlarındandır. Seçilen örneklemin anakütleyi 
temsil ettiği ve ankete katılanların  yanıtlarının gerçeği yansıttığı varsayılmaktadır.  

Örneklem  ve verilerin toplanması 

Araştırmada öncelikle ikincil kaynak araştırması yapılarak tüketici davranışlarında etkili olan değişkenler 
belirlenmiştir. Çalışmanın veri ve bilgi toplamasında anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın anket formu iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm tüketici karar verme tarzı ile ilgili 40 soruyu içermekte, ikinci bölüm ise 
demografik bilgilerden oluşmakta. Anket formu geliştirmesinde tüketicilerin karar verme yaklaşımı ölçümü için 
40 öğeden oluşan Sproles ve Kendall’ın (1986) tüketici yaklaşımı ölçeği kullanılmıştır. Kırk öğenin ölçümü için 
beşli Likert ölçeği uygulanmıştır. Burada 5 “tamamen katılıyorum” ifadesini 1 ise “tamamen katılmıyorum” 
ifadesin temsil etmektedir. Ölçek öğeleri Rusça diline çevrilerek esas anlamları kayba uğratılmadan tekstil 
sektörüne uyarlanmıştır.  Anketin güvenilirliğini belirlemek amacıyla başlangıçta (60 anket dağıtılarak) toplam 
51 katılımcıya pilot çalışma uygulanmıştır. Pilot çalışması sonucu uygulanan değişiklikler sonucu anket 
formunun son hali hazırlanarak ve araştırma örneklemine dağıtılmak üzere araştırma aracının son hali 
oluşturulmuştur. Anket uygulama sonucu 457 geçerli ve 6 geçersiz olmak üzere toplam 463 anket geri 
dönmüştür.  
 
Araştırmada tüketici karar verme yaklaşımını belirlemede örneklem olarak genç- yetişkin tüketiciler seçilmiştir. 
Bunun başlıca nedeni daha önceki çalışmalarda, homojen kitlelere uygulanan sonucun yetersiz bulunmasıdır. Bu 
çalışmaların bazıları öğrencilere uygulanmıştır ve aşağıdaki değerlendirmeye varmışlardır. (Gordon vd.,1986, 
Yeşilada, 2008), öğrenci örneklemi genel popülasyonu temsil edememektedir. (Mishra, 2010), öğrenci 
örneklemesi, bulguların genellenebilirliğine bir sınır getirmektedir, bu sebeple ilerde tüketici karar verme 
konusunda yapılacak olan çalışmalarda rastgele örnekler kullanılmalıdır. Araştırmanın örnek büyüklüğü %5 hata 
payı ve %95 güven aralığında 384 olarak belirlenmiştir. 

Veri Analizi 

Araştırmada tüketici davranışını ölçmek için, Sproless ve Kendal’ın (1986) tüketici stili ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek 40 ifadeyi kapsamaktadır. Ölçekte olumsuz ifade taşıyan 10 maddenin rotasyonu yapılmıştır. Ölçeği 
oluşturan ifadelerin içsel tutarlılığını belirlemek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmış ve hesaplanan 
sonuçlardan korelasyon tablosu incelenerek, düşük korelasyon değerine sahip 16 madde araştırma dışı 
bırakılmıştır. Ölçeğin iç bütünlüğünü sağlamayan ifadelerin çıkartılmasıyla, çalışma dahilinde kalan 24 maddeye 
ait genel güvenilirlik (Cronbach's Alpha) katsayısı  α=0,804 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değer (0.80 <   
1.00) sınırı içinde olduğundan, araştırmada kullanılan ölçek tutarlıdır. Açıklayıcı faktör (AFA) analizi hangi 
değişken gruplarının hangi faktör ile yüksek düzeyde ilişkili olduğunu test etmek için kullanılmaktadır. 
Çalışmada açıklayıcı faktör analizi için (AFA) temel bileşenler ve varimax rotasyon yöntemi uygulanmıştır. 
Doğru çözüme ulaşmak için Eigenvalue ve faktör yük değerlerlerine dikkat edilerek beş faktör belirlenmiştir. 
Verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı, KMO ve Bartlett testi sonuçlarına göre belirlenmiştir. 
Çalışmada (KMO)=0.810, Bartlett=2138.184, p=.000 test sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  
AFA analizi sonucunda belirlenen beş faktör toplam varyansın %45’ini açıklamaktadır. Belirlenen beş faktörün 
geçerli bir yapı oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizi  iyileştirme endeksleri incelenerek yapılan bazı iyileştirmeler neticesinde ulaşılan 
model sonuçları (χ2/df)=2,472, (RMSEA)=0,057, Karşılaştırmalı Uyum Indeksi (CFI)=0,816,  
Normlaştırılmamış Uyum Indeksi (TLI)=0,794 olarak hesaplanmıştır. Modelin uygunluğu için yapılan analiz 
sonuçları (χ2/df)<2, (RMSEA)<0.05 şartını sağlamalıdır. Hesaplanan değerler kabul değerleri dışında 
kaldığından, model bu haliyle yapı geçerliliğini sağlamamıştır. Belirlenen 5 faktörlü yapının çok boyutlu ölçüm 
modeli olarak uygunluğunun belirlenmesi için uygulanan DFA sonucunda uyum iyiliği indekslerinin almış 
olduğu değerler, 5 faktörlü yapısal modelin uygun bir model olmadığını göstermiştir.  
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Modelin geçerliliğini arttırmak amacıyla model üzerinde gerekli görülen değişiklikler Doğrulayıcı Faktör 
Analizine (DFA) uygun olarak yapılmıştır. Önerilen bir gizil değişkene ilişkin en az üç gözlenen değişkenin 
bulunması durumunun gözetilmesiyle model tekrar yapılandırılmıştır. Ölçeğin, uygulanmış teorik bir model 
olduğundan, ölçek faktörlerini en iyi açıklayan dört faktör oluşturularak AFA ve DFA analizleri tekrar 
uygulanmıştır. Belirlenen dört faktör toplam varyansın %41’ini açıklamaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini test 
etmek için uygulanan tüm analizlerde maksimum olabilirlik tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizleri  IBM 
SPSS Statistics 21.0 ve İBM SPSS Amos 21.0 uygulama programlarında yapılmıştır. Hesaplama sonuçlarından 
(χ2/df)=1,893, (RMSEA)=0,044, (CFI)=0,931, (TLI)=0,911 değerleri elde edilmiştir. Hesaplanan değerler 
(χ2/df)<2, (RMSEA)<0.05 şartını sağlayarak modelin uygunluğunu göstermekte. Karşılaştırmalı Uyum Indeksi 
(CFI) ile Normlaştırılmamış Uyum Indeksi olan Tuker-Lewis Indeksi (TLI) değerlerinin kabul edilebilir değeri 
Sproles ve Kendall’ın çalışmasında (CFI)≥0.9, (TLI)≥ 0.9 olarak tanımlanmaktadır. Model için RMSEA, CFI, 
TLI indeksleri uygunluk istatistiklerinin kabul edilebilir aralıkta olduğu görülmektedir. Uyum ölçütleri, bir bütün 
olarak modelin kabul edilebilirliğini göstermektedir. Model ölçeğin yapı geçerliğini sağlamakta. Dört faktör 
altında sınıflanan 13 madde Tüketici Karar Verme Yaklaşımını (TKVY) tanımlamaktadır ve hesaplanan toplam  
güvenilirlik katsayısı  α=0,668 olarak bulunmuştur. Modelde belirlenen 4 faktör ve ilgili alt ifadeleri Tablo.3’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 3. Araştırma faktörleri ve güvenilirlik katsayıları  

 Marka ve Moda Odaklılık (α=0,66) 
M1 Genel olarak daha pahalı markaları tercih ederim 
M2 Genel olarak, en çok reklamı yapılan markaların en iyi tercih olduğuna inanırım 
M3 Gardrobumu değişen modaya göre güncellerim 
M4 Giysi seçerken modaya uygun olması benim için çok önemlidir 
 Yenilik Odaklılık ( α=0,41) 
YO1 Çeşitlili ği artırmak için değişik mağaza ve markalardan alışveriş yaparım 
YO2 Sıklıkla alışveriş yaptığım markaları değiştiririm 
YO3 Genel olarak, en çok reklamı yapılan markaların en iyi tercih olduğuna inanırım 
 Hızlı Satın Alma (α=0,61) 
HS1 Giysi alışverişi yapmak ve mağaza dolaşmanın zamanımı boşa harcamak olduğuna inanırım 
HS2 Giysi alışverişlerimi hızlı yaparım 
HS3 Giysi satın alımına çok fazla önem vermem veya dikkat harcamam 
 Yüksek kalite bilinci (α=0,61) 
YK1 İyi kaliteli ürün almak benim için çok önemlidir 
YK2 Genellikle en iyi kaliteyi almaya çalışırım 
YK3 Ödediğim paraya göre en yüksek kaliteyi almaya özen gösteririm 

Sproles ve Kendall (1986) ölçeğinin geçerliliği sınamasında dört alt faktör belirlenmiştir (Tablo 3). Bu faktörler: 
marka ve moda odaklılık, yenilik odaklılık, hızlı satın alma ve yüksek kalite bilincidir. 

Araştırma bulguları 
 
Bişkek şehri tüketicilerini kapsayan mevcut çalışmada AFA ve DFA analizleri sonucu dört faktör belirlenmiştir. 
Belirlene dört faktör toplam varyansın %41’ini açıklamakta. Aynı değişkenler üzerinen alınan diğer çalışma 
sonuçlarıyla kıyasladığımızda: varyansın %46’sı açıklanan orijinal ölçek çalışmasında Sproles and Kendall 
(1986) bulmuştur, %35 sonucu Fan and Xiao (1998) çalışmasında, varyansın %44.4’ü  Mokhlis (2009),  
varyansın %35’i   Canabal (2002) ,  varyansın %47’si Hafstrom vd. (1992) sonuçları hesaplanmıştır. Ölçeğin 
toplam güvenilirlik katsayısı  α=0,668 olarak bulunmuştur. Daha önceki çalışmalardan, Yeşilada ve Kavas 
(2008) çalışmasında açıklanan sekiz faktör için toplam güvenilirlik katsayısının α=0,60 olarak hesaplandığı 
sonucuna ulaşmıştır. Buradan hareketle mevcut çalışmada hesaplanan sonuçlar geçerlidir.  
 
Çalışmada belirlenen “marka ve moda odaklılık” önceki çalışmaların çoğunda onaylanmıştır (Sproles ve Kendal 
1986, Lysonski vd.1996, Durvasula vd.1993). Marka ve moda odaklı tüketiciler pahalı ve çok satılan veya 
reklamı yapılan markaları tercih etmekte. Aynı zamanda, satın aldıkları ürünün modaya uygun olması önem 
kazanmakta. Bu tip tüketicilerin değişen modayı takip etme, dikkat çekici ve tarz sahibi olmaya özen gösterme 
ve dolayısıyla kendini toplumda kanıtlama arzusu ön plana çıkmaktadır. Nitekim moda, toplumun geniş 
kesimlerince benimsenen bir biçim, bir davranış, bir yaşayış ve hatta bir düşünce biçimi olarak,  tüketicilerin 
tüketim kararlarını geniş ölçüde etkilemektedir.  
 
Çalışmada ikinci faktör olarak “yenilik odaklılık” belirlenmiştir. Günümüzde otomobil, sinema, ilaç, müzik ve 
elektronik eşya pazarlarında modeller çok çabuk demode olmaktadır (Altunışık vd.2006). Kendi üretiminin yanı 
sıra,  Kore ve Çin üretimi tekstil ürünlerinin Rusya ve diğer memleketlere ihracında merkez konumu üstlenen 
Kırgızistan’da bol çeşitte tekstil ürünleri bulunmaktadır. Böyle bir ortamın içinde tüketiciler sürekli yeni, farklı 
ürün arayışı içine girmektedir. (Dalkılıç, 2008) çalışmasında belirttiği tanıma göre “yenilik odaklılığı” şöyle 



   

140 

 

açıklanmıştır:  yenilikleri yakından takip etmek ve moda olan ürünleri denemek ön planda yer alır. Bu tarzı 
benimseyen tüketiciler alışveriş esnasında çok dikkatli değildirler. Fazla mukayese yapmadan ani karar verirler. 
Fiyat hassasiyetleri yüksek değildir. 
 
Araştırmada “hızlı satın alma” üçüncü faktör olarak belirlenmiştir . Çalışmada tüketicilere yöneltilen “alışverişte 
tercih ettiğiniz yer” ifadesine, ankete katılanların %63.5’ü çarşı pazarları tercih ettiğini belirtmişlerdir. Çarşı 
Pazar olarak halk tarafından, Bişkek’te toptancılık ve perakendeciliğin merkezi konumunda olan Dordoy pazarı 
tercih edilmektedir. Dolayısıyla, bu pazarın şehirden uzaklığı (10 km.), ulaşımda yaşanan sıkıntı ve ayrıca 
pazarda ürünlerin ucuz olacağı inancı, tüketicilerde satın alınan ürünün fazla sorgulanmadan alınmasına ve hızlı 
karar verilmesine neden olduğu düşünülmektedir. 
 
Araştırmada son bulunan faktör altında “yüksek kalite bilinci” ifadelerini taşıyan sorular toplanmıştır. Bu tip 
tüketiciler yüksek kaliteli malı almaya özen göstermekte, ürün arayışlarında en iyi kalite olması ön plana 
çıkmaktadir. Bu tip tüketiciler yeni şeyleri araştırmaktan heyecan ve zevk dumaktadırlar. Aynı markaya bağlılığı 
yoktur. Özellikle araştırmanın yapıldığı bölgede, ürün seçenekleri arasında fazla taklit malın olması karşısında, 
tüketiciler kaliteli ürün konusunda hassasiyet göstermektedir. Sproles ve Kendall’a (1986) göre kalite bilinçli 
tüketiciler,  sistematik ve dikkatli bir şekilde seçim yaparak en kaliteli ürünleri araştırırlar. Hou vd. (2006) göre, 
yüksek kalite bilinci yaklaşımı grubundaki tüketiciler daha kaliteli mal satın almak için daha yüksek fiyat 
ödemeye hazırlar, malların kalitesi tüketiciler tarafından ilk unsur olarak tercih edilmektedir. 
 
Çalışmada Sproles ve Kendall’ın (1986) ölçeğinde yer alan “fiyat ve fiyat değeri bilinci”, “fazla sayıda alternatif 
nedeniyle yaşanılan zihin karışıklığı”, “planlanmamış satın alma”, “eğlence ve hazza yönelik alışveriş bilinci” 
faktörleri doğrulanmamıştır.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Tüketici karar verme yaklaşımını belirlemek için geliştirilen Sproles ve Kendall’ın (1986) ölçeği farklı ülkelerde 
uygulanmıştır. Bu ölçek çalışmaların bazılarında kültürel farklılıkları değerlendirmede duyarlı olarak 
belirlenmiştir (Mishra 2010, Hou vd. 2006), diğerlerinde farklı kültürlere uygulanmasına sınırlı destek 
verilmiştir. Bu çalışmada, analiz sonucu orijinal bulgulara benzer niteliklerde, ancak farklı yaklaşımlar 
belirlenmiştir. Dolayısıyla bu araştırma, tüketici stili ölçeğinin farklı kültürlerde uygulanabilirliğine sınırlı destek 
vermektedir. 
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Кəсіпкерлік – экономиканы қарқындатудың басты көзі. Дамыған елдерде жастарды кəсіпкерлікке баулу əу бастан 
дұрыс жолға қойылған. Əлемдік тəжірибеде жастар шағын жəне орта бизнестің, оның ішінде инновациялық 
бизнестің негізгі қозғаушы күші болып табылатынын жəне  əлеуметтік-экономикалық мəселелерді шешуде басты 
рөл ойнайтынын көрсетті. Осыларды ескере отырып, ұлттық экономиканың болашақтағы негізгі міндеттері 
инновациялық-технологиялық саясатты іске асыру, адами капиталды, шағын жəне орта бизнесті дамыту болып 
табылады.Мемлекет экономиканы тұрақтандырудың негізгі бағыты ретінде кəсіпкерлікті дамытуға барынша қолдау 
көрсетіп отыр.Бұл кəсіпкерлер үшін үлкен бəсекелестік тудырып қана қоймай оларға мол мүмкіндіктерге жол 
ашады. Бүгінде заман ағымы өзгерді. Еліміз жүйелі қалыптасу кезеңінен өтіп, дамудың жаңа сатысына аяқ басты. 
Сондықтан біздің алдымызда əлеуметтік-экономикалық сапалы дамуды жеделдету, əлемдегі бəсекеге қабілетті 30 
елдің қатарына қосылу, инновациялық əлеуетті дамыту міндеті тұр. 
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Дүниежүзілік тəжірибе жастар шағын жəне орта бизнесінің, оның ішінде инновациялық бизнестің негізгі 
қозғаушы күші болып табылатынын жəне  əлеуметтік-экономикалық мəселелерді шешуде басты рөл 
алатынын көрсетті. Сондықтан шағын жəне орта бизнесті дамытуда, инновациялық жəне əлеуметтік-
экономикалық жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыруда жас кəсіпкерлердің мүмкіндігі мол екені 
анық.  Ел экономикасының қарыштап дамып келе жатқанын ескерсек, өркендеу мен еңбек өнімділігін 
арттыруда жастар кəсіпкерлігін, оның ішінде инновациялық бағытты дамыту айрықша мəнге ие. Өйткені 
ортақ мүдде жолында барлық тарап бірігіп қимылдаса, қолда бар мүмкіндікті одан əрі кеңейтуге жол 
ашылады. 
 
2. Жастар кəсіпкерлігінің даму перспективалары 
 
Жаhандық экономиканың заманауи жағдайында шағын жəне орта бизнестің,  оның ішінде жастар 
кəсіпкерлігінің дамытуға əлемде ерекше мəн беріледі.  Дамыған елдер секілді, дамушы елдерде аталған 
салаға жаңа жұмыс  орындарын ашу, нарықты отандық сапалы тауарлармен жəне қызметтермен 
толықтыруға əрі бағасын төмендетуге жəне жалпы халықтың əлеуметтік-экономикалық жағдайын 
жақсарту тұрғысында маңызды орын ие. 
 
Қазақстан Республикасында ШОБ дамыту мəселелері ең бір маңызды мəселелердің қатарына жатады да, 
мемлекеттік деңгейде қарастырылады. Мемлекеттің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету дəл 
осы буынның күйі мен деңгейіне тəуелді болмақ. Экономиканың дəл осы секторының нашар дамыған 
бəсекелестік, материалдық жəне бейматериалдық ресурстардың тиімсіз пайдаланылуы, ішкі сұраныстың 
импортқа тəуелділігі, жұмыссыздық, кедейлік жəне т.с.с. мемлекеттің экономикалық өсуін тежейтін 
көптеген мəселелерді шешу үшін орасан зор əлеуетті мүмкіндіктері бар. 
 
Мемлекет  экономиканы тұрақтандырудың  негізгі  бағыты – кəсіпкерлікті дамытуға  барынша  қолдау  
көрсетіп  отыр.  «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасынан  бөлек,  басқа  да  салалық   
бағдарламалар    бойынша    мемлекеттік қолдаулар жүзеге асуда. 
 
Елбасымыздың биылғы Жолдауында кəсіпкерлікті, яғни ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-
жақты қолдау əрі шағын жəне орта бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға қарай, ең аз дегенде, екі 
есеге арттыруды міндет етті. Отандық кəсіпкерлерді қолдау тетіктерін жетілдіру үшін қажетті барлық 
шараны қабылдау керектігін де алға тартты,жəнеде шағын жəне орта бизнестің экономика 
құрылымындағы үлесін айтарлықтай ұлғайтып, оны орташа дамушы Еуропа елдерініңдеңгейіне дейін 
жеткізуге мақсат қойған болатын.Сонда барып бізге кезекті дағдарыстық циклдарға қарсы тұру оңай 
болып,əрбір қазақстандық үшін жаңа істі игеру, жаңа бизнес ашу немесе өз қызмет саласын кеңейту 
мүмкіндіктері болуын міндеттеген. Демек, жалпы кəсіпкерлік саласындағы бастамаларды 
ынталандырудың жаңа жүйесі жасалатыны анық. 
 
Еліміз жүйелі қалыптасу кезеңінен өтіп, дамудың жаңа сатысына аяқ басты. Сондықтан біздің 
алдымызда əлеуметтік-экономикалық сапалы дамуды жеделдету, əлемдегі бəсекеге қабілетті 30 елдің 
қатарына қосылу, инновациялық əлеуетті дамыту міндеті тұр. 
 
Жалпы, жастар кəсіпкерлігін мемлекеттік қолдаудың əртүрлі аспектілері бірнеше нормативтік-құқықтық 
құжаттармен реттеледі. «Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңында 
жастар саясатындағы негізгі міндеттер мен қағидаттар тізбектелген. Алайда мұнда кəсіпкерлік тақырыбы 
мүлдем қозғалмайды. Сол кездің өзінде жастарды кəсіпкерлік қызметке тарту – басты бағыттардың бірі 
ретінде айтылса да, мəселенің мəнісі терең қарастырылмаған. Осы орайда, алдымен заңнаманы жетілдіру 
керек. Себебі жастар кəсіпкерлігінің бүгінгі хал-ахуалын сөз қылғанда, əлі де шешімін таппаған 
мəселелер ойға оралады. Атап айтатын болсақ, жастар кəсіпкерлігін инфрақұрылымдық жəне ақпараттық 
тұрғыдан қамтамасыз ету, қаржылай жəрдемдесу, салаға қатысты заңнамалық базаны жетілдіру сынды 
мəселелер күн тəртібінде тұр. 
 
Шағын жəне орта бизнес секторында жұмыспен қамтылғандардың үлесі бойынша да Қазақстанның 
көрсеткіштері дамыған мемлекеттермен салыстырғанда айтарлықтай төмен.Егер дамыған елдерде ол 
47%-дан (Канада) 75%-ға (Жапония) дейін болса, ал Қазақстанда 2009 жылы ол небары 26%-ды құрады. 
Мəселен, Австрияны алайық. Ондағы Федералдық палата жанынан құрылған «Австрияның жас 
экономикасы» атты арнайы ұйым жұмыс істейді. Соның шеңберінде кəсіпкерлікті жаңадан бастаған 
жастарға кеңес беретін орталық ашылған. Орталықта жастарға жеке бизнес ашуға қажетті құқықтар мен 
нақты ұсынымдар береді.  
Ал Германияда жастар бағдарламасын жүзеге асыру тиімді реттелген. Бұл ел жастарға нақты көмек 
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беруге үлкен мүмкіндік туғызу арқылы көш бастап тұр. Мұнда жас кəсіпкерлердің бірнеше ірі 
бірлестіктері бар. Осы жерде мынаны айтқым келеді. Біздің елде еңбек өтілі жоқ жастарға ірі 
мекемелердің есігі жабық. Кез келген адамды жұмысқа қабылдамас бұрын, алдымен жұмыс 
тəжірибесінің бар-жоқтығына назар аударылады. Біз білетін Францияда осыдан он төрт жыл бұрын 
«Жаңа қызметтер, жаңа жұмыс орындары» атты бағдарлама енгізілген. Мақсаты – еңбек өтілі жоқ 
жастарға кем дегенде 5 жыл бойы тұрақты жұмыс орындарын ұсыну. Сондай-ақ кейбір салаларда 
жетіспей жатқан жұмыс күшін толықтыру болып табылады. Өз кезегінде жастарға жаңа жұмыс 
орындарын ұсынғаны үшін жеке компаниялар жұмыс берушілерге мемлекет тарапынан шығындарын 
өтеуге жеңілдік қарастырылады.  
 
Бұл мəселені, кəсіпкерлік саласында жас кəсіпкерлерге ірі мекемелердің сенімі тұрғысында қарастыруға 
да болады. Осылайша, аталмыш елдерде жастар кəсіпкерлігін қолдаудың жүйелі тетігі қалыптасқан. 
Жастар арасындағы кəсіпкерлікті дамытудың қатып қалған біртұтас модельдік саясаты жоқ. 
Бағдарламалардың қай-қайсысын алсақ та, бір-біріне ұқсамайды. Қандайда бағдарламалардың 
нəтижелілігі сол елдегі қолайлы іскерлік климатына, оны құру үшін елде кəсіпкерлік қызметін реттейтін 
нормативтік құқықтық база мен қаржылық жəне қаржылық емес түрінде бизнесті кешенді қолдаулардың 
мүмкіндігіне байланысты. Қазақстандағы жекеше кəсіпкерліктің даму тарихы 20 жылдан азырақ. Бұл 
орайда кəсіпкерлердіңбарлығы дерлік өз бизнесін саудадан немесе қызметтер көрсету саласынан 
бастайды – тəуекелдер аз, бастапқы капиталды көп қажет етпейді. Бизнесінің ауқымы өсе келе олар 
өндірісті де игере бастайды. Жəне де көбінесе бұл бизнес едəуір үлкен көлемге дейін жетіп, шағын 
бизнес болуын тоқтатқан жағдайда басталады. Сондықтан сауда мен қызметтер көрсету саласында 
жұмыс істейтін көптеген ШОБ субъектілері –болашақ өндірісшілер. 
 
ҚР Үкіметінің Тұрақтандыру бағдарламасын уақтылы іске асыру екінші деңгейлі банктерге дағдарыс 
кезінде айрылып қалған өтімділігінің орнын толтырып, ШОБ субъектілерін несиелендіру көлемдерін 
дағдарысқа дейінгі деңгейде сақтап қалуға мүмкіндік берді.Сонымен қатар, банктердің мемлекеттік 
шартты орналастыру бағдарламаларының қаражатына сұранысының азаюы жəне меншікті қаражатының, 
тартылған нарық ресурстарының есебінен несиелендіруді жаңартуы 2012 жылдың үрдісі болып 
табылады. Шағын жəне орта бизнесті дамытудың негізгі түйінді мəселелеріне келер болсақ, мұнда 
мемлекеттік реттеудің біртұтас жүйесінің болмауын байқаймыз. 
 
Қазіргі сəтте Қазақстанда ШОБ дамытуды мемлекеттік реттеудің біртұтас жүйесі жоқ. Шағын жəне орта 
бизнесті қолдаудың қолданыстағы инфрақұрылымы тұтастай алғанда тиімсіз жəне кəсіпкерлік 
субъектілерінің біркелкі қамтылуын қамтамасыз етпейді. Шағын жəне орта бизнеске арналған 
бағдарламалардың қанағаттанарлықсыз нəтижелері нашар таратпаумен, бақылаудың жоқтығымен, ал 
айқын мақсаттың, мақсаттар тұжырымдамасының жоқтығымен шартталған. Осы бағдарламалардың 
кейбірінің алдына қойған мақсаттарына жетпеу себептерінің бірі ШОБ қолдау бағдарламаларын 
жоспарлау жəне əзірлеу үшін жауапты мемлекеттік мекемелердің жетіспеушілігі болып табылады. 
Екінші бір себеп – Қазақстанда ШОБ дамуына көмектесетін барлық желілік мекемелердің күшін 
жүйелеу үшін жауап беретін мемлекеттік мекеменің жоқтығы. Осындай мекеменің ШОБ арналған 
мемлекеттік бағдарламаларды жүйелеуге ғана емес, бағдарламалауға жəне орындалуын бақылауға 
мүмкіндігі болуы керек. Экономикалық даму жəне сауда министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту 
департаменті қазіргі уақытта жұмыстардың бір бөлігін атқаратын, бірақ ШОБ жүйелеу жəне дамуын 
бағдарламалау өкілеттіктеріне ие емес орган болып табылады. 
 
Елде өздерінің функцияларына байланысты кəсіпкерлікті қолдау мен дамытуды қамтамасыз ететін 
көптеген мемлекеттік ұйымдар жұмыс істейді. Кəсіпкерлік бойынша орталық уəкілетті орган ҚР 
Экономикалық даму жəне сауда министрлігі (Кəсіпкерлікті дамыту департаменті арқылы) болып 
табылады. Индустрия жəне жаңа технологиялар министрлігінің аясында еліміздің төмендегі салалардың 
өнеркəсіптік инновациялық дамуын қамтамасыз етуге бағдар алған бірқатар ұйымдар жұмыс істейді. 
-экспортқа жəрдемдесу («Kaznex» корпорациясы), 
-технологияларды табыстау (Инжиниринг жəне технологиялар трансферті орталығы), 
-инновациялар мен венчурлық жобалар (Ұлттық инновациялық қор), 
-өнеркəсіптік жəне инновациялық жобаларға инвестициялар (Қазақстанның Инвестициялық қоры). 
 
Аймақтық жəне жергілікті деңгейлерде кəсіпкерлікті қолдау мен дамыту жөніндегі мемлекеттік 
институттардың бөлек тармағы бар. Мемлекеттік ұйымдардан бөлек (олардың өздерінің саны да едəуір 
көп), Қазақстанда шағын жəне орта бизнесті қолдау ісін алдына мақсат етіп қойған, толып жатқан 
қоғамдық жəне халықаралық ұйымдар (бірлестіктер, қауымдастықтар, сауда-өнеркəсіп палаталары, 
кəсіпкерлікті қолдау орталықтары, халықаралық кеңесшілер, қорлар жəне басқалары) жұмыс істейді. 
Алайда олардың барлығы бір бірімен келісіп алмастан жұмыс істейді, олардың функциялары мен 
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жауапкершілік салаларының ара жігі айырылмаған, сондықтан ішінара бірін бірі қайталайды. Сонымен 
бірге, айқын қойылған мақсаттар (жекелеген жағдайларда қаржылық мақсаттарды қоспағанда), оларға 
жетудің объективті өлшемдері, тұтастай алғанда жұмыстың тиімділігін бағалаудың лайықты 
көрсеткіштері жəне мемлекеттің тарапынан тиісті бақылау болмауының себебінен жауапкершіліктің өзі 
де жоқ. Ұйымдардың бірқатары көпе-көрінеу популистік жəне екі жасанды мақсаттарды көздейді. 
Республикадағы ірі де-факто бизнес-қауымдастықтар мүшелерінің мүддесін күйттеп, өз араларында 
бəсекелеседі. Бұл бизнесті қолдау бағдарламаларының талаптарын талқылау кезінде айқын көрінеді. Бұл 
орайда, көптеген бизнес субъектілер барлық ірі қауымдастықтардың мүшелері болып табылады. 
 
Шағын жəне орта бизнесті қолдау саясаты қарапайым əрі қол жететіндей болуы тиіс. Кез келген 
кəсіпкердің мемлекеттік қолдау туралы ақпаратты жылдам əрі еркін алуға мүмкіндігі болуға тиіс. Алайда 
қазіргі уақытта шағын жəне орта бизнестің сұранысына лайықты ақпараттық қамсыздандыру жүйесі жоқ. 
ШОБ қолдау көрсететін ұйымдар санының көбі соншалық, ал олар қабылдап жатқан шаралардың сан 
алуандығы соншалық, олар туралы ақпаратты іздеудің қиындығына байланысты оның кəсіпкерлерге дер 
кезінде жетпеуінің өзінен-ақ бұл шараларды тиімді деп тануға болмайды. Соның нəтижесінде ШОБ 
сыртқы жəне ішкі ортадағы барлық контрагенттермен қарым-қатынас қалыптастырып, оны қолдап отыру 
бойынша жоғары транзакциялық шығын тартады. Қазақстандағы ШОБ қолдау инфрақұрылымы шағын 
жəне орта бизнестің дамуын кешенді қорғауды қамтамасыз етпейді жəне соның салдарынан жоғары 
транзакциялық шығындар орын алады. 
 
Жеке кəсіпкерлік туралы қолданыстағы заңнама Қазақстанда 31.01.2006 ж. бастап күшіне енді, ал оны 
əзірлеу жəне негіздемелеуші факторларын айқындау 2000-жылдардың басы мен ортасындағы деректерге 
негізделген еді. Жеке кəсіпкерлік туралы Заңды əзірлеу кезінде өткен ғасырдың 90-жылдарының ортасы 
мен соңғы тұсындағы салыстырмалы шетелдік тəжірибе пайдаланылды. ШОБ қызметі «Жеке кəсіпкерлік 
туралы» Заңмен реттеледі, ол кəсіпкерлік қызметті реттеуде алға басқан аса үлкен қадам болып 
табылады. Алайда, аталған Заң жекелеген жағдайларда басқа нормативтік кесімдерге (мысалы, шағын 
жəне орта бизнеске жатқызу өлшемдері бойынша Салық кодексіне) қайшы келеді, кейде суреттемелік 
жəне басқаға сілтейтін сипат алады. 
 
Қолданыстағы заңнама шын мəнінде ШОБ дамытуға арналған жағдайлардың мақсатты күйіне бағдар 
алмастан жасалған. Сондықтан заңнамалық құжаттардың қағидалары мен қолданыстағы ережелер іс 
жүзінде ШОБ қандай да бір мақсатты бағытта дамытпайды.Қолданыстағы заңнаманың іс жүзінде 
қолданылуда бірқатар кемшіліктері бар, олар ШОБ дамуы үшін қолайсыз ахуал тудырады, олардың 
қатарында төмендегілер бар: 
1. Заңнамада профилактиканың жазалаудың алдында басымдығы жоқ, алдын алу нормалары мүлде жоқ. 
Заң бұзушылықтың «төмен мəнділігі» деген ұғым жоқ. 
2. Қазақстан Республикасының Əкімшілік-құқық бұзушылық туралы кодексінде айыппұлдар мөлшерінде 
«айыр» болуы, ол тексерушінің айыппұл сомасын өз қарауынша салуына жағдай жасайды. 
3. Салық кодексі мен басқа да заңнамалық кесімдерде айқын формулалар жоқ, бұл осы заңнамалық 
кесімдердің жекелеген ұғымдарын əр түрлі мəнде түсіндіруге мүмкіндік береді. 
4. Кəсіпкерлердің құқықтарын реттеп, белгілейтін қазіргі бар Кодекстерде ең маңызды бір текті 
қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар біріктірілмеген жəне бір жүйеге келтірілмеген, 
яғни кəсіпкер біле алмайтын төменде аталған нормативтік құқықтық кесімдерге сілтеме жасайтын 
көптеген нормалар бар. 
5. ШОБ ондаған мың заңды жəне заңға бағынысты кесімдердің көмегімен басқарыла алады деген 
тезистің өзі құқықтық өрістің айқындығы мен бір мəнділігінің идеясына қайшы келеді. Қодданыстағы 
заңнаманың үздіксіз өзгертілу үрдісі де ШОБ дамуы үшін қолайлы жағдай жасауға ықпалдаспайды. 
6. Нормативтік құжаттардың дерекқорына тегін қатынау мүмкіндігі жоқ, ал заңнамалық базаға ашық 
қатынау мүмкіндігі заң орындалуының басты шарттарының бірі болып табылады. 
Елімізде шағын жəне орта бизнесті қолдау жөнінде жұмыс істейтін ұйымдарға (соның ішінде 
мемлекеттік ұйымдарға) заңнамалық бастама көтеру бойынша өкілеттіктер берілмеген. Заңнаманы жəне 
құқық қолдану тəжірибесін жетілдіру үрдісі баяу жүруде. Шағын бизнес субъектілері лайықты 
кеңестемелік қолдауға жəне соттарда өздерінің заңды мүдделерінің іс жүзінде қамтамасыз етілуіне үміт 
арта алмайды. Толып жатқан қоғамдық бірлестіктер əдетте жекеше мүдделерін көздейді. Кəсіпкерлер 
мен салық органдарының арасында пайда болатын салық дауларының тəжірибесі əдетте аудандық 
соттардың деңгейінде шешімдердің салық органдарының пайдасына шешілетінін көрсетеді. Мемлекеттік 
соттың, əсіресе төменгі, аудандық деңгейде мемлекеттік салық органының мүдделерін қорғауға бейім 
келуіне ықпал ететін мүдделер қайшылығы кəсіпкерлерді сот жүйесінің жоғары деңгейлеріне жүгінуге 
мəжбүр етіп, оларға қосымша транзакциялық шығындар артады. Əділ сот шешіміне жету мүмкіндігі 
жоғары сатыдағы сот органына апелляция берген кезде артады. Жеке кəсіпкерлік туралы заңнамада 
ескірген қағидалар бар. Шағын жəне орта кəсіпкерліктің бірқатар мəселелері бойынша айқын қағидалар 
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жоқ, ал бұл əкімшілік кедергілердің көбеюіне жəне қолданыстағы заңнама нормаларын екі ұшты 
түсіндіруге əкеледі. 
 
Жалпы, бізде бизнес орташа деңгейде деп бағаланады. Шетелмен салыстырсақ, орта жəне шағын 
бизнестің өндірістік бағыттарда дамуында айтарлықтай өсім жоқ, сала өнімдерінің бəсекеге қабілеттілігі 
мен инвестициялық тартымдылығы да төмен. Сондықтан жоғарыда айтылған барлық мəселелерді 
саралай келе, жастар кəсіпкерлігін дамытуды қайта қарастырған жөн. Мемлекет жастар кəсіпкерлігін 
қолдау жəне дамыту, өзара əрекеттестіктің қосымша нысандары мен тетіктерін жасау бойынша 
бастаманы өзіне алып, қоғам мен жастарға жастардың іскерлік белсенділігін арттыруда жастардың 
өздерінің, бизнес пен даму институттарының бірігуінің өзектілігі туралы нақты белгілер беру қажет. 
Яғни қоғам талабына сай бейімделуін қамтамасыз ету керек.  
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Özet 

Sermayenin tabana yayılması, mevcut gelişmelerden halkın genelinin yararlanmasında ve demokratik şartların oluşumunda 
ana etken girişimciliktir. Giri şimciliğin toplumsal zeminde geniş bir alan kaplayarak yayıldığı tek sektör ise Halk Sektörüdür. 
Halk sektörü, halkın kendi tasarruflarıyla, kendi yönetiminde üretim imkânlarını var eden ve halkın kendi kendisini istihdam 
imkânına kavuşturan bir güce sahiptir. Bu durum onu, özel sektörden ve kamu sektöründen ayıran en önemli özelliktir. Hem 
özel sektörde hem de devlet sektöründe emek sahipleri sadece üretimin bir parçası durumundayken, halk sektöründe 
çalışanlar yönetime, sermayeye ve kâra katılırlar. Çalışmanın yöntemi, kaynak taraması ve biçimsel olmayan mülakat 
tekniğine dayalıdır. Şirintaş fabrikası çalışma konusuna örnek teşkil etmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Halk Sektörü 

Abstract 
 
In the deployment of the capital to the base, majority of the public’s benefit from current developments and 
settlement in the democratic conditions, the main factor is entrepreneurship. The only sector where 
entrepreneurship’s spread to the ground of society with covering a wide area is People’s Sector. People’s Sector 
have a power where people have their own management and production prospects also people create 
opportunities for self-employment with their own savings. This is the most distinctive feature of the private 
sector and the public sector. As well as the public sector and the private sector, labor is a part of the production, 
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but in People’s Sector, employees participate in management, capital and profit. Method for the study based on 
the literature, and non-formal interview technique. Sirintas factory exemplifies the subject of the study. 
 
Key Words: Entrepreneurship, People’s Sector 
  
1. Halk Sektörünün Tanımı ve Amaçları 
 
Kepenek’e göre, Halk Sektörü, köylü, esnaf ve zanaatkâr gibi küçük ölçekli üretim yapan grupların ve işçi-
memur gruplarının birikimleri ile emek güçlerini kooperatifler, sosyal yardım kurumları ve diğer toplu girişimler 
vasıtasıyla, kendilerinin yönetiminde ve bir sektör bütünlüğü içerisinde birleştirmeleri sonucunda oluşan 
sektördür (1974:5-7).Bir başka tanıma göre ise, Halk Sektörü “yaşamlarını kol ve kafa çalışmaları ile sürdüren 
fakat gelirleri katkılarının gerisinde kalan tek, tek dağınık küçük girişimlerin ve halk yığınlarının örgütüdür. Bu 
bağlamda, halkın kendi tasarruflarını bir araya getirerek, kendi yönetiminde üretim yapma ve gelir elde etme 
imkânını sağlayan” sektöre Halk Sektörü denilir (Hamitoğulları, 1974:25). Halk sektörü ile halk kendi 
yönetiminde, kendisini üretici durumuna getirir. Her birey, tasarrufa katılma payı ve üretim mülkiyeti oranından 
bağımsız olarak, Halk Sektörü yönetiminde eşit işe ve eşit etkinliğe sahiptir (Ölçen, 1974:14,17). 
 
Halk sektörünü özel sektörden ve kamu sektöründen ayıran en önemli özellik yayılma biçimleriyle ilgilidir. Özel 
sektör ve kamu sektörü girişimciliği, tavandan başlayıp aşağıya doğru giden bir üretim girişimciliğidir. Halk 
Sektöründe ise durum tam tersi olmakta, tabandan başlayıp, yukarıya doğru meydana gelen bir üretim girişimi 
gerçekleşmektedir (Ölçen, 1975:81). Halk Sektörünü diğer sektörlerden ayıran bir diğer özellik de, sosyal amaçlı 
yatırımların ve maliyet minimizasyonunun beraber sağlanmasıdır. Özel sektörde amaç kârın maksimizasyonun, 
kamu sektöründe ise maliyet minimizasyonunun ya da katma değer maksimizasyonunun sağlanmasıdır (İlbaş, 
1974:223).  
 
1974 yılındaki hükümet programında Halk Sektörünün amaçlarından daha sistematik bahsedilmiştir. Buna göre, 
Halk Sektörüyle, sanayileşmeye hız kazandırılacak, dağınık tasarruflar değerlendirilecek, kalkınmanın 
nimetlerinden daha yaygın ve adil faydalanma sağlanacak, halkın girişimcilik gücü harekete geçirilecek, yurt 
dışındaki işçilerin tasarruflarının ve teknik becerilerinin temel sanayi projelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır 
(Öngün, 1974:454). S. H. Türk ise Halk Sektörünün amaçlarını ekonomik ve sosyal amaçlar olmak üzere iki 
grup içerisinde sınıflandırmış daha sonra bu amaçları ayrıntılandırmıştır. Türk’e göre bu amaçlar (1975: 5-6); 
1. Geniş halk topluluklarının küçük tasarruflarını, çağdaş ölçeklere uygun büyük işletmeler kuracak ve işletecek 
biçimde, bir araya getirerek daha hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlamak (ekonomik), 
2.  Üretim araçlarının mülkiyetini geniş halk topluluklarına yaymak (sosyal), 
3. Halkı ekonomik karar merkezlerinde söz sahibi yaparak demokratik gelişme sürecinin ekonomik boyutunu 
tamamlamak (sosyal)  
4. Toplumda daha adil bir gelir dağılımı sağlamaktır (ekonomik). 

 
Bu amaçların sonucunda ise, milli gelirin artan bölümü, tasarruflara ve yatırıma yöneltilerek, tüketim malları 
üzerindeki talep fazlalığından kaynaklanan enflasyonist baskı azaltılacak, yatırım malları piyasası genişleyecek, 
tekelci sermaye karşısında dengeleyici bir güç oluşacaktır. Ayrıca, ekonomik gücü artan geniş halk 
topluluklarının siyasal alanda da etkinliği artacak, demokratik rejim daha sağlam temellere oturacaktır (Türk, 
1975:6). 
 
Bütün bu amaçlarının ötesinde Halk Sektörünün sosyal, ekonomik ve hatta siyasi bağlamda kendi yapısı 
itibariyle çok önemli fonksiyonları da yerine getirdiği görülmektedir. Hepsinden öte, Halk sektörleri kırsal 
kesimde de örgütlenen sektörlerdir. Böylece, göçlerle köylerin boşalmasına gerek bırakmayan bir sanayileşme, 
kırsal alanların, kentsel alanlarla denge kuracak şekilde modernleşmesi ve kırsal alanlarda geniş istihdam 
imkânlarının sağlanması Halk Sektörleriyle mümkün olmuştur (Ölçen, 1974:23). Sermayenin tamamen tabana 
yayıldığı ve işçilerin çalıştıkları işletmede aynı zamanda pay sahibi olduğu bu sektörde sermaye payları ne 
olursa olsun, karar vermede eşit haklara sahip olmaları kendiliğinden öz yönetimi de getirmektedir. Öz 
yönetimde artı değeri yaratan emek gücü bu değerin nereye kullanılacağı kararında, yürütülmesinde ve 
denetiminde söz sahibi olmaktadır (Coşkun, 1976:49). Hatta emek gücünün yarattığı artı değer işletmenin kâra 
geçmesiyle beraber tekrar işçiye geri dönecektir. Böylece Halk Sektörüyle, Türkiye’de “endüstriyel demokrasi” 
gerçekleşecektir (Altun ve Akıncı, 1974:93). İşçinin üretim araçlarına sahip olması, yönetime katılması ve 
emeğinin yarattığı değere sahip olması onun yabancılaşmasını ve mekanikleşmesini de önleyecektir. Böylece 
işgücünün dolaylı olarak, yaratıcılığı, etkinliği ve verimliliği de artacaktır (Kepenek, 1974:12).  
 
 
2. Halk Sektörü Kapsamında Denizli’deki Halk Sektörü İşletmesi Örneği: Şirinta ş 
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Araştırma yapılırken Denizli’de Halk Sektörü işletmesi olarak kurulan fakat daha sonra özel sektörün eline 
geçen Şirintaş cam fabrikası üzerinde araştırma yapılmıştır Şirintaş A.Ş. 1973 tarihinde 215 gerçek kişi kurucu 
ortak tarafından Şirinköy’de kurulmuş ve 1981 yılında ilk üretimine başlamıştır. Yaşadığı üretim ve finans 
sorunları nedeniyle 1982 yılında üretime ara verilmiş ve 1983 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası) tarafından ele alınmıştır. Adı Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş olarak değişmiştir. DESİYAB’ın 
yaptığı çalışmalar ve finansal yatırımlar neticesinde Temmuz 1984’te tekrar üretime başlanmıştır. 1994 yılında 
İMKB’de yapılan blok satışla Denizli Cam’ın %51 hissesi Şişecam grubu şirketleri tarafından satın alınmış, 
böylece Denizli Cam, Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu- Paşabahçe faaliyetlerine katılmıştır (Denizli Cam Faaliyet 
Raporu, 2011). 
Şirintaş örneğinde yaptıkları liderlik ve diğerlerine göre daha fazla ortaya konulan girişimcilik vasıflarından 
dolayı iki isim üzerinde durulmuştur. Bunlardan biri F.B, diğeri ise fabrikanın üretim konusunda belirleyici rol 
oynayan S.S’dir. Ancak S.S ‘nin vefatından dolayı kendisine ulaşılamamış, onun yaptıklarıyla ilgili bilgi, 
sermayenin bir araya getirilmesinde emeği olan ve işletmede de payı bulunan, kardeşi O.S’den alınmaya 
çalışılmıştır. 
 
F.B ile yapılan mülakat 
Soru: Şirintaş fabrikası kuruluncaya kadar Şirinköy halkı geçimini neyle sağlıyordu ve neler yapıyordu? 
 
F.B:1935-40 yılları arasında tezgâh dokumacılığı yapılıyordu. Dokumacılığa kadarda halıcılık, mutaflık ve bez 
dokuma süreçleri geçirilmişti. Köylü el tezgâhı kullanıyordu, motorlaşmak gerektiğini anladık. Motorlaşmak için 
de elektriğe ihtiyaç vardı. Elektriği getirmek için gerekli parayı Almanya’daki işçilerden topladık. Almanya’daki 
işçiler olmasaydı cereyan olmazdı. 1968’de köyümüze elektrik geldi. Elektrik, su, kanalizasyon, okul her şeyi 
biz getirdik. Devletin getireceği her şeyi biz kendimiz getirdik.  Elektriğin gelmesi için 23 sefer Ankara’ya 
gittim. Aslında elektrik konusu zamanında iddia gibi birşey oldu. 8-10 köy birleşelim dedik, bu amaçla 15-20 
kişi Başkarcı Belediye Başkanına gittik. Başkana durumu anlattık, el tezgâhında motorlaşalım, herkes kendine 
düşeni versin elektriği getirelim dedik. Başkan,“daha ilçede yok” (Çamelini kastederek) “bizlere elektriği 
vermezler” dedi. Rahmetli abim muhtardı, dayım beni kastrederek F…görevlensin, Ankara’ya gidip elektriği 
getirsin demiş. Bu görevi bana verdi. Benim 4 oğlum Ankara’da okuyordu. Gittiğimde kalacağım yer sorun 
olmuyordu.  Köy işleri Bakanlığı’nda Ömer Naci Kınlı vardı, Tavaslı. Muhalif partidendi. Ömer Naci bana 
önceden öğretti, Genel müdürü kabul etmese de sen hiç yılma ısrar etmeye devam et dedi. Ben de öyle yaptım.  
O, bana,“sen direkt Genel Müdür’e çık” dedi. Ben de genel müdüre çıktım. Biz dokumacıyız, el tezgâhları var 
motorlaşmak istiyoruz. Köyün kadınları 1 saatlik yerden su çekiyorlar. Cereyan gelirse 1 kişi 2 tezgâh birden 
kullanır dedim. Genel Müdür, “E kardeşim köylere elektrik veremeyiz.  Siz katılım payını veremezsiniz ki” dedi. 
Neticede hesaplattırdı o dönemde “115.000 TL bulabilecek misin” dedi. Ben de Evvel Allah belki toplarım 
dedim. Sen bu parayı toplarsan ben de söz elektriği getireceğim dedi. Köye gelince anlattım herkes sevindi 
ancak iş paraya gelince Almanya’ya gittik. Şirinköy’den Almanya’ya gidip çalışanlar vardı, para toplanması için 
Almanya’ya gidilmesine karar verildi. Artık iş namus meselesi olmuştu. 4-5 ayı geçti toplamamız. İşçi bulma 
kurumunda bizim köylü gidiş gelişlerde yardımcı oldu. Kendi cebimden Almanya’ya gittim. 50’den fazla 
akrabam var orda. Neticede 9000’de kaldık. Rahmetli Ağabeyim(20 yıllık muhtar), bana “bizim oğlan 
(Denizli’de yerel konuşmada hitap şekli) 115000 olmayacak, bu parayı geri dağıtalım” dedi. Ancak yılmadım, 
15-20 kere daha Ankara’ya gidip geldim.  Ben 90000 TL ile Ankara’ya gittim. Genel Müdür’ün yanına çıktım. 
Bana “para toplandı mı” dedi. 115000 toplayamadığımızı, 90000 TL topladığımızı söyledim. Üzerini ben 
tamamlarım dedi, 90000 TL’nin üzerini devlet tamamladı ve elektrik köyümüze geldi. Trafo falan devlet 
tarafından karşılandı. Eğer Almanya’dakiler olmasaydı 90000 TL toplanamazdı. Bakan geldi ve 17 Temmuz 
1967’de şartele basıldı, elektrik yakıldı. Bunu gören diğer bütün köylüler toplanıp valiye gittiler. Bu sırada 
ağabeyim muhtarlıktan tansiyon hastası oldu çekildi. Başka biri oldu. Vali Şirinköy muhtarını çağıralım demiş. 
Biz gittik bütün köy muhtarları orda. Muhtarlar “Şirinköy elektriğe geçti biz kaldık, onlarda geri çekilsin bizi 
beklesinler, hep birlikte yakalım” dediler. Ben söz aldım, dedim ki şu gördüğünüz başkan ve muhtarların 
ayaklarına daha önceden gittik.  Ama Çameli’nde elektrik yok size elektrik verirler mi dedi, diğer köylülerin 
muhtarları ve halkı da bizimle işbirliği yapmaya yanaşmadı. Biz kendi köy halkımızla bu işi yaptık, Bakan geldi 
şartele bastı. Bunlar o zaman uyuyordu, ama biz artık uyumayız, şartele bastırmayız, elektriği söndürmeyiz 
dedik. Vali de bize hak verdi. Burada bir polis bir adamı götürmemiştir. Birbirimizi hiç atmayız. Cana yakındır 
halkımız, misafirperverdir.  
 
Soru: Madem Şirintaş halkı dokumacılık yapıyordu ve üretimde motorlaşmak için köye kendi imkânlarınızla 
elektrik getirdiniz, neden fabrikayı tekstil üzerine değil de, cam üretmek üzere kurdunuz. Üretim konunuzu neye 
göre belirlediniz? 
 
F.B: S.S buranın ilk kurucularındandır. Küçük Hasan diye bir kişi dağda gezerken kuvarsı buluyor. O dönem 
Almanya’da çalışan S.S burada kuvarsın olduğunu duyuyor. Bir doktor arkadaşıyla Almanya’daki cam 
fabrikasından çok etkilenmişler. Şirinköy civarında kuvars bulunduğu da duyulunca cam fabrikası kurulma fikri 
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ilk onlardan çıkıyor. Ancak buranın kuvarsının kaliteli olmadığı anlaşıldı, kuvarsı dışarıdan (çevre illeri 
kastediyor) aldık. S.S buranın ilk genel müdürü ve cam fabrikasının fikir öncüsü. 
 
Soru:Sermayeyi nasıl topladınız? 
F.B:Bizi teşvik eden şey, diğer köylerde Motor Sanayinin, televizyon fabrikasının, Azim Cıvatanın kurulmuş 
olmasıydı. En geri biz kalmıştık. Bütün Şirinköy’deki herkes bize “ Bütün millet fabrika kurdu siz bir şey 
yapmadınız”diye sitem etti. Biz de bu işin öncülüğünü yapmaya başladık. Fabrikanın kurulması için para 
toplarken herkesi teşvik etmek için heyet oluşturduk. Köyden 7-8 kişi fabrika kurmak için bir araya geldi. Bu 7-
8 kişilik heyet defalarca Almanya’ya gitti, kurulma süreci 4-5 seneden daha fazla sürdü. Tam kapasiteyle 
çalışmamız 1985 yılında oldu.  
 
Soru: Fabrikanın kuruluşunu anlatır mısınız?  
 
F.B:Valiyle anlaştık, hazineden 100 dönüm arazi alacağız, fabrikayı kuracağız. Muhtar araziyi kendi üzerine 
yapacağına yanlışlıkla hazineye vermiş. İşlemlerde hata olmuş, arazi kamulaşıyor. 1974 yılında Bakanlar 
kurulunda hazine satışları durdu. Bu sırada benim amcam 7 dönüm yer verdi. Karşılığında 20000 TL’lik ortaklık 
aldı. 7 dönüme temeller atıldı, kurbanlar kesildi. Sanayi Bakanını getirdik. Arazi için tekrar Ankara’ya Maliye 
Bakanlığına gittim, bu araziyi bize vereceksiniz dedim. Haftaya gel dediler. 1 ay sürdü, tekrar gittim. O dönemki 
Maliye Bakanı Deniz Baykal’dı. Deniz Bey’e genel başkana gideceğimi söyledim. Haftaya gel dedi yine, sonra 
gittiğimde hallettik. Tapuyu köyün üzerine aldım. Bu arada o dönemki Vali Bey(Münir Güney) bürokratik 
işlemlerde çok büyük kolaylık sağladı. Bizim kapılarımızı o açtı.  Fabrika kurulmaya başladı. 5000-10000 TL 
sermayesi. Tapuyu almadan biz temelleri atmıştık. Amcamın yerinden yürüdük, 100 dönüm devletten aldık. 
Sermaye yok, insanlar ehliyetsiz. Amcam yüksek kimya mühendisi, ben amcamdan oğullarımdan öğrenerek 
bilgi alıyorum.  Aklı ondan alıyordum. Ancak durum artık beni aşmaya başladı, ben artık ayrılıyorum dedim. 
Benim yerime bilinçli biri gelsin dedim. Seni bırakmayız dediler. Kredi sağla ondan sonra bırakacağız dediler. 
DESİYAB’da idari heyette bir arkadaşım vardı, iyi konuştuğumuz biriydi. Meseleyi anlattım. İstifamı vereceğim 
ama kredi istiyorlar dedim. Fizibiliteleri yaptırmıştım. Atıf Sohoğlu (İzmir’de DESİYAB’ın yönetim kurulu 
üyesi)’na ben çekileceğim, benim kapasitemin dışına çıktı. Diğer fabrikalar batıyor, burayı batırmayalım, vali bu 
fabrikanın üzerinde çok duruyor dedim. Kredi sağlarım, başınada müdür atarız dedi. Benim istediğim de tam 
buydu.  Müdür olarak DESİYAB’dan Yalçın Akşahin atandı. Önce Şirintaş’tı sonra Denizli Cam olarak ismi 
değişti. Yalçın Bey geldikten sonra Paşabahçe’den usta getirdik. Bu işte benim hiç çıkarım olmadı. Sadece 
benim eserim olsun dedim. Bir Allah razı olsun yeter bana. Daha sonra da %51 hissesini Şişe Cam aldı. Oldu 
Denizli Şişecam. 
 
O.S (S.S’nin kardeşi) ile yapılan mülakat 
 
Soru:Ağabeyiniz S.S’yi anlatır mısınız?  
 
O.S: Ağabeyim 1924 doğumlu, aslen Denizlili. Çok müteşebbis biriydi, en büyük kabahati, işletmeyi açmadan 
önce parayı, işletmenin çevresine harcamasıydı (bahçe bakımı kastediliyor). 1962’den 1990’a kadar Almanya’da 
kaldı, eksportluk, ticaret yaptı, fabrikalar kurmak için ortak yazdı. Denizli’deki şirketçiliği hemen hemen 
ağabeyim başlatmıştır. Abalılar’ın (bugünkü Abalıoğlu Holding kastediliyor) kâğıt fabrikasını ilk biz kurduk, 
şirketi kurduk finans boğazında takıldık, sonradan onlar aldı. Şirketler aile şirketi olmazsa, hisse şirketlerinde 
muvaffak olmak çok zor. Şirintaş’ta da öyle oldu. Finansta takıldık, fırsatçılar gelip darboğazdayken hisseleri 
alıp %51’ini portföylerine katınca iş bitiyor. Bütün şirketlerin dağılma sebebi odur. Ege Cam’ı da 
(Burhaniye’deki) biz kurduk. Cam fabrikasının Şişecam’a devrinden sonra ağabeyim Burhaniye’ye cam 
fabrikası kurdu İlk hedefi oto farı camı yapmaktı, Kalıplar geldi, makineler geldi, çevresi yapıldı, fabrikanın 
kolonları atıldı, şirket iflas etti. 
Soru: Ağabeyinizin yanlışlar yaptığından bahsettiniz. Neydi o yanlışlar? 
O.S: Mesela en büyük yanlışı, tesisi yaparken, daha binaya başlamadan, tabiat sevgisiyle tesisin dışına para 
harcardı. Dış görüntüyü çok severdi, doğayı yeşili çok severdi. Parayı çevreye harcayınca da üretime geçilirken 
para kalmıyordu, dolayısıyla da yeterince üretimde tecrübe edilemiyordu.  
Soru: Ağabeyinizin, Almanya’ya ilk gidişi nasıl oldu? 
O.S:Ağabeyim elektrik teknikeriydi, kendisi Yıldız mezunudur. Almanya’ya ilk gidişi buradaki tesisleri kurmak 
için oldu. İstanbul’daki şahsi işlerinde şirketleşmek ve oradan buraya yeni fikirlerle dönmek için gitti. Oraya 
gitti, aynı Çin’in bu gün yaptığı gibi, ağabeyim de teknolojiyi taklit etmeye çalıştı. Kontrol kalemleri, kapı zilleri 
gibi mamulleri getiriyordu, onları buradaki teknik elemanlarla taklit ediyorduk.  
Ağabeyim Almanya’da mekân kiraladı, eksportluk yaptı, bir nevi İstanbul ve Denizli’den gidenlerin fahri 
konsolosu oldu, onları firmalara götürdü, tanıştırdı, firma randevuları aldı, aynı zamanda da burada olmayan 
şeyleri oradan buraya getirerek üretmeye, ürettirmeye çalıştı. O arada da camcılığa merak saldı, araştırmaları 
yaparken fizibiliteleri yaptı, mesela burada oto farı yoktu, far kalıplarını getirdi, yapmak istedi ama olmadı, 
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finansmanda takıldı.  
 
Soru: Ağabeyiniz Cam işine Şirinköylüler’in kuvars taşını bulmalarıyla mı girişti? Ya da ağabeyinizi bu konuda 
motive eden başka bir unsur var mıydı? 
 
O.S: Onu bilmiyorum ama ocakları beraber gezdik. Nazilli’de bu kuvarstan kurşunu süzen bir değirmen vardı, 
bizzat ben de gittim. Ocak Şirinköy’ün arkasındaki bir yerdeydi. Madeni oradan getiriyor, eliyor, has 
malzemeyi, Paşabahçe’ye gönderiyordu. Biz de ocak araştırmasına giriştik. O ocağın yanında bir ocak bulduk 
fakat kalite bozuk çıktı. Kurşun oranı çok fazlaydı. Kurşun elemesi o zamanki ortamda az paralı olan bu şirket 
için çok maliyetli bir işti, Ocağı çalıştırmak büyük sermaye gerektiriyordu, çok zor bir işti.  
 
Soru:Şirintaş’ın kuruluş haliyle kalamayıp, büyük payın özel sektöre geçmesine sebebiyet veren nedir? 
 
O.S:Ana sebep şu,o zamanlar enflasyon şimdiki gibi değildi. Bir şirket planlaması 3-4 seneyi buluyor. Fizibilite 
yapılırken de bir seneye göre para politikası hazırlanıyor. Ama diyelim ki, fabrika 3 trilyona kuruluyorsa 3-4 
sene sonra bu 6 trilyona çıkıyor. Yani bir yıl önceki maliyete göre yaptığın hesaplama enflasyondan dolayı iki 
yıl sonra iki-üç katına tırmanıyor. O zaman ortakları çağırıp söylüyorsun, onlar da “ağbi benim gücüm buraya 
kadar diyor”. Yeni ortak arıyorsun o da, 2-3 yıldır burada bir şey yapılamadı diyor, ortak olmuyor. Şirintaş’ta da 
olan bu. Daha hisse senetleri bile basılamamıştı, genel kurullar toplanamıyordu. Almanya’dakiler toplantıya 
gelemiyordu, haliyle de toplantılar yapılamıyordu.  
Ağabeyim bana Almanya’dan telefon açardı, meselâ dört ortaktan para aldım, sen onlar adına orada parayı yatır, 
gelince hesaplaşırız derdi. Parayı ben burada kendi cebimden yatırırdım. Tabii kardeşler arasında paranın 
hesaplaşması olmaz, benim ağabeyime katkım öyle oldu.  
 
Soru: Şirket nasıl el değiştirdi? 
 
O.S: Enflasyon dolayısıyla şirket iflasa düşüyor, O dönem bir kuruşa mal olur dediğin şey bir yıl sonra elli 
kuruşa mal oluyor. Öyle olunca da şirket devam etsin diye banka kredisi alınıyor, banka kredisi ödenemeyince 
de banka el koyuyor. Sonra da Şişecam alıyor. Ağabeyimin orada elden yaptığı bir sürü masraf vardı. Masrafları 
ortaklara kabul ettiremedi, Her gittiğin yerden fatura almayınca masrafları da kabul ettiremiyorsun, her şeyden 
de fatura almak zor. Yaptığı masraf hakikaten de çok fazlaydı. Oranın diğer kurucularıyla da aralarında bir 
kırgınlık oldu. Ben işin paradan kaynaklı olduğunu zannetmiyorum ama ortada bir kırgınlık var belli. Onlar 
kendi aralarında öyle bir organize olmuşlardı ki, hiç biri kendini ön plana çıkarmak istemezdi, hiç sivrilen 
olmadı, hep beraber karar alır ve yaparlardı.  
 
4. Değerlendirme  
 
Girişimcilik, fırsatları görme, onları hayata geçirme, yenilik yapma faaliyetlerinin tamamını kapsayan bir 
süreçtir. Girişimciliğe başlamadan önceki karar aşamasında girişimi yapan kişi ya da kişilerin istekli olması, 
amaç ve hedefler belirlemesi, fırsat ve tehditleri öngörmesi, gerekli olan kaynakları temin etmesi ve engelleri 
görüp onlarla baş etme konusunda istekli olması gereklidir. Girişimciliğe başlama aşamasında ise keşfedilen 
fırsatlarla istek ve ihtiyaçlara cevap vermek, amaçları gerçekleştirmek ve uygulamadaki eksiklikleri gidermek 
üzere harekete geçilir ve stratejiler geliştirilir. Başarı aşamasında, büyüme, yeni yatırımlar gerçekleştirme, 
satışları ve kârlılığı artırma ve sürdürülebilir rekabet imkânları geliştirme vardır. Girişimin başarısızlığa 
uğraması veya geriye doğru gitmesi durumunda ise yeni önlemlerin alınması esastır (Yıldırım ve Balaban, 2013: 
166). Denizli’de Halk Sektörüyle ilgili yapılan araştırmanın mülakatları girişimcilik sürecinin bu dört aşaması 
bağlamında değerlendirilecektir: 
 
1. Karar aşaması: 
Bu aşamada girişimi yapacak olan kişileri harekete geçiren unsurlar ve karara götüren güdüleyici motifler 
önemlidir. Şirintaş’ın kurulmasına önderlik eden F.B. fabrikanın kurulmasından önceki aşamada elektriğin 
getirilmesi ve daha sonraki süreçte fabrikanın kurulmasına giden yolla ilgili olarak şöyle diyor: “Bizi teşvik eden 
şey, diğer köylerde Motor Sanayinin, televizyon fabrikasının, Azim Cıvatanın kurulmuş olmasıydı. En geri biz 
kalmıştık. Şirinköy’deki herkes bize “ Bütün millet fabrika kurdu siz bir şey yapmadınız” diye sitem etti. Biz de 
bu işin öncülüğünü yapmaya başladık”. Daha sonra fabrikanın kurulma ve üretimi gerçekleştirme aşamasında 
hem işgücü hem de hisse sahibi olacak olan Şirinköy sakinleri Denizli’nin diğer köylerinde kurulan işletmeleri 
örnek göstererek köyün ileri gelenlerini harekete geçirmiştir. Şirintaş örneğinde işletmenin kurulmasında bir 
fırsat olarak görülen başka bir unsur ise, her ne kadar, daha sonra kullanılması mümkün olmamışsa da, camın 
ana maddesi olan kuvarsın Şirinköy civarında bulunmuş olmasıdır. F.B. ile yapılan mülakatta, S.S’nin daha 
önceden Almanya’da bir cam fabrikası görüp bundan çok etkilendiği belirtmesinden sonra, “O dönem 
Almanya’da çalışan S.S. burada kuvarsın olduğunu duyuyor. ...Şirinköy civarında kuvars bulunduğu duyulunca 
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cam fabrikası kurulma fikri ilk onlardan çıkıyor” deniliyor.  O.S. ile yapılan mülakatta, S.S’nin Türkiye’ye yeni 
fikirlerle dönmek için Almanya’ya gittiği, bugün Çin’in yaptığı gibi, ağabeyinin de orada teknolojiyi taklit 
ederek Türkiye’ye getirmeye çalıştı öğrenilmiştir. Görülmektedir ki, Şirintaş fabrikasının kurulmasında sadece 
hammaddeye sahip olma düşüncesinin yarattığı fırsat değil, aynı zamanda kuruculardan biri olan S.S’nin 
Almanya’daki teknolojiden edindiği tecrübe fırsatını taklit yoluyla da olsa ülkedeki bir ihtiyacı karşılamak üzere 
Türkiye’ye aktarması söz konusu olmuştur.  
 
2. Girişimciliğe başlama ve başarma aşaması 
Halk Sektörlerinde girişimciliğe başlama aşamasının ilk adımı sermayeyi bir araya getirmektir. Şirinköylülerin, 
kendi köylerinde de fabrika kurulması isteğine cevap verebilmek için köye elektrik getirmek için gerekli olan 
115000 TL’yi toplamak üzere yola çıkan F.B. durumu, “…İş paraya gelince Almanya’ya gittik. …. Artık iş 
namus meselesi olmuştu. …..Kendi cebimden Almanya’ya gittim, 50’den fazla akrabam var orada. Neticede 
90000’de kaldık. Rahmetli Ağabeyim bana “bizim oğlan 115000 olmayacak, bu parayı geri dağıtalım” dedi. 
Ancak yılmadım, 15-20 kere daha Ankara’ya gidip geldim” anlatmıştır. Daha sonraki dönemde cam fabrikasının 
kurulması için hazineden yer alınamayınca, F.B’nin amcası, fabrikanın kurulabilmesi için 20000 TL’lik pay 
karşılığında 7 dönümlük yer veriyor ve böylece temeller atılıyor. Bundan sonraki süreci F.B. şöyle anlatıyor: 
“Arazi için tekrar Ankara’ya Maliye Bakanlığına gittim, bu araziyi bize vereceksiniz dedim. Haftaya gel dediler. 
1 ay sürdü, tekrar gittim. O dönemki Maliye Bakanı Deniz Baykal’dı. Deniz Bey’e genel başkana gideceğimi 
söyledim. Haftaya gel dedi yine, sonra gittiğimde hallettik. Tapuyu köyün üzerine aldım”.  
 
3. Girişimciliğin başarısızlığa uğraması durumunda alınan önlemler: 
Her girişimsel faaliyet bir müddet sonra varlığını korumakta bir takım güçlükler yaşar. Toplumsal, ekonomik, 
siyasi değişiklikler ya da mevcut kaynaklarda, pazarda, teknolojide vb. alanlarda meydana gelen değişiklikler 
işletmelerin ilk girişim sebeplerinin ve girişim türlerinin devamlılığında engeller oluşturmaktadır. İşletmelerin 
girişimlerine devam edebilmeleri bu engellerle baş edebilme becerilerine bağlı olmaktadır. Aksi takdirde 
işletmeler yaşamlarını devam ettirememektedirler. Şirintaş örneğinde de girişimin başarısızlığa uğrayıp Halk 
Sektörü bağlamıyla yaşamını devam ettirememesinin sebeplerini iki grupta ele almak mümkündür. Bunlardan 
ilki i şletmelerin dış çevresinden  (toplumsal, ekonomik ve siyasi) kaynaklanan sebepler, ikincisi iç çevresinden 
kaynaklanan sebeplerdir.  
Araştırmaya konu olan işletmelerin yaşamlarını devam ettirememelerindeki en önemli dışsal sebepler enflasyon, 
yasal düzenlemelerin olmaması ve bankacılık faaliyetlerinin Halk Sektörü özelliklerine uyum sağlayamaması 
olarak dile getirilmiştir. Şirintaş’la ilgili yapılan mülakatta O.S,  “Enflasyon dolayısıyla şirket iflasa düşüyor, O 
dönem bir kuruşa mal olur dediğin şey bir yıl sonra elli kuruşa mal oluyor. …… bir yıl önceki maliyete göre 
yaptığın hesaplama enflasyondan dolayı iki yıl sonra iki-üç katına tırmanıyor” demektedir.  
 
İşletmelerin başarısızlığına sebep olan içsel faktörlerden ilki; işletmede yeterli sermayenin ve 
profesyonelleşmenin olamamasıdır. İşletmeler kuruluş sermayesini temin etmekle beraber sıra işleyiş 
sermayesine geldiğinde aynı başarıyı gösterememişlerdir. Daha sonra bankadan alınan krediler de enflasyonun 
etkisiyle birleşince ödenememiştir. F.B., “Sermaye yok, insanlar ehliyetsiz” diyor, O.S’ye göre ise ağabeyi 
S.S’nin “…..en büyük kabahati, işletmeyi açmadan önce parayı, işletmenin çevresine harcamasıydı”.  
İkinci içsel sebep ise ortak sayısının binlerle ifade edilen rakamlardan olması ve ortakların önemli bir 
çoğunluğunun Almanya’da ikamet ediyor olması sebebiyle genel kurulların toplanamamasıdır. O.S Şirintaş’taki 
durumu “…..genel kurullar toplanamıyordu. Almanya’dakiler toplantıya gelemiyordu, haliyle de toplantılar 
yapılamıyordu” diye anlatmaktadır.  
Sonuç olarak; ister içsel, isterse dışsal sebeplerden kaynaklansın her şeyden öte önemli bir Milli Sermaye 
birikimi olan ve üretim faktörleri mülkiyetinin tabana yayıldığı Halk sektörü1980’li yıllarda ülkenin dışa 
açılmasıyla da beraber tamamen ortadan kalkmıştır. Sektördeki işletmelerin başarısıyla ya da başarısızlığıyla 
ilgili tecrübeler de fiiliyatta sonraki nesillere aktarılamamıştır. 
 
5. Sonuç 
 
Girişimcilik, ülkenin endüstrileşmesine, endüstriyel dağılımın ve endüstriyel çeşitlili ğin sağlanmasına, rekabet 
gücünün seviyesine ve ekonominin karakteristiğine etki ederek sonuçta o ülkenin teknolojisinin gelişmesi ve 
kalkınmasında ana rolü oynar (Ersoy, 2010:72). Girişimciliğin yapısında, bir malın ya da hizmetin üretilmesi, 
bunun için üretim metodunun kurulması ve geliştirilmesi, pazarın oluşturulması, hammadde kaynağının 
bulunması ve endüstrinin yapılandırılmasıyla genel olarak ülkenin ekonomik, ticari, teknolojik ve sosyal 
hayatında yenilenme sürecine katkı vardır. 1970’li yılların başında yeni bir endüstriyel yapılanma olan Halk 
Sektörleri ülkenin sanayileşmesinde, teknolojik gelişmesinde, sermayenin bir araya getirilmesinde dünyada 
emsali çok da görülmemiş önemli bir girişimcilik örneğini temsil etmiştir.  
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Özet 
 
İlk olarak ABD’de girişimcilerin başlangıç sermayelerini nasıl buldukları konusunda yapılan bir çalışma sonunda, 
girişimcileri başlangıçta destekleyen yatırımcılar için “melek” tabiri kullanılmıştır. Melek yatırımcılar, girişim 
sermayesinden farklı olarak kendi paralarını yeni bir buluş ya da teknoloji ortaya koyan girişimci veya girişimci adaylarını 
finanse etmek için kullanırlar. Bu yatırımcılar genelde iş hayatından olan eski girişimciler ile servet sahibi emekli 
profesyonellerden oluşmaktadır. Türkiye’de de girişimcilere gerekli finansman desteğinin sağlanabilmesi açısından melek 
yatırımcı adı verilen kişilere önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda 2012 yılında çıkarılan Yeni Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) kapsamında melek yatırımcıların desteklenmesi için önemli teşvikler sunulmuştur. Çalışmada melek yatırımcı 
kavramı ile birlikte melek finansman yönteminin Türkiye’deki ve dünyadaki durumu ele alınmış; ardından melek 
yatırımcıların girişimcilerden beklentileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Melek Yatırımcı, Girişimcilik 

 
Giri ş 
 
Parlak yatırım fikri olan girişimciler, yatırımlarının finansmanı konusunda birtakım sıkıntılar yaşamaktadır. Girişimciler 
tarafından borçla finansmanın  girişimcilere faiz yükü getirmesi; bununla birlikte fikir aşamasında olan yeni projelerin 
bankalar tarafından kredi verilmeye pek sıcak bakılmamasına yol açmaktadır. Bu açıdan borçla finansman şekli, girişimciler 
açısından daha fazla risk taşıyan bir yöntem olmaktadır. 
Diğer bir finansman modeli olan özkaynaklarla finansman şekli, girişimciler tarafından daha fazla tercih edilen bir 
yöntemdir. Girişimcilerin eş, dost, akraba veya aile üyelerinden aldıkları borçlar girişimciler açısından bir özkaynak niteliği 
taşımaktadır. Ancak bu şekilde elde edilen fonların girişimcilerin yönetimde kontrolü kaybetme endişesi taşıması, aile 
üyelerinin yönetime ortak olmak istemesi bu açıdan bir sorun teşkil etmektedir.  
Özkaynaklarla finansman yöntemleri açısından son dönemlerde uluslararası alanda oldukça fazla tercih edilen bir yöntem 
olan melek finansman modeli girişimcilere yeni iş fikirlerinin hayata geçirilimesi konusunda önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. “Melek finansman” sağlayan yatırımcıların yönetimde kontrol etme isteklerinin olmaması; ayrıca bilgi ve 
deneyim anlamında girişimcilere destek olması, bu yöntemin Türkiye’de de birtakım yasal düzenlemelerle desteklenmesini 
beraberinde getirmiştir. Melek finansman anlamında son yıllarda  Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar, 
melek yatırımcılara önemli vergisel  destekler sunmaktadır.  
 
1. Melek Yatırımcı Kavramı Ve Melek Yatırımcının Özellikleri 

 
Girişimcilerin finansman sorununun çözülmesinde önemli rol oynayan melek yatırımcılarla ilgili bilgiler aşağıda 
sunulmuştur: 

 
1. 1 Melek Yatırımcı Kavramı 

 
Girişimciler, genellikle şirketlerinin yaşam döngüsü aşamalarının oluşturulması süresince önemli miktarda 
sermaye gerektiren ürün ve fikirler geliştirir. Ülkelerin ekonomik kalkınması için girişimcilik fikirlerinin ve 
girişimcilerin desteklenmesi oldukça önemlidir. Yeni kurulan girişimlerin finansman gereksinimleri biçimsel ve 
biçimsel olmayan olmak üzere iki şekilde sağlanmaktadır. Biçimsel kaynaklar; bankalar, devlet, kredi 
kuruluşları, risk sermayesi fonları vb. iken, biçimsel olmayan kaynaklar ise kişisel tasarruflar, aile ve arkadaşlar 
ile melek yatırımcılardan oluşur. Yeni kurulan girişimlerin finansmanında biçimsel olmayan kaynaklardan, 
melek yatırımcıların önemi gün geçtikçe artmakta ve girişimcilik literatüründe her geçen gün daha fazla 
incelenmektedir. Girişimciler, kendi girişimlerini büyütebilmek için finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu 
kaynağı da sıklıkla melek finansmanı, iş melekleri, melek sermaye gibi kavramlarla nitelendirilen yabancı 
kaynak ile sağlamaktadırlar. Bu finansman modeli girişimcilerin, özellikle fon gereksinimine çok ihtiyaç 
duyulan erken dönemlerde, ihtiyaç duydukları sermayeyi karşılamada önemli rol oynamaktadır.  
 
Melek Yatırımcı (yatırımcıya melek terimi ilk defa İngiltere’de yakıştırılmıştır. New Hampshire 
Üniversitesi’nden İngiliz Profesör William Wetzel, ABD’deki girişimcilik faaliyetlerini ve finansman 
modellerini incelerken salt getiri beklentisi dışında yatırımcının başka motivasyonları olduğu için literatüre ilk 
defa bu terimi eklemiştir. Yatırımcıya “melek yatırımcı”, denilmesi yatırım yaptığı şirketle yakın ilişkisinden ve 
bu şirkete verdiği samimi destekten kaynaklanmaktadır.) , girişimlerin ayağa kalkması evresinde girişimcilere 
destek olan genelde bireysel destekler sunan yatırımcılardır. Diğer bir tanımda melek yatırımcı,  henüz fikir 
aşamasında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye 
sağlayan kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. Melek yatırımcı potansiyel gördüğü her sektöre yatırım 
yapabilmekte ve söz konusu yatırımlar için yol göstermektedir. Melek yatırımcı girişime finansal destek 
vermenin yanı sıra talep edilmesi halinde yönetim, insan kaynakları, finansman ve pazarlama açısından da 
desteklerde bulunmaktadırlar. Yapılan bu katkılar girişimin başarısı açısından son derece önemlidir. 
 
Farklı kaynaklarda yer alan tanımların ortak yönleri göz önüne alındığında, melek yatırımcı, risk ve büyüme 
potansiyeli içeren projelere sahip; ancak finansman ihtiyacı olan girişimcilere sermaye sağlayan, yatırım yapan, 
tecrübelerini aktaran, onlara hayat veren kişi veya kuruluşlardır. Melek yatırımcı, geleneksel yatırım 
enstrümanlarına göre yüzde 25 ve daha fazlası gibi yüksek getiri sağlayacak yatırımlara destek vermektedir. 
Melek yatırımcılar işletmenin kuruluşunda çekirdek sermayeyi oluşturan finansal desteği sağlamakta; bu duruma 
ek olarak girişimci işletmeye bilgi desteği sağlamaktadır. 
 
1.2 Melek Yatırımcının Özellikleri 
 
EBAN’ın (The Europen Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market 
Players-Avrupa İş Melekleri Ağı)  iş meleklerinin (melek yatırımcı) tipik profili araştırmasına göre melek 
yatırımcıların profilinde şu özellikler yer almaktadır: 
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• Çoğunluğu erkektir. 
• Melek yatırımcılar 35-65 yaş aralığındadırlar. 
• Bir girişimci ya da bir yönetici olarak başarılı bir deneyime sahiptirler. 
• Melek yatırımcılar genellikle, proje basına Avrupa Birligi’nde 25 – 250 bin Euro, ABD’de 10-

500 bin aralığında yatırımlara destek vermektedir veya kendi fonlarının %15’ine eşdeğer anlaşmalar 
yapmaktadır. İngiltere’de bu rakam 400.000 Euro’ya kadar çıkabilmektedir. 

• Melek Yatırımcılar finansman sağladıkları şirketlerin yönetiminde aktif rol almayı istemektedir. 
• Melek yatırımcılar en çok sağlık, medikal hizmetler, yazılım ve biyoteknoloji sektörlerine ilgi 

duymaktadır. 
• Melek yatırımcılar birbirlerinden bağımsız hareket edebildikleri gibi grup olarak da hareket 

edebilmekte, bu şekilde daha büyük finansal ihtiyaçlara da cevap verebilmektedir. 
 

2. Dünya’da Ve Türkiye’de Melek Finansman 
 
Dünyada ve Türkiye’de melek finansman yöntemi, farklı şekillerde gelişim olanağı bulmuştur. 
 
2.1 Dünyada Melek Finansman Sektörü 
 
Melek finansman sektörü sadece büyümekle kalmamakta aynı zamanda melek yatırımcı grupları ve ağlarıyla 
giderek daha formel ve organize bir boyut kazanmaktadır. 
2012’de Amerika’da toplam melek yatırım miktarı 22,9 Milyar Dolar olarak 2011 yılının %1.8 üzerinde 
gerçekleşmiştir. Toplamda 67.030 girişimci, melek yatırım alma şansını bulmuştur. Sektörel bazda 
değerlendirildiğinde %23’lük pay ile yazılım sektörü birinci sırada yer alırken; yazılım sektörünü %14’lük pay 
ile sağlık sektörü izlemektedir. Perakende sektörü %12, bioteknoloji sektörü %11 paya sahipken, 
endüstriyel/enerji sektörü ile medya sektörleri %7’şer pay ile sıralamada yer almaktadırlar. Melek yatırımcılar 
2012 yılında Amerika’da yarattıkları 274.800 yeni istihdam ile de işsizlik rakamlarının düşmesine ciddi katkıda 
bulunmuşlardır. 
 

Tablo 1: ABD’de Melek Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı 
 
Sektörle

 
Yazılım Sağlık Perakende      Biyoteknoloji Endüstriyel/Enerji Medya 

Pay %23 %14 %12 %11 %7 %7 
 
2013 yılının ilk çeyrek verileri incelendiğinde ABD’de kırk üç melek yatırım organizasyonu, toplam 4.2 Milyar 
Dolar değerinde yatırım gerçekleştirmişlerdir. Melek yatırım gruplarının yatırım ortalaması dikkate alındığında 
grup başına 143 Milyon Dolarlık yatırım yapılmıştır. İlk çeyrekte sağlık sektörü yüz altmış iki anlaşma ile 1,9 
Milyar Dolarlık yatırım almıştır, bilgi teknolojileri ise 2012 yılının ilk çeyreğine göre %30’luk bir düşüşle 256 
yatırım için 1,9 Milyar Dolarlık yatırım almıştır. 
  
2.2 Türkiye’de Melek Finansman ve Melek Finansman Yönteminin Gelişimi 
 
Her ne kadar dünyada çok daha uzun bir geçmişe sahip olsa da Türkiye’de melek yatırımcılık kavramının 
gelişimini sağlayabileceği piyasa koşulları ve yasal altyapının oluşması ancak son yıllarda gerçekleşebilmiştir. 
Uzun yıllar boyunca yapılması gereken yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi ve özel sektörün ancak 1980 
sonrasında güçlenmeye başlaması sebebiyle yeterli sermaye birikimine sahip olamaması melek yatırımcılık 
uygulamalarının gecikmesine yol açmıştır.   
 
Türkiye’de ilk risk sermayesi 1996 yılında Vakıfbank A.Ş. girişimi ile Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. adıyla kurulmuş, 2009 yılında Rhea Yatırım Grubu’na satılmıştır. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş., 1999 yılında KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TOBB, Halk Bankası, 
KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi ve Ticaret Odası’nın ortaklığında kurulmuştur. Türkiye’nin en büyük girişim 
sermayesi şirketi İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise 2000 yılında kurulmuştur. İş Girişim Sermayesi 
Aralık 2012 tarihi itibarı ile iştiraklerine toplam 109,4 milyon ABD Doları sermaye aktarmış ve 344,9 milyon 
ABD doları tutarında borç plasmanını desteklemiş olup iştirakleri için toplam 454,3 milyon ABD Doları 
tutarında kaynak yaratmıştır.  
 
 
3. Yeni Türk Ticaret Kapsamında Melek Yatırımcılar İle İlgili Yapılan Düzenlemeler Ve Melek 
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Yatırımcılara Sağlanan Avantajlar 
 
Melek yatırımcılar konusunda yapılan akademik ve resmi yayınların sayısı oldukça azdır. Bu denli az çalışma 
kaynağına sahip olunmasının sebebi, bu konudaki politikaların İngiltere’de 90’lı yılların başlarında; Batı 
Avrupa’da ve diğer ülkelerde ise 90’lı yılların sonlarında düzenlenmeye başlamasıdır. Genel anlamda Melek 
yatırımcıları destekleyici temel politika araçları şunları içermektedir; 
 
• İş meleği ağlarının oluşturulması ve işletilmesi için destek : Bu ağlar iş imkanlarının melek yatırımcılarla 
buluşmasını sağlamakta aynı zamanda bu imkanları yatırıma hazır hale getirmede danışmanlık hizmeti 
sağlamaktadır.  
• Vergi teşvikleri veya vergi indirimi planları: Melek yatırımcıları desteklemeyi amaçlayan bu politikalarda 
başarının sağlanabilmesi için dikkatli planlama, izleme, değerlendirme ve gerekli düzenlemelerin zamanında 
yapılması zorunludur.  
• Ortak finansman planları: Ortak yatırım planları Melek yatırımcı Piyasası ve erken dönemde risk sermayesi 
piyasasının gelişimini teşvik etmek amacı ile kurulmuştur. Bu aşamada ekstra kapasite sağlayarak finansman 
boşluğunu doldurmaya yardımcı olurlar. Girişimci firmanın bu tür doğrudan finansmanı genellikle melek 
yatırımcının sağladığı finansman ile  kamu sektörünün katkısı şeklinde gerçekleşen kredi veya sermaye olarak 
sağlanır.  
Melek yatırımcılar, girişimcilere finansman kaynağı sağlaması yanında ekonomiye yaptığı katkılar sebebiyle de 
son dönemlerde devlet desteği almaya başlamaktadır. Melek yatırımcılar ile ilgili yapılan hukuki düzenleme, 15 
Şubat 2013'te Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafında Resmi Gazete'de yayımlanan "Bireysel Katılım 
Sermayesi Hakkında Yönetmelik" ile resmen yürürlüğe girmiştir. Buna göre melek finansman, kanunda 
“bireysel katılım sermayesi”; melek yatırımcı kavramı ise “bireysel katılım yatırımcısı” olarak adlandırılmıştır.  
6327 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, yüksek risk içermesi sebebiyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan 
başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin 
desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve bu maddeye tabi kişi kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin 
izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemektedir.  Buna göre Hazine 
Müsteşarlığı; 
• Ki şisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 
aktaran gerçek kişi bireysel katılım yatırımcılarının kapsamını belirlemeye, vergi dâhil kamu tarafından sağlanan 
her türlü menfaati ifade eden Devlet desteklerinden yararlanması amacıyla bireysel katılım yatırımcılarına lisans 
vermeye ve verilen lisansı iptal etmeye, 
•  Bu kapsamda, girişimcilerin bireysel katılım yatırımcıları ile bir araya geldiği bireysel katılım yatırımcıları 
tarafından kurulan bireysel katılım yatırımcısı ağlarını akredite etmeye,  
• Lisans sahibi yatırımcıları ve akredite olmuş bireysel katılım yatırımcısı ağlarını izlemeye ve denetlemeye, 
akredite olmuş bu ağlarla bireysel katılım yatırımcılarının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapmaya, 
• Devlet desteğinden yararlanacak bireysel katılım yatırımcılarının bu kapsamda sermaye aktardıkları anonim 
şirketlerdeki iştiraklerinin asgari ve azami tutarları ile oranlarını belirlemeye ve bu şirketlerin tabi olacağı 
hususları düzenlemeye,  
• Bu maddenin uygulanmasında Devlet desteği kapsamına giren sektörleri ve/veya faaliyetleri belirlemeye,  
• Bireysel katılım sermayesini desteklemek ve geliştirmek amacıyla düzenleme yapmaya yetkilidir.  
Yasada bireysel katılım yatırımcısı olma,yüksek gelir sahibi olma ve tecrübe ölçütleri olmak üzere bazı koşullara 
bağlanmıştır. Yüksek gelir veya servet ölçütü anlamında yatırımcıların lisans almadan önceki iki takvim yılı için 
yıllık gayri safi geliri ayrı ayrı 200.000 TL ve üzerinde o veya müracaat anında toplam kişisel servetinin 
1.000.000 TL ve üzerinde olması; bunun yanında tecrübe ölçütü olarak; 
• Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde 
veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir 
pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya, 
• Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette 
genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya, 
• BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan veya 
• Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka 
merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki 
başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan yatırımcılar.  
Yukarıdaki koşulları sağlayan bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra sahip oldukları iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla hisselerin 
tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde 
indirebilmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, 
geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak 
sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanmaktadır. Ancak yıllık indirim tutarı 
1.000.000 TL’yi aşamaz. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.  
Bireysel katılım yatırımcıları (melek yatırımcı) ile yapılan düzenleme, girişimcilere destek olacak kişilerle ilgili 
hukuki bir bağlayıcılık sunması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu düzenlemeye göre melek yatırımcılar, 
beş yıl boyunca sıfır vergi ödeyebilecektir. Bununla birlikte yatırımcı hem iştirakteki hisse senetlerini alış bedeli 
üzerinden gider olarak gösterebilecek hem de hisselerini sattığı anda alış ve satış fiyatı arasındaki farktan da veri 
ödemeyecektir. Başka bir deyişle, melek yatırımcı olan gerçek kişiler önemli bir oranda vergisel bir avantaj 
yakalayacaktır.  
 
Sonuç Ve Öneriler 
 
Yeni iş fikirlerinin ekonomiye kazandırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişebilmesi ile olanaklı 
hale gelmektedir. Girişimcilere bankalar tarafından kredi verilerek finansman sağlanması, girişimcilerin 
bilinirli ği konusundaki kredibilite sorunu açısından pek de mümkün görünmemektedir. Bu açıdan yeni iş 
fikirlerinin çok karlı yatırım olduğunu gören yüksek gelir sahibi ve piyasa deneyimi olan kişilerin 
(yatırımcıların) finansman desteğine ihtiyaç vardır. Yeni iş fikirlerine finansman desteği sağlayan yatırımcılar, 
melek yatırımcı olarak adlandırılmaktadır.  
Dünya’da ve Türkiye’de hızla artan melek yatırımcı sayısı, yasal düzenlemelerle birtakım koşullara tabi 
tutulmaktadır. Dünya’da daha önceden yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye’de ancak 2013 yılında yürürlüğe 
konmuştur. Bu düzenlemeye göre melek yatırımcı olan kişiler, yatırımları karşılığında birtakım vergi indirimleri 
kazanmışlardır. Vergi indirimleri, yatırımcıların yüzde yüzü oranını bulabilmektedir. Melek yatırımcılar, 
Türkiye’deki yatırımları karşılığında önemli avantajlar sağlamışlardır.Ancak yapılan teşvikler, melek 
yatırımcıları destekleyen düzenlemelerdir. Bununla karşılık, girişimcilerin farklı kaynaklardan da finansman 
kaynağı sağlama olanağının sağlanması, sonraki dönemlerde yeni iş fikirlerinin hayata geçmesi ve varlığını 
sürdürmesi konusunda daha olumlu sonuçlar verebilecektir.  
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Резюме 
 
В Казахстане уже почти год реализуется программа «Доступное жильё-2020». Проведённое нами исследование 
результатов её реализации выявило ряд серьёзных проблем. Во-первых, недостаточный учёт реально 
существующего платёжеспособного спроса населения. Какое жильё для большинства граждан является доступным? 
Во-вторых, могут ли частные строительные компании, в существующих условиях финансирования и при 
сложившиеся системе государственной поддержки коммерческого жилищного строительства(КЖС) строить 
доступное жильё? На заседании Правительства Казахстана, (14.05.2013г.) практика строительства доступного жилья 
была подвергнута острой критике. Автор статьи исследовал проблему доступности жилья с различных позиций – 
уровня доходов, стоимости 1 кв. метра, условий и сроков ипотечного кредитования, обосновал ряд рекомендаций. 
 
The author of the article researched affordability from different perspectives: income, cost of 1 square meters, conditions and 
terms of mortgage lending, has substantiated a number of recommendation 
 
Ключевые слова: доступное жильё, располагаемый доход, площадь, квинтиль, ипотека.  
 
 
1.Введение. 
 
В стратегии «Казахстан-2050»,Президент РК Н.А.Назарбаев поставил задачу сформировать новую 
социальную модель развития казахстанского общества [1]. В полной мере  данная задача  относится к 
исследованию категории доступность жилья, её социально-экономическому содержанию, конкретных 
форм реализации в конкретных исторических условиях. Учёным и экспертам, предстоит ответить на 
вопрос- какое жильё на сегодня является доступным?  Посредством, каких механизмов будет 
осуществляться формирование новой социальной модели развития казахстанского общества? 
В настоящее время, в Казахстане остро стоят вопросы по практической отработке всей системы 
коммерческого строительства доступного жилья. На заседании Правительства Казахстана (14.05.2013) 
Премьер-министр подверг резкой критике ход реализации программы «Доступное жильё – 2020».  Были 
сорваны планы строительства доступного жилья в семи областях. Из выделенных средств было освоено 
только 60 %. В чём причина этих явлений?[2]  По существу, многими в недалёком прошлом, переход к 
рынку воспринимался как выталкивание государством всех жилищных проблем в рыночную 
среду.  
Такой подход возобладал в докризисной практике коммерческого жилищного строительства, как в 
России, так и в Казахстане. Результат – необоснованное принижение социальных функций ЖС и  
преувеличение его экономического, коммерческого значения. Продекларированное государством право 
на жильё  на практике, для многих категорий граждан, оказалось неосуществимым. По ряду причин. В 
том числе, из-за  отсутствия должного государственного регулирования сферы жилищного 
строительства. Развитие способностей человека во многом определяется его жилищными условиями. 
Особенно если речь идёт о интеллектуальных способностях. Таким образом, с  одной стороны, 
жилищное строительство выступает важнейшим направлением повышения качества жизни, решения 
социальных обязательств государства, а с другой стороны, является фактором экономического роста. 
 
• Потребность в благоустроенном жилье и его роль в формировании конкурентоспособного 
человеческого капитала. 
В настоящее время, крайне актуально теоретическое осмысление возросшего значения потребности в 
благоустроенном жилье, в системе социальных потребностей, его роли в формировании 
конкурентоспособного человеческого капитала. (Не случайно на 6-ом Астанинском Экономическом 
Форуме (май 2013) запланирована конференция по формированию конкурентоспособного человеческого 
фактора.) 
Последнее объясняется рядом причин. 
Во-первых, отсутствием целостной концепции решения жилищной проблемы, для различных 
социальных групп, для стран с переходной экономикой. Рынок жилья в них развивался стихийно, 
ориентируясь на рыночные индикаторы прибыльности, без учёта структуры совокупного спроса на 
жильё. Всё это, наряду с мировым  экономическим  кризисом, отсутствием достаточной государственной 
поддержки, определённым монополизмом в сфере жилищного строительства, а также ряда других 
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причин  привело к известному коллапсу жилищного строительства (ЖС). В результате оказались 
«размытыми», приниженными социальные функции ЖС и гипертрофированно преувеличены его 
экономические, а точнее спекулятивные функции. 
 
Обозначился ярко выраженный дисбаланс между темпами развития элитного жилья и жилья эконом-
класса. 
Во- вторых, набравшая темпы урбанизация населения и задачи повышения конкурентоспособности 
человеческого капитала,  объективно усиливают значение жилищного строительства как условия, 
фактора экономического роста. Отсюда острота решения проблемы доступности жилья. К примеру, по 
результатам исследований российских учёных, почти 60% россиян, в настоящее время, не имеют 
никаких перспектив улучшить свои жилищные условия, в рамках реализуемых жилищных программ. В 
Казахстане только 25 процентов граждан могут решить жилищную проблему самостоятельно, а дефицит 
жилья в Республике составляет на сегодня 28 миллионов квадратных метров [3]. В условиях перехода к 
рыночной экономики, только формируется, адекватная рыночным условиям, модель ЖС доступного 
жилья, которая вбирала бы лучший опыт развитых стран (Сингапура, Финляндии, Швеции и других 
стран).  Наиболее успешно в этом отношении, продвинулся Казахстан. 
 
В-третьих, крайне необходимы исследования, обосновывающие дифференцированные подходы  к 
механизмам реализации социальных и экономических функций ЖС, оценки их взаимосвязи и 
взаимозависимости. Здесь очень много неисследованных  белых пятен. 
 
В-четвёртых, существующий дисбаланс между предложением жилья и совокупным спросом на него, не 
может быть преодолён без существенной корректировки государственной политики доходов и развития 
государственно-частного партнёрства в строительстве жилья. Так по результатам сравнительных 
исследований доступности жилья (по трём критериям - количество  квадратных метров жилой 
недвижимости, которое можно приобрести на среднюю заработную плату; какую долю от средней 
зарплаты составляет ежемесячный платёж по ипотеке; количество лет, необходимых для покупки 
квартиры по текущим ценам), проведённых компанией Richmond Realty в 2013 году, выявило 
существенное отставание Казахстана. Так гражданин США на среднемесячную зарплату может 
приобрести 3,34 кв.м. недвижимости , тогда как казахстанец купит лишь 0,6 кв.м. жилья в своей стране. 
В Германии средний житель может купить 1,89 кв.м.на одну зарплату [4]. При существующих условиях 
ипотечного кредитования, житель Казахстана на ежемесячные платежи по ипотеке тратит от 50 до 76% 
своей зарплаты, а средний американец отдаёт лишь 6,64% своей зарплаты.  
 
Зарплата наших работников на порядок ниже, чем в экономически развитых странах, а стоимость 
жилья,особенно в г. Алматы, сопоставима с развитыми странами. В этой связи возникает вопрос о 
формах повышения доступности жилья – путём различных видов льготирования (Норвегия, Швеция) 
либо путём накопления собственности (Сингапур, Китай), изменения политики доходов, форм и методов 
государственно-частного сотрудничества в жилищном строительстве. 
По результатам опроса, проведённого исследовательским Агентством «Рейтинг.kz» совместно с ОО 
«Казпотребнадзор», был составлен антирейтинг регионов Казахстана по уровню доступности 
социального жилья. Общий вывод- «Размер очередей на получения жилья из государственного 
жилищного фонда, а также темпы введения подобного жилья не позволяют рассчитывать, что ситуация в 
среднесрочной перспективе будет иметь положительную динамику» [5].  
 
2.Методологические подходы при  исследования  проблем повышения  доступности жилья.  
 
Автор доклада  не претендует дать  исчерпывающие ответы, на все  вопросы, связанные с решением 
проблемы доступного жилья. Проведя комплексное исследование распределения населения Казахстана 
по уровню доходов по квинтильным группам за 2008-2011 годы, а также их ранжирование в зависимости 
от величины покупаемой квартиры, условий кредитования,  удалось количественно определить 
приемлемые параметры ипотечного кредитования и оптимальные размеры квартир, а также их 
приемлемая стоимость, при существующем платёжеспособном спросе населения [6].  
Используя разработанную модель доступного жилья, были проведены расчёты приемлемых вариантов 
ипотечного финансирования, для квартир с площадью 18кв.м.,36кв.м. и 54кв.м. В частности, отчётливо  
выяснилась необходимость строительства квартир эконом-класса, площадью 18 и 36 кв.м.  С учётом 
результатов поведённого исследования, на наш взгляд необходимо использовать  следующие 
методологические подходы при поиске решении  проблемы доступности жилья, которые могут дать 
хорошие практические результаты.  
 
Во-первых, при определении минимальных социальных гарантий государства, в сфере обеспечения 
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жильём трудоспособных граждан, мы должны исходить не из прошлых, советских норм, а  
руководствоваться достигнутым  уровнем реальных  доходов населения. Строить дорогое жильё, не 
учитывая преобладающий платёжеспособный спрос на жильё, это равнозначно загонять решение 
проблемы доступного жилья в тупик. Такой негативный опыт был накоплен в Казахстане в докризисный 
период. В настоящее время, по ходу реализации государственной программы «Доступное жильё-2020», 
также чётко обозначился ряд негативных явлений, природа которых, на наш взгляд, помимо всего 
прочего, кроется в отрыве, применяемых СНиПов от реально существующих возможностей 
государства. Ещё в апреле 2010 года Правительством РК были одобрены Концепция и Комплексный 
план реформирования системы технического регулирования строительной отрасли РК на 2010- 2014 
годы. Мы согласны с  академиками  Нурбатуров К.А. и Алпысбаев М.Н., рекомендующих разработать 
Дорожную карту стройиндустрии Еврокод-2015, с целью ускорения принятия новых строительных норм 
[7].  Выступая на совещании, посвящённом итогам 2012 года и  реализации Стратегии – 2050, 
Н.А.Назарбаев отметил «Мои поручения  пересмотреть проекты и старые СНиПы не выполнены» 
[8]. 
 
На наш взгляд, изначально, из-за задержек с пересмотром СНиПов в программу «Доступное жильё - 
2020», были заложены завышенные нормы жилья на одного человека. Именно их соблюдение, 
наряду с рядом других причин, ударило бумерангом по всем участникам жилищного  строительства – 
банкам, строительным компаниям, муниципальным исполнительным органам,  по будущим владельцам 
и арендаторам квартир. Синергетический эффект, названного многостороннего воздействия, 
применяемых устаревших СНиПов, выразился в срыве планов по строительству доступного жилья в 
2012 году. 
Во-вторых, следующим  важным методологическим подходом, к исследованию доступности жилья, 
является  рассмотрение данной проблемы с учётом жизненного цикла человека и выстраивании 
соответствующей ротационной модели жильцов. Молодая семья вполне может довольствоваться 
квартирой со всеми удобствами, к примеру, площадью в 18-25 квадратных метров. Но в случае 
появления ребёнка, в оговоренный период,  должна обеспечиваться её ротация в квартиру с большей 
площадью. Надо признать, что данный подход не нашёл в программе «Доступное жильё - 2020», 
должного отражения. 
В-третьих, рассмотреть комплекс вопросов, решение которых «заблокирует» использование 
социального жилья как способ страхования накопленных денежных средств.  
Таким образом, решение многих проблем формирования рынка доступного жилья, вольно или невольно 
упирается в вопрос о  содержания  этой категории.  Какой смысл мы вкладываем в понятие «доступное 
жильё»? На уровне обыденного сознания, доступность жилья ассоциируется с его ценовыми 
параметрами. Принято считать, что чем выше получаемый трудовой доход, тем доступней жильё. Между 
тем успешный опыт Сингапура по реализации программы доступного жилья доказывает, что если 
выстроить соответствующую систему трудовых накоплений и обеспечить государственную поддержку 
его строительству,  доступность жилья на порядок возрастает. Отсюда вывод – доступность жилья 
определяется не только уровнем трудовых доходов, но и широким участием государства в реализации 
жилищных программ – страхования инвестиционных рисков граждан и строительных компаний, 
регулирования ценовых параметров строящегося жилья, стимулирования личных накоплений, 
обеспечение дешёвого финансирования  и так далее. По нашему мнению, категория доступного жилья, 
отражает, прежде всего, экономические возможности общества, в конкретных исторических условиях, 
обеспечить подавляющую часть своих граждан, социально-гарантируемым минимумом комфортного 
жилья. Для трудоспособных граждан этот минимум должен обеспечиваться за счёт трудовых 
накоплений. Это будет стимулировать развитие экономики, повышение гражданской ответственности 
молодых людей за достижение личного благополучия. То, что выше этого минимума должно 
регулироваться преимущественно рыночными законами.  
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Özet 
 
Girişimciliğin  yalnızca  ticari  alanla  sınırlandırıldığı,  toplumun  sosyal  sorunlarına çözüm arayanlara ise hayalci denildiği 
bir dönemde sosyal girişimcilik, toplumların kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Özel sektör ve devlet tarafından 
karşılanmayan sosyal sorun ve ihtiyaçların giderilmesinde önemli yere sahiptir. Toplumsal sorunlara yenilikçi ve yaratıcı 
çözümler sunar ve sürdürülebilir sosyal dönüşüm için fikirlerin, kaynakların, sosyal süreçlerin organize edilmesini sağlar. 
Sosyal girişimciliğin birincil motivi sosyal faydadır, dolayısiyle kişisel çıkarı önde tutmaz. Sosyal girişimcilik kavramı pazar 
dinamiklerine karşı bir kavram değildir, aksine pazarla uyum içerisinde çalışır (Arthur C. Brooks: 2006). 
Kırgızistan’da Sosyal Girişimcilik yeni, fakat önemli bir potansiyele sahip kavramdır. Dolayısıyla büyük ve kapsayıcı 
piyasalar tarafından vazgeçilmez unsur olarak kullanıma alınmaktadır. Kırgızistan’ın tüm bölgelerini kapsayan Alfa Telecom 
(ТМ «Megacom») ve Sky Mobile (ТМ «Beeline») gibi GSM şirketleri ticari çalışmalarına devam edip, onları bir yandan 
büyütürken bir yandan da  toplumsal bakış açılarını koruyarak, şirket kültürünün bir parçası haline dönüştürmeye gayret 
göstemektedirler.  
Çalışmada adı geçen şirketlerin sosyal girişimcilik modellerinin hangisine uygun olarak etkinlik gösterdikleri ve hangi 
alanları kapsadıkları, bu etkinlikler sonucunda toplum dönüşümünde ne derece katkı sağladığı, devlet tarafından destek 
göremeyen başka hangi alanlara yenilikçi çözümler geliştirebilecekleri incelenecektir. Ayrıca toplum tarafından bu 
faaliyetlerin nasıl karşılandığı da araştırmada yer almaktadır.  
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• Giri ş 

Çağdaş dünya liberal ekonomi usulleri çerçevesinde gelişmektedir, fakat onun sert kanunları toplumun tüm 
tabakalarına, özellikle imkan ve kaynakları sınırlı olan topluma adaletli değildir. Sosyal Girişimciliğin son 
zamanlarda öneminin artmasının nedeni de çağdaş kapitalist dünyanın ve sisteminin toplumun gelişimini eşit 
olarak sağlayamadığıdır.  
Mikrofinansın babası olarak sayılan, Nobel ödülü sahibi ve dünya sosyal girişimcilik sektörünün lokomotifi olan 
Muhammad Yunus şöyle demiştir: ‘Kapitalist ekonomi sistemi yanlıştır. Eğer kanun yanlışsa, toplum da yanlış 
yönden gider. Sosyal ticaret kapitalist dünyayı istikrarlaştırmaya imkan sağlar. Sosyal girişimcilik gençleri 
kendine çekmesi lazım, çünkü onlar tecrübe ve ebeveynlerinin ekonomisi hakkında bilgiyi henüz 
edinmemişleridir. İddia ederim ki, onlar da kendilerinden sonra iz bırakmak isterler. Bizim görevimiz onlara bu 
imkanı sağlamaktır’.  
Kırgızistan’da Sosyal Girişimcilik yeni, fakat önemli bir potansiyele sahip kavramdır. Dolayısıyla büyük ve 
kapsayıcı piyasalar tarafından vazgeçilmez unsur olarak kullanıma alınmaktadır. Kırgızistan’ın tüm bölgelerini 
kapsayan Alfa Telecom (ТМ «Megacom») ve Sky Mobile (ТМ «Beeline») gibi GSM şirketleri ticari çalışmalarına 
devam edip, onları bir yandan büyütürken bir yandan da  toplumsal bakış açılarını koruyarak, şirket kültürünün 
bir parçası haline dönüştürmeye gayret göstemektedirler.  
Çalışmada adı geçen şirketlerin sosyal girişimcilik modellerinin hangisine uygun olarak etkinlik gösterdikleri ve 
hangi alanları kapsadıkları, bu etkinlikler sonucunda toplum dönüşümünde ne derece katkı sağladığı, devlet 
tarafından destek göremeyen başka hangi alanlara yenilikçi çözümler geliştirebilecekleri incelenecektir. Ayrıca 
toplum tarafından bu faaliyetlerin nasıl karşılandığı da araştırmada yer almaktadır.  
 
• Amaç ve Medoloji 
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Sosyal Girişimcilik kavramı sadece Kırgızistan’da değil, bütün çağdaş dünyada yeni bir kavram olarak algılansa 
da eski bir fenomen olarak bilinmektedir. Terim olarak yeni ve sosyal inisiatiflerin boyut, hedef kitle ve ülkesine 
göre farklılık göstererek değişik olmasından dolayı herkes farklı anlamlar yüklemektedir. Bazılarına göre ticari 
olmayan ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar ile, bazılarına göre ticaretle uğraşan şirketlerin sosyal 
sorumluluk faaliyetleriyle çağrışıtırılıyor.  
Kırgızistan’ın tüm bölgelerini kapsayan Alfa Telecom (ТМ «Megacom») ve Sky Mobile (ТМ «Beeline») gibi 
GSM şirketlerinin ticari çalışmalarına devam edip, onları bir yandan büyütürken bir yandan da  toplumsal bakış 
açılarını koruyarak, şirket kültürünün bir parçası haline dönüştürmeye gayret göstemektedirler.  
Çalışmanın amacı, adı geçen şirketlerin sosyal girişimcilik modellerinin hangisine uygun olarak etkinlik 
gösterdikleri ve hangi alanları kapsadıkları, bu etkinlikler sonucunda toplum dönüşümünde ne derece katkı 
sağladığı, devlet tarafından destek göremeyen başka hangi alanlara yenilikçi çözümler geliştirebilecekleri 
incelenecektir. Ayrıca toplum tarafından bu faaliyetlerin nasıl karşılandığı da araştırmada yer almaktadır. 
Çalışmanın metodolojisi, adı geçen şirketlerin web-sayfalarını incelemek ve mülakat yaparak yukarıda 
incelenmesi amaçlanan noktalara açıklık getirmektir. 
 
• Tartı şmalar ve Sonuç  

• Sosyal Girişimcilik Nedir ve Neden Önemlidir? 

Girişimciliğin yalnızca ticari alanla sınırlandırıldığı, toplumun sosyal sorunlarına çözüm arayanlara ise hayalci 
denildiği bir dönemde sosyal girişimcilik, toplumların kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Sosyal girişimciler 
yüzyıllardır toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştirerek dönüşümlere yol açmışlardır. 1980 yılında Bill 
Drayton isimli bir Amerikalı bunu sosyal girişimcilik olarak tanımlamış ve bu sayede farkındalığı artırmıştır. 
Böylece kendinde bu potansiyeli gören kişilerin yolunu daha çabuk bulmasına ve işbirliği imkânlarının 
artmasına yol açmıştır (Hülya Denizalp: 2007). 
Sosyal girişimcilik, sosyal problemleri çözmek misyonuyla, genelde kar gütme amacı bulunmayan girişimler 
olarak tanımlanmaktadır. Bu türden kuruluşlar kamu ve özel sektör arasında kalan alanda yer alır ve genellikle 
'üçüncü sektör' adı altında toplanırlar. Sosyal girişimciler, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunup, 
ihtiyaçları gidermek güdüsüyle hareket ederler. Burada en önemli özellik, büyüme ve çözümlerin 
"sürdürülebilir" olmasıdır. 
AB tanımlamasına göre "Sosyal Girişimcilik" veya "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" şu şekilde ifade edilmektedir 
(Göcenoğlu ve Onan, 2008:4): "Sosyal girişimcilik; şirketlerin gönüllü olarak toplumsal ve çevresel konuları, 
operasyonlarıyla ve paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirmeleridir." 
Bir başka tanıma göre ise (Aktan ve Börü, 2007) sosyal girişimcilik kavramı; "herhangi bir organizasyonun hem 
iç, hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı "etik" ve "sorumlu" davranması, bu yönde kararlar alması ve 
uygulaması"nı ifade etmektedir.. 
Kavramsal olarak sosyal girişimcilik ilk kez 1953'te yayımlanan H.Bowen'in "İşadamlarının Sosyal 
Sorumlulukları" (Social Responsibilities of the Businessman) adlı kitabında yer almıştır. Bowen işadamlarının, 
toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetlerle ilgilenmelerini savunmuştur (Aktan ve 
Börü, 2007). 
Öte yandan insanlık tarihi boyunca daima sosyal girişimci özelliklerine sahip kişiler yaşamıştır. Örneğin 
Florence Nightingale, 1800'lerde sağlık alanında bir devrim yaparak çağdaş hemşirelik sistemini kurmuştur. 
1980 yılında Ashoka, sosyal girişimcilik kavramını tanımlamış ve bu yönde çalışmaya başlamıştır (Denizalp, 
2007:10). 
Sosyal girişimcilik döneminin temelinde; sanayileşmenin kendi sorunlarını doğurmaya başladığı ilk yıllarından 
günümüze kadar hızla artan çevresel, sosyal, ekonomik, kültürel hatta siyasi sorunlar karşısında, resmi örgüt ve 
devletlerin yanı sıra elinde bu sorunlarla baş edebilecek beşeri ve ekonomik kaynakları barındıran işletmeler ve 
Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK'ların) bu rolü devletle paylaşmaları yatmaktadır. İşletmeler, böylece bu 
dönemde önceki dönemlerdeki sınırlı sorumluluklarını; öncelikle tüm toplumu, daha sonra da tüm dünyayı 
kapsayacak, toplumsal ve küresel gelişmeyi göz önünde bulunduracak şekilde genişletmek zorunda kalmışlardır. 
Dolayısıyla bu dönemin en temel özelliği, işletmelerin sorumluluklarının boyutlarının değişmesi ve 
genişlemesidir (Ender Yönet, 2005:242). 
Sosyal girişimcinin görevi, toplumda yaşanan bir sorun olduğunda, bunu fark ederek gerekli çözümleri 
üretmektir. Sosyal girişimci neyin yolunda gitmediğini bulur, toplumu yeni sıçramalara ikna eder ve sistemi 
değiştirerek sorunun ortadan kalkmasını sağlar. Sosyal girişimciler yalnızca balık vermek ya da balık tutmayı 
öğretmekle yetinmez, balık endüstrisinde bir devrim yaratana dek dinlenmeksizin çalışırlar. Geniş çerçeveli 
sosyal problemleri teşhis etmek ve çözmek için bir sosyal girişimciye gereksinim duyulur, çünkü bir sosyal 
girişimci, tüm sistem dönüşene dek yılmadan çalışmayı sürdürebilecek vizyon ve kararlılığa sahiptir (Hülya 
Denizalp: 2007). 
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• Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk 
 
Sosyal girişimlerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yapan bir şirketten farkı nedir? Sosyal girişimler, tek 
bir kuruluşun çatısı altında iki farklı hedefe ulaşmayı amaçlar: Toplumsal fayda sağlamak ve kar elde etmek. 
Yüzeysel olarak bakıldığında çoğu sosyal girişim geleneksel bir STK veya şirket olarak algılanabilir. Ancak 
daha yakından incelendiklerinde bu kuruluşların temel özelliğinin misyonlarını merkeze koyarken, ticari 
faaliyetlerini misyonlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullanmalarıdır. Sosyal girişimler etik veya sosyal 
sorumlu şirketlerden tam da bu noktada ayrılmaktadır. Şirketlerin aksine sosyal girişimlerde başarı ölçütü elde 
edilen kar değil, toplum üzerinde yaratılan olumlu etkidir. Sosyal girişimleri bu şirketlerden ayıran bir diğer 
nokta, öncelikli olarak hissedarlarına değil, hizmet verdikleri topluluklara hesap vermek durumunda olmalarıdır. 
Arthur C. Brooks Sosyal Girişimcilikle ilgili 7 mitin olduğunu ortaya koymuştur: 
• Sosyal Girişimcilik anti-ticari bir faaliyet. 
• Ticari girişimciliğin sosyal girişimcilikten farkı cimrilikten kaynaklanıyor. 
• Sosyal girişimcilik nonprofit statüsüne kaçar. 
• Sosyal girişimci doğuştandır, sonradan oluşmaz 
• Sosyal girişimci yolu olmayan biri. 
• Sosyal girişimci her zaman başarısız olur. 
• Sosyal girişimci kendini riske atmayı sever.  
 
Görüldüğü gibi yukarıda sayılan mitler sosyal girişimcilik hakkında düşünülen yanlış görüşlerdir. Vurgulamak 
istenilen nokta, sosyal girişimciliğin sadece kar amacı gütmeyen STKlar tarafından yürütülmeden her bir 
sektörde uygulanabildiğidir (Arthur C. Brooks: 2008). 
Sosyal girişimcilik terim olarak yeni ve sosyal inisiatiflerin boyut, hedef kitle ve ülkesine göre farklılık 
göstererek değişik olmasından dolayı herkes farklı anlamlar yüklemektedir. Bazılarına göre ticari olmayan ve 
kar amacı gütmeyen organizasyonlar ile, bazılarına göre ticaretle uğraşan şirketlerin sosyal sorumluluk 
faaliyetleriyle çağrışıtırılıyor. 
Martin ve Ostberg’e göre sosyal girişimciliğin temel farkı, sosyal hayatta bir dönüşüm yaratmaktır. Sosyal 
girişimciliği sosyal sorumluluktan farklı kılan temel unsur, girişimcinin motivasyon kaynağında yatmaktadır. 
Para için para harçamak mı, yoksa para ile alturist olmak mı?  
 
Sosyal sorumlulukla ilgili iki farklı görüşe sahip olan  akademik iki okul mevcuttur. Birincisi  Jerr Boschee 
temsilcisi olan okula göre, sosyal sorumluluk sosyal amaca ulaşmaya çalışan herhangi bir kişi tarafından 
gerçekelşebilir. Ona göre sosyal ve finansal refahlık oluşturmak sosyal girişimciler için aynı anlam taşır. 
Dolayısıyla değerlendirme kriteri olarak ticari faaliyetten kazanılan sosyal etki ve kar olması gerekir. İkinci 
okula göre sosyal girişimcilik STÖ’ler tarafından yürütülmeli ve ticaret onların sosyal amaçlarını yerine 
getirecek araç olması gerekir. Bu okulun baita gelen temsilcisi Gregory Dees kar getirecek faaliyetlerin sosyal 
girişimcilik alanının değer ve amaçlarına aykırı geldiğini iddia etmektedir. Gelir kaynağı olarak kamu, özel, 
şahsi, uluslararası kuruluşlar gibi kurumlardan yararlanılabilir. Dolayısıyla sosyal hayatı geliştirmek için gelir 
kaynakları amaç değildir, sadece araçtır. 
 
• Kırgızistan’da Sosyal Girişimcili ğin Durumu 

Kırgızistan’da yapılan çoğu araştırmalara göre, sosyal girişimcilik sadece Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 
yürütülen bir faaliyet olarak görülmektedir. Oysa ki sosyal girişimcilik yukarıda da belirlendiği gibi tüm sektörü 
kendine kapsayabilir. Elmira Şişkarayeva’nın ‘Kırgızistan Şartlarında Hayırsevercilik, Sosyal Sorumluluk ve 
Sosyal Girişimcilik’ adlı çalışmasında Kırgızistan’da sosyal girişimcilikle sadece STÖ değil ticari kurumların da 
çalışma alanlarından olması gerekmektedir. Özellikle bu kurumların ortaklaşa işbirliğinde bulunarak faaliyet 
yapmasınden bahsetmektedir. Oysa ki bugünkü duruma bakılacak olursa, STÖ ile ticari kurumlar biri birinden 
ayrı olarak devlet tarafından ihtiyaçları karşılanamayan alanlarda çalışmaktadırlar. Bunun en temel nedenleri de 
ticari kurumların STÖlerin faaliyet ve misyonlarından haberdar olmaması, faaliyet yönelimlerinden 
şüphelenmesi, güven artmaması, personelin sosyal girişimcilik veya sosyal sorumluluk konusunda bilgi 
derecesinin düşük olması vb. Başta gelmektedir. STÖler ise finansal kaynaklarının sabit olmadığı sürece ticari 
kurumlarla işbirliği yapması gerektiği farkına varmışlardır ve son yıllarda aktif olarak kendi etkinliklerine ticari 
kuruluşların da katılmasını sağlamaya gayret göstermektedirler. Aynı zamanda STÖler ticari kurumların tek 
başına bir sosyal alana odaklanarak ve o alanla ilgili geniş bilgiye sahip olmadan faaliyet göstererek sorunların 
çözülmesini sağlayamaz iddiasında bulunurlar.  
Kırgızistan’da STÖlerin finansal kaynaklarının sabit olarak mevcut olması için sosyal girişimcilikle ilgilenmeye 
yol açmıştır. Böylece Counterpart İnternational 2003-2005 yılları arasında 30dan fazla STÖ’ne teknik ve 
finansal altyapı sağlamıştır. Helvetas kurumu ise turizm alanını geliştirmek amacıyla yerel kurumlara destekte 
bulunmuştur. Hivos kurumu da STÖ tipindeki mikrofinans şirketlerinin gelişmesini desteklemiştir. Fakat STÖ 
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ve ticaretin biri birine uyuşmaması ve STÖ’nün doğasına aykırı geldiğini sivil sektörü iddia etmektedir.  
Sosyal girişimcilik ya da sosyal sorumlulukla hangi sektörün diğerlerinden daha çok faaliyet gösterdiği ile ilgili 
2010 yılında ‘El Pikir’ Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yapılmış olan araştırmada tespit edilmiştir. Bu 
araştırmanın sonuçlarına göre şöyle bir tablo ortaya çıkmıştıtr: 
• Altın üretici şirketler 

• GSM şirketleri 

• İçecek üreten şirketler 

• Uluslararası şirketler 

• Sivil Toplum Örgütleri 

• Finansal şirketler 

• Diğer: sigara ve bilgisayar donanımları üreten şirketler dahilinde 

Görüldüğü gibi yapılan anket soruşturması sonucunda Kırgızistan’da STÖ’lere göre ticari kurumların sosyal 
girişimcilik ile daha çok ilgilenmektedir. 
 
• Sosyal Girişimcili ğin Modelleri 
 
Sosyal girişimler pek çok ülkenin kendine özgü sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi koşullarına uygun olarak 
benimsenerek dünyaya yayılmıştır. Bu sebeple hiçbir sosyal girişim (amacı, hedef kitlesi, yöntemleri, kurumsal 
yapıları gibi konularda) bir diğerinin aynısı değildir. Yine de sosyal girişimler arasında benimsenmiş bazı 
modelleri tespit etmek mümkündür. 
1) Serbest piyasa koşullarında mal ve hizmet üreterek ticari bir girişim işlevi gören sosyal girişimler, bu 
faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri yine sosyal amaçlara yönlendirirler. Bu yöntemde söz konusu ticari 
faaliyet sosyal sorunla doğrudan ilişkili olabileceği gibi, aralarında hiçbir doğrudan bağlantı bulunmaması da 
mümkündür. 
Ayrıca ticari faaliyetlerinde yaratıcı, cesur ve girişimci bir ruhla hareket ederler.  Engellerin fırsata 
dönüştürüldüğü, çözüm odaklı ve deneysel faaliyetler ticari girişimlerin geleneksel yöntemlerinden çok daha 
karlı olabilmektedir. 
2) Sosyal girişimlerin izlediği bir diğer yöntem ise dezavantajlı gruplara (kadınlar, gençler, engelliler, azınlıklar, 
vb.) yönelik istihdam ve gelir getirici faaliyetler yaratarak birey ve toplulukların güçlendirilmesi ve 
kapasitelerinin artırılmasıdır. İlk yaklaşımın aksine bu yöntemde ticari faaliyetin kendisi bizzat sosyal değişim 
için etkin bir araç olarak görülmektedir. 
3) Mikro-kredi uygulamaları, iş yapma fikri olup, küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan yoksullara 
imkan verilmesini sağlamaktadır. Sadece güvene dayanan, teminatsız ve kefilsiz küçük sermaye şeklindeki 
mikro kredi, yoksulların kendi kendilerine yoksulluktan kurtulmaları için etkili bir strateji olarak görülmekte ve 
kavramın yaratıcısı Muhammed Yunus’un kurduğu Grameen Bankası başta olmak üzere pek çok kuruluş 
tarafından kullanılmaktadır. 
Paul Cheng ve Joe Ludlow’a göre Sosyal Girişimciliğin 3 modeli mevcuttur: 
Model Bir: (the ‘profit generator model’) Sosyal hayatı doğrudan etkilemeyen bir ticaretle uğraşarak kar elde 
etmek ve onun bir kısmını ya da tamamını sosyal hayatı doğrudan etkileyen faaliyete aktarmak.  
Model İki: (the ‘trade-off model’) Sosyal hayatı doğrudan etkileyen ticari faaliyete katılmak, ancak finansal gelir 
ve sosyal etki ortasında uzlaşma sağlamak. 
Model Üç: (the ‘lock-step model’) Sadece sosyal hayatı doğrudan etkileyen faaliyetlerle değil, aynı zamanda 
farklı  ticari faaliyetlerle uğraşarak finansal geliri sosyal etkiye bağlar. 
 
• Kırgızistan GSM şirketleri ve Sosyal Girişimcilik Anlayı şları 
 
Kırgızistan’da GSM şirketleri hizmetleri hızla gelişmekte ve her geçen gün büyüyen bir pazar olarak toplum 
hayatında önemli yere sahip olmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iletişimin sağlanmasında büyük 
katkıda bulunmakla birlikte toplumun kalkınmasında ve dönüşümünde de önemli katkı payına sahiptir.  
İlk GSM operatörü 1994 yılında hizmete başlamıştır. İkincisi de 1998 yılında kurulmuştur. Günümüzde ise 
Kırgızistan genelinde 7 GSM operatörü halka hizmet göstermektedir. Ancak halk tarafından özellikle üçü (Alfa 
Telecom (ТМ «Megacom»), Sky Mobile (ТМ «Beeline»), Nur Telecom (ТМ «O») tercih edilerek geniş kullanıma 
sahiptir. 2012 yılında GSM operatör hizmeti kullanıcıları sayısı % 13.9’a yükselerek 6.3 milyon abone sayısına 
ulaşmıştır. Nufüs sayısının 5.8 milyon olan Kırgızistan’da, bu kadar abone sayısının mevcut olması toplumun 
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iletişim hizmetine büyük ihtiyacının olduğu görülmektedi.  
• Alfa Telecom (ТМ «Megacom») 
2007 yılından itibaren sosyal sorumluluk etkinliklerini düzenlemek ve kordine etmek amacıyla özel bir kurul 
açmışlardır. Sosyal girişimcilik etkinliklerini kendi sitelerinde Hayırseverlik ve Sponsorluk olarak adlandırıp 
aşağıdaki ilkeleri öne tutmaktadır: 
• Desteklerin talep edilene ulaşması 
• Uzun süreli programların sistematik olarak gerçekleştirilmesi 
• Her bir desteğin yüksek düzeyde verimli olması 
• Destek programlarının topluma açık ve bilgilendirmenin aktif olması. 
Şirketin desteği altında ‘Nurmeeaysa’ aile tipindeki çocuk evi ve 5 toplumsal dernek: ‘Odnopolçane’, ‘Kırgız 
Leningrad Ablukacılar Topluluğu’, ‘ İyi kalpli güçler Birliği’, OZİV ve ‘K. C. Emektar ve Özürlüleri’ 
bulunmaktadır.  
Sponsorluk Etkinlikleri için Önemli Alanlar:  Profesyonel ve şahsi gelişme için gençlerin inisiatifleri, 
toplumsal hayatın eğitim ve kültürel açıdan  gelişmesi ve kalkınmasına yönelik sosyal özelliğe sahip olan 
inisiatifler, ulusal ve uluslararası boyuttaki sportif etkinlikler, devlet ve profil yapılarca sunulan inisiatifler vb.  
Hayırseverlik Etkinlikleri için Önemli Alanlar: Toplumsal Sağlık, Doğal Afetlerden zarar görenler, Tüzel 
kişiler tarafından düzenlenmesi planlanan etkinlikler.  
Uzun Süreli Sosyal Proje Alanları: Eğitim alanı (mektep ve üniversite öğrencileri, öğretmenler), Özürlüler, 
öksüzler ve savaş emektarları, Spor etkinlikleri.  
2012 yılında sponsorluk ve hayırseverlık etkinliklerine 18 milyon som bölünmüştür. Megabilim, Megafutbol, 
Megacom Allesi gibi uzun süreli sosyal sorumluluk kampanyalarına devam etmektedirler. 
• Sky Mobile (ТМ «Beeline») 
Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri şirketin global stratejisinin bir parçası olarak görülmektedir.  
Bu konuda şirketin aşağıda gösterilen ilkelere göre etkinlik göstermektedir: 
Önemlilik:  Sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere şirket ilk başta toplumsal ihtiyaç ve talepleri 
inceler, fikir liderleri, devlet temsilcileriyle görüşerek son derece önemli sosyal sorunlara çözüm bulmaktadır.  
Sistematiklik:  Geçmiş, bugünkü etkinliklerden ve yarınki etkilerden sorumluyuz. Ticari süreçte toplumsal 
sorumluluk yaklaşımı birleşmiştir. Sosyal stratejilerin gerçekleştirilmesinde tercih edilen alanlarda faaliyet 
göstermek. Şirketin sosyal faaliyetleri süreklidir.   
Açıklık:  Tüm sosyal etkinlikler topluma açıktır ve sürekli bilgiler yayımlanmaktadır. Aynı zamanda sosyal proje 
sahipleriyle de diyaloğa girmeye açık konumdadır.   
Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Temel Alanları: 
• GSM pazarında: Ekonomi kalkınması için yatırımlar. Şeffaflık, açıklık ve etik. Kaliteli hizmet sunmak: 
mobil bilginin artırılması, mobil etiket. Çalışma alanının sağlanması ve istihdam. 
•  Toplum: Eğitime destek. Ulusal değerlerin desteklenmesi. Korunmaya ihtiyacı olan toplumsal tabakanın 
desteklenmesi.  
• Çevre: Doğal kaynaklara ve çevreye özenle davranmak ve korumak. Mobil iletişimin insan sağlığına zararlı 
olup olmadığını incelemek. 
  
 2012 yılında sosyal strateji çerçevesinde hayırseverlik ve sponsorluk etkinliklerine 10 miyon 40 bin som 
ayrılmıştır. Bu ise 2010 yılına nazaran 1.5 kata büyümektedir.  
 
• Sonuç 
 
Devlet tarafından yeteri kadar ilgi duyulmayan, ihtiyaçları karşılanamayan alanlarda çağdaş kapitalist sistemin 
kurallarına uymak zorunda olan ve şiddetli rekabet ortamında bulunan şirketler sosyal girişimcilik çerçevesinde 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunarak kurumsal kültürünü pekiştirmekte ve ticari amaçlarına ulaşmakta 
puan kazanmaktadılar. Yönetimde bir stratejik yöntem olarak algılanmadan toplumsal hayatın vazgeçilmez bir 
parçası haline dönüştürmeye çalışılmaktadır. Kırgızistan genelinde sosyal girişimcilik hem STÖ hem de ticari 
kuruluşlar tarafından gerçekleşmektedir. Fakat bu iki kuruluşlar biri birinden ayrı olarak sosyal girişimciliği 
yerine getirmektedir. Özellikle ele alınan GSM operatörleri STÖ’ler ile hiç bir işbirliğinde bulunmadan, sosyal 
sorumluluk etkinliklerini sağlık, eğitim, kültür, ulusal değer, çevre, spor gibi alanlarda daha çok 
uygulamaktadırlar. İki şirket karşılaştırıldığında faaliyet göstedikleri alan aynı olup, biri birini taklit etmektedir.  
Ayrıca sosyal girişimcilik sosyal sorumluluk olarak algılanmaktadır. 
Paul Cheng ve Joe Ludlow’un sosyal girişimcilik modellerinden Model Bir (the ‘profit generator model’) 
Kırgızistan ticari kurumlarına, özellikle de GSM operatörlerinin sosyal girişimcilik faaliyetine uygun olarak 
görülmektedir. Yapılan etkinlikler toplum tarafından olumlu karşılanmaktadır, ancak böylesi faaliyetlerden daha 
çok haberdar olmak ve medyanın bu faaliyetlerin propagandasına daha çok katılmasını isterler.  
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Введение 

Знания являются ключевым элементом развития компании в современных условиях. Способность 
организации эффективно их использовать определяет уровень управления знаниями. Теория фирмы, 
основанная на знаниях,  рассматривает их как элемент, способствующий её дальнейшему развитию, при 
котором знания становятся компетенцией компании (Hong et al., 2005). Поскольку знания являются 
ключевой компетенцией организации, их роль в компаниях малого и среднего бизнеса возрастает и 
становится стратегической.  В современных условиях предприятиям малого и среднего бизнеса 
необходимо использовать доступные знания как возможность для внедрения новшеств и инноваций. В 
первую очередь, компаниям малого и среднего бизнеса необходимо использовать знания сотрудников 
(Nonaka & Takeuchi, 1995), а именно способствовать их созданию. Знания в организации должны быть 
передаваемыми, т.е. способность передавать знания влияет на создание единой целостной системы, 
которая формирует знания как компетенцию. 

Управление знаниями 

Управление знаниями необходимо для достижения устойчивого развития компания. Знания каждого 
работника компании влияют на создание и интеграцию знаний всей организации, которые являются 
ресурсом для конкурентного преимущества. Изначально, под управлением знаниями понимался процесс 
системного подхода к структурированию, управлению и распространению знаний в организации для 
более быстрого и успешного применения этих знаний в организации. При этом, знания представляли 
собой навыки, опыт, компетенции, идеи и инновации сотрудников, способные создать более 
эффективную организацию. Управление знаниями является интегрированным подходом для создания, 
сохранения, доступа и использования интеллектуальных активов компании (Grant,1996). Davenport & 
Prusak (1998)  утверждают, что управление знаниями может быть за счет эффективного использования 
уже известных знаний организации. В то же время, знания способны развиваться в компании благодаря 
созданию системы, когда они могут легко генерироваться в культуре организации, способствующей 
этому процессу. Yang (2010) определил основную цель управления знаниями как «использование знаний 
для создания преимуществ компании». 
 
В настоящее время большое внимание уделяется не только созданию, но и удержанию знаний в 
организации. Klobas (1997) отметил, что знания доступны только работникам компании, поэтому важно 
их сохранить.  Управление знаниями  улучшает условия для стратегических действий через определение 
знаний внутри организации и во внешней среде (Curren et al., 1992). Менеджеры должны знать слабые и 
сильные стороны конкурентов, стратегию конкурентов и ожидания потребителей. Эта информация 
способствуют формированию знаний предприятия о внешней среде. Помимо этого, возможно 
использование внутренних ресурсов, например, внутреннего аудита для повышения уровня управления 
знаниями и определения инновационной способности предприятия.  
В условиях неопределенности, управление знаниями позволяет компаниям малого и среднего бизнеса 
использовать максимально свои интеллектуальный капитал  (Carneiro, 2000). Работники обладают 
знаниями, которые способны повлиять на своевременное реагирование на негативные изменения. 

Инновации и управление знаниями 

Инновации на предприятиях малого и среднего бизнеса включают поиск, развитие новых технологий, 
технологических процессов для эффективного функционирования. Также инновации выступают в 
качестве попыток компании инвестировать в организационные знания и знания работников. Если 
управление знаниями положительно влияет на инновации, то инвестиции в разработку новых знаний 
поможет компании приобрести конкурентное преимущество. Для достижения наилучших 
стратегических результатов, компании должны быть ориентированы на сочетание инноваций и 
конкурентных возможностей.  Harari (1994) выявил, что компании, которые способны стимулировать и 
улучшать знания своих сотрудников, наиболее успешны во внедрении инноваций. В современном 
подходе управлением компанией,  знания работника, а не финансовые ресурсы, являются элементом 
способным улучшить положение компании на рынке.  
 
Существует множество факторов, которые определяют роль интеллектуального капитала в организации. 
Carneiro (2000) отмечает, что инновации и конкурентоспособность могут быть функциями управления 
знаниями, поскольку множество факторов обеспечивают связь между ними, в особенности 
индивидуальные характеристики каждого работника,  и факторы, влияющие на его индивидуальное 
развитие в компании. К индивидуальным характеристикам относятся ценности,  уровень 
образованности, креативность,  инновационность (Eagly & Chaiken, 1993). Важным фактором является 
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инновационность, потому что именно это влияет на предпосылки развития. В то же время,  креативность 
самих работников  влияет на инновации в организации. Индивидуальное развитие сотрудников 
рассматривается как их профессиональный опыт. Для этой цели, на предприятиях малого и среднего 
бизнеса необходимо улучшать условия для получения новых знаний через внутреннюю мотивацию. Это 
позволит повысить вклад каждого работника в развитие компании. 

Управление знаниями – стратегический фактор развития предприятия 

Управление знаниями и стратегический менеджмент компании являются системной, интегрированной и 
спланированной деятельностью, направленной на повышение эффективности интеллектуального 
капитала предприятия.  
В такой системе обмен знаниями использует их наиболее эффективно для создания инноваций (Brachos 
et al.,2007).  Компании создают условия для вовлечения своих сотрудников в процесс постоянного 
обновления знаний, поскольку это стратегически воздействует на способность компании быстро 
реагировать на изменения во внешней среде. Возможность представить на рынок инновации и сохранить 
конкурентное преимущество – стратегические инструменты организации для конкурентной борьбы. 
Стратегически важным является создания единой системы знаний внутри самой организации, а также с 
конкурентами и потребителями для быстрого реагирования на изменения во внутренней и внешней 
среде. 
  

Заключение 

Управление знаниями становится обязательным фактором, влияющим на конкурентоспособность и 
способствующим развитию компании в современных условиях. Эффективное использование доступных 
знаний и преобразование их в новые позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса внедрять 
инновации в свою деятельность.  Управление знаниями является стратегически важным элементом в 
деятельности компании в современных условиях конкурентной борьбы на рынке. 
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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı “Araştırma ve Geliştirme” (AR-GE) giderlerinin firma karlılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. 
Çalışmada Borsa İstanbul’da (BIST) Ulusal Endeks’te hisse senetleri işlem gören 173 firmanın 2008-2011 yıllarına ait 
verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak muhasebe temelli performans göstergesi “Varlık Karlılığı” 
(ROA) ve “Öz Sermaye Karlılığı” (ROE) kullanılmıştır. Ampirik analizlerde çoklu regresyon ve t-testi yöntemleri ile 
tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda AR-GE harcamalarının artmasınin firmaların karlılıklarını 
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Karlılık, Finansal Performans 
 

 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate the influence of "Research and Development" (R&D) expenses on firm 
profitability. The study uses data belonging to 173 firms which are traded in Borsa Istanbul (BIST) in the period of 2008-
2011. The independent variables used in the study consist of Return on Assets" (ROA) and "Return on Equity" (ROE) which 
are accounting based performance indicators. Empirical analyses contain multiple regression and t-test methods as well as 
descriptive statistics. The result of the conducted analysis showed that the increase in R&D expenses influences profitability 
of the firms in a positive way. 
 
Key Words:  Research and Development Expenses, Profitability, Financial Performance 
 
1.Giri ş 

Küreselleşen dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme, yenilik üretilme miktarı ile ilişkilendirilmektedir. 
Teknolojik anlamda ileri olan ekonomiler gelişmiş ülkeler olarak görülmekte ve söz konusu ülkeler dünya 
ekonomileri ile rekabet edebilme imkânına sahiptirler. Türkiye, AR-GE göstergeleri bakımından gelişmiş 
ülkelere nazaran çok yetersiz kalmaktadır (Ünal ve Seçilmiş, 2013: 12).  
AR-GE, firmaların günümüz tüketicisinin sorunlarını ya da ihtiyaçlarını iyi belirleyerek bu doğrultuda 
araştırmalar yapıp uygun yeni ürün ya da hizmetin elde edilmesini hedef almaktadır. AR-GE ile daha önce 
benzeri olmayan bir ürün/hizmet ya da benzer işi yapan bir ürün/hizmetin geliştirilmi ş hali ortaya çıkacaktır. Bu 
yeni ürün/hizmet piyasaya sunulacak; yarattığı farklılık ile tüketicinin ilgisini çekecek; ithalat ve ihracatları 
gerçekleşecek, kâr sağlayacak, istihdam sağlayacak ve küresel piyasada firmanın rekabet gücünü yükseltecektir 
(Erkek, 2011). Kendilerini yenileyemeyen ve teknolojiye ayak uyduramayan firmalar, serbest rekabet ortamının 
dışında kalmakta ve ticari yatırımlarını sona erdirmektedirler. Kendilerini yenilemek veya geliştirmek isteyen 
firmalar ise ARGE faaliyetlerine büyük önem vermektedirler. Yeni teknolojileri yaratmak ve/veya mevcut 
teknoloji seviyesine yetişmek isteyen firmalar, bünyelerinde kurdukları AR-GE bölümleri vasıtasıyla söz konusu 
hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar (Saban ve Genç, 2005: 123). 
Bilim ve teknoloji temeline dayalı olan yeni ekonomik anlayışta AR-GE, firmaların rekabet üstünlüğü veya 
avantajı sağlayarak, karlı bir şekilde faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli bir koşul durumuna gelmiştir 
(Ünal ve Seçilmiş, 2013: 12). Araştırmalar AR-GE harcamalarının firmaların verimliliği, büyümesi ve uzun 
vadede performansı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. AR-GE harcamaları genel itibariyle firma 
performansı üzerinde pozitif bir etki yapmaktadır. Ancak AR-GE harcamalarının bulunması veya artması 
firmanın değerinin veya performansının artıracağının garantisini vermez (Yeh vd., 2010: 389). 
Bu çalışmanın amacı “Araştırma ve Geliştirme” (AR-GE) giderlerinin firma karlılığı üzerindeki etkisini 
araştırmaktır. Çalışmada Borsa İstanbul’da (BIST) hisse senetleri işlem gören 173 firmanın 2008-2011 yıllarına 
ait verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak muhasebe temelli performans göstergesi 
“Varlık Karlılı ğı” (ROA) ve “Öz Sermaye Karlılığı” (ROE) kullanılmıştır. Ampirik analizlerde çoklu regresyon 
ve t-testi yöntemleri ile tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. 
Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra ikinci bölümde AR-GE harcamalarının firma değeri, 
performansı ve karlılığı üzerindeki etkisini ölçen çalışmalardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde bağımlı ve 
bağımsız değişkenler tanıtılarak, çalışmanın metodolojisi ve modeli açıklanmıştır. Dördüncü bölümde çoklu 
regresyon modelinin sonuçları yer almaktadır. Son bölümde ise araştırmanın genel bir değerlendirilmesi 
yapılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Konuya ilişkin literatür taramasında Araştırma ve Geliştirme giderleri ile firma değeri, finansal performans, 
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karlılık, risklilik ve satışlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında AR-GE 
harcamalarının firmalar üzerinde olumlu yönde bir etki yaptığı gözlenmiştir. Söz konusu çalışmalar aşağıda 
özetlenmiştir. 
 
Ben-Zion (1978) AR-GE harcamalarının piyasa performansı üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma 
sonucunda AR-GE harcamaları ile firmaların piyasa değeri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
ili şki tespit edilmiştir. Hirschey (1982), Hirschey ve Weygandt (1985), Cockburn ve Griliches (1988), Hall 
(1993), Chauvin ve Hirschey (1993) gibi yazarlar firmaların AR-GE giderleri ile piyasa performansı arasındaki 
ili şkiyi incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda ARGE harcamalarının hem piyasa değerine hem de tobin’s q 
oranına (piyasa değeri/defter değeri oranına) pozitif bir etki yaptığını belirlemişlerdir. Lev ve Zarowin (1998) ise 
AR-GE harcamaları ile firma değeri ve riskliliği arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Gerçekleştirilen analiz 
sonucunda ARGE harcamaları ile firma değeri arasında pozitif bir ilişki; buna karşın risklilik ile AR-GE 
harcamaları arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde Al-Horani vd. (2003) AR-GE 
harcamalarının firmaların piyasa performansına etkisini araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre; AR-GE 
harcamaları ile piyasa performansı arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Hanel ve Pierre 
(2002) ise Kanada ‘da faaliyette bulunan firmaların AR-GE politikalarının karlılık üzerindeki etkisini 
incelemişlerdir. Ampirik analiz sonuçlarına göre; AR-GE harcamaları karlılık üzerinde pozitif bir etki 
yaratmaktadır. 
Öztürk (2008) 2002-2006 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde İMKB'de işlem gören ve Araştırma-Geliştirme 
(AR-GE) yatırımı yapan firmaların AR-GE yatırımlarının firma değeri üzerindeki etkisini tespit etmiştir. 
Çalışma sonucunda AR-GE yatırımlarının, firma değeri üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü 
etkileri olduğu belirlenmiştir. Karacaer vd. (2009) Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin firma performansı 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 2005-2006 yılarını kapsayan çalışmalarının sonucunda AR-GE harcamaları 
ile firma performans göstergeleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler belirlemişlerdir. Ayrıca 
AR-GE faaliyetlerinde bulunan firmaların; daha karlı, daha büyük ve daha fazla personele sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde Sharma (2012) 1994-2006 yılları arasında Hindistan’da ilaç sektöründe bulunan 
firmaların AR-GE harcamalarının performans üzerindeki etkisini belirlemiştir. Çalışma neticesinde AR-GE 
harcamaları ile firmaların performansı arasında pozitif bir ili şkinin varlığını ortaya koymuşlardır. Buna karşın 
Ahmed ve Jinan (2011) Avusturalya’da faaliyette bulunan firmaların AR-GE harcamaları ile firma performansı 
arasındaki ilişkiyi araştırmışladır. Yapılan analiz sonucunda performans ile AR-GE yatırımları arasındaki 
ili şkinin doğrusal olmadığını belirlemişlerdir. 

3. Veri, Değişkenler Ve Metodoloji 

Bu çalışmanın amacı, AR-GE harcamalarının firma karlılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada Borsa 
İstanbul’da (BIST) Ulusal Endeks’te hisse senetleri işlem gören 173 firmanın 2008-2011 yıllarına ait 
verilerinden yararlanılmıştır. Finans sektöründe yer alan firmalar, mali yapılarının farklı olmasından dolayı 
analize dahil edilmemiştir. Araştırmada kullanılan tüm veriler BIST resmi internet sitesinden elde edilmiştir. 
Ampirik analizlerde çoklu regresyon ve t-testi yöntemleri kullanılmıştır. Örneklemin hata terimleri arasında 
birinci dereceden oto-korelasyon olup olmadığını test etmek için Durbin-Watson d istatistiği kullanılmıştır. 
Ayrıca çoklu bağlantının saptanması için varyans artış faktör (VIF=Variance Inflation Factors) yönteminden 
yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1. Analizlerde Kullanılan Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

Değişkenler Tanımlamalar 
Bağımlı Değişkenler  
Varlık Karlılığı (ROA) Net Kar/Toplam Varlıklar 
Öz Sermaye Karlılığı (ROE) Net Kar/Toplam Öz Sermaye 
Temel Bağımsız Değişken  
AR-GE Seviyesi 1 (AR-GE) AR-GE Giderleri/Toplam Satışlar 
Kontrol Değişkenler  
Borç Seviyesi (KALDIRAÇ) Toplam Borçlar/Toplam Öz Sermaye 
Satış seviyesi (SATIŞ) Toplam Satışların Logaritması 
Likidite seviyesi (CARİ) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 

Tablo 1’de tanıtılan bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak ve literatürde yer alan çalışmalar; Hirschey 
(1982); Hirschey ve Weygandt (1985); Cockburn ve Griliches (1988); Hall (1993); Chauvin ve Hirschey (1993); 
Hanel ve Pierre (2002); Al-Horani vd. (2003); Karacaer vd. (2009); Sharma (2012); esas alınarak aşağıdaki 
regresyon modelleri ve hipotezler geliştirilmi ştir. 
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Model I: (ROA)it= βit+ β2 ARGEit + β3 KALDIRAÇit + β4 SATIŞit+ β5 CARİit +eit 

Model II: (ROE)it= βit+ β2 ARGEit + β3 KALDIRAÇit + β4 SATIŞit+ β5 CARİit +eit 

H1: Araştırma Geliştirme harcamaları ile ROA arasında pozitif bir ilişki vardır. 
H2: Araştırma Geliştirme harcamaları ile ROE arasında pozitif bir ilişki vardır. 
 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistik 

DEĞİŞKEN  GÖZLEM 
SAYISI  ORTALAMA  ST. HATA  M İNUMUM  MAX İMUM  

ROA 692 0,03 0,09 -0,5325 0,5325 
ROE 692 0,01 0,44 0,06 29,95 

AR-GE 692 0,007 0,03 0,00 0,63 
KALDIRAÇ  692 1,45 3,30 -31,34 38,45 

CARİ 692 2,42 2,83 0,07 29,95 
SATIŞ 692 19,55 1,84 11,72 24,97 

 

Tablo 2’de analizlerde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistik sonuçları 
gösterilmiştir. Tablo 2’den görüldüğü gibi BIST’te yer alan ve analiz kapsamında incelenen firmaların ortalama 
ROA’sı %3, ROE’si %1 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca satışlar içerisindeki AR-GE payı ortalama %0,7 
belirlenmiştir. Türkiye açısından AR-GE harcamalarının yetersiz oranda olduğu söylenebilir. 

4. Bulgular 

Tablo 3’te analizlerde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin t-testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 
3’te firmalar; AR-GE harcamaları yapanlar ve AR-GE harcamaları yapmayanlar olarak iki gruba ayrılmış ve 
dolayısıyla bahsedilen iki grubun finansal oranları arasında bir farklılığın olup olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 3. AR-GE Harcaması Yapanların ve Yapmayanların Karşılaştırılması 

 
***, ** ve * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi BIST’te Ulusal Endeks’te bulunan ve analiz kapsamında incelenen firmalardan 2008-
2011 yılları arasında 82 firma AR-GE harcamaları yapmış ve 91 firma AR-GE harcaması yapmamıştır. 2008-
2011 yılları arasında AR-GE harcamaları yapan firmaların ortalama ROA ve ROE oranları sırasıyla % 3,4 ve % 
4,3 olarak, AR-GE harcamaları yapmayan firmaların ise % 2,5 ve -% 1,8 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 
yıllar arasında AR-GE harcamaları yapan firmaların karlılık göstergeleri daha yüksektir. Bununla birlikte AR-
GE harcamaları yapan firmaların toplam satışları AR-GE harcamaları yapmayan firmalara göre daha yüksektir. 
Bu durumda AR-GE harcamalarının firmaların karlılığına ve satışlarına olumlu yönde etki yaptığı söylenebilir.  

Tablo 4. Tüm Firmalar Açısından Regresyon Analizi Sonuçları 
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 MODEL I 
ROA 

MODEL II 
ROE 

Eş Doğrusallık 
İstatistikleri  

Tolerans VIF  

Sabit  
-- (-8,365)***  

 
-- (-5,712)***  

-- -- 

AR-GE ,019 (0,545)* ,034 (1,141)*  ,969 1,032 
KALDIRAÇ  -,142 (-4,164) -,608 (-20,40)***  ,970 1,031 

CARİ ,416 (11,783)***  ,075 (2,414)**  ,901 1,110 
SATIŞ ,305 (8,646)***  ,203 (6,575)***  ,899 1,112 

F-İstatistik 
51,643 

 
118,904 

 
 

Düz.R2 ,227 ,406 
Gözlem Sayısı 692 692 

Durbin-
Watson D 1,860 1,881 

***, ** ve * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 
 
 
Tablo 4’e göre çoklu regresyon modelinin sonuçları matematiksel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir: 
 

Model I: (ROA)it= βit+ (,019) ARGEit + (-,142) KALDIRAÇit + (,305) SATIŞit+ (,416) CARİit +eit 

Model II: (ROE)it= βit+ (,034) ARGEit + (-,608) KALDIRAÇit + (,203) SATIŞit+ (,075) CARİit +eit 

 

Tablo 4’te firmaların AR-GE harcamaları ile muhasebe esaslı performans göstergeleri olan 

ROA ve ROE arasındaki ilişkiyi gösteren çoklu regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Söz konusu 
regresyon modeline örneklemin tamamı; AR-GE harcaması yapan ve yapmayan toplam 173 firma dahil 
edilmiştir. Model I ve Model II incelendiğinde AR-GE temel bağımsız değişkeni firmaların karlılığı (ROA ve 
ROE) üzerinde etkilidir. Başka bir ifade ile firmaların AR-GE harcamaları arttıkça karlılıkları da artmaktadır. 
Kontrol değişkenleri CARİ ve SATIŞ ile ROA ve ROE arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler 
tespit edilmiştir. Yani firmaların kısa vadeli borç ödeme gücü ve satışları arttıkça karlılıkları da artmaktadır. 
Diğer kontrol değişkeni KALDIRAÇ oranı ile her iki modelde negatif bir ilişki söz konusudur. 

Tablo 5. AR-GE Harcamaları Yapan Firmalar Açısından Regresyon Analizi Sonuçları 

 MODEL I 
ROA 

MODEL II 
ROE 

Eş Doğrusallık 
İstatistikleri  

Tolerans VIF  

Sabit  
-- (-7,002)***  

 
-- (-5,034)***  

-- -- 

AR-GE ,009 (0,184) ,058 (1,120)*  ,869 1,151 
KALDIRAÇ  -,105 (-2,256)**  -,413 (-8,407)***  ,969 1,032 

CARİ ,552 (11,290)***  ,165 (3,184)***  ,872 1,147 
SATIŞ ,356 (6,962)***  ,290 (5,362)***  ,798 1,254 

F-İstatistik 
38,862 

 
25,843 

 
 

Düz.R2 ,316 ,233 
Gözlem Sayısı 328 328 

Durbin-
Watson D 1,900 1,937 

***, ** ve * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 5’e göre çoklu regresyon modelinin sonuçları matematiksel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

Model I: (ROA)it= βit+ (,009) ARGEit + (-,105) KALDIRAÇit + (,356) SATIŞit+ (,552) CARİit +eit 
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Model II: (ROE)it= βit+ (,058) ARGEit + (-,413) KALDIRAÇit + (,290) SATIŞit+ (,165) CARİit
 +eit 

Tablo 5’te AR-GE harcamaları ile ROA ve ROE arasındaki ilişkiyi gösteren çoklu regresyon analizi sonuçları 
yer almaktadır. Tablo 5’te 2008-2011 yılları arasında AR-GE harcamaları yapan 82 firma analize dâhil 
edilmiştir. AR-GE harcamaları yapan firmalar (Tablo 5) açısından regresyon sonuçları incelendiğinde Tablo 4 te 
belırtılen sonuclara benzer sonuçların olduğu görülmektedir. Tablo 5’tekı degerler incelendiğinde temel 
bağımsız değişken olan AR-GE harcamaları ile firmaların karlılığı (ROA ve ROE) arasında pozitif bir ilişki 
mevcuttur. ROE ile AR-GE arasında istatistiksel olarak anlamlı buna karşın; ROA ile AR-GE arasında ise 
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki görülmektedir. Ancak AR-GE ile (β= ,009) ROA arasındaki ilişki 
anlamlı olmasa da ilişkinin pozitif olması önemli bir sonuç olarak değerlendirilebilir. . Sonuç olarak çalışmanın 
hipotezleri (H1 ve H2) kabul edilmektedir. 
Modelde Durbin-Watson d istatistiği kullanılarak, birinci dereceden oto-korelasyon olup olmadığı test edilmiştir. 
Durbin-Watson d istatistiği genellikle 1,5 ile 2,5 arasında oto-korelasyon olmadığını göstermektedir (Bkz. 
Kalaycı, 2009: 267). Çoklu bağlantı problemini test etmek ve regresyon modelinin sonuçlarını desteklemek için 
ise Varyans Artış Faktörü (VIF-Variance Inflation Factor) kullanılmaktadır. VIF değerinin 10’un altında olduğu 
ve tolerans değerinin ise 0’a çok yakın olmadığı durumlar modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı 
anlamına gelir (Gujarati, 1995). Regresyon modellerinin VIF ve tolerans değerleri oldukça iyidir. Modelde çoklu 
doğrusal bağlantı sorunu ve oto-korelasyon yoktur. Bu durum modelin sağlamlığını ve güvenirliliğini 
göstermektedir. 
 
5. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı AR-GE harcamalarının firma karlılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada Borsa 
İstanbul’da (BIST) Ulusal Endeks’te hisse senetleri işlem gören 173 firmanın 2008-2011 yıllarına ait 
verilerinden yararlanılmıştır. Finans sektöründe yer alan firmalar, mali yapılarının farklı olmasından dolayı 
analize dahil edilmemiştir. Araştırmada kullanılan tüm veriler BIST resmi internet sitesinden elde edilmiştir. 
Ampirik analizlerde çoklu regresyon ve t-testi yöntemleri kullanılmıştır. 
 
Araştırmada firmalar; AR-GE harcamaları yapanlar ve AR-GE harcamaları yapmayanlar olarak iki gruba 
ayrılmış ve söz konusu iki grubun finansal oranları arasında bir farklılığın olup olmadığı t-testi yardımıyla 
belirlenmiştir. BIST’te Ulusal Endeks’te hisseleri işlem gören ve analiz kapsamında incelenen firmalardan 2008-
2011 yılları arasında 82 firma AR-GE harcamaları yapmış ve 91 firma AR-GE harcaması yapmamıştır. AR-GE 
harcamaları yapan firmaların ortalama ROA ve ROE oranları sırasıyla %3,4 ve %4,3 olarak, AR-GE harcamaları 
yapmayan firmaların ise %2,5 ve -%1,8 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu yıllar arasında AR-GE harcamaları 
yapan firmaların karlılık göstergeleri daha yüksektir. Bu durumda AR-GE harcamalarının firmaların karlılığına 
ve satışlarına olumlu yönde etki yaptığı söylenebilir.  
 
Analizlerde tüm örneklem ile (AR-GE harcamaları yapan ve yapmayan firmalar) ve sadece AR-GE harcamaları 
yapan firmalar açısından iki regresyon modeli geliştirilmi ştir. İki modelde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
ARGE harcamaları ile hem öz sermaye karlılığı hem de varlık karlılığı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 
Başka bir ifade ile firmaların AR-GE harcamalarının artması ile karlılıkları da artmaktadır. Sonuç itibariyle 
çalışmanın hipotezleri kabul edilmektedir. 
 
Küreselleşme ve teknolojide yaşanan çok önemli gelişmeler firmaları bazı değişimlere zorlamıştır. Günümüzde 
firmaların yaratıcı ve yenilikçi ürünleri hızlı bir şekilde müşterilerine sunmaları gerekmektedir. Ayrıca 
firmaların yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için sürekli kendilerini geliştirmeleri ve değiştirmeleri de 
gerekmektedir. Tüm bu yeniliklerin olabilmesi ve rekabet gücünün artabilmesi firmaların AR-GE yatırımlarına 
gereken önemi vermesiyle mümkün olacaktır. 
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Abstract 

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve ülkelerearası ticaret engellerinin kaldırılması gibi gelişmeler sonucunda, ulusal 
sınırların ötesinde faaliyet gösteren işletmelerin sayısı hızla artmıştır. Uluslararasılaşan bu işletmelerin yaş, büyüklük, 
kaynak, yöntem açısından farklı özelliklere sahip olması değişik yaklaşımlarla ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada 
uluslararası girişimciliğin gelişimine katkı sağlayan Aşama yaklaşımları, Küresel doğanlar yaklaşımı, Ağ yaklaşımı ve 
Uluslararası girişimcilik yaklaşımı olmak üzere başlıca dört yaklaşım değerlendirilmiştir.  
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Uluslararası girişimcilik kapsam bakımından çok geniş alana yayılmış olarak karşımıza çıkar. Uluslararası 
girişimcilik, özellikle Girişimcilik ve Uluslararası işletmecilik gibi çok disiplinli iki bilim dalının bileşiminden 
oluşmaktadır. Bunlardan uluslararası işletmecilik genellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli 
veya çok uluslu şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konularına ağırlık verirken, uluslararası girişimcilik 
uluslararası pazarlarla ilgili yeni iş fikirlerinin yaratılması ve çevresel fırsatların değerlendirilmesinde gösterilen 
girişimcilik davranışları konularına odaklanmaktadır.  
Disiplinler arası bir konu olan uluslararası girişimciliğin incelenmesinde uluslararası işletmecilik, girişimcilik, 
stratejik yönetim, ekonomi, psikoloji, finans, pazarlama ve sosyoloji teorileri ve yaklaşımlarından 
yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın önemi, nispeten yeni sayılabilecek bir disiplin olan uluslararası 
girişimciliğin gelişimine önderlik eden yaklaşımları değerlendirmeye almış olmasıdır. Bu yaklaşımlar sırasıyla 
Aşama yaklaşımları, Küresel doğanlar yaklaşımı, Ağ yaklaşımı ve Uluslararası girişimcilik yaklaşımıdır.  

• Aşama yaklaşımları  

Aşama yaklaşımları işletmelerin belli aşamaları sırasıyla geçerek uluslararasılaştıklarını savunmaktadır. Bu 
görüşü savunan iki temel model bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Johanson, Vahlne ve Wiedersheim–Paul 
tarafından geliştirilen “Uppsala Modeli”, diğeri ise, Bilkey, Tesar, Çavuşgil, Czinkota ve Reid’ın öncülük ettiği 
“Yenilikçi Modeller”dir. 

• Uppsala modeli 
 
Uluslararasılaşma sürecinin aşamalı olarak gerçekleştirildi ği görüşü ilk olarak Johanson ve Wiedersheim–Paul 
(1975) tarafından ortaya atılmıştır[1]. İşletmelerin önce iç pazarda geliştiğini ve daha sonra aşamalı olarak 
uluslararasılaştığını savunan bu görüşe göre, uluslararasılaşma önündeki en önemli engeller bilgi ve kaynak 
eksikliğidir. İşletmelerin bilgi eksikliği ve belirsizliği azaltmak eğilimleri sebebiyle manevi mesafe bakımından 
daha yakın ve iç pazarla benzer iş özellikleri sergileyen ülkelere ihracat yaparak uluslararasılaşmaya başladıkları 
varsayılmaktadır. Burada, manevi mesafe derken firma ile pazar arasındaki bilgi akışının engellenmesine neden 
olan dil, eğitim, kültür, politik yapı, endüstriyel gelişmişlik düzeyi gibi faktörler kastedilmektedir[2]. Ancak, 
iletişim sistemlerinin, ticaretin gelişmesi ve toplumsal değişimin sonucu olarak manevi mesafe de değişmektedir.  
Dört İsveç firması üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, işletmelerin uluslararasılaşırken dört farklı aşamadan 
geçtikleri belirtilmektedir. Bu aşamalar;  
• Düzenli ihracat faaliyetinin olmadığı aşama,   
• Bağımsız aracılar vasıtasıyla ihracatın yapıldığı aşama , 
• Sınır ötesi satış için bir yan işletmenin (bağlı ortaklığın) oluşturulduğu aşama,  
• Sınır ötesi üretim biriminin kurulduğu aşamadır. 
Johanson ve Wiedersheim-Paul, aşamaların bu şekilde ardı ardına sıralanmasını “gerçekleşme zinciri” olarak 
adlandırmış ve işletmelerin uluslararasılaşmasının bu zincire göre gelişeceğini varsaymıştır. Ancak, bazı 
pazarların kaynak gerektiren aşamalar için yeterince büyük olmadığı durumlarda ve bazı işletmelerin de diğer 
pazarlardan yoğun bir deneyim kazanmaları durumunda zincirde zıplamalar yapılabileceği belirtilmiştir. 
Uluslararasılaşma düzeyinin artan bir seyir izlemesi Johanson ve Vahlne’nin (1977) daha dinamik bir model 
geliştirmelerine neden olmuştur. “Uppsala Modeli” olarak adlandırılan bu modele göre, uluslararasılaşma 
işletmenin kullanacağı kaynaklar, pazara katılım ile pazar ve faaliyet bilgisi arasındaki ilişkilerin bir 
fonksiyonudur[3]. Buna göre, işletmenin dış pazar ve faaliyetler konusunda bilgi eksikliği pazara katılımı 
engelleyen en büyük unsur olarak görülmekte ve bilginin de ancak bu pazarlardaki faaliyetlerden kazanılan 
deneyim sonucu geliştirilebileceği belirtilmektedir. Pazara katılım ve pazar bilgisi hem pazara katılma kararını 
hem de mevcut faaliyetlerin şeklini etkilerken, bunlar da pazar bilgisi ve pazara katılımı döngüsel olarak 
etkilemektedir.  
Bu modelde, pazara katılımın üzerinde durulmasının nedeni pazara katılımın işletmenin algıladığı risk ve 
fırsatları etkileyeceği varsayımıdır. Belirli bir pazar bölgesi için oluşturulmuş kaynaklar, o pazara katılım olarak 
kabul edilmektedir. İşletme ve çevresindeki değişimler yeni sorunların ve fırsatların doğmasına neden olmakta, 
bu sorun ve fırsatlar da ancak pazar bilgisi ve deneyimi olanlar tarafından farkedilebilmektedir. İçinde bulunulan 
pazar konusunda edinilen deneyimsel bilgi ne kadar fazla olursa, dış pazar hakkında algılanan risk derecesi o 
düzeyde az olacak ve pazara katılım da artacaktır. Sonuç olarak, kaynak, bilgi ve deneyim eksikliği 
uluslararasılaşmanın yavaş ve aşamalı olarak gerçekleşmesine neden olmaktadır. 

• Yenilikçi modeller 
 
Uppsala modeli temel alınarak geliştirilen Yenilikçi Modeller (Bilkey ve Tesar, 1977; Çavuşgil, 1980; Reid, 
1981; Czinkota, 1982), benzer şekilde uluslararasılaşmayı aşamalı olarak gelişen bir süreç olarak görmektedir. 
Ancak, uluslararasılaşmada kaynak katılımı ve dış pazar bilgisine odaklanma yerine, işletmenin bir dizi öğrenme 
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aşamaları sonucu aldığı uluslararasılaşma kararını firma için bir yenilik olarak kabul etmektedirler[4]. Yenilikçi 
modellerin temelde savundukları noktalar aynı olmakla beraber, aşamaların sayısı ve tanımları itibariyle farklılık 
göstermektedir. Örneğin; Bilkey ve Tesar[5] ve Czinkota’nın[6] 6 aşamalı modellerinde yönetimin ihracat ile 
ilgilenmediğini belirten 1.aşama, Çavuşgil[7] ve Reid’in[8] 5 aşamalı modellerinde işletmenin sadece iç pazara 
yöneldiği ve ihracatın farkında olunduğu şeklinde tanımlanmıştır.  
Aşama yaklaşımları uluslararasılaşma üzerine yapılan birçok teorik ve ampirik çalışmada sıkça kullanılmış ve 
benimsenmiştir. Hatta, hükümetlerin ihracat destek programları bile aşama yaklaşımlarına dayanılarak 
hazırlanmıştır[9]. Ancak, aşama yaklaşımlarının ortaya atılmasından sonra bu yaklaşımların eksik tanımlandığı 
yönünde birçok eleştiri de gelmiştir. Modeli test eden araştırmacılardan Sullivan ve Bauershmidt’e göre ise, 
araştırma bulguları modelde öne sürülen aşamalı uluslararasılaşma hipotezlerini desteklememektedir[10]. 
Andersen’e göre, aşama yaklaşımları uluslararasılaşma sürecini etkileyen ve aşamalar arası geçişi yönlendiren 
unsurlar konusunda bir açıklama getirmemiştir[11].  

• Küresel doğanlar yaklaşımı  

Uluslararası girişimciliğin gelişimine katkı sağlayan uluslararasılaşma yaklaşımlarından bir diğeri ise, Küresel 
Doğanlar Yaklaşımı’dır (Born-Globals Approach). Bu yaklaşım, küreselleşme, ekonomik çevredeki değişimler, 
siyasi ve teknolojik gelişmeler ile birlikte uluslararası pazarlara yönelen girişimci işletmelerin sayısının arttığı, 
bu  işletmelerin aşama yaklaşımlarında öngörülenin aksine ilk aşamaları atlayarak hızlı bir şekilde 
uluslararasılaştıkları ve aynı anda birden fazla pazarda faaliyete başladıkları görüşünü savunmaktadır 
(McDougall, 1989; Oviatt ve McDougall, 1994; Coviello ve Munro, 1995). 
Küresel doğanlar yaklaşımı, hızlı uluslararasılaşan ve çeşitli yazarlar tarafından farklı kavramlarla ifade edilen 
küresel doğanlar (born-globals), uluslararası yeni girişimler (international new ventures), küresel başlayanlar 
(global start-ups), uluslararası girişimler (international ventures) ve ani ihracatçılar (instant exporters) gibi 
işletmeleri kapsamaktadır. 
1993 yılında McKinsey & Company danışmanlık şirketi tarafından Avustralyalı ihracat işletmeleri üzerine 
yapılan çalışmada bu işletmelerin kuruldukları andan itibaren ortalama iki sene içerisinde ihracata başladıkları 
tespit edilmiştir. Bu işletmeler, geleneksel işletmeler gibi dış pazarları yerel pazarlara ek olarak görmeyip, 
işletmenin kurulduğu andan itibaren dünyayı bir pazar olarak kabul etmekte, yerel pazarları uluslararası ticaret 
için bir destekleyici unsur olarak görmektedir. Bu çalışmada küresel doğanlar olarak nitelendirilen işletmelerin 
kuruldukları yıldan sonraki iki yıl içerisinde üretimlerinin en az %25’ini ihraç ederek uluslararasılaşmaya 
başlayan, yenilikçi teknolojiler kullanan ve aktif girişimciler tarafından kurulan küçük ve orta ölçekli işletmeler 
olduğu tespit edilmiştir[12]. 
Knight ve Çavuşgil küresel doğan işletmeleri, kuruldukları andan başlayarak uluslararası pazarlarda faaliyet 
gösteren küçük, (genelde) teknolojiye yönelik işletmeler olarak tanımlamaktadır[13]. Benzer şekilde, Oviatt ve 
McDougall uluslararası yeni girişimleri, kuruldukları andan itibaren uluslararası ticari faaliyetlere başlayan, 
kaynaklarını kullanarak ve ürettikleri mal ve hizmetlerini birçok ülkede satarak önemli ölçüde rekabet üstünlüğü 
elde etmeye çalışan işletmeler olarak nitelendirmektedir[14]. Bu işletmeleri çok uluslu şirketlerden ayıran en 
belirleyici özellik, orijinlerinin uluslararası olmasıdır.  
Burada dikkat edilecek husus, uluslararasılaşmada işletme büyüklüğü değil i şletme yaşının esas alınmasıdır. 
Öyle ki, yerel pazarlarda faaliyette bulunarak ve belirli aşamalardan geçerek çok uluslu şirketler haline gelen 
işletmelerin aksine, küresel doğan yeni girişimler proaktif uluslararası stratejilerle faaliyete başlamaktadırlar. 
İşletmelerin küresel doğanlar olarak kabul edilebilmeleri için, genelde faaliyetlerinin ilk iki yılı içerisinde 
uluslararasılaşma sürecine başlamaları gerektiği savunulurken (McKinsey & Co., 1993; Oviatt ve McDougall, 
1994), bazı araştırmacılar bu süreyi üç yıl olarak varsaymaktadır (Knight ve Çavuşgil, 1996). 
Küresel doğan yeni girişimlerin ortaya çıkması, aşama yaklaşımlarına yapılan eleştirileri önemli ölçüde 
artırmıştır. Çavuşgil, artık tüm dünyada yeni işletmelerin kuruldukları andan itibaren ihracat yapmaya 
başlayabildiklerini belirtirken, bu işletmelerin ortaya çıkmasının 90’lı yıllara dair iki önemli olguyu yansıttığını 
savunmuştur. Bunlar; (1) küçük olan güzeldir ve (2) aşamalı uluslararasılaşma ölmüştür[15]. Çavuşgil’in 
“aşamalı uluslararasılaşma ölmüştür” olgusunu savunmasında temel etken, uppsala modelinin en önemli unsuru 
olan ve deneyim ile kazanılacağı öngörülen işlevsel bilgiye en küçük işletmelerin bile artık ulaşabileceği 
gerçeğidir.  
Oviatt ve McDougall, uluslararasılaşmada bilgi, deneyim ve kaynakların önemini vurgulayan aşama 
yaklaşımlarının aksine, uluslararası yeni girişimlerin genç ve küçük ölçekli işletmeler olduğunu, belirsizlik 
seviyesi yüksek pazarlarda faaliyet gösterdiklerini ve üstelik tanımları gereği hiçbir pazar deneyimine sahip 
olmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenle, aşama yaklaşımları küresel doğan yeni girişimler için geçerli değildir[16]. 
Benzer şekilde Bell, uppsala modelinin uluslararasılaşma sürecini belirleyen unsurları yeterince yansıtmadığını 
ve küresel doğan işletmelerin ihracat pazarları seçiminde manevi mesafe yerine niş pazarları hedef aldıklarını 
yaptığı ampirik çalışma ile ortaya koymuştur[17]. 
Genel olarak bakıldığında, bu konuda yapılan birçok çalışmada küresel doğanların oluşmasında ve giderek 
sayılarının artmasında etkili olan içsel ve dışsal itici güçler incelenmiştir. Araştırmacıların özellikle şu dört unsur 
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konusunda hemfikir oldukları gözlemlenmiştir. Bunlar; (1) yeni pazar koşulları ve tüm dünyada küçük/orta 
ölçekli işletmeler bakımından niş pazarların artan önemi, (2) üretim, taşıma ve iletişim alanlarındaki teknolojik 
gelişmeler, (3) küresel ağların ve stratejik ittifakların artan önemi ve (4) erken uluslararasılaşmayı başlatan 
kurucu/girişimci dahil olmak üzere bireylerin çok daha gelişmiş girişimcilik yeteneklerine sahip olmalarıdır[18].  
Literatürdeki çalışmaların büyük bir bölümü, küresel doğan işletmeler konusunda daha çok ileri teknolojilere 
yönelik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yoğunlaşmaktadır (Coviello ve Munro, 1995). Buna karşın, bazı 
araştırmacılar tarafından teknolojik kısıtlama yapılmadan geleneksel işletmeler de dahil edilerek daha geniş bir 
yaklaşım benimsenmektedir (Servais and Rasmussen, 2000). Madsen ve Servais bu işletmelerin çeşitli ürün ve 
hizmetlerle farklı sektör ve pazarlardan çıkabileceği ve hatta homojen niş pazarlara yönelik düşük teknoloji 
ürünleri sunan ticari işletmelerin bile doğuştan küresel olabileceği görüşünü savunmaktadır[19].  

• Ağ yaklaşımı  

Uluslararası girişimciliğin gelişiminde önemi gittikçe vurgulanan Ağ Yaklaşımı, uluslararasılaşmayı farklı 
açıdan ele almaktadır. Ağ yaklaşımı, pazardaki değişimleri o pazarda yer alan aktörler arası sağduyulu değişim 
ili şkilerindeki etkileşimin sonucu olarak görmektedir[20]. Örgütler arası bağlantıları temel alan bu yaklaşımın 
ticari faaliyetlerde çok yaygın olarak kullanılmasına karşın, uluslararasılaşmayı ve uluslararası girişimciliği 
tanımlamada oldukça yeni bir konu sayılmaktadır.  
Ağ yaklaşımını işletmelerin uluslararasılaşması üzerine uygulayan Johanson ve Mattson’a göre ilişki ağı, bir 
ağda aktör olarak isimlendirilen müşteriler, dağıtıcılar, tedarikçiler, rakipler ve hükümet ile olan ili şkiler olarak 
tanımlanmaktadır. Ağ yaklaşımının temel unsurları pazarda etkin birim ve/veya kişiler, faaliyetler ve 
kaynaklardan oluşmaktadır. Buna göre, ilişki ağındaki faaliyetler işletmenin kaynaklara erişmesini ve pazarlara 
ulaşmasını destekleyecek ilişkileri kurmasını sağlayacaktır[21].  
Johanson ve Mattson, uluslararasılaşmayı işletmenin yabancı ağ partnerleri vasıtasıyla dış pazardaki konumunu 
belirleme ve geliştirme süreci olarak görmektedir. Bu yaklaşımda, firma uluslararasılaştıkça ilişki ağlarının ve iş 
bağlantılarının sayısı ve gücünün artacağı varsayılmaktadır. Firma girmeyi düşündüğü ülke pazarındaki rakipleri 
ile bağlantı oluşturarak (uluslararası genişleme), önceden varolan yabancı ağlara katılımını yükselterek (nüfuz 
etme) ve çeşitli ülkelerdeki ağ faaliyetlerini koordine ederek (uluslararası entegrasyon) uluslararası bağlantılarını 
geliştirecektir[22]. 
Ağlar veya iş bağlantıları, elde edilmesi uzun zaman alabilecek ve işletmeye pahalıya mal olabilecek pazar 
bilgisinin de önemli kaynağını oluşturmaktadır[23]. İş bağlantıları, özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin 
yabancı pazarlarda oluşan fırsatlar hakkında bilgi kaynağını oluştururken, aynı zamanda da, bu işletmelerin dış 
pazar seçiminde ve pazara giriş stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, ağların 
uluslararasılaşmada bir köprü niteliği taşıdığı söylenebilir.   

• Uluslararası girişimcilik yaklaşımı  

Uluslararası girişimciliğin gelişimine katkı sağlayan bir diğer yaklaşım ise, Uluslararası Girişimcilik 
Yaklaşımıdır. Uluslararası girişimcilik yaklaşımı, uluslararasılaşmanın yavaş gelişen bir süreç olduğunu savunan 
ve genelde çok uluslu işletmelere odaklanan “aşama yaklaşımları” ile hızlı uluslararasılaşan fakat bağımlı küçük 
ölçekli işletmelere odaklanan “ağ yaklaşımı”nın uçdeğerleri arasında bir uzlaşmayı temsil etmektedir[24]. 
Uluslararası girişimcilik yaklaşımı, aynı zamanda, kuruldukları andan itibaren uluslararası ticari faaliyetlere 
başlayan küresel doğan işletmelerin, uluslararası yeni girişimlerin ve buna benzer özellikte diğer hızlı 
uluslararasılaşan işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerini de kapsamaktadır. 
Uluslararası girişimcilik yaklaşımı, uluslararasılaşmada aşama yaklaşımlarının göz ardı ettikleri girişimcilik 
olgusunu kapsamakta ve bireylerin yada işletmelerin girişimcilik davranışlarını uluslararasılaşmanın temeli 
olarak görmektedir. Bu yaklaşımı, aşama yaklaşımlarından veya uluslararası işletmecilik yaklaşımlarından 
ayıran en önemli özellik, uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin yaşı ve büyüklüğü konusunda bir 
kısıtlamaya girmemesidir. Bu yaklaşıma göre, uluslararası girişimcilik küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin 
uluslararası ticari faaliyetlerinin ortak adıdır. Etemad ve Wright, büyük işletmelerin girişimci davranışlar 
sergileyebileceği gibi, küçük işletmelerin de uluslararası pazarlarda büyük işletmelerin yakaladıkları fırsatlardan 
yararlanabileceğini belirtmektedir[25].        
Bazı araştırmacılar  küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası girişimciliğinin büyük işletmelere nazaran 
daha farklı özellik taşıdığını ileri sürmektedirler (Bkz. McDougall, Shane ve Oviatt, 1994; Mtigwe, 2006). Söz 
konusu farklılıklar işletme yaşı ve dış pazara giriş hızı gibi unsurlardan kaynaklanmaktadır. Buna göre, 
uluslararası yeni girişimler daha çok yenilikçi, fırsat arayışı içinde olan ve işletme sahipliği gibi özellikler 
taşımaktadır[26]. Fillis, uluslararası alanda faaliyet gösteren küçük ölçekli  işletmelerin belirli niş pazarlarda 
büyük işletmelere ciddi rakip olduklarını belirtmektedir[27]. Bu işletmeler yerli ve yabancı bağlantılarla işbirliği 
kurarak dış pazar bilgisine ve kaynaklara erişebilmelerinin yanında rekabet üstünlüğü de elde etmektedirler.  
Uluslararası girişimciliği ulusal sınırların ötesinde işletme düzeyinde yapılan ticari bir faaliyet olarak tanımlayan 
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Wright ve Rikcs’in aksine, Oviatt ve McDougall olası mal ve hizmetlerin yaratılması için fırsatları keşfeden, 
yasalaştıran, değerlendiren veya kullananların ve bu faaliyetleri ulusal sınırların ötesine taşıyanların 
organizasyonlar, gruplar veya bireyler olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, uluslararası girişimcilik ile ilgili 
gerçekleştirilen tüm akademik çalışmalarda odaklanılan konuları iki bölüm altında özetlemektedir. Bunlardan 
birincisi, girişimcilik faaliyetinde bulunanların ulusal–sınır–ötesi davranışlarını, diğeri de girişimcilerin, 
girişimci davranışlarının ve içinde bulundukları çevre koşullarının ulusal–sınır–ötesi karşılaştırılmasını 
kapsamaktadır. 
McDougall ve Oviatt (2000), yerleşik işletmeler açısından da uluslararası girişimciliğin önemini benimsemiş ve 
uluslararası girişimciliği işletme düzeyinde gerçekleştirilen yenilikçi, risk alma ve proaktif davranışlara 
odaklanan bir süreç olarak tanımlamıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanında yerleşik ve büyük 
işletmelerin de uluslararası girişimciliğin kapsamına dahil edilmesi önemli bir gelişmedir. Çünkü birçok yerleşik 
işletmeler yeniliği teşvik etmekte, girişimi desteklemekte ve risk almayı cesaretlendirmektedir.   

 

• Sonuç  

Bu çalışmada ele aldığımız dört ana yaklaşımı özetlemek gerekirse, bu yaklaşımların herbirinin uluslararası 
girişimciliğin gelişimine önemli katkı sağladığını söyleyebiliriz. Birincisi, yapılan tüm eleştirilere rağmen aşama 
yaklaşımları, işletmelerin nasıl uluslararasılaştığı konusunu anlamamıza yardımcı olmakta ve işletmelerin 
uluslararasılaşırken belirli aşamalardan geçtiğini savunmaktadır. Aşama yaklaşımlarının en büyük katkısı 
uluslararasılaşmada kaynakların, dış pazar bilgisinin ve uluslararası deneyimin önemini vurgulamasıdır.  
İkincisi, küresel doğanlar yaklaşımı aşama yaklaşımlarının savunduğu görüşün aksine, işletmelerin ilk 
faaliyetlerine uluslararası pazarlarda başladıklarını savunmaktadır. Bu yaklaşımın ileri sürdüğü küresel doğan 
işletmelerin veya uluslararası yeni girişimlerin en önemli özelliği genç ve girişimci işletmeler olmasıdır. Bu 
işletmeler, uluslararası girişimciliğin gelişimine büyük katkı sağlamasının yanında, uluslararası girişimciliğin en 
önemli olgusu olarak kabul edilmektedir. Üçüncüsü, ağ yaklaşımının en önemli özelliği ise, uluslararasılaşmada 
çevresel unsurları dikkate alması ve uluslararasılaşmanın işletmenin sahip olduğu ilişki ağlarının ve 
bağlantılarının bir ürünü olduğunu savunmasıdır. Ağlarla işbirliği oluşturmak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
uluslararasılaşma süreçlerini hızlandırmakta ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki ekonomik, politik, yasal ve 
kültürel engellerin üstesinden gelebilmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, ağlardan sağlanan bilgi sayesinde 
uluslararası faaliyetlerde çevresel risk ve belirsizlikler azaltılabilmektedir. Ağ yaklaşımının en büyük katkısı, 
uluslararasılaşmanın işletmenin tek taraflı çabasıyla gerçekleşen bir süreç olmadığını ortaya koymasıdır. 
Uluslararasılaşma, hükümet teşvikleri, yabancı dağıtıcı ve pazarlama aracıları, yerel ve yabancı partnerler gibi 
işletmenin biçimsel ve biçimsel olmayan ilişki ağlarının bir ürünüdür. Bu nedenle, işletmeler uluslararası 
faaliyetlerinde ilişki ağlarını ve iş bağlantılarını çok iyi bir şekilde organize etmesi gerekmektedir. Dördüncüsü, 
uluslararası girişimcilik yaklaşımı ise, bu üç yaklaşımı birarada sentezleyerek, uluslararasılaşmayı, ulusal 
sınırların ötesine geçen faaliyetlerin tümü olarak görmekte ve diğer üç yaklaşımın gözardı ettikleri girişimcilik 
olgusunu kapsamaktadır.  
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Abstract 
 
Globalization is one of the key concepts, used in this paper. An in-depth study of this complex process was carried out. The 
in-depth study helped divide the stages of this process, single out its advantages (stiffer international competition, economies 
of scale, commercial gains) and negative consequences (increasing gap between rich and poor countries, international capital 
speculations, potential regional and international instability, richer nations’, TNCs’ and international organizations’ control 
over poorer nations). Particular attention is paid to the transnationalization phenomenon, which means the expansion of the 
international activities of industrial enterprises, banks, service sector enterprises, and their increased international operations. 
This expansion leads to the consequent conversion of national companies into multinationals. The analysis of three dominant 
forces of international production (liberalization of economic policies, fast-paced technological progress, and stiffer 
competition) helped elicit that one of the most distinguishable characteristics of the modern development stage of global 
processes is the nascence and fast development of the world economy’s transnational sector. 
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In the modern stage of national economies development, their economical and political interrelations gain 
absolutely new properties. Growing trends of globalization processes of the world economic system urge an 
adequate understanding of those profound changes, which mostly manifested during the last decade of the 20th 
century. For any country, study of these processes is important as well as the focus on making the right choice of 
building economical development policy and guidelines. 
 
Globalization is a growing interdependence of states and regions which make up the world community and their 
gradual integration into a unified system with common rules and norms of political and economical behavior for 
all. Globalization is equally a dual process which is developing across states and transnationally.  Hence, 
plurality of its vehicles:  countries, coalitions, international organizations, and transnational corporations 
(TNCs). National economies become of particular interest in the current situation; national economies’ 
development is taking place in the midst of the globalization processes. 
 
The phenomenon of transnationalization is an important component of globalization and is one of its main 
origins. An important part of production, consumption, export, import and income of a national economy is 
dependent on the decisions of outside international centers, beyond the limits of this given state. The main 
function here is attributed to TNCs which are the basis and a driving force of globalization. TNCs are a motor of 
the world economy while also being a manifestation of the processes of transnationalization of production and 
capital. The advent of TNCs has been predetermined by a number of reasons. First, it was predetermind by the 
internationalization of production and capital, which in its turn were triggered by an increase in production 
forces across national borders. 
 
This internationalization process is expanding business activities through the creation of international 
companies’ foreign departments and through the conversion of national corporations into multinationals. 
 
Secondly, capital outflow is becoming a significant factor in international corporations’ formation and 
development. Thirdly, the internationalization process is occurring owing to TNCs’ ambition to make maximal 
profits. Moreover, fierce competition and perseverance facilitated production and capital concentration 
internationally, and triggered the advent of TNCs. Thus, one of the most distinguishable characteristics of the 
global processes’ modern stage is the emergence and fast-paced development of the world economy’s 
transnational sector.  
 
2.    Structure 

 
2.1. In parallel with the aforementioned trends, the shaping of the global economic system, based on 
international production, international capital markets and labor force, and international scientific and 
information sphere. 
A combination of factors facilitates the expansion of international production1. Those are: liberalization of 
economic policies, fast-paced technological progress, and increasing competition. These factors act differently in 
different sectors of activity and countries. 
 
Increased mobility of transborder capital flows, being one of the most important globalization manifestations, 
facilitates dynamic increase in direct foreign investments (DFI), raising its role in many countries. Yet, DFIs not 
only accelerate economic development but may also be a reason for instability and exacerbation of crises. This is 
due to state losing control over the production factors flow and economic growth. Taking into consideration that 
capital is not bound to a particular place, and that financial flows are not controlled by the national governments, 
many conventional instruments of economic policies lost their effectiveness. In certain cases the influence of 
international organizations and TNCs is so important that it greatly jeopardizes the prospects of a state’s political 
and economic sovereignty. This becomes particularly important to emerging markets, of which Kazakhstan is 
part. 
The analysis of theoretical basis for transnationalization of production and capital flows begins with the 
neoclassical theory of international capital flows of J. Mill. It was further developed by E. Heckscher and B. 
Ohlin (theory of relationships between production factors). The review of classical economics will be finalized 
by examining the theories of J. Keynes and J. Tobin(the concept of portfolio liquidity). Modern economic ideas 
are represented by the analysis of monopolistic advantages and market imperfections (S.Hymer), oligopolistic 
competition (F. Knickerbocker), the flying geese paradigm (K.Akamatsu), investments development (Danning, 
R. Narula), nations’ competitive advantages (M.Porter), among others. 
 
2.2 Economic conditions of those respective periods are underlying in the basis of all the examined theories in 
Chapter 1 according to when they were created. The research showed that those do not take into consideration 
the modern factors’ influence. Those are digitalization and globalization. Implementation of these new factors 
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provides the aforementioned theories with more dynamics. For example, even most meticulous market 
monitoring does not help to elicit all new market entrants and product substitutes which could suddenly appear 
in the market, thanks to dynamic technological process. Conventional thinking within the limits of existing 
theories is limited to attaining a competitive position of a market player in relationship to other market players or 
a single player. Nowadays it is more important to shape mutually beneficial cooperation. That could be special 
partnerships, strategic regional unions, etc. Thus, economic theories of capital migration and production 
internationalization that were elaborated in the 20th century are less influential than before. New economic laws 
have emerged and some other forces started to influence and transform the markets. However, that does not 
mean that those theories are no longer valid. Although, it is necessary to apply them keeping in mind their 
limitations. The aforementioned forces may lose some of their validity in years or decades to come, since the 
economic conditions will change and some other driving forces will emerge. 
 
2.3 Globalization is one of the key concepts, used in this paper. An in-depth study of this complex process was 
carried out. The in-depth study helped divide the stages of this process, single out its advantages (stiffer 
international competition, economies of scale, commercial gains) and negative consequences (increasing gap 
between rich and poor countries, international capital speculations, potential regional and international 
instability, richer nations’, TNCs’ and international organizations’ control over poorer nations) 
Particular attention is paid to the transnationalization phenomenon, which means the expansion of the 
international activities of industrial enterprises, banks, service sector enterprises, and their increased 
international operations. This expansion leads to the consequent conversion of national companies into 
multinationals. The analysis of three dominant forces of international production (liberalization of economic 
policies, fast-paced technological progress, and stiffer competition) helped elicit that one of the most 
distinguishable characteristics of the modern development stage of global processes is the nascence and fast 
development of the world economy’s transnational sector. 
The globalization processes’ influence on national economies are monitored through the use of macroeconomic 
indicators. However, this method does not take into account some important aspects of influence. As a result, a 
methodological method was presented; it is based upon the analysis of globalization’s impact and some 
important manifestations of contemporary history. These manifestations are: 
 
• Information and technological revolution which catalyzed the new economy, globalizing it. The origins of 
information revolution date back to the period of the invention of computer, whereas the modern stage originates 
from the moment of the Internet technologies’ nascence. The revolution provided openness to technological 
information, innovations, and know-how, qualitatively and quantitively changing financial and economic 
transactions. Indeed, burgeoning development of electronics, cybernetics, and communication satellite launches 
gave rise to the telecommunications revolution. It is estimated that there were 7 million telephone subscribers in 
1910, by 1950 that number rose to 500 million, and in 2004, the number reached 2,6 billion people. In the last 2-
3 years the number of fixed telephone lines started decreasing owing to mobile phones expansion and broad 
band communication. The implementation of the Internet technologies became a leading factor of the current 
development stage. 2,6 million people were Internet users in the early 90s, in the mid-90s that number reached 
40 million people, and in 2006, the number of people using the Internet surpassed 1 billion people. 
Modern telecommunication systems unprecedentedly facilitate the process of capital investment, production 
cooperation, etc. instantly transmitting information over long distance in real-time mode. Modern 
telecommunications also gave people an opportunity to make faster decisions. A new world economic system is 
shaping thanks to information revolution; state borders are fading in this system, whereas technological and 
economic competition is sharpening. Modern IT technologies created supranational communications bridges; 
thanks to that, information flow has no physical obstacles or borders. Global cyberspace is emerging. IT is a key 
economy sector in many developed countries. Those countries’ government priorities include investment capital 
formation into high-tech sector, attracting their own and foreign investments.  Moreover, the world’s best 
innovation system was created in Finland. The problem of economic diversification was resolved within 10 
years’ period (1993-2003) 
• Extraordinary facilitation of goods, services and capital flow creates a planetary market owing to custom 
duties reduction and decreased cost of new goods and services. Total export of goods and services account for a 
third of the Global GDP. The analysis showed that in the last 20 years the dynamics of goods and services 
exchange is characterized by growth trend, although there have been periods of recession. More dynamic growth 
of goods and services is attributed to developing and other emerging markets. The highest growth rates are 
reported in CIS countries and Asia. 
• Nowadays, developed economies are more often defined as service economies. That is to say that the service 
sector has witnessed higher growth rates than the goods production sector. Thus, between 1980 and 2005, the 
share of the service sector increased in high-income countries from 59 to 72 per cent; in middle-income 
countries from 41 to 53 per cent, and in low-income countries from 39 to 53 per cent. The share of high tech 
industry in the service sector is increasing. Those high tech industries are telecommunications, finance and 
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credits, insurance; innovations, education and healthcare. Those are analyzed in detail in chapters 2 and 3. 
• A leap forward occurred in the development of the global capital market. There exist several types of 
capital formation. Those are: direct and portfolio capitals, credits, and official development assistance. DFIs 
mean inflows of financial resources which may be invested into receiving countries. Their inflow is more stable, 
and underlying circumstances are much easier to handle compared to commercial indebtedness or portfolio 
investments. 
• Influence imposed by the nations’ governments diminished because of the increasing power of industrial 
and banking TNCs. The latter became the major driving globalization force while its traditional subjects 
(national governments) became a less powerful factor.  Transnational sector of the modern world economy 
comprise about 77,000 parent companies and around 770,000 companies affiliated by them, dispersed across the 
world. By the early 90s globally there were 35,000 TNCs and over 150,000 affiliated foreign companies. In the 
last 14 years, the number of TNCs increased by 2.1 times, the number of their affiliated companies increased by 
almost 4 times. Total sales volume of foreign affiliated companies and branches in 2005 reached almost 22.2 
trillion dollars, which exceeds global goods export by 2 times. Much of 10 trillion dollars of total DFI volumes, 
accumulated by 2005, is under TNCs’ control. Between 1982 and 2005, total assets of foreign affiliated 
companies rose from 2.1 trillion dollars to 45.6 trillion dollars, a 21.6 times increase. This international 
production indicator exceeded total volume of imported DFI by 4.5 times, which in 2005 reached 10.1 trillion 
dollars, while total volume of exported global DFI was 10.7 trillion dollars, an increase by 18 and 18.7 times 
compared to 1980, respectively. 
The actions of the largest TNCs start to concur, by their nature and manifestation, with the actions taken by 
governments on political and economic levels. However, this thesis may not be interpreted as their equation. 

In this context was very interesting to compare current range of activity of the world largest transnational 
company (TNC) and national economies. For this purpose Gross Domestic Product (GDP) of national economy 
and Gross Value Added (GVA) of MNCwere used, the indicators were calculated by sales of corporations based 
on valuation multiple, developed by United nations Conference on Trade and Development. The coefficients 
take into account the following factors: amount of salary of employees, income, earned before taxes, as well as 
overhead and depreciation cost. As for the consistency of comparison it is necessary to use GDP and GVA, 
calculated by purchasing power parity (PPP). The calculation results allowed obtaining estimated, but 
theoretically actual rate of economic potential among nation states and TNC.(table 2). 
 
Table 2 – Range of 100 largest economic structures according to GDP and GVA, calculated by PPP, 2005 
(billion dollars). 
 
1.USA 11945,4 34. Bangladesh 266,6 67. Bulgaria  66,7 
2.China 8454,3 35. Greece 256,6 68. Croatia  59,2 

3.India 3774,6 36. Vietnam 254,4 69. Guatemala 58,2 

4.Japan 3630,9 37.Algeria 253,6 70. General Motors 56,4 

5. Germany 2349,9 38. Switzerland 247,0 71. 
RoyalDutch/Shell 
Group1 

56,4 

6.Great Britain 1906,2 39.Czech Republic 230,1 72. Ghana  56,3 

7. Brazil 1888,9 40. Romania 230,1 73. Ecuador 56,1 

8. France 1851,3 41. Chile 225,2 74. Uzbekistan 54,1 

9. Russia 1822,0 42.Gong Kong, PRC 222,7 75.Lithuania 51,4 

10. Italy 1655,9 43.Portuguese  211,2 76. bp 50,1 

11. Spain 1144,1 44. Norway  192,6 77. Azerbaijan  49,5 

12. Canada 1102,2 45. Venezuela  185,9 78. DaimlerChrysler 48,8 

13.South Korea 1087,1 46. Hungary 184,4 79. Uganda  46,7 

14. Mexico 1054,4 47. Nigeria  183,8 80. Angola 45,9 

15. Indonesia 834,7 48. Denmark 180,2 81. General Electric 43,9 

16. Australia 665,7 49. Peru  175,2 82. Slovenia  43,5 

17. Turkey  649,5 50. Ireland  169,8 83. Wal-Mart Stores 42,9 

18.South Africa 586,8 51. Israel 167,6 84. Ford Motor 42,4 
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19. Argentina 570,8 52. Finland 160,7 85. Congo  41,8 

20. Iran 570,6 53. Kazakhstan 148,0 86. Nepal 41,6 

21. Poland 567,6 54. Morocco  130,4 87. ChevronTexaco 41,1 

22. Thailand 542,0 55. Singapore  126,5 88. Costa Rica 41,0 

23.  Netherlands 527,5 56. New Zealand 96,7 89.Toyota Motor 40,4 

24. Philippines 400,8 57. Slovakia 92,0 90. Kenya  39,7 

25. Columbia 396,3 58. Sri Lanka  91,5 91. Oman 39,3 

26.Saudi Arabia  387,9 59. Sudan  86,6 92. Uruguay  37,8 

27. Pakistan 377,1 60.Доминиканская 
республика 

85,4 93. Cameroon  36,2 

28. Ukraine 361,0 61. Belorussia 84,5 94. Salvador  35,5 

29. Belgium 333,5 62. Tunis 78,4 95. Cambodia 35,3 

30. Egypt 317,3 63. ExxonMobil 77,5 96. Allianz 
Worldwide 

35,1 

31. Austria 272,9 64. Kuwait  74,6 97. Total 34,6 

32. Sweden 271,0 65. Syria  71,3 98.ConocoPhillips  34,2 

33. Malaysia  270,8 66. Ethiopia 69,8 99. Nippon Tel &Tel 31,7 

    100. Paraguay  31,7 

 
Note: 
1  Calculated and prepared by the author according to World Development Indicators Database and UNCTAD 
TNC/FDI Database 

The table shows that among one hundred world largest economic structures, 86 are national economies and 14 
are TNC. It is not too difficult to see, that even the largest TNC in terms of its economic potential cannot yet 
compete with the leading developed countries of the world. In fact, the first 62 states in the rating are exclusively 
national economies. It includes 9 states with transit economy (Russia, Poland, Ukraine, Czech Republic, 
Romania, Hungary, Kazakhstan, Slovakia and Belorussia), whose GDP/PPP exceeds American GVA/PPP TNC 
ExxonMobil. The same time GVA/PPP of this corporation exceeds GDP/PPP of 38 countries, including 16 
transit economies.  
In industrialized countries, over the past quarter century, the following changes took place. To date, in 
accumulated volumes of global flows of FDI, developed countries account for 70% of the total volume of 
imported FDI(in 1980 – 76%) and 86,9%of the total volume of imported FDI(in 1980 – 87,3%). In comparison 
with 1980, inflow of FDI into developed countries increased by 11,6 time, being 542 billion dollars in 2005, 
while outflow increased by 12,8 times at absolute volume of 646 billion dollars. Out performance of the FDI 
outflow in comparison with inflow is easily explained. Developed countries are the main source of FDI of 
international flows of capital. During 90s, the export ratio of FDI from largest economies in global investment 
outflows decreased by 6,4%. By date, the ratio of developed countries with world export and import indicators 
of FDI is 59% and 83% respectively. In total volume of FDI inflow into developed countries, the largest ratio 
accounts for the developed American and European economies: for the past quarter century, the first markedly 
reduced from 49% to 25% simultaneous increasing the ratio of European economies from 46% to 80%. The 
same unstable ratio trends of FDI inflow is typical for developed economies of Oceania. On the contrary, the 
ratio of developed Asian economies has sustained upward trend from 0,6% in 1980 to 1,5% in 2004.  
 
In the same period, the FDI inflow into developing countries increased by 39 times, being 334 billion dollars in 
2005, while outflow increased by 34 times at absolute volume of 118 billion dollars. Out performance of the FDI 
inflow in comparison with their outflow is easily explained as well. Developing countries are more FDI 
recipients. The most impressive changes in long-term dynamics of regional FDI flows took place in developing 
Asian economies: the inflow increased by 302 times, while outflow – by 73 times. The FDI inflows into Africa 
are significantly increased by 77 times in comparison with 1980, while in American developing economies – by 
14 times. Developing economy of Oceania, which include 19 largest, mainly island, states is mainly FDI 
recipient, the volumes of which in comparison with the level of 80s and 90s tend to decrease dramatically. In 
1980 developing countries respectively accounted for 15% and 6% of the world FDI import and export. By date, 
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these indicators are 36,5% and 15% respectively.  
FDI inflows changes behavior in new emerging markets comprises three periods: 1990-2005, 90s and 2000-
2005. It should be noted, that two peculiarities of the new century: a) in 2002-2003 transit economies were 
against global trend of FDI inflows fall, having achieved an unprecedented (at that time) level of inflows; the 
highest growth ratio of FDI import among transit economies is observed in CIS countries. 
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1.Введение 
 
Международный опыт привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) показывает, что 
привлечение ПИИ является важным фактором не только вовлечения принимающей страны в мировое 
экономическое сообщество, но и оказывает прямое положительное воздействие на экономическое 
развитие страны. Потому что, в условиях ограниченности собственных инвестиционных ресурсов с 
помощью иностранного капитала можно реально улучшить производственную структуру экономики, 
создать новые высокотехнологичные производства, активно задействовать имеющийся потенциал 
квалифицированной рабочей силы, внедрить передовые достижения в области менеджмента, маркетинга 
и ноу-хау и т.д. 
Сегодня в условиях глобализации всех экономических процессов, совершенно очевидно, что высокий 
уровень обособленности экономики любой страны от мировой экономики не имеет будущего, поэтому 
ориентация на нее представляет собой один из наиболее эффективных способов повышения 
конкурентоспособности экономики.  
Для Казахстана, как и для многих развивающихся стран, ориентированных на рыночную экономику, 
данная задача реализуется не без помощи привлечения иностранного капитала. Это являлось одним из 
первоначальных и главных приоритетов развития независимой республики, выдвинутых в «Стратегии–
2030» Президентом РК Назарбаевым Н.А., в которой говорилось: «Существует несколько секторов 
экономики..., которые имеют непреходящее значение для нашей страны. Развитие этих отраслей окажет 
воздействие не только на экономический рост …, а также на интеграцию Казахстана в международное 
сообщество. Это капиталоемкие отрасли, для развития которых необходим … иностранный 
капитал…» [1]. 
 
Эта идея была продолжена в последующих стратегически важных для республики документах, таких как 
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010–2014 годы (ГПФИИР), Стратегия «Казахстан-2050» и др. Например, в ГПФИИР в 
числе приоритетов выделяется «...акцент на привлечение инвестиций, преимущественно прямых 
иностранных, в создание новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств...»[2]. 
Кроме того, одной из основных задач Программы является «создание привлекательных условий для 
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прямых инвестиций в несырьевые экспортоориентированные и высокотехнологичные производства, а 
также развитие инфраструктуры», а также одним из основных инструментов форсированного 
индустриально-инновационного развития будет привлечение прямых инвестиций [2]. 
Что касается нового Послания Президента РК «Казахстан-2050», то в нем глава государства подчеркнул: 
«Мы первыми в СНГ сформировали современную модель рыночной экономики, основанную на частной 
собственности,  свободной конкуренции и принципах открытости. Наша модель основывается на 
активной роли государства в привлечении иностранных инвестиций. Мы привлекли в страну более 160 
миллиардов долларов иностранных инвестиций...» [3].  
 
Основной задачей Стратегии «Казахстан-2030» являлась «...экономический рост, базирующийся на 
открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних 
сбережений...» [1], которая была выполнена досрочно, по словам Президента РК, и легла в основу 
Стратегии «Казахстан-2050». Он в этом Послании говорит: «Казахстан с самого начала стал лидером в 
СНГ по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций на душу населения. Сегодня это уже 
9200 долларов США. ...Казахстан должен стать региональным магнитом для инвестиций. Наша страна 
должна стать самым привлекательным в Евразии местом для инвестиций и для трансферта технологий. 
Это принципиально важно. Мы должны показать инвесторам преимущества, которыми обладаем.»[3]. 
 

1.Обзор и сравнение теорий ПИИ в международной практике 
Мировой опыт свидетельствует о том, что объем иностранных вложений находится в прямой 
зависимости от инвестиционного климата, являющегося своего рода методологическим ключом для 
совершенствования механизма государственного регулирования иностранных инвестиций. Важно, чтобы 
инвестиционный климат обеспечивал приближение к модели, которая в максимальной степени 
учитывала бы интересы, как принимающей стороны, так и иностранных партнеров. 

В разных странах, при всей их дифференциации по возможностям и условиям экономического развития, 
в отношении эффектов от иностранного капитала обнаруживается много общего. И главное здесь в том, 
что ПИИ в экономику той или иной страны становятся своего рода катализатором ускоренного 
экономического и социального развития. При этом было бы неоправданно сводить все дело к созданию 
на основе прямых иностранных инвестиций какого-то нового производства, хотя это, разумеется, тоже 
очень важно. Но еще важнее роль таких инвестиций как фактора, активизирующего включение в 
хозяйственный процесс ранее неэффективно использовавшегося природного, производственного, 
трудового потенциала. Иностранный капитал, органично соединяясь с национальными усилиями  и 
ресурсами, генерирует по принципу цепной реакции высокий интегральный эффект на основе 
применения более прогрессивных средств труда, повышения  квалификации работников и улучшения 
использования имеющихся производственных  ресурсов. 
 
Что касается нашей республики, конечно же, спорно утверждать, что иностранный капитал поможет 
разрешить все проблемы нашей огромной страны. Однако, можно использовать его в качестве стимула 
развития и роста внутренних инвестиций, так как с ПИИ в Казахстан поступают не только деньги, но и 
многолетний опыт, накопленный компаниями-инвесторами на мировых рынках.  
Существование взаимосвязи между прямыми иностранными инвестициями и экономическим ростом 
послужила причиной для возникновения множества эмипирических исследований на основе 
развивающихся индустриальных стран. Неоклассические, а также эндогенные модели роста обеспечили 
основу для большинства эмпирических работ по отношениям «ПИИ-экономический рост», которые 
изучались с точки зрения четырех основных параметров: факторы роста, детерминанты ПИИ, роль 
многонациональных фирм в принимающих странах, и направление причинной связи между этими двумя 
переменными. 
Большое количество эмпирических исследований о роли ПИИ в принимающих странах показывают, что 
прямые иностранные инвестиции являются важным источником капитала, дополняют внутренние 
частные инвестиции и, как правило, связаны с новыми возможностями работы и повышения передачи 
технологий, а также повышают общий экономический рост в принимающих странах. Что касается 
развивающихся стран, в частности, макро-эмпирических работы по ПИИ и экономическому росту 
показали, что в зависимости от ряда важных факторов, таких как человеческий капитал в принимающей 
стране, торговый режим и степень открытости в экономике, ПИИ оказывают положительное влияние на 
общий экономический рост [4]. 
В экономической литературе существует большое разнообразие теоретических и эмпирических 
исследований в области привлечения ПИИ, их влияния на экономический рост и экономическое 
развитие. В качестве таких теорий интересна парадигма «летящих гусей» (Япония). Парадигма 
«летящих гусей» или «догоняющего развития» была разработана еще в конце 1930-х годов японским 
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ученым К. Акамацу, как обобщенная теория экономического развития [5]. По его представлению, 
отрасль в своем развитии проходит три фазы: 1) обеспечение экономики импортной продукцией; 2) 
открытие новых местных производств за счет роста отечественного спроса; 3) развитие экспорто-
ориентированных производств.  
Акамацу построил свою парадигму на основе наблюдения за текстильной промышленностью Японии в 
течение 40-50 лет, начиная с конца ХIХ века. Он выявил закономерности в росте импорта (М), 
национального производства (Р) и экспорта (Х), и графически проиллюстрировав их взаимосвязь, 
обнаружил, что она подобна формированию стаи диких гусей [5]. 
Позднее японские ученые расширили эту модель для объяснения ситуации в новых индустриальных 
странах (Южной Корее, Тайване) и развивающихся странах (Таиланде, Малайзии), где многие 
капиталоемкие отрасли развивались вызванными ПИИ трансфертами ноу-хау и передовых технологий. 
Согласно Коджиме, парадигма «догоняющего цикла» Акамацу объясняет развитие 
экономик-преследователей. Она предполагает взаимодействие и динамичные изменения в 
экономических отношениях между передовыми и догоняющими странами, поскольку последние 
развивают свои экономики, соревнуясь с лидерами.  
Позже Озава добавил в эту парадигму фактор прямых инвестиций и продемонстрировал, что 
технологическая и финансовая помощь иностранных компаний может форсировать экономический 
прогресс в развивающихся странах. Он доказал это на примере японских фирм, перемещавших свои 
производственные мощности и менеджмент на соседние рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии. С 
точки зрения корпорации, эти инвестиции осуществлялись для снижения производственных расходов и 
выхода на рынок, одновременно для местных экономик они несли положительный «альтруистический» 
эффект. Японские инвестиции повлекли за собой создание большого числа конкурентоспособных 
отраслей, таких, как автомобилестроение и текстильная отрасль в Таиланде, сектор бытовой электроники 
в Малайзии и Гонконге, производство микрокомпьютеров на Тайване [6].  
Посредством целевых прямых инвестиций страны-преследователи могут одновременно развивать 
собственные отрасли потребительских товаров, минуя значительный временной промежуток между 
двумя фазами. В этом случае прямые инвестиции помогают сократить время, необходимое для 
последовательного создания сначала конкурентоспособного сектора потребительских товаров, затем 
капитальной продукции и далее высокотехнологичных отраслей (средства телекоммуникаций, 
производство компьютеров, биотехнологии, новые материалы). Таким образом, ТНК становятся так 
называемыми «межфазовыми агентами экономического развития». 
 
Важным элементом интерпретации парадигмы «летящих гусей», который был внесен Коджимой, 
явилось разделение ПИИ на про-торговые и анти-торговые [6]. Про-торговые инвестиции имеют 
тенденцию перемещаться из национальных, сравнительно бесперспективных отраслей, в зарубежные, 
обладающие хорошими конкурентными преимуществами. Напротив, анти-торговые инвестиции 
появляются в том случае, когда компания, функционирующая в секторе с хорошими конкурентными 
преимуществами на национальном рынке, инвестирует в зарубежный сектор, практически не 
обладающий преимуществами. Если страна практикует стратегии, направленные на замещение импорта, 
в ее высокозащищенные сектора обычно проникают анти-торговые инвестиции. Однако в последние 
годы большинство развивающихся стран проводит экспорто-ориентированную политику, направленную 
на привлечение инвестиций в торговлю и экспорто-ориентированные производства.  
 
3. Результаты и выводы 
Таким образом, парадигма «летящих гусей» предоставляет исследователям три вывода: 
• международная экономическая интеграция позволяет переходным экономикам догонять и даже 
перегонять передовые, для этого страна должна оставаться открытой для прямых инвестиций со стороны 
зарубежных компаний; 
• фактор прямых инвестиций, введенный в парадигму Коджимой и Озавой, подчеркивает 
необходимость выработки разумной политики привлечения инвестиций для ускорения процесса 
экономического развития; 
• стимулируемое импортом прямых инвестиций экономическое развитие в стране-лидере может 
оказать влияние на соседние страны, особенно если их действия скоординированы. Например, наподобие 
позитивного эффекта, вызванного японскими прямыми инвестициями в странах АСЕАН. 
Исходя из вышеизложенного, необходимо заметить, что многообразие теорий  ПИИ дает возможность и 
полезный опыт объяснения различных, порой неожиданных эффектов ПИИ, в той или иной стране. 
Опираясь на этот мировой опыт необходимо эффективно координировать все элементы инвестиционной 
стратегии страны, корректировать по мере возникновения отрицательных эффектов и совершенствовать 
для усиления всех положительных эффектов прямых иностранных инвестиций в стране. На сегодняшний 
день для решения таких задач, как преодоление сырьевой направленности экономики и интенсификация 
экономического развития, Казахстану важно и необходимо активизировать как внешние, так и 
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внутренние источники финансирования в целях инвестирования и реализации крупномасштабных 
правительственных программ и проектов.  
Казахстан – страна с особыми уникальными преимуществами, позитивными факторами, которые 
способствуют привлечению прямых  иностранных инвестиций в экономику. На сегодняшний день 
основными направлениями улучшения инвестиционного климата являются в отношении специальных 
экономических и индустриальных зон, политики в сфере недропользования, развития местного содержания, 
таможенных преференций, предоставляемых в качестве мер стимулирования для инвесторов и др.  
Кроме того, формирование благоприятного инвестклимата касается дальнейшей либерализации 
экономики в связи с вступлением в международные экономические и финансовые организации, 
интеграционные процессы, и увеличения «внутреннего рынка».  К примеру, создание Таможенного 
союза трех государств должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности 
Казахстана, так как единое таможенное пространство открывает новые возможности для инвесторов. В 
той же Программе форсированного индустриального развития отмечается, что со вступлением нашей 
республики в Таможенный союз и участие в нем будет «...способствовать расширению внутреннего 
рынка, и это станет основным стимулом для привлечения иностранных инвестиций, развития новых 
производств, кооперации взаимодополняющих предприятий..., также способствовать созданию 
совместных предприятий и росту взаимных инвестиций» [2].  
 
На сегодняшний день следует отметить, что политика нашей страны в отношении привлечения 
иностранных инвестиций становится все более избирательной, стимулирование осуществляется с целью 
диверсификации экономики в основном к инвестициям в обрабатывающую промышленность. В 
условиях вступления Казахстана в ВТО это особенно актуально, так как членство в данной 
международной организации позволит увеличить приток капитала в виде прямых иностранных 
инвестиций. Также для поддержки и стимулирования прямых иностранных инвестиций в Республику 
Казахстан в рамках реализации ГПФИИР принята и реализуется  Программа «Инвестор–2020», целью 
которой является создание привлекательных условий для прямых инвестиций в несырьевое 
экспортоориентированное и высокотехнологичное производство. В связи с этим, важно дальнейшее 
совершенствование и контроль за  государственной политикой в области ПИИ как для укрепления и 
улучшения инвестиционного климата, так и для дальнейшего развития интеграционных процессов в 
стране в целях обеспечения эффективного экономического развития республики. 
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Abstract 

This work analyses the current situation of Turkish Entrepreneurs in Kazakhstan according to production, marketing and 
financial dimensions. Furthermore this paper presents foresights and projections to future in respect of the structural 
dimension, and proposes advices to investors in the light of these foresights and projections. This work introduces the 
situation of Turkish enterprises based in Kazakhstan by making the structural analysis. By looking to the findings 
(symptoms) of this work, in particular the datum findings of the SWOT analysis, we evaluate the problems of Turkish 
investors and present some solutions. In this paper benefited from the datum of the Turkish firms working in Kazakhstan. 
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1. Giriş 
Dünyada sanayi devrimi ile birlikte üretimin boyutları değişmiş, ticari faaliyetlerin gelişim hızı artmıştır. Atölye 
tipi üretimden fabrika tipi üretime geçilmiş, pazarlamanın boyutu ve anlamı da değişmiştir. Bu gelişmeler, 
iletişim teknolojileri ve bilgi teknolojilerinin tetiklemesiyle hız kazanmış ve yenidünya düzeni ortaya çıkmıştır. 
Bu gelişmelerle birlikte ticaret ve işletmecilik anlaşışı daha değişik boyutlar kazanmış; küçük çaplı ihracat 
olanakları olan ulusal işletmelerden, tek bir yönetim altında ve çeşitli ülkelerdeki faaliyetleri kapsayan çok 
uluslu şirketlere, günümüzde de küresel işletmelere kadar uzanmıştır. 
 
Dünyadaki yeni ve hızlı değişim ve gelişmeler işletmeleri uluslararası ve küresel üretim yapmaya 
yöneltmektedir. Söz konusu gelişmelerin dışında kalan ya da küreselleşme süreci içerisinde yer almayan 
işletmelerin rekabet etme ve ayakta kalma şansı azalmaktadır. Bu durumu değişime bağlı yeni ticari 
yapılanmalar ve yeni yatırım alanları, gümrük duvarlarının kalkması, bölgesel birleşmelerin çoğalması, hızlı 
teknolojik gelişmeler, bazı ürünlerin dünya markası haline gelmesi, işletmelerin ölçek ekonomilerinden 
yararlanma isteği, rekabet, stratejik ortaklıklar gibi nedenler hızlandırmıştır. Dünyada meydana gelen baş 
döndürücü ve takip edilemez değişim olgusu, işletmeleri istemese de çok uluslaşma sürecine sokmaktadır. 
Dolaysı ile bu ve benzeri gelişmeler, işletmeleri geleneksel büyüme yollarından daha çok diğer işletmelerle 
çeşitli şekillerde işbirliği yaparak daha etkili faaliyet göstermeye, daha hızlı büyümeye ve çok uluslaşma 
sürecine bir şekilde girmeye zorlamaktadır. Bütün bu gelişmeler girişimcilik olgusunun anlam ve önemini 
artırmaktadır. Dünyadaki bu yeni değişim süreci girişimcilik olgusunun aynı zamanda bir sonucudur da 
denilebilir.  
 
Dünya ülkeler karşılaştırıldığında, gelişmişlik düzeyi ve ülkelerin uzun dönem ekonomik büyüme 
performanslarında önemli farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Uzun dönem büyüme oranları arasındaki 
farklılıklar, bilimsel yazında, ekonomik büyümenin belirleyicileri kavramıyla açıklanır. Farklı ülkeler veya ülke 
grupları için ekonomik büyümenin belirleyicileri ve bunların büyümeyi nasıl etkilediklerini ortaya koyan 
çalışmalarda büyümenin; ekonomik faktörler, demografik faktörler, teknolojik gelişme, doğal kaynaklar, 
coğrafya ve iklim, siyasi, sosyal ve kültürel faktörler tarafından açıklanamaya çalışıldığı görülmektedir. Bunun 
yanında herhangi bir ülkedeki siyasi istikrar durumu büyümenin ekonomik belirleyicilerini de etkiler ve daha 
önceki yıllarda ülkede sağlanan hızlı teknolojik gelişmeler gelecek teknolojik gelişmeler için zemin hazırlarlar 
(Ağayev, 2010:162). 
Ülkeler belirli bir büyüme hızını yakalamak ya da gerekli gördüğü yatırımları gerçekleştirmek için yeteri 
düzeyde kaynağa sahip değillerse ya borç kullanırlar ya da yabancı sermayeleri kendilerine davet ederler. Bu da 
ülkeler arasında sermaye hareketliliğine neden olur.  
 
Yabancı sermaye, ülke dışında yerleşik durumda bulunan kişi ve kuruluşların ülke içinde mali veya fiziki yatırım 
yapmaları ya da ticari faaliyette bulunmaları şeklinde tanımlanabilir. Yabancı sermaye yatırımları bir ülkenin 
sabit sermaye stokunun artmasına katkıda bulunması, teknoloji ve işletmecilik bilgisi getirmesi, istihdam 
yaratması, rekabeti geliştirmesi, ödemeler dengesi açığını azaltması, iç piyasaya dinamizm kazandırması, teknik 
eleman ve yönetici açığını azaltması yönüyle katkıda bulunmaktadır. Söz konusu nedenlerle dünyadaki genel 
eğilim, yabancı sermaye yatırımlarını teşvik yönündedir (Tandırcıoğlu ve Özen, 2003:105).  
 
Sermaye hareketleri portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları şeklinde iki guruba ayrılırlar. 
Portföy yatırımları, herhangi bir yabancı ülkeden borç senedi, tahvil veya hisse senedinin satın alınmasını ifade 
eder. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ise yabancı ülke(ler)de yeni bir şirketin kurulması, var olan bir 
şirketin satın alınması veya sermayesinin artırılması anlamına gelir (Ağayev, 2010:163). 
 



   

187 

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, OECD tarafından bir ülkedeki yerleşik bir birimin, başka bir ülkedeki 
işletmede sürekli bir menfaat ilişkisini elde etmek amacıyla yaptığı yatırım olarak tanımlanmaktadır (OECD, 
2003:3). Başka bir ifadeyle, doğrudan yabancı sermaye yatırımları bir ekonomide yerleşik bir birim tarafından 
başka ülkede yerleşik olan bir teşebbüste kalıcı bir ekonomik bağ oluşturma amacıyla yapılan bir uluslararası 
yatırım kategorisidir (Delice, 2005:173).  Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gelişmekte olan ülkelerin 
sermaye birikiminden yoksun olmaları nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Yeterli sermaye birikimi 
bulunmadan üretim ilişkilerini konumlandırmak ve işgücünü bu üretim ilişkileri çerçevesinde yönlendirmek 
mümkün değildir. Bu nedenle doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gelişmekte olan ülkeler açısından son 
derece önemlidir (Bülbül ve Emirmahmutoğlu, 2010:208). 
 
Sermaye sahibi girişimcinin başka ülkelerde yatırım yaparken gözettiği amaç göz önünde bulundurulduğunda 
uluslararası sermaye yatırımları, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dolaylı sermaye (portföy) yatırımları 
olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir (Savaşan, 2006). Her ikisi de sermaye transferi olmakla birlikte 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları sermaye ile birlikte teknoloji, know-how, işletmecilik bilgisinin 
aktarımını sağlamaktadır (Karluk, 1983:15).  
 
Küresel ekonomik yapı içinde önemi gittikçe artan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, genel olarak, yatırım 
faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren ve üretimle ilgili kararları bir merkezden alan veya çeşitli yollarla 
bağlı şirketlerin kararlarını etkileyen çok uluslu şirketler tarafından yapılmaktadır (Çalışkan, 2003). Bu 
yatırımcılar küresel öncü girişimcilerdir. Çok uluslu şirketleri başka ülkelerde yatırıma yönlendiren temel güdü 
kâr arzusu ve karlılığın devamıdır. Kârın devamlılığını sağlayan girişimcileri söz konusu ülkelere çeken  en 
önemli etken ise ekonomik ve siyasi istikrardır (Güçlü, 2003). Yapılacak yatırımın niteliğine göre, ülkenin 
gelişmişlik seviyesi, piyasa büyüklüğü, dışa açıklık, yabancı girişimciye olan yaklaşım ve bakış açısı, vergi ve 
teşvik politikaları gibi faktörler önem taşımaktadır. Bu nedenle, yabancı girişimcileri çekmek isteyen gelişmekte 
olan ülkeler bu konuda daha da özendirici düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Bu düzenlemeler piyasaların 
serbestleşmesi, yatırım indirimi, vergi tatili, bedava arsa tahsisi, vergi indirimi olabileceği gibi tanıtımların 
yapılması ve hatta teşviklerin verilmesi şeklinde olabilmektedir (Göz, 2009:1). 
 
İşletmelerin küresel değişikliklere ayak uydurabilmesi ve daha da önemlisi kendi yaşamını sürdürebilmesi için 
dünyadaki yeni gelişmeleri takip etmesi ve çok uluslaşma sürecine bir şekilde girmesi gerekmektedir.  
Dünyada çok uluslu işletmeciliğin gelişmesi ve faaliyetlerinin çok büyük boyutlara ulaşması işletmelerin de 
önemini artırmıştır. Yapılan işletmecilik faaliyetleri ve bunun sonucu oluşan kazançların dünyadaki bazı 
devletlerin toplam kazançlarına ulaşması ve hatta geçmesi bu önemi daha da artırmıştır. Ayrıca bu gibi 
gelişmeler ülkelerin pazarlık gücünü yükseltmekte ve diğer ülkeler üzerinde nüfuz sağlamaktadır. Bu bağlamda 
işletmelerin uluslararası işletmecilik faaliyetleri içinde yer alması ve yurt dışında girişimcilik ve yatırım 
faaliyetlerine girmesi büyük önem arz etmektedir. 
 
Çok uluslu işletmeler, iki ya da daha fazla ülkede ticari faaliyette bulunan, tek bir merkezden kontrol edilen, 
hukuken birbirinden bağımsız, ancak ekonomik olarak birbirine bağlı ortaklıklardan oluşurlar (Aydın, 1997:5).  
Aynı zamanda çok uluslu işletmeler, yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren ve çeşitli yollarla, bağlı 
şirketlerin kararlarını etkileyebilen işletmelerdir (Alpar, 1978:26). Başka bir tanıma göre çok uluslu işletmeler, 
gittikleri ülkede yabancı sermayeyi düzenleyen mevzuata uygun olarak direkt yatırım şeklinde özel bir yatırımda 
bulunan, örgüt yapısı, karar alma ve denetim davranışları açısından bir bütünlük gösteren ve uluslararası 
faaliyetleriyle tanınmış olan firmalardır (Yüksel, 1999:113). 
 
Çok uluslu işletmeler, ülkelere çeşitli stratejiler kullanarak girerler. Bu stratejiler, ihracat, lisans, yetki ve 
teknoloji anlaşmaları veya ülke dışında üretim, portföy yatırımları, yönetim anlaşmaları, yabancı şube açma, 
yavru şirket, otak girişim vb. şeklinde sıralanabilir.  
 
Türk firmalarının ve Türk girişimcilerin çok uluslu işletmecilik faaliyetleri ve bunların gelişimi 1980’li yıllar ve 
daha çok 1990’lı yıllar ve sonrasında görülmektedir. Bunda da sermayenin yurt dışına ihracına ilişkin çıkarılan 
kanun ve sağlanan teşviklerin etkili olduğu söylenebilir. 
 
İşletmelerin yurt dışındaki girişimcilik faaliyetlerinin hangi aşamada ve uluslararası işletmeciliğinde neresinde 
olduğu, hem devletler açısından hem de bu alanda yatırım yapacak diğer işletmeler açısından önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk girişimcilerin Kazakistan yatırımlarına ilişkin 
literatür incelendiğinde, hemen hemen bu konuda bilimsel anlamda bir çalışmanın yapılmamış olduğu ve yapılan 
çalışmaların da az ve sınırlı düzeyde çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu olgu da çalışmanın önemini 
artırmaktadır. 

2. Kazakistan’da Türk Giri şimcilerinin Analizi, Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler 
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2.1. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 

Bu çalışmanın temel amacı, Kazakistan’da yerleşik Türk girişimcilerinin, üretim pazarlama ve finansal anlamda 
geldiği noktayı ortaya koymak, yapısal anlamda değerlendirmelerde bulunmak, geleceğine ilişkin öngörüler 
yapmak ve bu öngörüler doğrultusunda mevcut ve potansiyel girişimcilere önerilerde bulunmaktır.  
 
Türk girişimcilerinin Kazakistan’daki yatırımlarının hangi aşamada ve uluslararası işletmeciliğinde neresinde 
olduğu, hem makro karar vericiler açısından hem de bu alanda yatırım yapacak diğer işletmeler (mikro karar 
vericiler) açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Türk girişimcilerinin Kazakistan yatırımlarına ilişkin bilimsel 
yazına da katkı verilmesi amaç edinilmektedir. Bu konuda literatürde yeterli bilgi ve verinin olmaması ve 
yapılan çalışmalarında az ve sınırlı düzeyde çalışmalar olması, çalışmanın önemini artırmaktadır. Elde edilen 
sonuçların Türkiye’nin Kazakistan ekonomik ilişkileri konusunda hem fikir vermesi hem de olası durumlara 
karşı da önceden önlem alınmasına ve yeni projelerin geliştirilebilmesine de ışık tutması açısından önem arz 
etmektedir.   

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk işletmeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
Kazakistan’da faaliyet gösteren Kazak Türk İş Adamları Derneği’ne (KATİAD) üye işletmeler ve dernek üyesi 
olmayan (faaliyetlerini herhangi bir dernek üyeliği çatısı altında sürdürmeyen) işletmeler arasından çalışmanın 
örneklemi belirlenmiştir. Örneklem, belirlemede işletmelerin nitelikleri faaliyet konuları göz önünde 
bulundurulmuş, farklı sektörlerden işletme yöneticilerinin fikirlerini almak adına basit tesadüfi örneklemeden 
kaçınılmıştır. Çalışmanın niteliği de göz önünde tutularak olasılığa dayalı olmayan “yargısal örnekleme” ve 
“kartopu örneklemesi” tekniklerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle KATİAD üyesi 150 işletmeye 
internet yolu ile anket gönderilmiş yeterli sayıda anketin geri dönmeyeceği anlaşılınca, yargısal örnekleme 
yöntemi kullanılarak faaliyet konuları ve çalışma alanları göz önüne alınarak 100 işletme belirlenmiş ve bu 
işletmeler adreslerinde ziyaret edilerek işletme yöneticilerine anket uygulanmıştır. Uygulama kapsamında anket 
uygulamasını kabul eden söz konusu işletmelerden 81 adet işletme yöneticisi ile görüşülmüş ve anket 
uygulanmıştır. Ayrıca bu görüşmeler esnasında, ilgili işletme yöneticilerinden anket uygulamasına yardımcı 
olabilecek başka işletme yöneticileri ile iletişim konusunda yardım sorulmuş ve onların tavsiye ve önerilerinden 
faydalanılarak KATİAD üyesi olmayan işletme yöneticileri ile temas kurulmuş ve bu kapsamda da 35 adet 
görüşme yapılmıştır. Elde edilen toplam 116 anket formundan, bazıları eksik ve hatalı doldurmalar nedeniyle 
değerlendirmeye alınmamış olup, toplam 108 anket formu değerlendirme ve araştırma kapsamında 
kullanılmıştır. 

2.3.Verilerin Toplanması 

Çalışmaya ait verilerin toplanmasında, girişimcilere yönelik 3 aşamalı bir anket formu oluşturulmuştur. Anketin 
birinci aşamasında işletmeye ilişkin genel bilgiler sorulmuştur. Anketin ikinci kısmında, işletmelerin sermaye 
yapılarına ilişkin sorulara cevap alınmıştır. Anketin üçüncü kısmında ise girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar ve 
Türk girişimcilerin güçlü ve zayıf yanları ile karşı karşıya kaldıkları fırsatlar ve tehditlere ilişkin görüşleri 
alınmaya çalışılmıştır. Araştırmada anketin birinci ve ikinci aşamasında açık uçlu sorular ve çoktan seçmeli 
ve/veya sıralamalı sorular kullanılmıştır. Anketin üçüncü aşamasında ise girişimcilerin karşılaştıkları sorunları 
belirlemek ve SWOT analizinde kullanılmak üzere açık uçlu sorulardan yararlanılmıştır. Açık uçlu soru 
kullanılmasının en temel nedeni sorunlara ilişkin yatırımcıları yönlendirmeden kaçınmaktır.   

2.4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Anket uygulaması gerçekleştirildikten sonra, değerlendirilmeye alınan veriler ankete katılan işletmelerin genel 
yapısını tespit etmek üzere yüzde ve frekans yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada veriler SPSS 15 
paket programı kullanılarak analiz edilerek yorumlanmıştır.  

2.5. Araştırma İle İlgili Bulgular ve Değerlendirmeler 

2.5.1. Kazakistan’da Türk Girişimcilerin Yatırımlarına İli şkin Genel Bilgiler 

Araştırma bulguları Kazakistan’da Türk girişimcilerinin yatırım faaliyetlerinin 1990’lı yıllarda başladığını ortaya 
koymaktadır. Çalışma kapsamında inceleme konusu firmaların yapmış oldukları faaliyetler, işin niteliğine göre 
tasnif edilerek sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada işletmeler faaliyet alanlarına göre, imalat işletmesi, ticari 
işletme ve imalat ve ticaret işletmesi olmak üzere 3 grupta tasnif edilmiştir. Bu tasnifte üretim yapan işletmeler, 
fabrika ve benzerleri (imalat işletmesi), doğrudan üretim faaliyeti dışında kalan tüm işletmeler (ticari işletme) ve 
kurmuş olduğu işletme çatısı altında hem doğrudan üretim faaliyeti yürüten hem de başka alanlarda ticari 
faaliyet gösteren işletmeler de (İmalat ve Ticaret İşletmesi ya da her ikisi) şeklinde sınıflandırılmıştır.  
Tablo 1’de araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan Türk girişimcilerin yatırım, faaliyet alanları itibariyle 
dağılımı verilmiştir. Ankete katılan firmalar faaliyetlerini %17,6  üretim ağırlıklı (imalat işletmesi) olarak, %63 
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ticari işletme olarak ve %19,4 de her ikisi birlikte (imalat ve ticaret işletmesi) şeklinde yürütmektedirler.  
 

Tablo 1. Türk Giri şimcilerinin Yatırımlarının Faaliyet Alanları İtibariyle Dağılımı 
 Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde  
İmalat İşletmesi 19 17,6 17,6 
Ticari İşletme 68 63,0 80,6 
İmalat ve Ticaret İşletmesi 21 19,4 100,0 
Toplam  108 100,0  

 
Kazakistan’da Türk girişimcilerinin faaliyetlerinin yıllar itibariyle dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Araştırma 
bulguları (Tablo 2), Kazakistan’da faaliyet gösteren girişimci işletmelerin, %31,48’inin on yıldan daha fazla 
süredir ve  %41,67’sinin 6 ila 10 yıl arasında girişimcilik faaliyetinde bulunan işletmeler olduğunu ortaya 
koymaktadır.  
 

Tablo 2. Kazakistan’daki Türk İşletmelerinin Faaliyet Süreleri 
 Frekans Yüzde 
1 Yıl 6 5,56 
2 yıl 0 0,00 
3-5 yıl 23 21,30 
6-10 yıl 45 41,67 
11 yıl ve üzeri 34 31,48 
Toplam 108 100,00 

   
Tablo 3’de Kazakistan’daki Türk girişimcilerinin yatırımlarının sermaye büyüklüğü anlamında dağılımı 
görülmektedir. Türk girişimci firmaların %43,52’si bir milyon dalar ve altında sermaye ile işletmecilik 
faaliyetlerini yürütmektedirler. İşletmelerin %32,41’i 1 ila 5 milyon dolar arasında yatırımı olan girişimlerdir. 5 
ila 10 milyon dolar arasında sermaye yatırımı bulunan firmaların oranı %8,33 ve 10 milyon ile 50 milyon dolar 
arasında sermaye yatırımı bulunan girişimci işletme sayısı 11 ve bunların toplam içindeki payı da %10,19’dur. 
Ankete cevap veren işletmelerin sadece %5,56’sı 50 milyon dolar ve üzeri sermaye ile Kazakistan’da yerleşik 
olarak işletmecilik faaliyeti sürdüren Türk yatırımcılardır. Bu veriler girişimcilerin sayısı itibariyle dikkati 
çekmekte ancak sermaye büyüklüğü anlamında yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.  
 

Tablo 3. Kazakistan’daki Türk Yatırımcıların Sermaye Yatır ımlarının Dağılımı 
 Frekans Yüzde  
  1 milyon $ ve altı 47 43,52 
  1 milyon $ üzeri ile 5 milyon $ arası 35 32,41 
  5 milyon $ üzeri ile 10 milyon $ arası 9 8,33 
10 milyon $ üzeri ile 20 milyon $ arası 5 4,63 
20 milyon $ üzeri ile 50 milyon $ arası 6 5,56 
50 milyon $ ve üzeri 6 5,56 
Toplam 108 100,00 

Kazakistan’daki Türk girişimcilerin yatırımlarının sektörlere göre dağılımı Tablo 4’de verilmiştir. İnceleme 
kapsamında yatırımların, ticaret, imalat ve montaj sanayi, Müteahhitlik hizmetleri (İnşaat) ve turizm alanlarında 
yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Türk girişimcilerin faaliyetlerinde sektörler itibariyle birinci sırayı %24,83 ile 
Ticaret almaktadır. Bunu % 23,49 ile İmalat ve Montaj sanayi izlemektedir. Müteahhitlik hizmetleri %16,11, 
Turizm sektörü %12,75, Ulaştırma-Dağıtım, Tekstil ve Proje Danışmanlık Hizmetleri %4,03 ile aynı sırayı 
paylaşmaktadırlar. Sağlık sektörü toplam Türk yatırımcılar içerisinde oran olarak %3,36’lık bir paya sahip olsa 
da işletme büyüklükleri ve faaliyet alanları itibariyle dikkat çekmekte ve diğer işletmelere örnek teşkil edecek 
niteliktedirler. 

Tablo 4. Kazakistan’daki Türk Yatırımlarının Sektörler e Göre Dağılımı 
 Frekans Yüzde 
Müteahhitlik hizmetleri (İnşaat)   24 16,11 
Turizm    19 12,75 
İmalat ve Montaj Sanayii 35 23,49 
Bankacılık ve Finans  3 2,01 
Enerji ve Madencilik 2 1,34 
Ticaret              37 24,83 
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Ulaştırma-Dağıtım 6 4,03 
Telekom 2 1,34 
Bili şim 4 2,68 
Tekstil 6 4,03 
Sağlık 5 3,36 
Proje Danışmanlık Hizmetleri 6 4,03 
Toplam 149 100 

Kazakistan’da yerleşik Türk işletmelerinin uluslararasılaşma düzeyini görmek üzere girişimcilere, Kazakistan 
dışında faaliyette bulunduğu ülkeler sorulmuş ve elde edilen veriler Türk işletmelerinin %62’sinin Kazakistan 
dışında yatırımı olmadığını ve faaliyet göstermediğini ortaya koymuştur. Başka bir deyişle Kazakistan’daki Türk 
yatırımcılarının yaklaşık olarak %38’inin Kazakistan dışında en az bir ülkede işletmecilik faaliyetinde 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine Kazakistan’da yatırımı bulunan Türk girişimcilerin Kazakistan dışında en 
az iki ülkede yatırım faaliyeti içinde olma oranı %21’dir. Bu verilerden hareketle Kazakistan’da yatırımı 
bulunan her 100 girişimciden 21’inin Kazakistan dışında farklı iki ülkede daha yatırımları olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu bulgu Türk işletmelerinin uluslararasılaşma sürecinin de neresinde olduğunu göstermesi ve 
farklı ülkelerde faaliyet göstermenin işletmelerin ülke risklerini dağıtması açısından da önemlidir.  

Tablo 5. Türk Giri şimcilerin Kazakistan’da Uygulamış Oldukları Yatırım Modelleri 
 Frekans Yüzde 
 Dağıtım birimleri (şirketleri) kurma     89 82,41 
Ortak girişim 15 13,89 
Kazakistan dışındaki İşletmeye bağlı şubeler 12 11,11 
Temsilcilik açma                           9 8,33 
 Lisans Anlaşması 9 8,33 
 Franchising 8 7,41 
Anlaşmalı Üretim                                3 2,78 
Stratejik Anlaşmalar                  3 2,78 
Tamamen Entegre edilmiş üretim 3 2,78 
Yönetim Anlaşması 1 0,93 
Toplam 152 140,74 

Tablo 5’de Türk girişimcilerin Kazakistan pazarına girişte uyguladıkları yatırım modelleri (stratejileri) 
verilmiştir. Türk girişimcilerinin %82,41’i kendi şirketini kurma ya da dağıtım birimlerini kurma şeklinde 
örgütlendiği görülmektedir. Yani Türk yatırımcılar Kazakistan’da faaliyetlerini büyük ölçüde kurmuş oldukları 
şirketler vasıtasıyla yürütmektedirler. Yatırım stratejisi olarak kullanılan ikinci model ise %13,89 ile Ortak 
girişim modelidir. Bunu %11,11 ile Kazakistan dışındaki işletmeye bağlı şubeler izlemektedir. Türk 
yatırımcılarının yatırımlarında %8,33 oranında temsilcilik açma ve Lisans anlaşması modeli kullanılmaktadır. 
Yatırımcılar tarafından Franchising kullanımı ise%7,41’dir. Araştırmada 108 firma verisi kullanılmakla birlikte 
kullanılan modelin 152 olarak çıkması birçok yatırımcının Kazakistan pazarına birden fazla yatırım modeli ile 
girdiğini göstermesi açısından da önemlidir. Yani bir yatırımcı hem Lisans anlaşması hem Ortak girişim 
modelini kullanmakta hem de kendi şirketini kurarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun en önemli nedeni de 
bir yatırımcının birden çok sektörde faaliyette bulunmasıdır.  

2.5.2. Kazakistan’da Türk Sermaye Yatırımları ve Finansmanı 
Kazakistan’da ikamet eden Türk girişimciler, Kazakistan pazarında doğrudan sermaye ihracı şeklinde 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Araştırmaya katılan tüm yatırımcılar, ne Kazakistan’da ne Türkiye’de ne de 
başka bir ülkede dolaylı yatırım yapmadığını (dolaylı yatırımlarının olmadığını) belirtmişlerdir. Yatırımcıların 
tamamı “Kazakistan, Türkiye ya da başka ülkelerde işletme olarak dolaylı yatırımlarınız var mı?” sorusuna 
“Hayır”  cevabı vermişlerdir. Tüm yatırımcılar yatırımlarını direk yatırım şeklinde organize etmektedirler.  
 
 

Tablo 6. Yatırımlarda Kullanılan Sermayenin Niteliği 

 Frekans Yüzde 
Nakdi Sermaye transferi    47 43,52 
Sermaye Malı Transferi 4 3,70 
Nakdi sermaye + Sermaye Mali Transferi 57 52,78 
Toplam 108 100,00 

Girişimciler  “ İşletmenizin Kazakistan’da, yaklaşık olarak, sermaye yatırımların oranı nedir?” şeklindeki 
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soruya da “% 100 direkt yatırım” şeklinde yanıtlamışlardır. Direk yatırımların finansmanında kullanılan 
sermayenin niteliği ve yüzde dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre yatırımların finansmanında firmaların 
%43.52 nakdi sermaye transferi, %3,78 sermaye malı transferi ve %52.78’i de hem nakdi sermaye hem de 
sermaye malı transferi yoluna gitmişlerdir. 
 

Tablo 7. Yatırımların Finansmanı 

 Frekans Yüzde 
Tamamen şirket öz kaynaklarından 84 77,78 
Öz kaynak + Borç-Banka kredisi ile 20 18,52 
Öz kaynak + Teşvik kredilerinden yararlanarak 0 0 
Tamamen Banka kredisi ile  0 0 
Ev sahibi ülke (Kazakistan) tarafından sağlanan teşvikler ile  0 0 
Öz kaynak + Ev sahibi ülke teşvik kredileri ile 0 0 
Öz kaynak + Ev sahibi ülke teşvik kredileri+ Borç-Banka kredisi ile 4 3,70 
Toplam  108 100 

 
Tablo 7 bulguları Türk girişimcilerin,  Kazakistan yatırımlarının finansmanında tek başına banka kredisi ve ev 
sahibi ülke tarafından sağlanan teşvik kullanmadıklarını göstermektedir. Firmaların %77,78’i tamamen işletme 
öz kaynakları ile yatırımlarını finanse etmişlerdir. Öz kaynak + Borç-Banka kredisi ile yatırımlarını finanse eden 
işletmelerin oranı %18,52 ve Öz kaynak + Ev sahibi ülke teşvik kredileri + Borç-Banka kredisi ile yatırımlarını 
finanse eden firmaların oranı ise %3,70’dir.  

2.5.3. Kazakistan’da Türk Girişimcilerin Temel Sorunları 

Türk girişimcilerin karşılaştıkları temel sorunların bir kısmı Kazakistan’ın kendi yapısından kaynaklı sorunlar 
oluştururken bazılarının da Türkiye kaynaklı sorunlar olduğu görülmektedir. Bu sorunlar genel hatlarıyla, hukuki 
ve bürokratik yapıdan kaynaklı sorunlar, üretim ve pazarlamada karşılaşılan sorunlar, teknik alt yapı ve 
hammadde temininde karşılaşılan sorunlar ve yetişmiş insan gücü ve kalifiye eleman kaynaklı sorunlardır. Bu 
sorunlar önem sırasıyla; 
• Bürokrasi, hukuki alt yapı ve buna bağlı aşırı bürokratik işlemler ve bundan kaynaklı aşırı hantal işlemeyen 
kurumsal yapı ve farklı yasal uygulamalar,  
• Yetişmiş insan gücü problemi, kaliteli ve kalifiye eleman eksikliği, 
• Hukuki mevzuatın çok karmaşık olması, yapısal problemler, yasal yetersizlikler, 
• Kamudaki yolsuzluk ve rüşvetler, resmi kurumların gayrı resmi baskıları, 
• Elçilik personelinin yeterli derecede ilgi göstermemesi,  giri şimcileri sahiplenmemesi, 
• Pasaport kayıt işlemleri ve vize konusundaki zorluklar ve farklı uygulamalar,  
• Tahsilat problemleri ve kredili alacakların tahsili sorunu, 
• Yerel bürokrasinin Türk girişimciler tarafından yeterince bilinmemesi ve bundan kaynaklı sorunlar, 
• Altyapı sorunları (enerji kesintisi gibi) ve hammadde temininde karşılaşılan güçlükler, 
• Ara mal ve malzeme alt sanayi eksikliği, yan sanayinin gelişmemiş olması ve buna bağlı yükselen 
maliyetler, 
• Bakım-onarım servis hizmetlerinin yetersizliği, teknik servis alt yapı eksikliği, 
• Gümrük birliği sonrasında karşılaşılan aşırı gümrük tarifeleri ve buna bağlı ithalat zorlukları, 
• Sigorta ve emeklilik işlemlerine ilişkin ülkeler arasındaki farklı yasal uygulamalar, denklik sorunu ve 
Kazakistan’da yapılan sigorta ödemelerinin Türkiye’de kullanılamıyor olması, 
• Lojistik problemi, 
• Türk girişimciler arasında birlikteliğin kurulamaması ve sorunların çözümüne yönelik ortak çözümlerin 
ortaya konulamaması ve ortak ticari birliklerin kurulamaması. 
Temel sorunlar incelendiğinde, hukuksal sorunlar ve bürokraside yaşanan güçlükler girişimciler açısından ciddi 
bir sorun olarak görülmektedir. Bunun yanında yetişmiş insan gücü, kalifiye eleman sorunu da önemli bir başlık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma izinleri lisanslar vb. kısıtlamalar nedeniyle ülke dışından personel temin 
edemeyen işletmeler, yeni teknolojileri bilen çağın gereklerine uygun personel ihtiyacı ile karşı karşıya gelmekte 
ve bu da işletmecilik faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan yolsuzluk, rüşvet sorunu ve resmi 
kurumların gayrı resmi uygulamaları en önemli sorunlar arasında yer almakta ve birçok girişimci tarafından 
çeşitli şekillerde dile getirilmektedir.  

2.5.4. Kazakistan’da Türk Girişimcileri ve Yatırımları 

Kazakistan’da Türk girişimcileri ve yatırımları stratejik yönetim bakış açısı altında incelenmekte ve 
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Kazakistan’daki Türk yatırımlarının ve girişimcilerin bir SWOT analizi yapılmaktadır (Tablo 8). SWOT analizi 
özetle dış çevredeki gelişmelerin fırsat ve tehlike olarak nitelendirilmesi ile iç bünyedeki zayıf ve kuvvetli 
yönlerin tespitine ağırlık vermektedir (Koçel, 1999:274). Bu çalışmada amaç, Kazakistan’daki Türk 
girişimcilerini etkileyen çevresel koşullardaki değişmeleri göz önünde bulunduran ve bu değişimlerin ne gibi 
fırsatlar yarattığını ve ne gibi tehlikeleri beraberinde getirdiğini tespite çalışmaktır. Ayrıca Türk yatırımlarının ve 
girişimcilerinin kuvvetli ve zayıf yönlerini ayrı ayrı değerlemeye tabi tutarak kıt kaynakların ve imkânların etkin 
kullanımının sağlanması hususunda karar vericilere önerilerde bulunulması hedeflenmektedir.  
 

Tablo 8. Kazakistan’da Türk Giri şimcileri ve İşletmelerinin Güçlü-Zayıf Yönleriyle Kar şı Kar şıya 
Oldukları Fırsat ve Tehditler 

GÜÇLÜ YÖNLER  
• Bilgi birikimi tecrübe deneyim, 
• Bir önceki iyi iş referanslar, 
• Farklılaştırılmış ürünlerle piyasaya girebilme 
imkânları, 
• Girişimci ruhu ve problem çözme yetisi 
• Hizmet farklılığı, 
• Pazarı tanıyor olma, 
• Politik siyasi kültürel yakınlık, 
• Türk malının diğer mallar karşısındaki olumlu 
imajı (kalite ve güven), marka tercihi (talep) ve kalite 
standardı. 

ZAYIF  YÖNLER  
• Kazakistan hakkında donanımlı bilgi eksikliği, 
• Piyasa araştırması güçlüğü,  
• Ticari zihniyet farklılığı, 
• Ticari problemler kaynaklı itici Kazak Türk 
ili şkileri, 
• Türklere bakış kötü Türk imajı, 
• Yabancı olmak ve yerli firma olmamaktan 
kaynaklanan sorunlar, 
• Yabancılara yönelik yüksek kira miktarı 
uygulamaları, 
• Yasal olmayan uygulamalara maruz kalma derecesi. 

FIRSATLAR  
• Pazarın yapısı, bakir bir pazar olması, 
• Asya ülkelerine coğrafi yakınlık,  
• Bölge ülkeleri içinde yüksek gelişmişlik oranı, 
• Kazakistan’ın bölgede lider ülke konumunda 
olması, 
• Bağımsızlık sonrası yeniden yapılanma ve buna 
bağlı büyük yatırım fırsatları, 
• Doğal kaynak zenginliği ve işlenmemiş topraklar, 
• Kazakistan-Rusya-Belarus arasındaki gümrük 
birliği anlaşmasıyla genişleyen büyük pazar konumu, 
• Satışların nakit yoğun yapılması ve buna bağlı 
yüksek nakit girişleri, 
• Gelişen bir pazar yapısına sahip olması, buna 
bağlı pazar boşluğu ve sektörel açıklar, 
• Belirli bölgelerde ucuz işgücü imkânları, 
• Rekabetin azlığı, yüksek kar marjları, 
• Tarımsal faaliyetlerdeki gelişmeler, 
• Yabancı yatırımcıların çeşitli risk olasılıkları 
nedeniyle piyasaya girememesi, 
• Ülkenin ekonomik olarak gelişme potansiyeli ve 
üretim ihtiyacı. 

TEHDİTLER 
• Altyapı imkânlarının yetersizliği, 
• Bürokratik işlem farklılıkları, 
• Çin malı ürünlerin pazardaki hâkimiyeti, 
• Doğal kaynaklara (Hammadde kaynaklarına) bağlı 
bir ekonomi olması, 
• Etnik yapıdaki karışıklıklar ve buna bağlı olması 
muhtemel riskler, 
• Gelişmemiş hukuki yapı, yasal sorunlar ve 
demokratik yapının tamamen oturmamış olması, 
• Güven sorunu ve buna bağlı risk, 
• İllegal baskılar ve yasalardaki zayıflıklar, 
• Nitelikli eleman bulma zorlukları ve hizmete 
ulaşmada sıkıntılar, 
• Pazarın-piyasanın bilinmemesi, 
• Pazardaki farklılıkların doğru analizinin 
yapılamaması, 
• Politik risk tek kişiye bağlı siyaset 
• Yönetsel ve hukuki nedenlerden kaynaklı sektörler 
içi haksız rekabet uygulamaları, 
• Yabancı girişimciye olan olumsuz bakış açısı ve 
kültürel uyumsuzluklar, 
• Yetişmiş insan gücü eksikliği 
• Zayıf özel sektör 

Girişimciler rekabet avantajı sağlamak veya mevcut avantajı devam ettirebilmek için çeşitli stratejiler 
geliştirerek uygulayacaklardır. Gerekli ve uygun stratejiyi kararlaştıramayan veya strateji uygulamasında 
başarısız olan işletmeler çevreleri ile uyumu sağlayamayacaklardır. Bu da işletmelerin rekabet avantajlarını 
kaybederek faaliyetlerini durdurmalarına yol açacaktır.  
 
3.Sonuç 
Kazakistan’da yerleşik Türk girişimcilerinin, üretim pazarlama ve finansal anlam da geldiği nokta analiz 
edilmiş, Türk işletmelerinin ve girişimcilerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ortaya konularak, Türk 
girişimcilerinin ve yatırımlarının SWOT analizi yapılmıştır.  
Araştırma kapsamında Kazakistan’daki Türk yatırımları değerlendirildiğinde, sektörel bazda Ticaret, imalat 
sanayi, müteahhitlik hizmetleri, turizm alanlarında yoğunlaşmakta, Proje ve Danışmanlık hizmetleri, ulaştırma-
dağıtım, tekstil, sağlık bankacılık alanlarında yatırımları olduğu görülmektedir.  
Sektörler itibariyle Türk yatırımcılarının dağlımı incelendiğinde, 2 husus dikkati çekmektedir. Birincisi 
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Türkiye’nin ve Türk yatırımcıların temel yetkinliği olan Tekstil sektöründe Kazakistan’da istenilen noktaya 
ulaşılamamış olmasıdır. Kazakistan’da Türk mallarına olan güven de göz önünde bulundurulduğunda Türk 
girişimcilerin bu sektördeki yatırımlarının azlığı dikkate değerdir. İkinci husus ise, Kazakistan Enerji ve maden 
kaynakları açısından Dünyanın önde gelen sayılı ülkeleri arasında olmasına karşın, Türk girişimcilerinin bu 
alandaki yatırımlarının çok cüzi miktarda olması dikkat çekmektedir. 
 
Kazakistan’daki Türk yatırımlarını gelmiş oldukları dönemler itibariyle ve girişimcilerin nitelikleri itibariyle 
sınıflandırdığımızda, üç tür yatırımcı-girişimci tipi ile karşılaşmaktayız.  Birinci tip yatırımcı, Kazakistan’ın 
bağımsızlığının ilk yıllarında gelip küçük çaplı yatırımlarla faaliyete başlayan ve buradan elde ettiği karı tekrar 
yatırıma dönüştürerek belli bir ölçeğe ulaşan işletmelerdir. Başarısız olanlar zaman süreci içinde ayıklandığı için 
geriye kalan, işletmeler etkin bir şekilde varlığını sürdürmektedirler. İkinci tip yatırımcı, birinci tip yatırımcıların 
başarılarını görerek gelen ya da Türkiye de değişik nedenlerle iş yapamamış ve buraya çeşitli şekillerde gelerek 
yatırım faaliyetinde bulunan yatırımcılardır. Bu yatırımcıların her birinin kendine özgü başarı öyküleri vardır. 
Bu öyküler dinlendiğinde aynı amaçlarla gelen birçok insandan çok azının başarılı olduğu birçoğunun da zarar 
ederek Türkiye’ye döndüğü anlaşılmaktadır. Üçüncü tip yatırımcı ise, Türkiye’den gelmeden önce araştırmalar 
yapıp projeler geliştirip ve kendine burada ya stratejik ortak bulup ya da ciddi danışmanlık hizmeti alarak 
yatırımlara girişen yatırımcılardır. Bu tip yatırımcılar Kazakistan’ın bağımsızlığın ilk günlerinden itibaren var 
olmakla birlikte son 7-8 yıl içinde yoğunlaşmaktadır. Bu yatırımcılar yatırımlarını profesyonel olarak 
planlamakta projelendirmekte ve bu projeler dâhilinde yürütmektedirler. Söz konusu yatırımcıların piyasaya 
gelmesi ikinci tip yatırımcıların da azalmasına neden olmaktadır.   
 
Sermaye yapısına ilişkin bulgular Kazakistan’da Türk girişimcilerin dolaylı yatırımlarının olmadığını ve %100 
direk yatırım şeklinde pazarda faaliyet gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bunun en büyük nedeni Kazakistan 
sermaye piyasasının henüz çağdaş dünya normlarına ulaşmamış olmasıdır. Kuralları tam olarak oturmamış sığ 
bir sermaye piyasasının yabancı sermayeyi çekme imkânının olmadığı da açıkça görülmektedir.  
 
Kazakistan’da ikamet eden Türk girişimcilerin sorunları incelendiğinde, hukuksal sorunlar ve bürokratik 
engeller ya da bürokraside yaşanan güçlükler yatırımcılar açısından ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bunun yanında Türk girişimcilerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan birisi de yetişmiş insan gücü, 
kalifiye eleman sorunudur. Çalışma izinleri lisanslar vb. kısıtlamalar nedeniyle ülke dışından personel temin 
edemeyen işletmeler, yeni teknolojileri bilen çağın gereklerine uygun personel ihtiyacı ile karşı karşıya gelmekte 
ve bu da işletmecilik faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Biran önce çağdaş norm ve gereklere uygun eğitimli 
insan gücü alt yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaların ivedi olarak başlatılması da bir zorunluluktur. 
Diğer taraftan yolsuzluk, rüşvet sorunu ve resmi kurumların gayrı resmi uygulamaları en önemli sorunlar 
arasında yer almakta ve birçok girişimci tarafından çeşitli şekillerde dile getirilmektedir. Bağımsızlığının 20. 
Yılında Dünya ile bütünleşme hedefi içerisinde olan Kazakistan’ın biran önce hukuki ve bürokratik açıdan 
yapısal reformlara gitmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir 
 
Kazakistan’da ikamet eden Türk girişimcilerin birçoğu Elçilik çalışanlarından yakınmakta ve kendilerini 
sahipsiz ve yalnız hissetmektedirler. Türk iş adamları pasaport işlemleri (kayıt vb.) vize uygulamaları konusunda 
farklı ülke vatandaşlarına, farklı uygulamalar olduğunu belirtmektedirler. Örneğin ikamet izni olan ve 
Kazakistan dışına çıkıp tekrar gelen Türk vatandaşlarının 5 gün içinde ikamet ettiği yerdeki yabancılar polisine 
başvurarak kayıt yaptırması zorunlu iken bazı ülke vatandaşlarına bu uygulama zorunluluktan çıkarılmış 
durumdadır. Yatırımcıların birçoğu yerel bürokrasiye ilişkin yeterli bilgi sahibi değildir. Elçilik çalışanlarının 
belirli dönemler itibariyle Türk yatırımcılarına bilgilendirme amaçlı toplantılar yapması ve girişimcileri 
aydınlatması önem arz etmektedir. Ayrıca sigorta ve emeklilik işlemlerine yönelik çalışmaların başlatılması ve 
denklik sorunun çözülmesine ilişkin girişimlerde bulunulması da bir zorunluluktur. Bu husus (emeklilik-
sigortalılık durumu) Türk girişimcilerin motivasyonunu ve yatırımlarını olumsuz etkilemektedir. Almatı dışında 
Türk iş adamları arasında iletişim ve dayanışmayı örgütleyecek sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması 
konusunda Elçilik çalışanların öncülük etmesi gerekmektedir. Almatı’da Kazak Türk İş Adamları Derneği 
(KAT İAD) adı altında bir sivil toplum kuruluşu bulunmakta ve özellikle Almatı’da faaliyet gösteren Türk 
girişimcilerin bir araya gelmesi yeni gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi ve Türk işletmeleri arasında 
yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması hususunda büyük hizmet icra etmektedirler. KATİAD benzeri 
derneklerin yöresel bazda kurulması Türk yatırımlarının gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir.  
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Özet 
 
Bilgi teknolojilerin hızla geliştiği çağda internet ortamı çoğu girişimcilere pazarlama stratejileri açısından birçok olanakları 
sunmaktadır. Girişimciler geleneksel pazarlama uygulamalarının yanı sıra web ortamında da pazarlama stratejilerini 
uygulamaktadır. Bu çalışmada girişimcilikte pazarlamanın yeri ve önemi tartışılarak Kırgızistan’da e-pazarlamanın gelişim 
yönelimleri araştırılacaktır. Bu çerçevede Kırgızistan’da farklı sektörlerde öne çıkan işletmelerin internet üzerinde 
yürüttükleri pazarlama faaliyetleri analiz edilecektir.   
 
Anahtar kelimeler: Giri şimcilik, internet, e-pazarlama, Kırgızistan 
 
Abstract 
 
In the age of fast growing information technologies, web media provides enormous marketing strategy facilities for the 
entrepreneurs. Recently, it is not only traditional marketing strategies but also web based marketing strategies used by the 
entrepreneurs. While discussing the role and importance of the marketing in enterprise; this study examines, e-marketing 
development in Kyrgyzstan. In this frame, this study analyses, e-marketing activities of prominent companies in different 
fields in Kyrgyzstan. 
 
Key words: Entrepreneurship, internet, e-marketing, Kyrgyzstan 
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• Giri ş 

Çağımız girişimcilik anlayışının müşteri odaklı olması girişimcilik faaliyetlerinin etkili bir şekilde organize 
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edilmesi ve yürütülmesini talep etmektedir. Yoğun rekabet ve dinamik bir şekilde değişen piyasa talepleri 
girişimcileri risk altına sokmaktadır.  Bu yüzden girişimciler sürekli üretim teknolojilerini geliştirme, 
fiyatlandırma politikasını ayarlama, ürün ve hizmet kalitesini geliştirme gibi faaliyetleri yürütmek zorundadır. 
Bu süreçte etkili kararların alınmasında pazarlama faaliyetlerinin rolü büyüktür. Çünkü pazarlama, planlama ve 
organizasyonda yer almakta, koordinasyon ve denetlemede faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. Girişimcilerin 
ayakta durabilmesi için; piyasa ve tüketim kültürü analizi, arz ve talep oranlarını ölçme, etkili fiyatlandırma 
politikasını yürütme, ürün ve hizmetlerin tutundurması ve tüketicilere ulaşımı gibi süreçleri kapsayan pazarlama 
karması alanında sürekli gelişme sağlamaları gerekmektedir.   
 
Girişimcilerin etkili bir şekilde faaliyet yürütebilmek için yeni alanlara açılmaları gerekmektedir. Günümüzde bu 
olanağı enformasyon ve bilişim teknolojileri kapsamında internet ortamı sunmaktadır. Artık işletmeler interneti 
sadece tutundurma ya da reklam kampanyaları uygulamaları için değil, aynı zamanda kar amacıyla da 
kullanmaktadır. Bu yüzden işletmeler geleneksel pazarlama uygulamalarını web ortamlarında da 
gerçekleştirmektedir. İnternet üzerinde pazarlama işletmelere birçok kolaylıkları sağlamakta ve geniş kitlelere 
seslenmelerine yol açmaktadır.  
 
Dünyada bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle internet kullanıcılarının sayısı da artmaktadır. İnternet kullanıcıları 
web ortamının sunduğu her olanaktan yararlanmaktadır. Web ortamı her türlü bilgi, haber, müzik, eğlence, 
iletişim olanaklarını sağlamaktadır. İşletmeler de internet olanaklarından yararlanmaktadır. Çoğu işletmeler 
kendi pazarlama stratejilerini web ortamında yürütmektedirler. Kırgızistan’da da internet kullanıcılarının sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. 2012 verilerine göre Kırgızistan halkının %42,21’i interneti kullanmaktadır 
(www.ict.kg). İnternet hem kitle iletişim aracı olarak hem de etkili pazarlama aracı olarak uygulanmaktadır.  
 
• Pazarlama ve Girişimcilik  

Küreselleşme çağında, teknolojinin gelişmesi ve tüketicilerin eğitim seviyelerinin yükselmesi çoğu işletmeleri 
geleneksel pazarlama yaklaşımından modern pazarlama yaklaşımına geçmeye yöneltmektedir. Modern 
pazarlama anlayışına göre işletmeler kendi pazarlama politikalarını pazar odaklı değil tüketici odaklı 
yürütmelidir. Böylece işletmeler tüketicilerin satın alma davranışlarını takip ederek tüketici beklentilerine göre 
ürün ve hizmetleri geliştirmektedir. Pazarlama karması çerçevesinde etkin bir pazarlama stratejisini 
uygulamaktadır. (Mert 2000:4-8).  
  
İşletmenin temel fonksiyonundan biri olan pazarlama, işletmenin asıl amaçlarına ulaşmada hayati bir öneme 
sahiptir. Yeni ürün veya hizmetle piyasaya girmek ve sonra işletme faaliyetlerinin uzun yıllar boyunca 
sürdürebilmek için girişimciler pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde planlaması gerekmektedir. American 
Marketing Association’ın tanımına göre pazarlama, bireysel ve örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini sağlayan 
fikirler, mallar, ve hizmetlerin yaratılması, fiyatlandırılması, tutundurma ve dağıtımının planlanması ve 
yönetilmesi sürecidir (Arıkan, 2004:151).   
 
Piyasaya yeni girecek girişimci girişimcik faaliyetini pazar araştırmasından başlar. Bu süreçte piyasanın genel 
yönelimleri, tüketici profilini, tüketicilerin beklentilerini öğrenir. Kendi hedef ve amaçların gerçekleştirmek için 
pazar araştırmalarının sonucunda elde edilen bilgilere göre hareket eder. Yeni ürün ve hizmeti piyasaya 
benimsetme, işletme faaliyetlerini yürütme, müşteri kazanma, ayakta durabilme ve kar elde etme gibi sonraki 
aşamalarda da pazarlama stratejilerinden yararlanır.  
Narvin ve Slater’in yaptığı araştırmaya göre pazarlamaya odaklanarak girişimcilik faaliyetlerini yürüten 
girişimciler daha başarılı olabilmektedirler. Girişimcilik ile pazarlamayı bağlayan en önemli unsurlardan biri 
ikisinin de pazara ve müşteriye odaklı olmasıdır. Diğer işletme fonksiyonlarıyla kıyasla pazarlama faaliyetleri 
işletme dışında, yani pazarda yürütülmektedir. Bu yüzden pazarlama fonksiyonu işletme perspektiflerini müşteri 
ve piyasayla bağlayan bir unsurdur. Girişimcilik piyasa imkanlarını faaliyetlere dönüştürürken, pazarlama 
işletmenin ayakta durabilmesini sağlamaktadır. (Sidorchuk, 2009:5-6) 
 
• E-Pazarlamanın Tanımı, Gelişimi ve Giri şimciler Açısından Önemi 

• E-pazarlamanın tanımı ve gelişimi 

İnternet üzerinde pazarlama, online marketing, elektronik marketing gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılan, 
ticari internet olarak da adlandırılan bilgisayar ortamı, işletmelerin bilgi akışını giderek mal ve hizmet akışına 
çevirmelerinin sonucunda ortaya çıkmış, yeni bir pazaryeri oluşmasını sağlamıştır.  
 
İlk önce müşterilere e-posta aracılığıyla mal ve hizmetler hakkında bilgi aktarılmasıyla başlayan günümüz e-
pazarlaması pazarlama karmasında yer alan tüm görevleri internet üzerinden gidermektedir. Artık işletmeler 
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interneti sadece tutundurma ya da reklam kampanyaları için değil, aynı zamanda kar yaratmak amacıyla da 
kullanmaktadırlar (Kırcova, 2002).  
 
E-pazarlama 1995 yılından itibaren gelişmeye başlamıştır. Fakat ilk safhasında e-pazarlama pazarlama 
kurallarına göre değil ticaret kurallarına göre stratejiler geliştirmiştir. Ticari siteler müşterilerini daha fazla satın 
almaya ikna etmiştir. İletişim açısından iletişim kurma özelliği bir virüs gibi yayılmakta ve insandan insana 
geçmiştir. Yeni ürün ya da yeni bir hizmeti çıkmasıyla ilgili haber internet ortamında hızlı bir şekilde 
yayılmıştır. Ağızdan ağza reklamın en başarı reklam yöntemlerinden olduğunu hatırlarsak internette bu yöntem 
başarılı olmuştur.  
 
1996-1999 yılları malları elektronik ortamda satabilecek iddiasına giren şirketler çoğalmaya başlamıştır. İnternet 
ortamında pazarlama faaliyetlerinin üç özel yönelimi vardı; tüm internet kullanıcılarının genç erkekler olduğu, 
internet kullanıcılarının eğlenceye eğilimli oldukları ve reklamların onları eğlendirmesi gerektiği gibi iddialar 
ortaya konulmuştur. Bu yüzden internet ortamlarında garip reklamlar çoğalmaya başlamıştır ve reklamların fazla 
tekrarlanması yer almıştır. 
 
E-pazarlamanın sonraki gelişmelerinde internet ortamında bütün sınırlar ve önyargılar ortadan kalkmıştır. 
İnternet ortamında pazarlama ciddi ve ilginç bir şekilde uygulanmaya başlamıştır ve pazarlama iletişimi 
çerçevesinde başka araçlara kıyasla internet en etkili pazarlama aracı haline gelmiştir. İnternet ortamında reklam 
için milyonlarca para harcamadan mal ve hizmetleri satabilmek ve kar kazanabilmek olanağı sunulmuştur 
(Zyman vd. , 2000: 36-41). 
 
• E-pazarlamanın girişimciler açısından önemi 

İnternet pazarlama karması çerçevesinde başka kitle iletişim araçlara göre özel pazarlama karmasını 
oluşturmaktadır. Bu karmaya göre internet pazarlamasının özellikleri şunlardır: 
 
• Ki şiye özel üretim. Çağımız üretim yönelimlerinden biri kitle üretiminden daha çok kişisel üretime yönelik 
gerçekleşmektedir. İnternetin interaktif ortamı tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre mal ve hizmet sunma 
olanağını sağlamaktadır.  

 
• Zengin içerik.  İnternet ortamı aynı anda ses, video, grafik, animasyon, metin kullanma olanağını 
sağlamaktadır. İnternet ortamında reklamlar etkili olabilecekleri gibi kalıcı olabilme özelliğine de sahiptir. 
Bundan başka internet ortamı farklı hedef kitlelere farklı reklam uygulamalarını yapma olanağını sunmaktadır.  

 
• E-tedarik sistemi. İşletmeler internet üzerinden satış yapabilmektedir. Müşteriler online sipariş aracılığıyla 
istedikleri malı alabilmekte ve işletmeler de ürünleri satmak için yer tutmadan ve personel çalıştırmadan direkt 
satışlar yapabilmektedir.  

 
• E-reklam. Kişisel satış ve diğer klasik tutundurma stratejileri internet üzerinden yapılmaktadır. İnternet 
ortamında reklam uygulamaları daha az maliyete düşmektedir. Bu çerçevede işletmeler kendi web-sitelerinde ve 
diğer sosyal medyada reklam mesajlarını yerleştirmektedir.   

 
• E-pazar araştırması. İnternet işletmelere tüketicilerin istek ve talepleri, mal ve hizmetler hakkında ne 
düşündüklerini ve yorumlarını öğrenme olanağını sağlamaktadır.  

 
• E-promosyon. Pazarlama karmasında yer alan tutundurma faaliyetlerinin tümü (reklam kampanyaları, 
halkla ilişkiler, kişisel satış, satış teşvik) internet ortamında gerçekleştirilebilir.   

 
• E-iletişim. Büyük işletme ve holdingler içerisinde iç iletişimi internet aracılığıyla sağlanmaktadır (Kırcova, 
2002).  

 
• E-pazarlama karması 
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İnternet ortamında pazarlama süreci geleneksel pazarlamaya göre farklı özellikleri taşımaktadır. Çünkü e-
pazarlama faaliyetleri dinamik ve sürekli değişen elektronik ortamda yapılmaktadır. Elektronik ortamda müşteri 
egemenliği ve yoğun rekabet yaşanmaktadır. Bu yüzden girişimcilerin e-pazarlama uygulamalarında stratejik 
kararları almaları gerekmektedir. Elektronik ortamda pazarlama stratejileri için pazarlamanın geleneksel 4p 
(product, placement, price, promotion)  karmasına ek olarak Efthymios Constantinides tarafından 4s sanal 
pazarlama karması geliştirilmi ştir. Bu karmaya göre elektronik ortamda pazarlama scope (kapsam), site (web 
sitesi), synergy (birliktelik) ve system (sistem) gibi unsurlardan oluşmaktadır. 4s modeline göre işletmeler piyasa 
analizini yaptıktan sonra müşterilerin beklentilerini göz önünde bulundurarak web-site oluşturmaktadır. Web-
site üzerinde yürüttükleri sanal pazarlama stratejileri geleneksel pazarlama stratejileriyle bir bütünleşik halde 
olması lazımdır. Tüm bu faaliyetler gerekli teknoloji, teknik gereksinimler ve web-sitesi yönetimini içeren bir 
sistem içerisinde yürütülmektedir (Yurdakul ve Kiracı, 2008:166-168).   
 
4s karması pazarlama karması: 
Kapsam işletmenin sanal varlığının önemli stratejik konularını belirlemede, piyasayı, rakiplerini ve 
müşterilerini tanımada önemli noktaları tanımlar. 
Site işletmenin sanal varlığının operasyonel işlevlerini belirler. Web site işletme ve hedef kitlesi arasındaki 
etkileşimi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır.  
Birliktelik işletmenin sanal varlığı ile işletmenin geleneksel faaliyetlerinin bütünleşmesini sağlar.   
Sistem işletme web sitesinin müşteri odaklı, güvenilir ve etkili çalışmasını sağlayan temel teknik unsurları 
belirler (Constantinides, 2002).      
 
• Kırgızistan’da faaliyet gösteren işletmelerin e-pazarlama uygulamaları araştırması 

 
• Araştırmanın amacı 

Günümüzde internet kullanıcıların sayısına göre Kırgızistan Orta Asya ülkeleri arasında öncül konuma sahiptir. 
2012 yılına gelince Kırgızistan’da halkın  %42,21’i internet kullanıcısı konumundadır. Yaş grubuna göre daha 
çok 14-17 (%53,2), 18-24 (%53,1) ve 25-34 (%33,6) yaşlar arası insanlar interneti kullanmaktadır. İnternet 
kullanımın yaygınlaşması çoğu işletmeleri pazarlama stratejilerini web ortamında uygulamaya yöneltmektedir.   
 
Kırgızistan’da her yıl “AKİpress” analitik dergisi ve Kırgız Milli İstatistik Komitesi tarafından TOP-200 
Kırgızistan’ın en büyük 200 işletmesini açıklanmaktadır. 2011 yılında TOP-200 listesi her sektörde faaliyet 
gösteren büyük 13260 işletmenin finansal performanslarını inceleyerek yapılmıştır.  
TOP-200 listesinde yer alan işletmelerin internette pazarlama stratejilerini incelemek araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır.  
 
• Araştırmanın kapsamı ve sınırlılıkları 

Araştırma sırasında TOP-200 işletmenin ilk 100’ü araştırma örneklemi olarak ele alınmıştır. Google tarama 
motorunu kullanarak her işletmenin web sitesi olup olmadığı öğrenilmiştir. Sonuçta web siteleri bulunan 
işletmeler araştırmaya tabi tutulmuştur.  

• Araştırma yöntemi 

Araştırma yöntemi olarak içerik analizi seçilmiştir. İçerik analizi, anlamları ya da anlam yapılarını nitel ve nicel 
aşamaların birbirlerini tamamladığı gerçeği ışığında nitelden nicele doğru genelleştirmektir. İçerik analizinin 
amacı çok sayıdaki metin içeriklerinin ortak yönlerini ortaya koymaktır. İçerik analizinin konusu, yazılı hale 
getirilebilen iletişimdir (Gökçe, 2006:18-19).  

• Araştırma bulguları ve sonuçları 

İşletmelerin web sitesinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda 100 
işletmenin arasından 44 işletmenin web sitesinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Web siteleri olan işletmelerin 14’ü 
açık anonim şirketi, 10’u kapalı anonim şirketi, 17’si limited şirket ve 3’ü devlet kuruluşu olarak faaliyet 
göstermektedir.  

Çözüm birimi olarak web site ve web site parçaları ele alınmıştır. 4s sanal pazarlama ve 4p geleneksel pazarlama 
karmalarına göre çözüm kategorileri oluşturulmuştur.  Sanal pazarlama karmasına göre kategoriler:  
Kapsam (sanal varlık, müşterilerin belirlenmesi, pazarlama özelliği), site (arama imkanı, dinamik olması, online 
hizmet, hedef kitle ile etkileşim, bilgi edinme, güncellenme), birliktelik  (müşteri ilişkileri departmanı ile 
birliktelik, genel örgütsel programlarla birliktelik, dış ortaklarla birliktelik, sosyal ağlarda varlık), sistem 
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(güvenirlik, işlevsellik). 
 
Geleneksel pazarlama karmasına göre kategoriler: 
Ürün/hizmet ( ürün/hizmetle ilgili bilgi, elektronik katalog), fiyat  (fiyatla ilgili bilgi), dağıtım (online satış), 
tutundurma  (reklam, kişisel satış, satış arttırıcı çabalar, halkla ilişkiler) 
 
Analiz kategorileri işletmelerin web sitesinde pazarlama unsurların yer alıp almadığını öğrenecek şekilde 
hazırlanmıştır. Kategoriler Var=1, Yok=0 olarak kodlanmıştır.  
 
Sanal pazarlama karması kategorilerine göre araştırma sonuçları: 
 
Kapsam: Araştırmaya tabi tutulmuş tüm işletmeler sanal ortamda varlıklarını sürdürmektedirler (44 işletme). 
Ancak 21 (47.7%) işletme kendi web sitelerinde müşterilerini belirlemektedir. İşletmelerin web ortamında 
yürüttükleri sanal pazarlama özelliğine gelince 44 işletme bilgi verici, 22 (50%)  işletme eğitici, 24 (54.5%) 
işletme işlevsel, 11(25%) işletme teşvik edici ve 17 (38.6%)  işletme işlemsel pazarlama faaliyetlerini 
uygulamaktadır. 8 (18.2%) işletmenin uyguladığı pazarlama faaliyetleri tüm 5 özelliği taşımaktadır.  
 
Site: İşletmelerin web sitelerine gelince 23 (52.3%) işletmenin web sitesinde arama sistemi bulunmaktadır. 14 
(31.8%) işletme kendi web sitelerinde grafik-animasyon, video gibi dinamik unsurları kullanmaktadırlar. 17 
(38.6%)  işletme web sitesi aracılığıyla online hizmet (online sipariş, işlemler) sağlamaktadır. 43 işletme site 
ziyaretçilerine iletişim bilgilerini belirterek bilgi edinme olanağını sağlamaktadır. 18 (40.9%) işletme web 
sitesinde yer alan işlemsel operasyonlarla hedef kitlesi ile etkileşimde bulunmaktadır. 25 (56.8%) işletme web 
sitelerindeki haberleri güncellemektedir.  
 
Birliktelik:  27 (61.3%) işletme web sitesinde müşteri departmanı programlarına yer vermektedir. Tüm 
işletmeler genel örgütsel programıyla birlikte hareket etmektedir. 27 (61.3%)  işletmenin web sitesinde 
işletmenin dış ortakları ile bilgiler yer almaktadır. 25 (56.8%)  işletmenin sosyal ağlarda (facebook, twitter, 
odnoklassniki.ru, my.mail.ru)  hesapları bulunmaktadırlar.  
 
Sistem: 12 (27.3%) işletmenin web sitesinde güvenirlik sağlamak amacıyla her ziyaretçiye özel hesap oluşturma 
imkanı sağlanmaktır. 40 (90.9%) işletmenin web sitesi işlevsellik açısından aksamaksızın çalışmaktadır.  
 
Geleneksel pazarlama karması kategorilerine göre sonuçlandırma: 
   
Ürün:  41(93.2%) işletme web sitelerinde kendi ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgileri sunmaktadır. 
  
Fiyat:  21(47.7%) işletme web sitesinde ürün ve hizmetlerin fiyatıyla ilgili bilgileri yerleştirmektedir.  
   
Dağıtım (online satış): 12(27.3%) işletme web sitesi aracılığıyla online satışlar yapmaktadırlar.  
   
Tutundurma:  İnternet ortamı işletmeler için tutundurma stratejilerin uygulamak için en etkili araç olarak 
sayılmaktadır. Çünkü internette aynı an grafik, müzik, metin ve görsel unsurları kullanarak etkili bir reklam 
yapabilme olanağı vardır. Hem de web ortamında reklam stratejilerini yürütmek diğer kitle iletişim araçlarına 
göre daha ucuza düşmektedir. Ancak 21(47.7%) işletme web sitesi üzerinde kendi ürün ve hizmetlerinin 
reklamını yapmaktadır. 12 (27.3%) işletme kişisel satış, 4 işletme ise satış arttırıcı çabaları uygulamaktadırlar. 40 
(90.9%) işletme halkla ilişkileri uygulamaktadır. Halkla ilişkiler uygulamaların çoğu zaman web sitelere işletme 
faaliyetlerle ilgili haberleri yerleştirme ile gerçekleşmektedir.    
 
• Sonuç 

Dünyada bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle internet etkili pazarlama aracı haline gelmiştir. E-pazarlama 
faaliyetleri birçok işletmeler tarafından yürütülmektedir. Çünkü internet ortamı işletmelere pazarlama açısından 
birçok olanakları sunmaktadır. Kısa zamanda az masraflarla geniş kitlelere seslenebilme olanağını sunan internet 
ortamı pazarlama açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden işletmeler geleneksel pazarlama 
uygulamalarının yanı sıra sanal pazarlama uygulamalarını da etkili bir şekilde organize etmektedir. Sanal 
pazarlama karması kapsam, site, sistem ve birliktelik gibi unsurları içererek etkili sanal pazarlama stratejilerinin 
geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır.  
 
Kırgızistan’da da bilişim teknolojilerin gelişmesi ve internet kullanıcılarının sayısının artması işletmeleri sanal 
ortamda pazarlama stratejilerini uygulamaya yöneltmektedir. İşletmelerin çoğunun web-siteleri bulunmaktadır. 
Çoğu işletmeler sosyal ağlarda da hesaplarına sahiptir. Web sitelerinde hem geleneksel hem de sanal pazarlama 
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karmasına göre uygulamaları gerçekleştirmektedir. Web sitelerinde genel işletme politikaları, ürün ve hizmetleri, 
fiyatlar hakkında bilgileri yerleştirmektedir. Bazı işletmeler online satış ve sipariş faaliyetlerini de 
yürütmektedir. Tutundurma politikalarına gelince çoğu işletmeler web-sitelerinde reklam ve halkla ilişkiler 
uygulamalarını yürütmektedir. Çok az işletme kişisel satış, satış arttırıcı çabaları uygulamaktadır.  
 
E-pazarlamanın gelişmesiyle internet medya aracı olmanın dışında etkili pazarlama aracı haline gelmiştir. 
Kırgızistan’da işletmeler pazarlama açısından internetin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmasalar bile web 
siteleri üzerinde e-pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Hızlı ve dinamik bir şekilde gelişen serbest piyasa 
koşularında hayatta durabilmek için pazarlama faaliyetlerinin stratejik bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu 
planlama bünyesinde e-pazarlama faaliyetlerine de önem verilmelidir. Bu çerçevede işletmelere web sitelerinin 
sürekli güncelleme, etkili tutundurma politikalarını geliştirme, e-pazarlama faaliyetlerini müşteri odaklı 
planlama ve çift taraflı iletişimi yürütmeleri gerektiğine ilişkin önerileri sunmak mümkündür. Bu önerileri göz 
önünde bulundurarak e-pazarlama stratejilerini geliştirmede hem işletmelerin hem de müşterilerin kazancı 
sağlanacaktır.  
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Bilgi ekonomisi, “bilginin başlatmış olduğu ve bu bilginin gittikçe yoğunluk kazanan iletişim ağları aracılığıyla 
iletildiği küresel bir ekonomi” olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel ekonomi kuramında temel üretim faktörleri 
olan “toprak ve sermaye yerine, kütlevi ve sürekli olarak üretilen bilginin üretim aracı olduğu bu yeni toplum 
düzeni de bilgi toplumu” olarak adlandırılmaktadır. Bilgi ekonomisi, “e-ekonomi”,“dijital (sanal) ekonomi” 
veya “Te-konomi” gibi pek çok şekilde adlandırıldıktan sonra, 1990’lar sonrası internetin ticari alandaki 
kullanım ve etkilerinin artışıyla “Yeni ekonomi” olarak tanımlanmıştır. Bilgisayar ve iletişim 
teknolojileri(B İT)’ nin gelişimi, ulaşım ve iletişim maliyetlerindeki azalma ve serbest piyasa ekonomisinin 
kabulündeki yaygınlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan küreselleşme sürecinde yaşananlar, girişimcilere de yeni 
öngörüler ve sorumluluklar katmaktadır. Mal-hizmetlerin ve üretim faktörlerinin, özellikle sermayenin ulusal 
sınırlar arasındaki hareketliliği, sermayeye yön veren girişimcileri de eskisinden daha önemli bir konuma 
yerleştirmektedir. B.İ.T.’nin etkin olduğu, bilginin bir üretim faktörü ve bilişimin, tarım, sanayi ve hizmetler 
kesimlerinden sonra dördüncü sektör sayıldığı bilgi toplumunda girişimler gelenekselden daha farklı ve özellik 
ve donanımlara sahip olmalıdırlar.  Dijital ortamda şekillenen bilgi ekonomisinde “hız”ın temel unsur olması 
nedeniyle, girişimciler, enformasyona ulaşmanın yarattığı farkla daha rekabetçi olmaktadırlar. Yenilik yapma 
özelliği ön planda olmasına rağmen, daha çok “iş sahipleri ve yeni işletme kuran kişiler” yani “iş yapan aktif 
kimseler” için kullanılan geleneksel “girişimci”  kavramı , günümüzde yeni anlamlar kazanarak “çevresel 
fırsatları gözlemleyerek risk alan, sermaye temin eden ve yenilik yapan kişi” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Girişimci kavramının tanımlamalarında yaygın olarak ortaya çıkan temel girişimci özellikleri de “yaratıcı 
olması, risk alması, rekabetçi olması” şeklindedir. Bu eksende “fırsatçı, yenilikçi, takipçi, teknik...” gibi ön 
sıfatlarla çeşitli giri şimci tipleri tanımlanmaktadır. Girişimci düşünce ise, “bir fırsatı değerlendirmek, bir iş 
fikrini tanımlamak, gerekli kaynakları bulmak, daha sonra bir girişimi faaliyete geçirmek ve sonuçlarını almak 
için gerekli olan tüm süreçleri yerine getirmek” olarak tanımlanmaktadır.  
 
Bilindiği gibi, girişimlerin uluslararası düzeyde üretim yapmalarının ardında yatan temel sebepler: Büyüme; 
Riski yayma; Ucuz girdiye ulaşma; Pazara yakın olma, Gümrük ve diğer yasal engellerini aşma; Rekabet 
stratejisi-rakibini takip etme; Hükümet teşviklerinden yararlanma (serbest bölge vb.) şeklindeki istekleriyle 
sıralanabilir.  Bu genel nedenler kapsamında, günümüzde ticaretin küresel pazara yayıldığı düşünüldüğünde, 
uluslararası ticaret artık nerdeyse tüm yerel özelliklerini kaybederek, iç ve dış ticaret ayrımı ortadan kalkarak 
“E-ticaret” haline dönüşmektedir. Giri şimciler in önüne sıfat olarak uluslararası koymasak da artık onlar 
uluslararası yatırımcılara dönüşmektedir. E-ticaret, internet ortamında gerçekleştirilen sanal ya da gerçek 
ürünlerin alım satımıdır. Başka bir değişle, ticaretin elektronik ortamda ağ üzerinden gerçekleşen şeklidir. 
Ticaret yapısında ortaya çıkan teknolojik temelli yeniliklerin ticaretin şekli kadar ticareti yapanların 
karakteristiklerini de etkilediği açıktır. Bilgi ekonomisinde girişimcilerin karakteristiklerinde ve faaliyetlerinde 
ortaya çıkan değişimlerin temel sebebi, daha çok dış ticaretin sunduğu olanaklar, fırsatlar ve kazançlardır. Bilgi 
toplumu ve bilgi ekonomisi temelinde şekillenen bu yeni yapılanma girişimciler için katkılar kadar tehditler de 
barındırmaktadır. Doğası gereği çaba harcanan ve risk taşıyan her bir girişimin başarılı olabilmesi ise, yaratıcılık 
ve yeniliğe bağlıdır. Riskli girişimler, belirsiz modern bir çevrenin taleplerini karşılamak ve yeni teknolojinin 
potansiyelinden yararlanmak için, öğrenmeyi ve değişimi zorunlu kılmaktadır. Potansiyel girişimciler, yeni 
hizmetleri, ürünleri, organizasyonları ve müşterileri tatmin etme yollarını yaratıcı bir şekilde oluşturmak için 
fırsatlar, engeller ve tehditler konusunda kendilerini geli ştirmelidir. Artık, küresel rekabet baskısının 
hissedilmeyeceği üretim alanları bulmak zorlaşmıştır. Bu gelişmeler ışığında, bilgi ekonomisi, girişimcilik ve e-
ticaret ilişkisinin özellikle gelişme açısından, burada değinilemeyen tüm boyutları ile incelenip anlaşılması 
geleceğe ışık tutacaktır. 

 

• Bilgi Ekonomisinde Girişimcilik 

Günümüzde teknolojinin tüm sektörlerde ve alanlarda sağladığı faydalar, bilgisayarla doğrudan veya dolaylı 
olarak ilişkilidir. Her geçen gün yeni ürün ya da üretim yöntemlerinin artmasının, başka bir deyişle, artan 
verimliliğin nedeni teknolojik yeniliklerdir. Teknolojik gelişmeler üç temel aşamayı oluştururlar. Bunlar: Buluş, 
yenilik, yayılmadır. Buluş, yeni bir fikrin yaratılmasını; Yenilik, buluşun kullanıma geçirilmesini yani 
ticarileşmesini; Yayılma ise, yeniliğin firmadan firmaya ve kullanıcıdan kullanıcıya aktarılması ve kullanımının 
benimsenmesini ifade eder. Teknolojik gelişmenin çeşitli niteliklerinden belki de en önemli olanını söz konusu 
ikinci aşama oluşturmaktadır. Yeniliğin yayılması daha önceki üretim yöntemi ve tekniğinin avantajının 
ağırlığına, var olan ekonomik koşullara göre değişik süreler alabilir. Örneğin, daha kârlı yeniliklerin daha hızlı 
yayıldığı söylenebilir.  Teknoloji üretim, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, sosyo-kültürel alanlar, güvenlik veya 
günlük yaşam gibi birçok sektörde ve alanda faydalar yaratmış ve yaratmaktadır. Girişimciler, teknolojinin her 
aşamasında kimi zaman uygulayıcı (fikrin sahibi), kimi zaman destekçi (finansör) kimi zamanda yayıcı (satıcı, 
pazarlamacı)  rolleriyle yer almakla birlikte, en çok yenilik ve yayılma aşamasında etkili oldukları söylenebilir. 
Teknolojinin her aşamasında rol alan günümüz girişimcilerinin yeni ekonomideki sorumlulukları ya da başka bir 
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deyişle fonksiyonları, teknoloji ve bilgi odaklı yeni ekonomik düzende artmıştır. Çünkü uzun dönemde 
büyümenin kaynağını teknolojik yenilikler, teknolojik yeniliklerin kaynağını ise bilgi oluşturmaktadır. Bilgi 
temelli ekonomik gelişim, teknolojinin üretilmesinin yanısıra, farklı alanlardaki kullanımının artmasıyla yani 
yaygınlaşmasıyla refahın artmasını sağlayacaktır.  
 
Genel bir tanımlama yapmak istersek bu durumda, bilgi ekonomisi: “Küreselleşmeyle bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin karşılıklı etkileşimi sonucu hızlanarak artan geleneksel mal ve hizmet üretiminin yanı sıra 
teknolojik yeni dijital ürün ve hizmetlerin üretilip ticaretinin yapıldığı; bilgi (enformasyon) ve  yeniliğe  
(inovasyon) dayalı göstergelerle tanımlanan ve ölçülen; verimlili ğin ve rekabetin, geleneksel faktörlerden farklı 
beşeri sermaye ve hızlılık gibi başka unsurlara dayandığı dinamik ekonomi yapılanmasıdır.”  
 
BİT’leri hızla ekonominin üretim, tüketim ve dağıtım ilişkilerini etkilemekte ve piyasalarda rekabetin temel 
öğesi “bilgi” haline gelmektedir. Bilgi ekonomisinde bilimsel bilgi üretiminin de sürekli hale gelmesi, teknoloji 
üretimini de sürekli duruma getirmiştir. Yeni ekonomik yapılanma geleneksel ekonominin her ilişkisinde 
varlığını hissettirmekte ve geleneksel ekonominin öğelerini içinde eritmektedir. Bazı geleneksel sektörler 
önemini, kârlılığını, istihdam gücünü ve üretim kapasitesini yitirirken; yeni sektörler hızla büyüyerek ekonomik 
büyümenin lokomotifi konumuna gelmektedirler. Bilgi toplumu, kendi özgün niteliğini sanayi toplumundan 
ayrıştırdığı/koptuğu noktalarda kazanmaktadır. Benzer bir ifadeyle, sanayileşme sürecinden farklı işleyen nitel 
ve nicel dönüşümler bilgi toplumuna özgünlük vermektedir.  
 
Özetle, bilgi ekonomisi, mekân ve zaman sınırı olmayan, teknolojiye bağlı küresel ve dijital bir ortamda 
gerçekleşen, bilgiye dayalı olarak sürekli bilgi üreten dolayısıyla artan verimliliğin söz konusu olduğu hızlı ve o 
kadar da rekabetçi yeni bir ekonomik yapılanma sürecinin genel adıdır. Bilgi ekonomisinin bazı temel 
özellikleri söz konusudur:  Bunlar: (i) Sınırsızlık, (ii) dijitallik, (iii) küresellik, (iv) bilgelik, (v) hızlılık, (vi) 
verimlilik bağlılık ve (vii) teknolojik ve rekabetçi yeniliktir. Bu özelliklere bilgi ekonomisinin “dışsallık” 
özelliği de ilave edilebilir. Çünkü, bilgi yalnızca sahiplerine değil aynı zamanda diğer insanlar için de etkiler 
yaratır ve bu nedenledir ki bu toplumun ve ekonomik yapılanmanın temel dinamiği “ileti şim” başka bir deyişle 
“bilgi ve iletişim teknolojileri” (B.İ.T.) olmuştur. Verinin işlendikten sonra değer kazanması bilişim 
teknolojilerinin bilginin değer kazanmasında önemli bir yere sahip olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 
 
Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artması, ve İnsan kaynakları profilinde yaşanan radikal değişimler 
(kurumların insan kaynaklarına dayalı yeniden yapılanması), nitelikli emek ya da zihinsel emeğin önemindeki 
artış vb. alt özellikleri sıralamak da mümkündür.  Bilgi ekonomisinin yapılanmasındaki temel özelliklerden 
bazıları şunlardır:  

• Fiziksel üretim yerine bilginin / bilgi üretiminin gücünün önemli olması;  
• Maliyetlerin düşük ya da sürekli azalan yapıda olması;  
• Örgütlerarası iletişimin sanal ortama taşınması;  
• Örgüt bağlamında bireye daha çok önem ve güç verilmesi;  
• Ülkelerin ağlarla birbirlerine olan bağlarının ve bağımlılıklarının artmış olması,  
• Yeniliklerin ve teknolojinin bu yolla sürekli takip edilebilir hale gelmesi ve dolayısıyla 
• yayılma etkileri, emeğin de niteliklerine yansıyarak emek piyasasında yüksek nitelikli (kalifiye) i şgücü 
yerini almıştır.   
• Bu dönemdeki girişimciler artık uluslararası yatırımcılardır. 
  
Bilginin, sosyal örgütlerden bireylere doğru yayılması, toplumsal ve bireysel bilinçlenmenin artmasına 
dolayısıyla taleplerin de değişimine neden olmaktadır. Talebin değişimiyle üretim çeşitlenerek ekonomik 
faaliyetlerin türü de değişmeye başlamıştır.  Tüketiciler için memnuniyette yeni ürünlerin takibi kadar,  üreticiler 
için de tedarikçilerin, müşterilerin, rakiplerin ve iç işleyişin anlık gözlenmesi ve yorumlanması, başarının 
vazgeçilmez bileşenidir. Yukarıda özetlenen özellikleri nedeniyle, artık beşerî sermaye yani bilgili insan 
gelişmekte olan ülkeler için büyümenin ve kalkınmanın en önemli unsurudur. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, 
eskiden ürettiği çelik ve enerji miktarı ile ölçülürken; günümüzde, enformasyon teknolojisini oluşturan mikro-
elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerinin olanaklarıyla elde edilen, işlenen ve saklanan “bilgi” 
miktarı ile ölçülmeye başlanmıştır.  
 
 

• Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik 

Günümüzde rekabet gücünün bileşenlerinde meydana gelen büyük değişim, girişimcinin önemini benzersiz bir 
şekilde arttırmıştır. Geleneksel anlamda bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüklerini ve bunun beraberinde getirdiği 
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rekabet gücünü, (i) iş bölümü ve uzmanlaşma (ii) sahip olduğu yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar ve (iii) ulusal 
tasarrufların düzeyinin belirlediği varsayılmaktaydı. Ekonomik büyüme ve gelişmenin gerekliliği  geleneksel 
mal ve hizmet üretim kapasitesi ile ölçülürken, günümüzdeki gelişmeler bu unsurları göz ardı etmeksizin, artık 
görece öneminin azalmasına neden olmuştur. Bu dönemde rekabette ağırlık teknoloji değerlere, sosyal 
organizasyonlara ve yönetişim kapasitesine kayarken, bu da diğer faktörlerin yanı sıra, girişimcinin önemini 
daha da artırmaktadır. Bilgi toplumunda temel girdi bilgi olduğu gibi, temel çıktı da bilgidir. Bilgi toplumunda, 
ulusal bilgi düzeyindeki artışı büyüme olarak tanımlanmaktadır. Bu tür bir büyümenin temel kaynağı yenilik; 
yeniliğin kaynağı da rekabet olacaktır. Yeniliğe motive edilmiş, kendini kanıtlamak isteyen kişiler arası rekabet, 
yenilik ve bilginin ana kaynağı olacaktır. Bilişim teknolojisine dayalı olarak üretilen bilgi, sanayi toplumunun 
sermayesi gibi kıt değildir. Bu yüzden bilgi üretiminde ölçeğe göre azalan getiri değil; aksine ölçeğe göre artan 
getiri söz konusudur.  
 
Gelişme yolundaki ülkelerin en önemli ortak sorunlarından biri, ekonomide etkinliğin yeterli ölçüde 
sağlanamamasıdır. Bir başka ifadeyle, kaynakların en uygun (optimal) kullanımında sorunlar vardır. Bunlar 
genellikle reformcu politikalar ile çözümlenebilecek yapısal sorunlardır. Kıt olan doğal, finansal ve beşeri 
kaynakların en iyi şekilde değerlendirilebileceği alanlarda istihdam edilmesi (kaynak dağılımı optimizasyonu), 
bu amaçla piyasaların açık tutulması, fırsat eşitli ği, şeffaflık, ticari, fikri ve sınai hakların korunması ve bunlar 
için gerekli hukuki, idari ve teknik yapıların oluşturulması, ekonomik etkinliğin artırılması için gerekli 
koşullardır. Bunlar esas olarak bir ekonomide uygun rekabet ortamı için gerekli şartları da ifade etmektedir.  Bu 
bağlamda e-ticaret bir çarpan etkisine sahiptir. Başka bir ifadeyle, ileride ayrıntısına değinileceği gibi, e-ticaret 
birçok olumlu dışsal etkiler (positive externalities) yaratır. E-ticaret ile satıcı ve alıcının, şeffaf ve tam rekabete 
yakın bir ortamda bir araya gelmesine olanak verilerek, kaynakların daha etkin kullanımı, dolayısıyla toplumsal 
refah artışına katkı sağlanabilecektir. E-ticaret, gelişme yolundaki ülkeler açısından uygun rekabet ortamına 
karşı engellerin azaltılması ya da giderilmesi için uygun bir araç olmasının yanısıra, yapısal esneklerinden dolayı 
her ülke ekonomisi için vazgeçilmez olan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi açısından da 
büyük olanaklar sunmaktadır. 
 
Girişimcilik, ekonomik gelişmenin en önemli unsurlarından biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomi 
alanındaki başarısı küçük girişimcilerin sayısındaki artışa bağlıdır. Yapılan araştırmalar gelişmiş ekonomilerin 
yıllık büyüme oranları ile girişimcilik düzeyleri arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya koymaktadır. 
Girişimciliğin bu kadar önemli olmasının nedeni; yenilik, yeni işletmelerin kurulması ve istihdam yaratma 
faktörlerinin oluşturdukları görevdaşlık (sinerjinin) ekonomiyi olumlu yönde harekete geçirmesidir. Gelişmede 
girişimciliğin rolü girişimin riskli ve yenilikçi karakteri ile yakından ilişkilidir. Örneğin; İngiliz sanayi 
devriminde buluşların pek çoğu girişimciler tarafından uyarlanmıştır. 
Girişimciler; 
• Üretimi ve istihdamı, çeşitlili ği ve kaliteyi arttırırlar, bu anlamda ekonomik ve sosyal dengeye ve faydaya 
katkı verirler, 
• Yeni kaynaklar yaratarak, verimliliği; Atıl kaynakları devreye sokarak, etkinliği artırırlar, 
• Teknolojiyi ve inovasyonu yaratır ve yayarlar,                 
• Sektörler ve bölgeler arası etkileşimlerle ekonomiye dinamik bir yapı kazandırırlar, 
• Ülke ekonomisini, teknolojik ve sosyo-kültürel yapıyı da, karşılıklı şekilde dış dünya ile bağlarlar. 
 
Tüm bu unsurlar ekonomileri büyüten ve geliştiren öğelerdir. Bu nedenle, girişimcilerin salt ulusal değil, küresel 
ekonomide de refah ve verimliliğe katkı yaptığı açıktır.  Girişimcilerin, ekonomik gelişmeye sadece istihdam ya 
da gelir yaratarak katkıda bulunmasının ötesinde, toplumun diğer ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yaptıkları 
yatırım ve üretim faaliyetleriyle toplumun genel refah seviyesini yükseltmekte de önemli bir rol üstlendikleri 
görülür. "Herhangi bir organizasyonun hem iç, hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı "etik" ve "sorumlu" 
davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması” şeklinde tanımlanan sosyal girişimcilik buna iyi bir 
örnektir. OECD’nin 40 ülke için 2010 yılında hazırladığı “Giri şimcilik ve Yenilik” başlıklı raporda, “Firma bilgi 
akışının arttırılması (embedding firms in knowledge flows); Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi; ve sosyal 
girişimcilik”   önerilen en genel ilkelerdir. 
 
Bilindiği gibi bir ülkede yeniliği ilk gerçekleştirenler girişimcilerdir; dolayısıyla, bu öncü kimlikleriyle 
ekonomik gelişmeye doğrudan katkı vermektedirler. Dokuz (sayıyla 9) OECD ülkesi için yapılan bir analizde 
Colecchia ve Schreyer (2001), son yirmi yılda, BİT’nin ekonomik büyümeye yılda %0.2 ila % 0.5 aralığında 
katkıda bulunduğunu tespit etmiştir. 1990'ların ikinci yarısında, bu katkı her yıl ortalama %0.3’den % 0.9 
yükselmiştir. Bundan en fazla ABD etkilenmiş,  sonra sırasıyla Avustralya, Finlandiya ve Kanada onu takip 
etmiştir. BİT’lerinin emek ve sermayeyi geliştiren dolayısıyla verimliliği arttıran etkisi olduğuna dair pek çok 
çalışma vardır. 
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Bu yüzyılda toplumlar arasındaki kalkınma farklılıklarının temel unsurunu “bilgi ve teknoloji” oluşturmaktadır. 
Bilgi ve teknolojiye sahip ülkeler yüksek gelir düzeyinde yerlerini alırken, sahip oldukları toplumların bu bilgi 
ve teknolojiyi kullanma ve yeniden üretebilme kapasiteleri de “kalkınmışlık göstergesi” olarak ele alınmaktadır. 
Tarihte gözlenmemiş ölçüdeki hızda gerçekleşen toplumlar arası refah farklılıkları sadece üretim ve tüketim 
kalıpları üzerinde değil, daha makro çerçevede sosyo-kültürel değişimler de yaratmaktadır. Açıkça 
görülmektedir ki, toplumun en üst kurumları ile en alt organları arasındaki karşılıklı etkileşimin yapısı da 
değişmektedir. Tüm bu gelişmeler, ticaretin ve firmaların yönetim stratejilerinin bilgi ve teknoloji temelli 
olmasını gerektirdiği gibi, ülke politikalarının vizyonlarının da bilgi ve teknoloji temelli olmasını 
gerektirmektedir. Hatta bu gelişmeler, salt ekonomik olmaksızın topyekûn sosyal yaşam stratejilerinin 
yapılandırılmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik, bilgi ekonomilerinin ve paralelinde gelişen bilgi toplum 
yapısının iyi anlaşılmasını, olası sorunlarının tespitini ve bu sorunlara yönelik çözümler içeren yeni stratejilerin 
yaratılmasını zorunlu kılmaktadır. Zîra ülkeler, bilgi ekonomilerine uygun bu stratejilerle rekabet gücünü 
artırabileceklerdir. Yine bu stratejilerle ülkeler arasındaki ekonomik uçurumlar ortadan kaldırılarak dünyada 
kalıcı bir barış sağlanabilecektir. Bu bağlamda girişimcilerin uluslararası barışa hizmet ettikleri de söylenebilir. 
 

Küreselleşme ve bilgi ekonomileri birbirini tetikleyen ve aynı zamanda sınırları ortadan kaldıran ortak bir etki 
yaratmaktadırlar. Bu sınırlar salt somut anlamda coğrafi sınırlar olmayıp aynı zamanda kültürel ve sosyal 
farklılıkları da törpüleyen soyut sınırları da içermektedir.  Bu durum daha çok iletişim ve etkileşim daha çok 
ticaret anlamı taşır. Bilgi teknolojilerinin ve e-ticaretin önemi, dış ticaret işletmeleri düşünüldüğünde, bir kat 
daha artmaktadır. Çünkü ihracat ve ithalat firmaları artık günümüzde doğrudan e-ticaret yoluyla dışa 
açılmaktadır. Dolayısıyla, dış ticaret yapabilmenin olmazsa olmaz koşulu, bilgi teknolojilerini etkin kullanmak 
olmuştur. 

•  Dış Ticaret Açısından Girişimcili ğin Önemi  

Tarih boyunca girişimciler ülkelerarasındaki ticarette ekonomik sistemin yapıtaşları hatta belirleyicileri 
olmuşlardır. Doğunun zenginliklerine ulaşmak amacıyla Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak için 
başlattıkları ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla sonuçlanan coğrafi keşifler 15. ve 16. yüzyıllarda 
etkili olan başlıca gelişmelerdir. Özellikle 13. Yüzyıl sonlarına doğru Marco Polo’nun Çin seyahati sonrasında 
yazdığı bu ülkenin zenginliğini anlatan rapor veya başka Uzak doğu zenginliklerini anlatan seyyah raporları; 
coğrafya alanında görülen bilimsel ve teknik gelişmeler; örneğin, coğrafya bilgilerinin artması ve gemicilik 
deneyiminin çoğalması, pusulanın öğrenilmesi, yeni haritaların hazırlanması keşiflere neden olan sözkonusu 
etkenlerdendir. Bunlara ek olarak, başlangıçta İspanyol ve Portekiz aristokrasisinin kral ya da kraliçelerinin, 
kimi zaman kendi güçlerini arttırmak için kimi zamanda papalığın ya da kilisenin desteğini alabilmek için 
gemicileri desteklemelerinden bahsedilebilir. Bu anlamda aristokrasi gemi, erzak ya da silah temin eden bir 
sponsor ya da finansör gibi davranmış ve Kristof Kolomp [Christoph Colomb (1451-1504)] gibi kaşifler ilk 
girişimciler olmuşlardır. Girişimcilik ruhu,  her tarihte olduğu gibi özellikle esnek üretim ve organizasyon 
yapılarının önem kazanmaya başladığı günümüz ekonomilerinin dışa açılmalarında da önemli paya sahip 
olmaktadır.  
 
Bugünün gelişmiş ülkelerin geçmişte uyguladıkları ihracata dayalı kalkınma modellerinin etkisi herkesçe 
bilinmektedir. Büyüme ve kalkınma kuramlarında dış ticaretin azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemi 
büyüktür. Günümüzde ise artık dış dünyadan bağımsız bir kalkınma düşünülemeyeceği gibi, dış ticaretin salt 
ekonomik ya da teknolojik anlamda değil, sosyo-kültürel anlamda da bir gereklilik olduğu açıktır. Çünkü 
küreselleşen dünyamızda birbirleriyle bağlanan (entegre olan) ülkelerarası ilişkiler, salt devletler arasında değil 
halklar arasında da ekonomik, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlenmesine ve etkileşimlerin artmasına yol 
açmaktadır. Örneğin artık tek tip giyinen (Jean markaları) tek tip yemek yiyen (fastfood / hazır yemek zincirleri)  
vs. bir dünya insanı tipi doğmaktadır. Bu anlamda küresel bir kültür ve toplum doğmuştur. Ortak değerleri ve 
bilgiyi paylaşan bu yeni toplum ve ekonomide rekabet riski de küresel boyuta paralel olarak artmıştır. Dünyada, 
yerel ekonomilerdeki performans göstergesi, girişimciliğin yeniliği tetikleyici ve dinamizmi arttırıcı rolleriyle 
önem kazanmaktadır. 
 
Dış ticaret yaparken rekabetin çok fazla olması nedeni ile bakış açısını genişletmek, risk almak, yenilikçi ve 
yaratıcı olmak çok önemlidir.Yenilikleri uygulayıp uyarlamanın, farklılık yaratmanın, marka olmanın ya da 
pazar büyütmenin boyutları yerelden küresele kaymıştır. Çünkü artık yerel küresel pazar arasındaki sınırlar da 
ortadan kalkmakta ve rekabetin boyutu da yerel ile sınırlı kalmamaktadır. Bu anlamda girişimciler kendilerini 
dış dünyadan yalıtmaları mümkün olmayan yenidünya düzenine uyum göstermek zorundadırlar.  
 
Girişimciler ile dış dünyanın ilişkisi karşılıklıdır. Girişimciler dış dünyadaki politik, ekonomik, teknolojik ve 
sosyo-kültürel değişimlerden etkilenirken, benzer şekilde onlarda dış ticaret aracılığıyla gittikleri ülkeleri aynı 
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statülerde etkileyebilmektedirler.  Bu karşılıklı ili şkilerin boyutu, (i) özellikle çokuluslu şirketleşmenin ve 
sermayenin akışkanlığının artması; (ii) bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hız; (iii) Neoklasik serbest piyasa 
mantığının Dünya Ticaret Örgütü vb. kuruluşlarca küreselleşmenin yayılmasında etken ideoloji olması gibi 
dışsal faktörlerin etkisiyle daha da artmıştır. Dünya’daki gümrüklerin ve diğer ticarete getirilen engellerin 
ortadan kaldırılması ile girişim ve girişimcilerin önemi artmıştır. Mekândan ve zamandan tasarruf sağlayan E-
ticaret başlı başına bu süreçte önemli bir etkendir. Böylece aracıları ortadan kaldırabilen ve maliyet kısıtlardan 
kurtulan girişimler –özellikle KOBİ’ler büyük girişimler gibi- dünyanın bir ucundaki yeni pazarlara daha rahatça 
ulaşabilmektedirler. Dünya işletmelerinin %90’nını KOBİ’lerin oluşturduğu; Milli gelir ve istihdam paylarının 
önemi, düşünüldüğünde konunun önemi daha anlaşılır olmaktadır. 
 
Dünyadaki hızlı değişimin getirdiği yüksek teknoloji içeren servis ve üretim modelleri, esnek organizasyon 
yapıları, bilgi ve iletişim ağlarına erişim kolaylığı, yeni fikir üretme veya geliştirme amacında olan girişimciye 
de alternatif üretim ve pazarlama modelleri sunarak, küçük firmaların rekabet gücünü arttırmaktadır. Bunun 
yanında değişen dünya koşullarında ayakta kalabilmek için rekabet eden büyük firmalar küçülmekte, 
maliyetlerini düşürebilmek için küçük ölçekli firmalarla iş yapmayı tercih etmekte, bu da KOBİ’ler için yeni 
fırsatlar doğurmaktadır. Büyük firmalar ve yerel talep arasında aracı konumunda bulunan küçük işletmelerin, 
rekabetin korunması, işletmelerin birbirine bağımlılığının sürdürülmesi, istihdamın yaratılması ve girişimciliğin 
özendirilerek yeni fikir ve buluşların ortaya konması ve geliştirilmesi konularında toplumların yaşamlarına 
katkıları yadsınamayacak boyuttadır.   
Günümüzde uluslararası ticaretin kurallarının daha da belirginleşmesi, küreselleşmenin taşlarının yerine 
oturması ve dünya üzerindeki kaynakların bir iş bölümü çerçevesinde organize edilmeleri, firmaların uluslararası 
boyut kazanmasını ve küresel alanda söz sahibi olmalarını sağlamıştır. Bu faktörler ticaretin olağanüstü 
hızlanmasına neden olmaktadır. Uluslararası rekabet gücüne sahip firmaların sayı olarak artması ve nitelik 
olarak gelişmesi ancak küresel rekabet açısından bilgi donanımı tam, nitelikli insan kaynaklarının varlığı ile 
mümkün olabilir. İhracat, tanıtımdan fiyatlandırmaya, sözleşme hazırlamadan ambalajlamaya kadar pek çok 
farklı alanda donanım sahibi olmayı gerektirmektedir. Dış ticaret günümüzde en fazla istihdam yaratan 
sektörlerin başında gelmektedir. Örneğin; dış ticaretle bağlantılı sektörler olan nakliye, sigorta, banka, gümrük 
vs. alt sektörler çerçevesinde değerlendirildiğinde, sadece ihracata konu olan malların değil aynı zamanda 
hizmetler sektöründe yaratılan istihdamın da ne denli büyük pay sahibi olduğu anlaşılabilir.  

• Bilgi Teknolojilerinin Giri şimcili ğe Etkileri 

Günümüzde bir ülkedeki girişimciliğin seviyesini ve kalitesini ölçen pek çok nicel ve nitel gösterge vardır: 
Yenilikçilik, Patent başvurusu, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) harcaması ve alt bileşenleri, Rekabetçilik 
endeksindeki sıra, Dış ticaret dengesi, dış ticaret mallarının katma değer açısından nitelik karşılaştırılması, şirket 
doğum ve ölüm oranları, Nesillerarası başarıyla devredilen şirket sayısı v.s.  Ekonomik ve sosyal yapıya, sahip 
olduğu ve ortaya koyduğu performansıyla yön verenler yani ekonomik gelişmenin lokomotif gücü yenilikçi 
girişimlerdir. Yeni toplumda teorik bilgiyi piyasada yeni ürün ve hizmetlere başarılı şekilde dönüştürenler ile  
BİT’ne, eğitim ve Ar-Ge harcamalarına en çok yatırım yapan toplumlar başarılı olacaktır. Aksi taktirde, büyük 
harcamalarla ürettiği mal ve hizmetler kısa sürede demode olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.  
Bilgi teknolojileri kapsamında bilgisayarların işletmelerde en yaygın dört kullanımı: (i) Yönetsel ve  (ii) 
muhasebe kayıtlarını tutma, (iii) elektronik posta ve (iv) envanter yönetimidir. Ayrıca daha öncede bahsedildiği 
gibi, bilgi teknolojileri tarafından işletmelere sağlanan faydalar özellikle; “pazar araştırması, imaj geliştirme, 
maliyet azalımı ve satış hacminin geliştirilmesidir”   
 
Bilgi teknolojilerinin girişimcilere sağladığı başlıca faydalar -birbirinden bağımsız olmaksızın- özet şekilde 
şöyle sıralanabilir;  

• Bilgi sağlamak, depolamak, yaymak, yönetmek • Pazarlara erişimi sağlamak 
• Yetenekleri ve bilgiyi arttırmak  • Maliyet azaltmak  
• İletişim kurmak, •  ( ve dolayısıyla) rekabet avantajı yaratmak 

 
Genel anlamda bilgi, dar anlamıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin girişimcilere sağladığı yukarıda sıralanan 
olanaklar, genel anlamda iki temel etki yaratır; “Verimlilik” ve “Etkinlik”. A şağıdaki şekil 1’de bu etkiler 
detaylandırılmıştır.  
 

Bilgi teknolojileri, günümüz organizasyonlarına gelecek ile ilgili doğru öngörülerde bulunma, akılcı kararlar 
alma ve etkin iletişim fırsatları sunmaktadır. İletişim kurma, danışma, arada bir bağ kurma, karşılıklı fikir 
alışverişlerinde bulunma yani enformasyon, girişimcinin kararlarını belirleyecektir. Girişimci riskini en aza 
indirmek ve en yüksek kârı elde edebilmek için, kendini belli bir bilgi yüküyle donatarak karar ve tercihlerinde 
akılcı olmak zorundadır. İşletme rekabet üstünlüğünü sürdürebilir kılmak için tedarikçileri, müşterileri, 
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çalışanları ve pazara girme potansiyeli olan yeni girişimcileri yakından takip etmelidir. Bilgi teknolojilerinin, 
girişimcilerin gereksinim duyabilecekleri çeşitli bilgilere örneğin; Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, 
yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları v.b., web sitelerinden ulaşmayı ve iletişim kurmayı kolaylaştıracağı 
açıktır.  Pazar ya da potansiyel müşteri ya da ürün araştırması artık daha hızlı ve kolay yapılabilir hale gelmiştir. 
Aracıların ortadan kaldırılmasını ve tüketicilere doğrudan ulaşılabilmesini mümkün kılan B.T. , müşteri odaklı 
esnek üretim ve pazarlama yöntemleri sağlamakta, hatta müşterilerini de işletme performansına katkı yapan 
unsurlar haline getirmektedir. 

 
Şekil 1. Bilgi Teknolojilerinin Girişimciliğe Başlıca Etkileri 

BİT, özellikle, KOBİ’e iletişim, dağıtım ve işletme fonksiyonları açısından önemli avantajlar sağlar. Dijital 
ortamda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler, KOBİ’lerin ve büyük işletmelerin birbirlerine göre olan avantaj 
ve dezavantajlarını aşındırarak, özellikle de pazarlamada işletmeler arası rekabet ortamını geliştirmektedir. Bilgi 
teknolojilerinin kullanımı sayesinde bu tür işletmeler kısıtlı finansal kaynaklarına rağmen uluslararası pazarlarda 
etkili ve rekabetçi bir şekilde pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilirler ve iş fırsatlarından haberdar olurlar. 
Örneğin; küçük ölçekli işletmeler, her ne kadar yerel kaynaklarla üretim yapsalar da, e-ticaret sayesinde ürün 
üretmede ve pazarlamada küresel ölçekte düşünebilmektedirler. Daha önce, uluslararası arenada rekabet 
edebilmek için, büyük ölçekli işletme olmak gerekirken, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda 
küçük ölçekli işletmelerde dünya ölçeğinde rekabet etme şansını yakalamışlardır. Maliyetleri azaltmak, 
pazarlama erişimi kolaylaştırmak gibi özellikleri nedeniyle B.T., girişimciler için başlı başına bir rekabet 
avantajı yaratmaktadır. Küreselleşme sonucunda, işletmeler daha fazla internet ve internete dayalı ticaretten 
yararlanmaktadır. Böyle bir ortamda faaliyet göstermeyen bir işletmenin belli bir süre sonra pazar payı 
düşmesinin yanı sıra, işlerini geliştirme, kâr elde etmekte ve yeni iş bağlantıları oluşturmakta çok zorlanacaktır. 
Teknolojiyi kullanmayan işletmeler yerel ölçekte ve yüksek maliyetle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Daha 
öncede değindiğimiz gibi, küresel pazar haline gelen dünyamızda girişimciler bilgiye dayalı ekonomilere yani 
bilgi ekonomisine uyum göstermek zorundadırlar. Tüm çevresel koşulları ve dinamikleri değerlendirebilmek ve 
stratejilerini ona göre yönlendirmek ona başarıyı getirecektir. Bu süreçte bilgi teknolojileri girişimciler için çok 
güçlü yardımcılardır. Örneğin son yıllarda yaşanan doğrudan yabancı yatırımların hızlı bir artışında B.T.’lerin 
katkısı fazladır. Ayrıca, bilgi teknolojileri, örgütsel yapıları değiştiren bir role de sahiptir. Örgütsel birimler 
arasındaki ilişkinin koordinasyonunun sağlanması, örgütsel sınırların genişlemesi, hizmet kalitesinin artması ve 
yönetsel etkinliğin artması söz konusu olmaktadır. BİT’lerin lojistik alanında da pek çok faydası söz konusudur;  
Örneğin: envanterin hızlı takibi, yeni sipariş ya da ürün çeşidine geçiş gibi konularda hızlı ve güvenilir karar 
alınmasını sağlar. Tüm bu gelişmeler,  işletmelerin zaman, emek ve sermayeden tasarruf yaratarak, maliyetlerini 
azaltmasına ve dolayısıyla, etkinliğini ve verimliliğini yükselterek rekabet gücünü arttırmaktadır.  
 
E-ticarette büyük sermayelere, büyük miktarlarda temel üretim faktörlerine hatta bir ticari mekâna bile ihtiyaç 
kalmayabilir. Bunlar olmaksızın, bir bilgisayar ve internet bağlantısı ve elbette bunları kullanma bilgisi, ticaretin 
yapılması için yeterli unsurlardır. Kafasında orijinal bir fikri olmakla birlikte elinde yeterli sermayesi olmayan 
kişilere, fikirlerini uluslararası düzeyde hayata geçirme olanağı sağlamaktadır. Girişimcinin, internette açacağı 
bir siber mağazayla geniş bir pazara ulaşması mümkün olacaktır. Bu anlamda, B.T. çok sayıda girişimcilik 
fırsatları yaratmaktadır. Hâlen bilgi toplumu olma yolundaki ABD’de 1970-1990 yılları arasında açılan iş 
alanları %90’ı bilgi-iletişim sektöründe gerçekleşmektedir. Bilgi toplumunda iletişim araçları üreten sanayilerle, 
bilgisayar, yazılım programları ve mikro elektroniğe yönelik sanayilerin, ayrıca yeni malzeme üreten sanayilerin 
canlanması beklenmelidir. Eğlence ve boş zamanı değerlendirmeye yönelik elektronik aletler, robotlar ve diğer 
yeni malzemelerin üretimi ön plana çıkacaktır. 

5.1. Elektronik Ticaret (E-ticaret)  

Bilgi teknolojilerinin işletmelere etkileri kapsamında dikkate alınması gereken bir diğer boyutu da elektronik 
ticaret, kısaca e-ticaret’tir. E-ticaret; “iletişim, ticari, iş süreci, hizmet, öğrenme ve işbirlikleri”  yaklaşımlarına 
göre farklı şekilde tanımlanmakla birlikte, daha öncede belirtildiği üzere, genel olarak elektronik ticaret 
“internetin içinde olduğu bilgisayar ağları aracılığıyla mal, hizmet ve bilginin alınıp satılması, transfer edilmesi” 
olarak da tanımlanabilir. E-ticaret, Dünya Ticaret Örgütü’nce, “Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve 
dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması” olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde, OECD 
ise, “Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün iletilmesi ve işlenmesine dayanan kişileri ve kurumları 
ilgilendiren tüm ticari işlemler olarak tanımlanmaktadır.  
 
İnternet ortamında e-ticaret şirketler tarafından 1970’lerde başlamasına rağmen maliyetli ve karmaşık kabul 
edilmesi nedeniyle yoğun olarak 1990’larda kullanılmaya başlanmıştır. Bundan önceki yıllarda da e-ticaret 
uygulamalarının varlığından bahsetmek mümkündür. Ancak, bu tür uygulamalar ya “intranet” olarak 
adlandırılan şirket içi ağlar ya da “ekstranet” adı verilen ve şirketlerin kendi aralarında veya belirli müşterileri ile 
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bilgi alışverişinde ya da ticari ilişkide bulundukları ve üçüncü taraflara kapalı olan uygulamalardır. Bu 
uygulamalarda elektronik veri iletişimi ( EDI: electronic data interchange) adı verilen bir yöntem 
kullanılmaktadır. EDI, 1990’lı yılların ortalarında ABD ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
İnternet üzerinden yapılan e-ticaret ise, EDI’den farklı olarak, yalnız belirli üretici, sağlayıcı, dağıtıcıları bir 
araya getirmeyip, internet erişimi olan her bir kullanıcıya eşit fırsatlar yaratabilmektedir. Bu yaklaşımla, e-
ticareti genel olarak, ticari faaliyetlerin geleneksel dağıtım kanallarından, bilgisayar ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmelerin bir ürünü olan yeni (elektronik) dağıtım kanallarına kaydırılması olarak 
tanımlayabiliriz. EDI dışında; telefon, faks, televizyon, elektronik fon transferi (EFT) gibi araçlar, halen ticari 
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örnek olarak, telefonla sipariş verme, kredi kartı ile ödemede 
bulunma gibi işlemler tanımı gereği birer elektronik ticaret uygulamalarıdır.  
E-ticaret, dolaylı ve doğrudan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: Dolaylı e-ticarette malların siparişi elektronik, 
teslimi geleneksel yöntemlerle yapılırken; doğrudan elektronik ticarette tüm işlemler elektronik ortamda 
gerçekleştirilmektedir. İşletme uygulamalarına göre e-ticaret genel olarak;, işletmeden  nihai tüketiciye 
(business-to-customer / b2c) ve işletmeler arası yani işletmeden işletmeye (business-to-business / b2b)  ya da 
benzer olarak tüketiciden- tüketiciye (c2c) ve tüketiciden- işletmeye (c2b) şeklinde olmak üzere 5 ana başlık 
altında incelenmektedir. Bir başka sınıflandırma ise,  kamu kurumları ile işletmeler (business-to-administration 
/goverment / b2g) ve tüketiciler ile kamu arasında (consumer-to-administration) yapılan elektronik işlemler de 
elektronik ticaretin gelişmekte olan diğer alt boyutlarını oluşturmaktadır. Başka bir ayrım ise   müşteri odaklı e-
ticaret ve işletmeler arası ticaret şeklinde yapılmaktadır. 
 
Elektronik ticaretin geleneksel ticarete göre belirgin farkları daha çok iletişim ve onay işlemlerinde ortaya 
çıkmaktadır. Veri aktarımının sağlanması için geleneksel yöntemde de birçok yol vardır. Ancak bunların hepsi e-
posta ve diğer veri aktarım yöntemlerinden daha hızlı olamaz. Tablo:1’de satın alma işlemleri yapan bir 
işletmenin geleneksel ve elektronik ortamlarda yapacağı ticaret karşılaştırılarak gösterilmiştir. Geleneksel ticaret 
ifadesiyle, elektronik ticaretin sağladığı olanaklardan faydalanmadan yapılan ticaret kastedilmektedir. 
 

Tablo 1. Geleneksel Ticaret-Elektronik Ticaret Karşılaştırması 

Geleneksel Ticaret Elektronik Ticaret 

Satın Almayı Yapan İşletme 
Bilgi edinme yöntemleri Görüşmeler, dergiler, kataloglar, reklamlar Web sayfaları 
Talep belirtme yöntemi Yazılı form Elektronik posta 

Fiyat araştırması Kataloglar, görüşmeler Web sayfaları 
Sipariş verme Yazılı form, faks Elektronik posta, EDI 

Tedarikçi İşletme 
Stok kontrolü Yazılı form, faks, telefon Online veritabanı, EDI 

Sevkıyat hazırlığı Yazılı form, faks, telefon Elektronik veritabanı, EDI 
İrsaliye kesimi Yazılı form Online veritabanı, EDI 
Fatura kesimi Yazılı form Elektronik posta, EDI 

Siparişi Yapan Firma 
Teslimat onayı Yazılı form Elektronik posta, EDI 

Ödeme programı Yazılı form Online veritabanı, EDI 
Ödeme Banka havalesi,çek, posta, tahsildar İnternet bankacılığı, EDI, EFT 

Kaynak: Anonim, EDI (Elektronik Veri Değişimi) yöntemi. 
 

Tablo 2: Geleneksel Ticaret ile E-ticaretin Maliyet Yönünden Karşılaştırması 

 Uçak Bileti Banka İşlemi Bilgisayar Yazılımı 

Geleneksel ticaret 8.0 1.08 15.00 

Elektronik ticaret  1.0 0.13 0.20-0.50 

Kazanç (%) 87.5 87.9 99-97 
Kaynak: OECD, 1998 Not: Tabloda yer alan değerler, her bir işlem için, ABD doları cinsinden verilmiştir. 

 

5.2. Elektronik Ticaretin İşletmelere Etkileri 

5.2.1. Olumlu Etkiler 
B.İ.T.’nin girişimlere olan etkileri paralelinde tekrar olmak üzere, e-ticaretin temel faydaları olarak sayılabilecek 
iki özelliği öne çıkmaktadır; Bunlardan ilki, örgütlerin kağıt dokümanlarının yerini elektronik araçların 
almasıyla iş süreçlerini basitleştirmek ve verimliliğini artırmak için elektronik ticareti kullanmasıdır; İkincisi, 
elektronik ticaretin elektronik pazarların oluşumuna olanak tanıması ve bunu kolaylaştırmasıdır. Verimliliğin 
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artmasında hem maliyetlerdeki azalma hem de pazar payındaki artış etkilidir.  
E-ticaret, belirli mal ve hizmetlerin sağlanmasında “pazara yakın olma” unsurunu şirketler için bir avantaj olmaktan 
çıkarmaktadır. Elektronik iletişim ile azaltılan işlem yapma ve taşıma / nakliye maliyeti, hem ulusal hem de 
uluslararası piyasalarda mal ve hizmet ticaretinin yapısını değiştirmektedir. Elektronik ortamda sağlanma özelliği 
bulunmayan fiziksel mallarda dâhi, e-ticaret bazı kolaylıklar sunmaktadır. Söz konusu malların üretiminde 
kullanılacak yatırım malı, hammadde ve ara malların en uygun maliyetle tedariki, sağlayıcıların envanter bilgilerine en 
kısa zamanda ulaşım, otomasyonla sağlanan tedarik sistemleri, üretilen malların dağıtımında (ulusal düzeyde 
nakliyecilerle iletişim, uluslararası düzeyde gümrük otomasyonu) ve pazarlamasında en uygun dağıtım kanallarının ve 
pazarlama olanaklarının belirlenmesi gibi çeşitli kolaylıklar, fiziksel malların el değiştirmesinde e-ticaretin sağladığı 
olanaklardan bazılarıdır. E-ticaret; mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve pazarlanmasının yanısıra her türlü bilgi 
alışverişinde zaman faktörünün kullanımına yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu yeni pazarda geçmişe oranla daha fazla 
zamanda ve daha fazla insan işlem yapılabilmektedir. Bu ticaret tipinde belli bir mekâna bağlı kalmak zorunluluğu 
olmadığı gibi aynı zamanda 24 saat boyunca tüm dünyaya internet aracılığıyla bağlanılması zaman sınırını da ortadan 
kaldırmaktadır. Mal anında sanal ortamda alınıp satılabilmekte tüketicinin ayağına kadar gitmeye gerek 
kalmamaktadır. Bu durum üretici ile tüketici arasında ticarete aracılık edenlerin de ortadan kalkmasına neden 
olmaktadır. İdeal bir e-ticaret, ürün/hizmet kalitesini artırır, yeni alıcı ve satıcılara ulaşma olanağı verir, mevcut ürün 
satışı için yeni yöntemler geliştirilmesine neden olur.  
Tüm bu gelişmeler daha önceki açıklamalarda açıkladığımız gibi bir çarpan etkisiyle ekonomide ölçek 
ekonomileri ve pozitif dışsallıklar doğurmaktadır. Bu anlamda “e- ticaret, bilişim teknolojisi kullanımı 
aracılığıyla işletmelerin performanslarının geliştirilmesine odaklanan modern bir yöntemdir; elektronik iş yapma 
süreci ile işletmeler arası ve tüketiciye yönelik işlemlerin otomasyonu sağlanmaktadır”.  E-ticaretin işletmeler-
arası ticaret ve müşterilere doğrudan satış şeklinde ortaya çıktığını düşünürsek, her iki durumda da 
girişimcilerin, kendilerine e-ticarette yer bulabilecekleri görülecektir. Bunun yanı sıra, bankacılık, sigortacılık, 
turizm, gıda (yeme-içme dahil)  vs. birçok sektörde yerel olarak faaliyet gösteren bir işletmeler, ürünlerini 
internet aracılığıyla farklı bölgelerdeki müşterilere ulaştırma şansını da elde edecektir.  
E-ticaretin girişimcilere sağlamış olduğu yukarıda açıklanan faydalarını belli başlıklar altında toplamak 
mümkündür. Bunlar: 
• Girişimcilerin kurdukları işletmelerin genel maliyetlerini düşürür.  
• Girişimciler, e-ticaret sayesinde müşterileriyle arasındaki koordinasyonu artırıp, veri akışını iyileştirip, 
işlem maliyetini azaltabilir. Bunun yanı sıra, potansiyel alıcı ve satıcı hakkında bilgi toplama maliyetini azaltır. 
• Aracıların yerini, yeni işlemler yapan siber aracı alabilir ya da hiç aracı olmayabilir. Bu durumda, 
maliyetlerin düşmesine neden olur. 
• Müşteri istediği bir yerden günün her saatinde alışverişini gerçekleştirir. İşletmede günün her saati personel 
çalıştırmadan mağazasını açık tutarak, devamlı satış yapabilmektedir. 
• İşletmenin müşteri sayısı artacaktır. Çünkü klasik anlamda olduğu gibi tüketici sadece mağazadan alışveriş 
yapma gibi bir sınırlamayla karşı karşıya değildir. 
• E-ticarette, sipariş alma, alındı makbuzu vb. işlemlerde yapılacak hatalar ve zaman kaybı olmamaktadır. 
Sadece yazılı belgelerin değil, resim, grafik, teknik çizim ve büyük hacimli veri dosyalarının aktarılabilir hale 
gelmiş olmasıyla dış ticaret işlemlerinin yüksek parasal ve zaman maliyeti büyük düşüş göstermiştir. 
• Müşteri profili oluşturmak, buna bağlı geri-hizmet servisi sunmak, denetim yapmak ve rekabet stratejileri 
yaratmak bilgisayar destekli e-ticarette artık çok daha kolay hale gelmiştir. İşletmenin, müşterinin kişisel 
bilgilerini kolaylıkla takip ederek, sürekli sorun çıkartan müşterilere karşı tedbir almak mümkün olabilmektedir 
• İşletme, e-ticaret ile hangi malların hangi müşteri kitlesi tarafından tüketildiğini, müşterinin ilgi alanları gibi 
bilgilere daha kolay ulaşmaktadır. Bu bilgiler ışığında da reklam stratejisini belirleyebilir. 
• E-ticaret ile aynı zamanda depodaki malların hızlı takibi, yeni sipariş, yeni ürün çeşidine geçiş gibi 
konularda zamanında karar alınması sağlanır. 
• Ödemelerin internet ortamında yapılması, işletmelerin lojistik alt yapı masraflarından kurtulmasına neden 
olur. 
• E-işletmeler web sitelerinde ses ve görüntü unsurları kullanarak müşterilerini kolaylıkla etkilediği 
görülmektedir. 
 
5.2.2. Olumsuz etkiler 
Yukarıdaki tüm olumlu etkilerine karşın e-ticaretin bazı olumsuz etkiler ortaya çıkarması da olasıdır. Belli başlı 
alanlardaki bazı sorunlara aşağıda kısaca değinilmiştir. 
 
5.2.2.1.Altyapı:  Altyapı dijital sisteme ve altyapıya olan bağımlılık bu koşullar yeterli olmadığında aksamaların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Kaldı ki birçok ülkede henüz bilgi teknolojileri ile ilgili altyapı sorunları tam 
anlamıyla çözülmüş değildir. Elektronik ticaretin temeli, iletişim alt yapılarına ve bilgi teknolojilerine 
dayanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, iletişim maliyetleri yüksek, teknolojik donanım yetersiz ve sağlanan 
hizmetler elverişsiz ve güvenilmez olmaktadır. Bu nedenle, bilgi akışının sağlıklı yapılabilmesi için, telefon 
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hatlarının yanında, fiber optik kablolar, uydular veya kablolu TV gibi yeni sistemler kullanılmalıdır. Ancak 
altyapı sorunlarının aşılmasında ve iletişimde en önemli sorun maliyetlerin yüksek olmasıdır. 
 
5.2.2.2.Hukuk ve yasalar: Hukuki yetersizlikler ve boşlukların e-ticarette çeşitli sorunlar yaratması da söz 
konusudur. Patent, telif ve ticari marka hakları vb. entelektüel sermayenin korunması, yargısal sorunlar, bilgi 
gizlili ği sorunu,  yasadışı yayınlar, tüketicilerin korunması vb. birçok olumsuzluk tartışılmaktadır. Ayrıca, 
ürünün fiziksel varlığının olmadığı ve ağ üzerinden doğrudan kullanıcıya ulaştığı bu yapıda, ilgili vergilerin 
toplanması daha da sorunlu hale gelmektedir.  Ancak internet üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde 
karşılaşabilecek en önemli sorun güvenliktir. Güvenlik sorunlarından bazıları şunlardır:  

• Giriş yetkisi verilmeyen ağ kaynaklarına giriş, 
• Bilgi ve ağ kaynaklarını imha etmek, zarar vermek, 
• Bilgiyi değiştirmek, karıştırmak veya bilgiye yeni şeyler eklemek, 
• Yetkisiz kişilere bilginin iletilmesi, 
• Bilgi ve ağ kaynaklarının çalınması, 
• Alınan hizmetleri ve gönderilen veya alınan bilgiyi inkâr etmek, 
• Ağ hizmetlerinin kesilmesine ve bozulmasına neden olmak, 
• Almadığı veya göndermediği bilgileri aldığını veya gönderdiğini iddia etmek 
 
5.2.2.3.Uyum:  İşletmelerin değişen pazar koşullarına uyum sağlamasının zorlaşması söz konusudur. Bilginin 
yetersiz ya da eksik olması sistemden tamamen dışlanmayı getirmektedir. Günümüzde e-ticareti uygulamak her 
ne kadar zorunlu olsa da, bu yöntemin reklamcılık ve pazarlamaya olumsuz etkileri olduğunu belirtilmektedir. 
Örneğin internet dili İngilizce’dir. Bu dili bilmeyenler internetin sunduğu olanaklardan da tam anlamıyla 
yararlanamayacaklardır. Yine işletmeler bu hızlı süreçte kimi zaman ürün geliştirmede bazen yetersiz 
kalabilmektedirler ve ürünleri çok çabuk demode olmaktadır.  Bu örneklerde olduğu gibi işletmelerin değişen 
pazar koşullarına uyum sağlamasının zorlaşması başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. 

5.2.2.4. Lojistik:  Ürünün hasarlı bir ürün olması sonucunda bu ürünün değiştirilmesinde lojistik güçlüklerle 
karşılaşılması işletmenin müşteri kaybetmesine neden olmaktadır. Taşıma işlemleri sonucunda ürünün, doğru 
zaman ve doğru yerde olmamasından dolayı da sorunlar yaşanabilir. Uluslararası koli teslimatı, ulusal rekabetçi 
bir pazar içerisinde makul bir uzaklığa yapılan teslimata göre daha pahalı, daha yavaş ve daha az elverişlidir. Bu 
da hükümetlerin kırtasiyeciliğinden, vergilerin hantal toplanışından ve malların iadesindeki güçlüklerden 
kaynaklanmaktadır. 

5.3. Uluslararası Girişimcilik ve E-Dış Ticaret 

Geleneksel dış ticaretteki birçok zorunlu ve yorucu süreç, örneğin: Yazışmalar, firma ziyaretleri, tanıtım 
gezilerinin yapılması, örnek ürünlerin gidiş gelişi, fuar etkinliklerine katılımların gerekliliği vs.-  artık bilgi 
teknolojileri yardımıyla kolaylaşmış ve ucuzlaşmış hatta bazıları tamamen ortadan kalkmıştır. Önceki 
açıklamalarda da değinildiği üzere, büyük işletmelerin yanı sıra geleneksel dış ticaretin uzun ve maliyetli 
sürecini yürütemeyecek durumda olan KOBİ’de bu gelişmeyle beraber dış ticaret sürecinin içinde kendilerine 
önemli bir yer edinmişlerdir. Sonuçta, uluslararası ekonomide B.T. sayesinde birçok sektördeki hacimsel 
artışların yanı sıra nitelik yönünden de dış ticaret kabuk değiştirmiştir. Örneğin yeni kavramların yanı sıra yeni 
ürünlerde ortaya çıkmaktadır.  Uluslararası ticarette biyoteknoloji ve çıktıları, bu tip yeniliklere örnek olarak 
verilebilir.  
 
Dünya’daki gümrüklerin ve diğer ticarete getirilen engellerin ortadan kaldırılması ile girişim ve girişimcilerin 
önemi artmıştır. Daha öncede anlatıldığı gibi, e-ticaret başlı başına bu süreçte önemli bir etkendir. Böylece 
aracıları ortadan kaldırabilen ve maliyet kısıtlardan kurtulan girişimler -özellikle KOBİ’ler büyük girişimler 
gibi- dünyanın bir ucundaki yeni pazarlara daha rahatça ulaşabilmektedirler. İşletmeler birbirleri ile elektronik 
veri değişimi ya da e-belge uygulamaları ile dış ticaret faaliyetlerini daha hızlı ve etkin şekilde yerine 
getirilebilmektedir. Kapalı bilgisayar ağı üzerinden e-ticaret sınırlı olmaktadır. Ancak açık bilgisayar ağı olan 
internet aracılığıyla küresel ağlar üzerinden e-ticaret olanağı ve avantajlar artmaktadır. Böylece KOBİ’ler de 
dünya ticaretinde yer alabilmektedirler. E-ticaretin gelişimi, herkese açık hale gelen elektronik ağlar üzerinden 
yani internet aracılığıyla gerçekleştirilen ticari faaliyetler olması nedeniyle, internetin gelişiminin bir doğal 
sonucudur. İnternet kullanımının yaygınlaşması, ucuzlaması ve güvenirliliğinin artması sonucu uluslararası 
elektronik ticaretinde artmasını sağlayacaktır. 
 
Küreselleşme ve BİT’nin gelişimi sürecinde etkili olan bir diğer unsur, çok-uluslu şirketler (Ç.U.Ş.)’lerdir.  
ÇU.Ş.’lar sınırları aşan üretim ve hizmet tarzları ile, ekonomik güçleri, geniş finansal kaynakları ve lobi 
çalışmaları sayesinde uluslararası ticarette ve ilişkilerde taşıyıcı olarak güçlü bir etkileri bulunmaktadır. Başka 
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bir deyişle Yaşanan gelişmelere paralel olarak söz konusu şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerinin de 1970’li yıllar 
boyunca uluslararasılaşmaya başladığı söylenebilir. Doğrudan yabancı yatırımların birincil kaynağı oldukları 
için özellikle azgelişmiş ve G.O.Ü.’lerin  ekonomileri ve sosyal politikaları üzerindeki etkileri oldukça 
önemlidir. Diğer yandan teknolojik gelişmelerin sunduğu ve kültürel farklılıkların getireceği kazanç ve olanaklar 
örneğin yeni pazarlar, girişimcileri yabancı piyasalara yönelmeye teşvik etmiştir. Ülkeler arasında işbirliği ve 
tamamlayıcı stratejiler, KOBİ’lerin uluslararası alanlara açılma faaliyetleri, üst düzey yönetim modellerinin 
gelişmesi, ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması, bilgi yönetimindeki gelişmeler ve teknoloji alanındaki hızlı 
değişimlerin hepsi uluslararası girişimcilik konusunun gündeme gelmesine yardımcı olmuşlardır. Ayrıca, 
girişimci şirket yöneticilerinin diğer ülkelerdeki yeni firmalarla bağlantılı çalışma istekleri de uluslararası 
girişimciliği ortaya çıkaran nedenlerden bir tanesi olarak sayılabilmektedir. Ulusal sınırları aşan yeni 
karakteristikler gerektiren -örneğin risk alabilen, yenilikçi ve nitelikli bir girişimci olarak tanımlanabilecek- 
uluslararası girişimcinin uluslararası pazarlarla ilişkide olmasının dört yolu vardır; (i) İhracat, (ii) Ortak 
girişimler (joint Venture), (iii) Doğrudan yabancı yatırımlar, (iv) Lisans anlaşmaları. Uluslararası girişimciliğin 
temel aşamaları ise; İşin yapısının başka bir deyişle iş planının belirlenmesi; Pazarın ve tüketici yapısının 
belirlenmesi; Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması; Başka girişimlerle işbirliğidir. 
 
Girişimcinin başarılı olabilmesi; girişimcinin azmi, enerjisi, mali gücü, bilgi ve tecrübe birikimi gibi özelliklerin 
yanı sıra, büyük ölçüde çevresel faktörlerin etkisine bağlıdır. Morrison (2000), girişimciliğin temellerinin kişide 
ve içinde yaşanılan toplum ve kültürde aranması gerektiğini söylemektedir; kaynağın insan ruhunda olduğunu ve 
belirsizlik ve rekabet ortamlarında ortaya çıktığını belirtmektedir.   Daha özelde uluslararası bir girişimcilik 
faaliyetinde bulunulması sırasında çok genel olarak, politik faktörler, ekonomik faktörler ve kurumsal faktörler 
(örneğin: Hukuk) olarak sıralanabilecek bazı faktörler uluslararası girişimcilik davranışını ve rekabet avantajını 
etkileyecektir.  Ayrıca, farklı kültür yapıları, farklı hükümet sistemleri ve hatta dillerdeki farklılıklar bile bu 
faktörlere ilave edilebilmektedir. Bütün bu faktörleri dikkate alarak, girişimcilerin uluslararası bilgi ağlarını 
kuvvetlendirmeleri gerekmektedir.  
 
Girişimciler için mekân ve zaman sınırlarının kalktığı bu düzlemde bilginin çeşitlenmesi ve çoğalması 
karşısında, yeni kaynaklar ve pazarlar elde etme, yeni stratejiler ve teknikler geliştirme olanaklı hale gelmiştir. 
Girişimciler bu bilgilerden ne kadar faydalanıp, kullanabilir hale gelirse faaliyetlerinde o kadar avantajlı 
olacaklardır. 
 
Girişimci bir firmanın uluslararası alandaki faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi, uluslararası pazardaki bu tür 
değerlendirmelerle mümkün olabilecektir. Bu yönleriyle değerlendirildiğinde yabancı bir piyasanın girişim için 
seçilmesi sadece firma içerisinde alınacak stratejik kararlarla mümkün olamayacak, bunun yanında bilgi ağıyla 
kuvvetlendirilmiş, uluslararası verilerin de karar sürecine katılması gerekecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 
yabancı bir piyasaya girişte karşı karşıya kalınan ve çoğunlukla kontrol edilmez faktörler olarak 
değerlendirilebilecek bir takım faktörler uluslararası girişimcilik faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecektir. 
Ayrıca, uluslararası piyasalarda, uluslararası pazarın gelişiminin iyi araştırılması ve piyasayla ilgili faktörlerin 
iyi değerlendirilmesi de uluslararası girişimciliği etkileyen önemli faktörler olarak sıralanabilir.   

5.3.1. Uluslararası girişimcilik faaliyetlerini etkileyen belli başlı faktörler; 

5.3.1. 1. Siyasi ve Politik Yapı: Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları,  ulusal girişimciler için olduğu 
kadar ve -belki de daha önemlisi- uluslararası girişimciler için de önem arz etmektedir. Piyasanın serbestliğini ya 
da sınırlılıklarının belirlendiği politik yapı, girişimleri oldukça etkiler. Girişimler ülkenin siyasi, politik 
koşullarını ve tarihlerini iyi bir şekilde araştırmalıdırlar. Yönetimin biçimi fiyat, talep, pazarlama vb. konularda 
girişimcinin iş plan ve stratejilerinin de belirleyicisi olacaktır.  Özellikle yabancı yatırımcılara karşı 
hükümetlerin son yıllarda aldıkları tavırlar izlenmeli, piyasa yapısının açık mı, sınırlandırılmış mı, yoksa aşırı 
korumacı mı olduğu belirlenmelidir. Benzer şekilde politik istikrar nasıl ki girişimciye güven verirse, istikrarsız 
bir politik ortam da girişimciyi riske sokacaktır. Örneğin, savaşlar, ihtilaller ya da sıkça yaşanan hükümet 
değişiklikleri ya da siyasi krizler girişimcinin yatırımlarını ve olası kazançlarını tehdit eder. 
 
5.3.1. 2.  Ekonomik Yapı: Ülkelerin makroekonomik ekonomik yapının öğeleri olan GSMH, Kişi başına gelir, 
ülke doğal kaynakları, istihdam koşulları, işgücü potansiyeli,  iş gücü oranı vb. birçok faktör girişimci için hem 
çekici hem de itici güçleri ortaya koyan göstergelerdir. Giri şimci için başlıca makro büyüklükler, örneğin 
GSMH’nın yanı sıra türev değerleri ya da istihdam rakamları iyi bir yol gösterici faktör olabilir. Yine para, 
maliye ve dış ticaret politikaları girişimci tarafından takip edilmelidir. Örneğin, vergi yapıları, ithalat 
düzenlemeleri, finans piyasalarının ve kur politikasının seyri ya da yabancı yatırımlara yönelik teşvik politikaları 
girişimciyi etkiler.  Bankacılık ya da sigortacılık hizmetleri, para piyasanın koşulları önemli ekonomik 
faktörlerdir.  Bu anlamda fonların hareketliliği üzerindeki kısıtlamaların neler olduğunun belirlenmesi, ülkedeki 
önemli bankaların durumu ve finansal güçlerinin nasıl olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Dış ticaretteki 
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gümrük tarifelerinin nitelik ve dereceleri doğrudan girişimciyi etkileyecektir. Ürünle ilgili tarifelerin 
belirlenmesi, hammadde, yarı tamamlanmış mal ve tamamlanmış malla ilgili tarife yapılarının neler olduğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ülkede uygulanan ve tabi olunabilecek her tür vergiyle ilgili bilgilerin 
toplanması, kurumlarla ilgili kanunların, yabancı yatırımcılara karşı içsel şirketlerin haklarını koruyan 
kanunların, şirket ortaklıklarını düzenleyen kanunların ve bunların etkilerinin neler olduğunun dikkatlice 
incelenmesi gerekmektedir. 
 
5.3.1. 3. Hukuki Yapı: Uluslararası e-ticaretten doğan ihtilafların çözümü için çeşitli çabalar olmasına rağmen 
uluslararası bir yargı ve hukuk sistemi yoktur. Bu alandaki çabalardan bazıları: Alternatif Çözüm Yolları (ADR- 
Alternative Dispute Resolution) mahkeme dışında ihtilâf çözüm yollarının hepsini kapsamakta ve özellikle 
hakemlik, arabuluculuk, karşılıklı görüşme ve uzlaşma olarak ortaya çıkmaktadır. Halen bazı ülkelerde 
kullanılan Elektronik Ortamda Çözüm (ODR- Online Dispute Resolution) ise, bilgisayar ağları üzerinden 
uygulanan özel ADR olarak tanımlanabilmektedir.  Bu konuda öne çıkan ülkeler AB, ABD, İngitere, Japonya, 
Polonya, Macaristan, Kazakistan, Filipinler’dir.. Uluslararası karakterli sözleşme ve işlemlerin hangi ülkenin 
yasalarına tabi olacağı, sözleşme ve işlemlerin tartışma konusu yapıldığı ülkenin devletler özel hukuku kuralları 
/ kanunlar ihtilafı kuralları ile belirlenmektedir. Farklı milliyetlerden, değişik kültürlerden gelen gerçek ve tüzel 
kişilerin girdikleri ticari ilişkilerde, çeşitli sebeplerle uyuşmazlık çıkması mümkündür. Çıkması muhtemel 
ihtilafların çoğunu, alım-satım sözleşmesi hazırlanması aşamasında, sözleşmeye konacak hükümlerle ve alınacak 
bazı tedbirlerle daha doğmadan önlemek mümkündür. Ancak söz konusu sözleşme ne kadar mükemmel 
düzenlenirse düzenlensin yine de taraflar arasında anlaşmazlık çıkmasını tamamen önlemek mümkün değildir. 
Bu durumda taraflar arasındaki ihtilaf, devlet yargısı veya tahkim yargısı ile bir çözüme kavuşturulabilmektedir. 
Bu bağlamda uluslararası girişimciler yeni kanunlar ve düzenlemelerin yaratılmasında hükümetlere yol gösterici 
ya da baskı unsuru olabilmektedirler; Örneğin: Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasında da önemli 
fonksiyonları vardır. Ancak, bürokratik engellerin ve uyulması gereken formalitelerin çokluğu, girişimciler için 
onları atılımdan uzaklaştıran özellikle, küçük işletmelerin gelişimini engelleyen bir unsurdur. 
 
5.3.1.4. Fiziki Şartlar:  Teknolojik gelişme, iletişim ve ulaşım altyapı koşulları girişimcinin maliyetlerini 
doğrudan etkileyecek olan unsurlar olması nedeniyle önemlidir. Çünkü girişimci pazarda elde edeceği payı, bir 
anlamda kitle iletişim araçları sayesinde sağlar. İletişim ve taşımacılığın gelişmişlik düzeyi, örneğin: Hangi 
tipinin (Deniz, Kara, Hava) yaygın olduğu girişimcinin maliyetleri ve etkinliği açısından önem arz eder ya da 
pazarlama fonksiyonlarının bazı unsurları teknoloji, iletişim ve ulaşıma bağlıdır. 
 
5.3.1.5. Demografik Yapı: Pazarın başka bir deyişle talebin büyüklüğü, iş geliştirme hacmi potansiyelleri 
doğrudan ekonomik ve ayrıca demografik faktörlere bağlıdır. Ülkenin nüfus artış oranı, nüfus yapısı örneğin 
genç ya da yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı, kadın, çocuk veya genç oranı gerek talep gerekse işgücü açısından 
potansiyelin belirleyicisidir. Ayrıca yetişmiş eleman ihtiyacı, tanıtım pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi gibi 
işlevler demografik yapıyla doğrudan ilgilidir.  
 
5.3.1. 6. Sosyal Ve Kültürel Yapıları:  Piyasada hangi ırk ya da dine mensup kişilerin ağırlıkta olduğu, 
geleneklerin belirli bölgelerde nasıl etkili olduğu, nüfus artış oranının ne olduğu, önemli iş ve ticaret şehirlerinin 
hangileri olduğu belirlenmelidir. Bu unsurlar doğrudan talebin belirleyicisidirler. Her kültürde farklı iletişim 
şekillerini bilmek yaşanabilecek zorluk ya da sıkıntıların engellenebilmesine neden olacaktır. Çok kültürlülük, 
gelenek ve görenekleri tanımak kısacası girişimcinin sosyal olduğu kadar kültürel anlamda da kendini 
geliştirmesi önem arz etmektedir.  
 
5.3.1. 7. BİT ve İnternet:   Bilgi teknolojilerinin ve internetin her alanda olduğu gibi ticarete genel etkileri kadar, 
dış ticaret faaliyetlerinde de kullanımı kaçınılmazdır ve avantajları nedeniyle, dış ticarette de etkisi büyüktür. Dış 
ticaretteki teknik işlerin karmaşık ve çok sayıda prosedüre tabi olması bu sahadaki internet tabanlı çalışmaları 
zorunlu kılmaktadır. Özellikle, lojistik, gümrükleme ve finans konularında bilgi teknolojisi kullanımına büyük 
ihtiyaç duyulmaktadır. Dış ticaret yapan şirketlerin siparişlerini, yüklemelerini, gümrükleme işlemlerini, yurt 
dışı ödemelerini, dahîlde işleme ve geçici kabul işlemlerini takip edebilecekleri, tüm dış ticaret evraklarını 
hazırlayabilecekleri bilgisayar uygulamalarının çeşitlili ği ve sayısı her geçen gün artmaktadır. Stok takibinden, 
gümrüklemeye, mevzuattan, ödemeye kadar birçok dış ticaret kesiminde kullanılan bilgisayar uygulamaları söz 
konusudur. Söz konusu tüm gelişmeler, uluslararası girişimcilik kavramı paralelinde “e-dış ticaret” kavramının 
da ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

5.3.2. E-dış ticaret 

E-dış ticareti  “dış ticaret faaliyetlerinin, gelenekselden farklı olarak, kısmen veya tamamen bilgi teknolojileri 
yardımıyla ve internet aracılığıyla yapıldığı biçimi” olarak tanımlayabiliriz. E-dış ticaret için, gerek 
gruplandırmaları (b2b, b2c, b2g vs.), gerek yöntemleri (EFT, e-kredikart), gerekse aşağıdaki amaçları açısından 
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sağlıklı ve ayrıştırılmış verilere ulaşmak henüz mümkün değildir.  Bu nedenle gelecekte e-ticaret içinden, e-dış 
ticaret verilerinin ayrışarak, bu kavramın bağımsızlaşacağını ve daha anlamlı bir hale geleceğini öngörüyoruz. 
(Örneğin; Ülkeler bazında merkez bankalarının kayıtlarından internet üzerinden kredi kartı ve EFT vb. şekildeki 
ödemelerle,  yerli vatandaşların yurtdışında yaptığı harcamalar “ithalat” ve yabancı vatandaşların yurtiçinde 
yaptığı harcamalar “ihracat” kapsamında ele alınabilir. Ancak bu şekilde bir araştırma hem çok emek ve zaman 
gerektirecek hem de eksik ve yetersiz olacaktır). 
 
Aşağıda verilen bazı seçilmiş örnekler, dış ticaret yapan işletmelerin hangi amaçla ya da hangi alanda bilgisayar 
uygulamalarını kullandıklarına ilişkindir. Bu alanlarda özel ya da kamu kesimi tarafından üretilen yazılımlar, dış 
ticaret firmalarının hizmetine sunulmaktadırlar.  E-imza uygulamalarının artmasıyla çok daha geniş alanda 
faaliyet yapılabileceği anlaşılmaktadır.  Örnekler: 
• İhracat ve İthalat için Evrakları Hazırlama  
• Mevzuatı uygulama (Elektronik Veri Transferi ile beyanname tescili vb.) 
• Muhasebe işlem ve kayıtları 
• Yurtdışı Ödeme / Tahsilat, Fatura, İrsaliye, Mal Alış- Satış, Dekont, vb.) Kasa ve personel avansları ve 
diğer ödemeler, Banka işlemleri  
• Lojistik, 
• Stok Takip, Yurtdışı Sipariş takibi, Geçici kabul ve Dâhilde işleme işlemleri, gümrük işlemleri, Antrepo ve 
depo  
• Doküman, Arşiv 
• Yönetsel ve muhasebe kayıtlarını tutma, envanter kayıtları 
Dış ticaret politikası ülkelerin ihracat ve ithalata konu olan her türlü müdahale, tedbir ve teşvik unsurlarını 
kapsar. Küreselleşme süreci ile birlikte dünyada ihracat sürecinde kullanılan belgeler, tanımlar ve uygulamalar 
standartlaştırılmaktadır. Ülkeler örneğin Türkiye Gümrük Birliği (GB) anlaşmasıyla birlikte bu standartlaştırma 
sürecinin içinde yer alarak, standartlara uymak için kanun ve yönetmeliklerinde değişiklikler yapmıştır. Bu 
bağlamda B.T. çok daha önem kazanmaktadır.  

• DÜNYA VE SEÇİLİ ÜLKE ÖRNEKLER İYLE G İRİŞİMCİLİK VE E-T İCARET 

Dünya b2c e-ticaret piyasasında 2010 yılında 400-600 milyar $ arası bir işlem gerçekleşmiştir.  

yStats.com tahminine göre:  bu rakam 2015 yılında 700-950 milyar dolar aralığında gerçekleşecektir. 2011 
yılında 2 milyar olan internet kullanıcı sayısının 2015’de 3 milyarı aşacağı ve b2c e-ticaretinin %10 daha kâr 
edeceği tahmin edilmektedir.  

eMarketer değerleri ile ;   2011 yılında e-ticaret satışları 893.33 milyar dolar iken, %21.9 artış göstererek 2012 
yılında 1.08875 trilyon dolara ulaşmıştır. 2013 tahmini ise  %19.3’lük bir artışla 1.298 yani  yaklaşık 1.3 trilyon 
$’dır.  eMarketer satış değerleri içinde perakende, seyahat, dijital download satışları ve online pazar işlemleri yer 
almaktadır.  

IMRG’ye göre : b2c e-ticaret satışlarının 2011 yılında bir önceki yıla göre, %20’ye yakın bir artışla 961 milyar $ 
(690 milyar Euro) olarak gerçekleştiği şeklinde tahmin edilmektedir Aynı çalışmada, 2011 yılı sonunda 2.2 
milyar olan internet kullanıcıları toplam miktarının ise 3.5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.  2013 yılı için 
küresel b2c e-ticaret satışları 1.25 trilyon dolar civarında öngörülmüştür.  

Aşağıda Tablo 3’te değişik kurum ve kuruluşlarca küresel e-ticaret hacmi tahmini değerlerinin toplu gösterimi 
yer almaktadır 

 
 

Tablo 3: E-ticaret hacmi tahmini değerleri  (2011, 2012 gerçekleşen/ 2013, 2015 tahmini) 
Forrester (2013): 
b2b e-ticaret: 559 milyar $ (yalnızca US piyasası) 
b2c e-ticaret: 252 milyar $ (yalnızca US piyasası) 

IMRG (Interactive Media in Retail Group, UK) (2013): 

b2c e-ticaret satışları:1.25 trilyon $  
Goldman Sachs (2013): 
Perakende web satışları: 963 milyar $ 
eMarketer (2013):                                              (2011)   Büyüme: % 21.9                    (2012) Büyüme: % 19.3 
b2c e-ticaret: 1.3 trilyon $                             893.33 milyar $                                     1.088 trilyon $  
yStats.com (2015) 
b2c e-ticaret: 700-900 milyar $ 
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Kaynak: Reportlinker.com; Fredriksson,T.,E-Commerce and Development,  ,8-9 April 2013,WTO, Geneva. 
 
 

Tablo 4:   E-Ticaretin Bölgesel Dağılımı 
Bölgeler 2012, % 2013,  % 

Kuzey Amerika 33.5 31.5 
Asya-Pasifik 30.5 33.4 
Batı Avrupa 26.9 25.7 
Doğu Avrupa  3.8 3.9 

Latin Amerika  3.4 3.5 
Ortadoğu ve Afrika  1.9 2.1 

Kaynak: eMarketer (email, sipariş, internet verileri kullanılmıştır; Ancak  ödemeler yada dağıtım hariçtir.) 

Şekil 1 ve Tablo 4’den de takip edilebileceği gibi Asya-Pasific  ülkeleri e-ticaret satışlarında 2013 yılında, 
Kuzey Amerika’yı geçerek dünya e-ticaret payını %33.4 değerine çıkaracaktır. 2013 yılında Asya-Pasifik e-
ticaret hacminin büyümesinde Hindistan, Endonezya ve özelllikle Çin’deki gelişmelerin etkisi çok fazladır. Çin, 
Japonya’yı geçerek Amerika Birleşik Devletleri’nden sonraki dünyanın en büyük ikinci e-ticaret piyasası haline 
geleceği tahmin edilmektedir. Diğer tüm ülkelerden daha fazla olan Çin’deki  online alışveriş  müşterisi sayısı, 
2012 yılında 220 milyon kişi iken bu rakamın 2016 yılında iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.  Ekte yer alan 
Tablo 7,  bu verilerin ülkeler ve yıllar itibariyle 2016 yılına kadar tahmini değerlerini de içermektedir.  
 

 
Grafik 1: 2011-2013 (b2c) E-Ticaret Satışları Sıralaması 

Kaynak: http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce- 
 

Yine Tablo 5’de de görülebileceği gibi, Ancak, Çin, şimdilik online nüfus popülasyonu açısından diğer 
ülkelerden daha iyi olmasına rağmen, ortalama bir Çin’li online müşterinin 2013 yılı için harcayacağı ortalama 
değer sadece 670 $’dır. Oysa  Birleşik Krallık (UK)’daki her bir  online müşterisi 2012’de 3,585 $ olan 
harcamasını, 3,878$ seviyesine çıkaracaktır. En fazla kişi başı e-ticaret için harcama yapan ülkeler sıralamasında 
Birleşik Krallığı, Avusturalya, Norveç, ABD ve Danimarka gelmektedir.  Bu ülkeler bakıldığında ortalama kişi 
başı e-ticaret harcamaları 2.000 $ değerinin üzerindedir. Ayrıca ekte yer alan Tablo 7’de bu rakamların 2011-
2016 tahmini değerleri yer almaktadır. 
 

Tablo 5: E-ticaret Kişi başı harcamaların en yüksek olduğu ilk 5 ülke 
(Online alışveriş başına ortalama e-ticaret satışlarına göre) 

Ülkeler 2012   ( $) 2013 ($) tahmin 

Birleşik Krallık  3,585 3,878; 

Avustralya $3,547, 3,802; 

Norveç $2,530, 2,796; 

 Amerika Birleşik Devletleri $2,293, 2,466; 

 Danimarka  $2,185, 2,286. 

Kaynak: eMarketer 
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Tablo 6: 2011-2016 Dünya Çapında  
Dijital Alıcılar 

 
Tablo 7: Ülke ve Bölgelere Göre Ortalama KB Alım ve Satışlar  
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Aşağıdaki Grafik 2 ve Tablo 8’a göre, OECD ülkelerinde 2010 yılında 10 veya daha fazla çalışanı olan  
işletmelerin toplam sanayi için internet aracılığıyla yapmış oldukları satış işlemlerinde ilk üçte sırasıyla ve 
yüzdesel değerleriyle; Yeni Zelanda, %51,9; İsrail, %47, ve  Norveç ,%33,9 yer aldığını  görülmektedir. Satın 
alma işlemlerinde ise yıl verilerindeki değişiklerle birlikte İsviçre (2008yılı için) %75, Yeni Zelanda %74, 
Kanada (2007 yılı için) % 65,4 değerleriyle ilk üç sırayı almaktadır. Doğaldır ki ülkelerin satın alma ve satış 
hacimlerinde bir paralellik olduğu söylenebilir. Ancak alımların daha fazla olduğu görülmektedir. Örneğin 
Kanada ve G. Kore, İspanya, İtalya’nın satın alma değerleri satış işlemlerinin üzerindedir. Bu anlamda kesin 
olmamakla birlikte e-ticarette tüketicilere oranla, üreticilerin ve girişimlerin etkinliğinin nispeten daha düşük 
olduğu sonucu çıkarılabilir. 
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Grafik 2:  OECD Girişimcilerinin İnternet Satın Alma ve Satış Hacmi (%) 
 

Tablo 8: OECD Girişimcilerinin İnternet Satın Alma ve Satış Hacmi (%) 

 
 
 

• SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşme, ekonomik gelişme, dış ticaret, BİT, bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu gibi günümüzün önemli ve 
iddialı makro konularıyla ilgili olarak yazılıp, incelenebilecek konular ve sorunlar elbette bu çalışmanın 
kapsamını aşar boyuttadır. Ancak, bu geniş yelpazenin altında karşımıza çıkan ortak kavramlar girişimcilik ve e-
ticarettir. Dünyada, yerel ekonomilerdeki performans göstergesi, girişimciliğin yeniliği tetikleyici ve dinamizmi 
arttırıcı rolleriyle önem kazanmaktadır. Bu bağlamda ekonomik gelişmenin lokomotif gücü olan yenilikçi 
girişimlerin de çağın gereklerine ayak uydurup BİT’nin sağladığı olanak ve fırsatlardan yararlanmaları 
kaçınılmazdır. Artık, mal ve hizmet ekonomisi yanında ve daha güçlü bilgi ekonomisi vardır ve buna paralel, 
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bilgi toplumu / toplumları ve diğerleri ayrımı doğmaktadır; bu süreçte girişimciler uluslararası yatırımcılar 
olmuş, ticaret e-ticarete dönüşmüştür. E-ticaret pastasından pay alma savaşında ve bu doğrultuda gelişmede, 
geleceği şekillendirenler, bilgiyi yeni ürün ve hizmetlere dönüştürebilen, eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerine en çok 
yatırım yapan işletmeler ile söz konusu gerekliliklerde başarı gösteren toplumlar olacaktır. Bu konuda toplum 
olarak tüm ağlarıyla sadece özel sektör değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 
eğitim kurumları, hatta vatandaşlar gerekli yatırımları ve yaptırımları gerçekleştirmelidir.   
 
GOÜ için bu süreci takip etmek kaçınılmazdır. Var olan kalkınmışlık seviyelerindeki gelir uçurumları da 
yukarıdaki gelişmelere paralel boyut değiştirerek, dijital uçuruma doğru gitmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin 
refah seviyesine ulaşma çabasındaki G.O.Ü’ler her geçen gün onlarla aralarındaki artan dijital uçurumu 
kapatmak zorundadırlar. Ülkelerin gelişmişliğinin artık bilgi ile ölçüldüğü çağımızda, sadece bilgiyi üretenler, 
kullananlar, yayanlar bu uçurumun kapanmasına katkı verebileceklerdir. Girişimciler bu fonksiyonlarıyla ve 
dolayısıyla e-ticaret yoluyla bu amaca hizmet etmektedirler. Bu nedenle nitel ve nicel olarak daha çok 
desteklenmeleri, örgütlenmeleri, bilinçlenmeleri gerekmektedir. 
 
GOÜ için girişimcilik ve e-ticaret ilişkisinde ön plana çıkan ve acil çözümü istenen sorunların belli başlıcaları 
şunlardır; internet ağının genişletilmesi, (ii) ağa bağlı bilgisayarların sayısının arttırılması, (iii) bağlanma  
maliyetlerinin azaltılması, (iv) bireysel kullanıcılar ve özellikle küçük işletmeler elektronik ticaret konusunda 
bilgilendirilmeleri, (v) Kurumsal, bilimsel ve idari entegrasyon ve işbirliği ve teşviklerin arttırılması, (vı) yeni 
eğitim politikaları desteğinde bilgi toplum bilincinin yaratılması.  
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Abstract 

Finding your target segment is now more and more complex. Due to shift of customers to social networks, firms should pay 
desired attention to social networks. Gainig new customer is as significant as to follow current customers. Young generation 
that is potential customers are roaming in social network, that is where companies can and should look for them.  

Key words: social networks, consumer behavior, vkontakte, facebook, brand awareness 

• Introduction 
 
Since the internet era almost everything has changed in the world, the way we buy, how we find info about the 
objects we interested in, way of communication and many other issues has changed. Internet has become the 
place for people to meet each other, to spend time and entertain. As in the movie of Social network we got how 
the idea of it has born and how it was developed. We saw what the first aim of the network creation was and 
now we can see how it has emerged. 
51 Percent Say Social Sites the Best Way to Communicate with Friends and Family; 40 Percent Use Social Sites 
to Connect with Brands and Products. 
Performics today released results from “S-Net (The Impact of Social Media),” a report from ROI Research Inc. 
(roiresearch.com) sponsored by Performics. The study explores how social media permeates consumers’ lives 
and affects communication, shopping and other activities. Despite increased industry chatter over privacy 
concerns, the findings illustrate how social networks continue to drive changes in consumer behavior online and 
offer insights for marketers seeking to capitalize on emerging social media opportunities.  
The study of 3,000 U.S. social network users tackled not only general behaviors and platform preferences for 
social sites; it delved deeper into how social sites affect family and friend relationships and consumer attitudes 
towards brands and products. The most staggering statistics include:  

• 80% of respondents have an active Facebook account, and 23% of those without an active Facebook 
account plan to join in the next six months  

• 67% of respondents have reconnected with people through social networking sites that they never would 
have otherwise  

• 39% of Twitter users respond to other people’s tweets once a week or more  

• More than 30% of respondents access Facebook and/or Twitter from their mobile phone (through a browser 
or application) once a day or more  

We should not forget about post Soviet counties members, population of which is huge enough due to their 
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emerging economies and potential. On that are smart people have also created competing social communities 
like Vkontakte and email owners of Mail.ru that is Moi Mir. 
The membership of them is big enough; it is more 110 millions of members, more than 30’000’000 visit site 
each day (Liveinternet), more than 2’000’000’000 of web sites are visited by means of Vkontakte (Liveinternet), 
more than 60% of members are above 25 years old, those who have buying power, it is official data form site 
developers, press@vkontakte.ru. 
 
The system is alike Facebook, they also try to integrate links to companies’ web sites and to inform customers 
about goods and services by creating special group memberships.   
“Social networks have made real and substantial changes in the lives of their users, in part by empowering them 
to more actively participate with brands and each other,” said Daina Middleton, CEO of Performics. “More than 
a third of all respondents reported using a search engine to further learn after seeing an ad on a social networking 
site, for example, and more than a third think social networking sites are good sources of information about 
companies and products.”  
 
Consumers reported a desire to connect with brands throughout the study: 

• Fifty percent of Facebook users click on Facebook ads to “like” a brand  

• Thirty-seven percent learned about a new product or service from a social networking site  

• Thirty-two percent of respondents have recommended a product/service/brand to friends via a social 
networking site  

• Thirty-two percent of Twitter users re-tweet content provided by a company or product  

“Social networking has greatly contributed to the shift from strict consumerism to more lively, two-way 
participation between brands and everyday customers” added Middleton. “It’s a groundswell of technology-
enabled word of mouth, and many of the brands involved in these active discussions are effectively satisfying 
their fans.”  
Specific to Facebook, for example, nearly 90 percent of respondents said that at least some of the companies 
and/or products they are a fan of are doing a good job providing relevant content. More than a third said most or 
all of them were doing a good job.  
 
“Users are not only satisfied, they want more, which is a good sign for marketers,” noted Scott Haiges, president 
of ROI Research. “Respondents expressed a strong desire to get more printable coupons [49 percent], 
notifications of sales and special deals [46 percent], and information about new products [35 percent] from 
companies or products on Facebook, and this rings truer in some industries more than others.”  
In addition to the overall findings, which provide valuable and actionable insights to marketers, Performics and 
ROI Research this summer will release “vertical reports” that highlight findings specific to eleven different 
industries including apparel, automotive, entertainment, financial services and travel. The vertical reports will 
benchmark how consumers use social networking sites to get advice on what to purchase, use the sites to give 
advice on companies/products, and their likelihood to post vertical specific content. The vertical reports will 
include scorecards, providing further insight into these critical consumer categories and benchmarking the 
vertical industries against overall findings.  
 
S-Net (The Impact of Social Media), a report from ROI Research Inc., sponsored by Performics, used a 30-
minute online survey to collect responses from 3,000 U.S. consumers who access at least one social network 
regularly. Responses were compiled, analyzed and, trended against data from wave I, fielded in October of 2009. 
The objective of this study was to determine how various segments of consumers use social networks in their 
daily lives, specifically with regard to the purchase process for different types of products and in relation to other 
media channels.  

• How Social Networks Influence Consumer Behavior 

Ask ten people about how to make Twitter work for a company and you’ll likely get ten answers.  But, as Lynn 
Miller of OrganicMania said to me recently: [laughing] “There’s really no science here.”  And while there’s no 
science, the tenets of classic consumer behavior may shed some light on the why. 
I teach consumer behavior and use the text book Consumer Behavior: Building Marketing Strategy.  The book 
tells us: 
…even in an individualistic society like America, group membership and identity are important to all of us.  And 
while we don’t like to think of ourselves as conformists, most of us conform to group expectations most of the 
time. 
There are a couple different types of groups that influence consumer behavior: 
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A reference group is a group whose presumed perspectives or values are being used by an individual as the basis 
for his or her current behavior.  A reference group is a guide for behavior in a specific situation.  There are 
different types of reference groups depending on the strength of the social tie.  Primary groups, typically family 
and friends involve lots of interaction and strong ties typically wield considerable influence. Social media 
networks are considered secondary groups and typically involve relatively weak ties and less frequent 
interaction.  The curious thing is that members “groups” or online communities as they are also called actually 
can interact quite frequently and as such can take on the attributes of a primary group for some users and thereby 
wield significant influence. 
This phenomenon is supported by research that indicates that online communities engender a sense of 
community that moves beyond mere interactions to include affective or emotional attachment.  Also the social 
structure of online communities follows a typical pattern: More experienced members serve as experts and 
leaders and newer members seek advice and information. 
 
How to use this information to your advantage? As a business owner, you have the opportunity to become an 
experts and leader for people interested in what you sell, make or do.  You just need to find a community that 
has an interest in what you do and then provide expertise and insight on how to integrate it into common 
lifestyle, values and interests. In other words, building an online social network on Twitter or Facebook is an 
excellent way to create a community for your consumers. And it doesn’t really matter what business you’re in.  
If you have customers and you can figure out their common interest, you can create a following. 
 
Conclusion 
Summing up above, the future marketing strategies of companies’ will be targeted at social networks until 
something new and more customers attracting will appear. Well known marketing strategies will change 
according to customers, because customers have power to influence the companies’ marketing strategies. 
Careful study of social networks and desired attention to them will help many firms to become market leaders.  
Kazakhstan companies should consider this factor and direct their capabilities to gain more customers through 
social networks because of fast growth of internet users. Nur.kz informative portal makes its own investigation 
on customer preferences making surveys online and then publishing the result on the web.   

 
References 

• June 08, 2010 , performics company press release 
• Source: Ecopreneurist (http://s.tt/12HVx) 

• www.Vkontakte.ru, official web site 

• www.nur.kz,  http://news.nur.kz/204164.html 

• Consumer behavior text book by Schiffman and Kanuk 9th edition,  chapter 9, pages 300-308 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girişimciliğin finansmanı ciceksepeti.com örneği  
 

Nurhan AYDINa 

 
aAnadolu Üniversitesi, İİBF, Eskişehir, 26470 –Türkiye 

 



   

220 

 

Ozet 

Girişimciliğin, yeni iş fırsatları yaratması, istihdam olanaklarını artırması açısından ekonomik büyümeye ve gelişime 
olan katkısı tartışılamaz. Günümüzde bilgiyi üretmek kadar üretilen bilgiyi bir ürüne, bir hizmete dönüştürebilecek, 
risk üstlenebilecek girişimcilere sahip olmak da önemlidir. Girişimci ruha sahip girişimcilerin başarılı olmaları ise 
uygun ortamın bulunmasına bağlıdır. Girişimcilik, uygun ortamın varlığına paralel olarak gelişim gösterecektir. 
Girişimciliğe uygun ortamın oluşturulmasında temel bileşenlerden biri finansmandır. İş fikri ne kadar cazip olursa 
olsun, bu fikrin hayata geçirilebilmesi için finansmana ihtiyaç vardır. Yapılan araştırmalarda girişimcilerin karşı 
karşıya oldukları en önemli sorunlardan birinin finansman olduğu görülmektedir. Özellikle teknoloji ağırlıklı, 
yenilikçi girişimlerin fiziksel varlıklardan daha çok entelektüel sermaye ağırlıklı olması nedeniyle bu tür girişimlerin 
finansmanı zor olmaktadır. Birçok girişimin hem ilk aşamasında hem de daha sonraki aşamalarında gerekli 
finansmana ulaşamadığı için başarısızlıkla sonuçlandığı görülmektedir. Bu çalışmada girişimlerin finansmanında ne 
tür seçeneklerin olduğu, bu seçeneklerin avantaj ve dezavantajları, çeşitli ülkelerdeki girişimlerin finansman 
uygulamaları üzerinde durulacaktır. Sonra da ülkemizde en kolay ve en ekonomik yoldan çiçek ve hediye göndermek 
üzere 2006 yılında  kurulan, bugün sadece elektronik ortamda  değil, tüm çiçekçiler arasında en büyük çiçekçi 
durumuna gelen ciceksepeti.com girişiminden ve kurucusundan  bahsedilecektir. Ciceksepeti.com’un  kurucusu Emre 
AYDIN, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişime ivme kazandırmak amacıyla etkin girişimcileri tespit ederek 
destekleyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Endeavor tarafından 2011 yılının girişimcisi olarak 
seçilmiştir.  
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Giri ş  

Girişimciliğin gelişiminde uygun ortamı oluşturan en önemli bileşenlerden biri finansmandır. Bir fikir ya da bir 
yenilik ne kadar önemli olursa olsun, bir girişimci ne kadar girişimci özelliklere sahip olursa olsun bu fikrin ya 
da yeniliğin gerçekleştirilmesi için gerekli finansman sağlanamıyorsa o projenin hayata geçirilmesi çok mümkün 
değildir.  

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sermaye kıt bir faktördür; girişimci ruha sahip 
girişimcilere sahip olunsa da, bu girişimcilerin başarılı olmaları için çoğu zaman uygun koşulların olduğunu 
söylenemez. Girişimcilerin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri finansman seçeneklerinin az 
olmasıdır. Deneyimi, yeterli sermayesi veya teminatı olmayan girişimcilerin geleneksel finansman şekli olan 
banka kaynaklarından faydalanmaları  pek mümkün değildir. Özellikle yenilikçi, büyüme potansiyeli yüksek 
olan girişimlerin finansmanı geleneksel yollarla olamamaktadır.  

Giri şimcili ğin Finansman Kaynakları 

Borçla Finansman 

Borçla finansman, küçük ve orta boy firmaların(KOBİ) daha çok başvurdukları finansman seçeneğidir. Ancak 
yenilikçi, yüksek büyüme hızına sahip genç girişimlerin finansmanında borçtan faydalanmak zordur. Bu tür 
girişimlerin borçla finansmanda karşılaştıkları zorluklar, borç verecek kurumlarla girişimler arasındaki bilgi 
asimetrisinden ve daha yüksek işlem maliyetlerinden doğmaktadır. Kredi kurumları girişimciler kadar girişimin 
başarı durumu hakkında bilgi sahibi değildirler. Bu nedenle girişimin ihtiyacı olan finansmanın çok azı 
karşılanabilmekte ve maliyeti yüksek olabilmektedir. Ayrıca kredi kurumları alınan kredinin aşırı risk alınarak 
yanlış kullanılmasından endişe duydukları için teminata önem vermektedirler. 

Borçla finansmanda belirli bir vade ve bu vade içinde anapara ve faiz ödeme yükümlülüğü vardır. Yeni bir 
girişimin ya da genç bir girişimin, özellikle bu girişim yenilikçi, teknoloji ağırlıklı ise böyle bir yükümlülük 
altına girmesi, zaten yüksek olan riski daha da arttırarak girişimi başarısızlığa sürükleyebilecektir. Ayrıca bu tür 
girişimciler henüz teminat gösterecek yeterli varlıklara da sahip olmadıkları için borçla finansman çoğu zaman 
mümkün olamamaktadır. Yapılan birçok çalışmada projenin son derecede başarılı olmasına karşılık kredi geri 
ödemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, çok sayıda girişimin başarısızla sonuçlandığı görülmektedir. 

 

2.2.Öz Sermaye İle Finansman 

2.2.1.Girişimcinin Kişisel Kaynakları, Aile Bireylerinden ya da  Arkadaşlardan Sağlanan Kaynaklar 
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Girişimcilerin çoğu, informel finansman kaynakları olarak adlandırılan kendi sermayeleriyle, aile bireyleri ya da 
arkadaşlarından sağladığı sermaye ile işe başlamaktadırlar. ABD’de yapılan çalışmalarda başlangıç 
aşamasındaki firmaların %95’i üç temel kaynakla finanse edildiği ortaya konulmuştur. Bunlar; girişimcinin 
kendi kaynakları, ailesinden ve arkadaşlarından sağladığı kaynaklardır(http://www.smallbusiness.co.uk/starting-
a-business/start-up-funding/23312/borrowing-from-family-and-friends.thtml). 

 Girişimin finansmanında girişimcinin kendi fonları ve yakınlarından sağlayacağı fonlar çoğu zaman yeterli 
olmamaktadır. Özellikle yenilikçi, teknoloji ağırlıklı, büyüme potansiyeli yüksek olan girişimlerin 
finansmanında finansman ihtiyacı yüksek olduğundan yeni finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Gelişmiş pek çok ülkede, yenilikçi iş fikrini daha fikir aşamasından başlamak üzere destekleyen, yenilikçiliğin 
girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan risk sermayesi sektörü gelişmiştir. 
 
2.2.2. Risk Sermayesi (Girişim Sermayesi) 

Yeni teknolojiler ya da fikirler üreten ve gelişme potansiyeli yüksek olan girişimlere öz kaynak ya da öz kaynak 
benzeri yapılan yatırımlara risk sermayesi, risk sermayesi sağlayan kişi veya kurumlara da risk sermayedarı 
denilir. Yüksek riske karşılık yüksek getiri beklentisiyle yola çıkılan bu finansman ve yatırım modelinde; alınan 
riskin başarıya dönüşmesi durumunda hem girişimci hem de bu girişime finansman sağlayan risk sermayedarları 
yüksek kazanç sağlarlar.  
  
Bu model temelde ortaklığa dayanmaktadır. Ortaklığın bir tarafını yeni teknolojileri ya da fikirleri hayata 
geçirmeye çalışan girişimciler, diğer tarafını ise, bu girişimcilerin fikirlerini inceleyip, bu fikirlerin başarılı 
yatırımlara dönüşebileceğine güvenen ve bu nedenle girişimcileri finanse eden risk sermayedarları 
oluşturmaktadır.  
 

Risk sermayedarları, varlıklı kişiler ve bu işi meslek edinmiş profesyonel risk sermayesi şirketleri olabilir. Risk 
sermayesi; başta ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde özellikle II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra ortaya çıkarak, dinamik, yaratıcı girişimcilerin yatırım fikirlerinin gerçekleştirilmesinde 
önemli bir rol oynamışlardır. Risk sermayesi sektörü son 30 yılda dıramatik bir şekilde büyüme göstemiştir. !980 
yılında ABD’de risk sermayedarları tarafından yatırılan tahmini risk sermayesi tutarı 610 milyon Dolar iken 
1998’de 20 milyar Dolara, 2008’de 100 milyar Dolar’a ulaşmıştır(Puri ve Zarutskie, 2012). 

Risk sermayedarının kar elde edebilmesi, girişimin başarılı bir şekilde büyüyerek değer yaratmasına bağlıdır. 
Risk sermayedarının karı, girişimci şirkete yatırım yaptığında yapılan ödeme ile girişimden ayrıldığında elde 
edeceği bedel arasındaki fark kadar olacaktır. Bu farkın yaratılması ve maksimize edilmesi için risk sermayedarı 
girişimciyle birlikte risk altına girmesi,  gelir elde edebilmesi için uzun süre beklemesi gerekir. Normalde bir 
şirketin ortağı olunduğunda ya da hisse senedine sahip olunduğunda, kesin olmamakla birlikte kar payı elde 
etme durumu söz konusudur. Ancak, risk sermayesi karşılığında ortaklık durumunda olay farklılaşmaktadır.  
Çünkü, risk sermayesi yatırımı yenilikçi ve henüz gelişme aşamalarının başındaki girişimlere yapıldığından, 
yüksek risk taşımakta,  bu yatırımların kısa zamanda kara geçerek kar payı vermesi pek mümkün 
olamamaktadır. Bu nedenle, risk sermayesi sektörünün gelişmesi için sürekli ve belirli bir gelir sağlama 
beklentisi içinde olan yatırımcılar yerine, sermaye kazancı elde etmek için uzun süre beklemeyi göze alabilecek 
yatırımcılara ihtiyaç vardır.  
Risk sermayesi fonlarıyla girişimler, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde finanse edilir. 

• Risk sermayedarları belirledikleri girişimlere doğrudan yatırım yaparlar. Bu şekilde yatırım yapan 
yatırımcılara iş melekleri ya da melek yatırımcılar denir. 
• Risk sermayesi fonları risk sermayesi şirketlerinde (risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonları gibi) 
biriktirilerek, bu şirketler tarafından girişimlere aktarılır. Bu şekilde risk sermayesi yatırımları daha profesyonel ve 
kurumsal bir yapıya bürünmektedir. 

2.2.3. Melek Yatırımcılar 

Sahip olduğu fonları, aile bağı ya da arkadaşlık bağı gibi bir bağı olmayan girişimlere sunan yatırımcılara melek 
yatırımcı denilmektedir. Avrupa İş Melekleri Ağı -The European Business Angel Network(EBAN)- melek 
yatırımcıyı; “Kendi sermayesini aile ilişkisi olmayan, ağırlıklı olarak çekirdek ya da başlangıç aşaması firmalara 
doğrudan yatırım yapan yatırımcılar” olarak tanımlamaktadır. Melek yatırımcılar yatırım kararlarını kendileri 
vermekte ve finansal olarak bağımsız olarak hareket etmekte, daha çok riskin en yüksek olduğu çekirdek ve 
başlangıç aşamasındaki girişimleri finanse etmektedirler(Kreamer, 2011). 



   

222 

 

Melek yatırımcılar birçok ülkede aile ve arkadaşlardan sonra yenilikçi girişimleri finanse eden en büyük  dış 
kaynağı oluşturmaktadır. Ancak melek yatırımcı piyasası temelde informeldir. Pek çok iş meleği kendi 
yatırımları konusunda bilgi vermeğe istekli değildir. Bu nedenle melek yatırım boyutunu tam olarak belirlemek 
mümkün değildir. 
 
Melek yatırımcılar, aile bireyleri ve arkadaşlardan farklıdır; melek yatırımcılarla girişimciler arasında yatırım 
öncesinde kişisel bir ilişki bulunmamaktadır. Genellikle melek yatırımcılar zengin kişiler olmaları yanında 
finanse ettikleri girişimler konusunda tecrübeye sahip, çoğunlukla daha önceden o işte başarılı olmuş 
girişimcilerdir. Melek sermayedarlar, hem kendi tecrübelerini, teknik bilgilerini, becerilerini yeni girişimcilere 
sunarak, hem de finansman sağlayarak katkıdan bulunmak gibi bir misyonu üstlenmektedirler.  

EBAN’ın yaptığı bir araştırmaya göre İş meleklerinin sadece %3-5’i kadındır. İş melekleri 35-65yaş aralığında, 
daha önce başarılı girişimcilerden ya da yöneticilerden oluşmaktadır. Başlangıç aşamasındaki tek bir girişime 
ortalama olarak 25.000 – 250.000 Euro ya da eşdeğeri sermaye 
yatırmaktadırlar(http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/ba-rep_en.pdf). 
 

Melek yatırımcılar girişimcilere sadece finansman, stratejik ve operasyonel destekler değil sosyal sermaye de 
sağlarlar. Sosyal sermaye, güçlü kişilerle ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliklerin geliştirilmesi gibi faydalar 
anlamındadır. Melek yatırımcının yatırım yaptığı girişimler sinyal etkisiyle diğer yatırımcıların gözünde önemli 
prestij  kazanabilmektedir. Girişimin, alanında uzman kişiler tarafından yatırım yapılmaya değer görülmüş 
olması, önemli bir olumlu etki yaratmaktadır.  

Melek yatırımcıların tarihi çok eskilere dayanmasına karşılık yüksek büyüme hızına sahip, teknoloji ağırlıklı 
girişimlerin finansmanında güçlü bir kaynak olarak kullanılması son yirmi yılda olmuştur. Bir yatırımcılık türü 
olarak gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan iş melekleri sayesinde Facebook, Google, Yahoo, Skype, 
YouTube gibi şirketler ortaya çıkmıştır.  

Bireysel yatırım yapan melek yatırımcıların tarihi çok eskilere dayanmaktadır; ancak son yıllarda melek 
yatırımcılar bireysel yatırımlar yanında bir araya gelerek melek grupları oluşturmaktadırlar.  ABD ve AB’nin 
önde gelen ülkelerinde melek yatırımcılar bireysel yatırımcı olarak yatırım yaptıkları  gibi bir araya gelerek 
melek grupları oluşturmaktadırlar. Böylelikle çok sayıda yatırımcının fonları birleştirilerek büyük fon havuzları 
oluşturulmakta ve daha büyük girişimlerin finansmanı gerçekleştirilebilmektedir.  

Melek grupları risk sermayesi şirketlerine benzer hareket etmekle birlikte yatırım kararlarının sonuçlarından 
doğrudan ilgilidirler. Melek yatırımlar konusunda sağlıklı bilgi elde etmek zor olmakla birlikte son yıllarda 
yapılan araştırmalarda ABD’de son on yılda toplam melek yatırım hacminin risk sermayesi şirketlerinin 
yaptıkları yatırımlara yakın olduğu ortaya konulmuştur. Benzer durumun Avrupa’daki birçok ülke için de geçerli 
olduğu görülmüştür. Bununla birlikte risk sermayesi şirketlerine göre melek yatırımcılar daha genç girişimlere, 
daha düşük miktarlarda, daha çok sayıda  yatırım yapmaktadırlar (Metrick ve Yasuda, 2011). 

 İnternetin gelişimiyle daha düşük yatırımlarla iş yapma olanağı doğmuştur. Dolayısıyla genellikle başlangıç 
aşaması finansmanında yer alan melek yatırımcıların yatırım fırsatları artmıştır. Fırsatların artması yanında daha 
kısa sürelerde yatırımdan çıkma olanağının  doğmasıyla daha çok sayıda girişimciye yatırım yapmak mümkün 
olmaktadır. 

Melek yatırımcılar,  risk sermayesi şirketleri’ne (RSŞ) göre hem coğrafi hem de sektörel olarak daha geniş bir 
yelpazede yatırım yapmakta ve genellikle ekonomik istikrarsızlığa karşı RSŞ’ne göre daha az hassas 
davranmaktadırlar. RSŞ’nin daha hassas olmaları hem yatırılan sermayenin daha büyük olmasından hem de 
yatırım aşamasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda yaşanan finansal krizler ve finansal sıkıntılar, girişimlerin 
finansmanında melek yatırımcıların rolünü artırmıştır.   

ABD ve İngiltere dışındaki ülkelerde melek yatırımcılarla ilgili yeterli bilgilerin olmaması nedeniyle 
Türkiye’nin de dahil olduğu OECD üyesi olan ve OECD üyesi olmayan 32 ülkeyi kapsayan bir çalışma 
yapılmıştır. Melek yatırımcılarla ilgili veriler elde etmek üzere yapılan bu çalışmada; (OECD 2011, s.11-30) 

• Yeni ve yenilikci küçük işletmelerin borç ve öz kaynaklarla finanse edilmekte olduğu, 
• Genellikle literatürde girişimlerin finansmanında önce borç, sonra melek yatırımcı, sonra da RSŞ yer 
alır şeklinde varsayım vardır. Oysa yapılan çalışmada melek yatırımcıların sadece başlangıç aşamasında değil 
tüm aşamalarda  girişimleri finanse ettiği, 
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• OECD ülkelerinde finansal krizle birlikte girişimcilerin finansmanında daha fazla güçlüklerle 
karşılaşıldığı, melek yatırımcıların ekonomik istikrarsızlığa karşı hassasiyeti RSŞ kadar olmadığı için kriz 
dönemlerinde melek yatırımcıların rolünün artmış olduğu görülmüştür. 
 
Özellikle son yıllarda melek yatırımcılarla potansiyel girişimcilerin karşılaşmalarını kolaylaştırmak üzere melek 
ağları(angel networks) oluşturulmakta ve gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu ağlar, doğrudan bir yatırım 
yapmamakta ya da yatırım kararı vermemekte, ancak melek yatırımcı arayan girişimcilerle  melek yatırımcıların 
karşılaşmalarını olanak sağlayarak bu sektörün gelişimine katkıda  bulunmaktadırlar.  

ABD ve Avrupa’da son on yılda melek grup ve melek ağlarının sayısı düzenli bir artış göstermiştir. 1999 yılında 
ABD’de melek grup ve ağlarının sayısı 100 iken 2009’da 350’ye; Avrupa’da 140 iken 2009’da 400’e ulaşmıştır.  
Avrupa’da melek yatırımcı sektörünün önemli boyutlara ulaştığı, melek yatırımcı ağları sayısı açısından ABD ile 
benzer olduğu, ancak yatırım tutarı ele alındığında  ABD’nin çok gerisinde olduğu görülmektedir( OECD 2011, 
s.48) 

Avrupa’da melek yatırımcı sektörünün en aktif olduğu ülkeler İngiltere ve Fransa’dır. Bu ülkeleri diğer Orta ve 
Batı Avrupa ülkeleri takip etmektedir. Genellikle melek yatırımcılar ve risk sermayesi şirketleri  yatırılan  
fonların ne kadarlık bir süre sonunda geri çekileceğini  yatırım yapılmadan önce belirlemektedirler. Melek 
yatırımcıların yatırım yaptıkları girişimlerden çıkmaları başka yatırımcılara satışla ya da girişimin halka 
açılmasıyla olmaktadır. Genellikle bu şekilde finansman modelinde zararla çıkışlar ağırlıktadır. Bu nedenle 
melek sermayedarlar farklı sektörlerdeki girişimlere yatırım yaparak risklerini düşürme yönünde hareket 
etmektedirler. İş meleği olmayı seçenlerin beklentileri yalnızca yatırdıkları paranın geri dönüşünü sağlamak, 
katma değer yaratmak ve girişim sürecinde rol almak değildir; bunların yanı sıra manevi tatmin beklentisi içinde 
bulunan melek yatırımcılara da rastlanmaktadır. 

2.2.3.1.Türkiye’de Melek Yatırımcılar 

Melek yatırımcılar Amerika ve Avrupa’da çok yaygın olmasına karşılık ülkemizde yeni yeni gelişim 
göstermektedir. Son yıllarda sermaye sahibi tecrübeli iş adamlarını iş meleği olmaya özendirmek üzere 
politikalar geliştirilmektedir. Aşağıda ülkemizdeki başlıca melek yatırımcı grup ve ağlarından bahsedilmektedir.    

İstanbul’un ilk melek yatırımcı grubu Galata İş Melekleridir.  Grup, dünya çapında girişimcilere ve yüksek 
teknoloji işletmelere yatırım yaparak bölgenin önde gelen melek yatırımcı grubu olmayı amaçlamaktadır. Galata 
İş Melekleri, digital endüstirisini bilen, başarılı girişimciler tarafından kurulmuştur. Grup, zamanlarını ve 
paralarını yeni, ileri teknoloji start up şirketlerine yatırım yapan girişimciler, yöneticiler ve melek 
yatırımcılardan oluşmaktadır. Galata İş Melekleri üyeleri Airties, Yemeksepeti.com, Mynet.com ve 
Markafoni.com gibi şirketler kurmuş girişimcilerdir.  

Galata İş Melekleri Üyelerine geliştirilmi ş yatırım fırsatlarına ulaşma, daha iyi değerleme çalışmaları yürütme, 
sermaye havuzunun dolaylı katkısıyla pazarlık gücüne sahip olma imkanlarını sunmaktadır.  Ayrıca benzeri 
düşüncelere sahip başarılı insanların fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır. Bu kişileri aynı mekanda ve 
zamanda biraraya getirmekte ve tecrübe ve fikirlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayarak potansiyel 
girişimlerle ilgili daha çabuk ve daha hatasız değerlendirme yapmalarını sağlamaktadır. Üyeleri, internet ve 
teknoloji sektörü ağırlıklı, uzmanlaşmış, şirketlerini genelde satmış ve bu maddi kazanımlarını yatırıma 
dönüştürmüş kişilerden oluşmaktadır(www.galataismelekleri.com). 

Türkiye’de European Business Angels Network’e üye olarak faaliyet gösteren ODTÜ Teknokent’te, tekno 
yatırımcılarla tekno girişimcileri bir araya getirerek melek sermaye ağı olarak tasarlanan “Teknoloji 
Yatırımcıları Ağı”,Türkiye’deki örneklerin başında gelmektedir.Türkiye’deki iş melekleri ağı’nın ilk uygulaması 
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından geliştirilmi ştir. Bu amaçla kurulan “METUTECH-BAN” (İş Melekleri 
Ağı) yatırımcıları dernek çatısı altında bir araya getirmekte ve özellikle teknoloji tabanlı girişimcileri dernek 
üyesi olan yatırımcı iş melekleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır( http://www.metutechban.org/index.php?id=2)   

Organize melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum, kuruluşundan bu yana üyeleriyle 400 milyon doların 
üzerinde yatırım yaparak, 3 kıtada, toplam 25 şubesi ve 1000’in üstünde akredite yatırımcı üyesi ile faaliyet 
göstermektedir. İstanbul’da da bir şube açan Keiretsu Forum, birçok ülkede faaliyet gösteren üyelerine, kendi 
bölgeleri dışındaki yatırım fırsatlarına da erişim olanağı sağlarken, girişimcileri uluslararası sermaye ve 
kaynaklarla desteklemektedirler. Keiretsu Forum üyeleri özellikle teknoloji, sağlık, biyoteknoloji, doğa bilimleri, 
gayrimenkul ve benzer hızlı gelişme şansı olan sektörlerdeki 350 şirkete 400 milyon dolardan fazla yatırım 
yapmışlardır.  
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Keiretsu Forum, akredite olan özel sermaye yatırımcılarından, risk sermayedarlarından ve 
kolektif/kurumsal yatırımcılardan olu şmaktadır. Forum’a üyelik sadece davet yoluyla yapılmaktadır. 
Keiretsu Forum, giri şim sermayesi firmaları, üniversiteler ve yatırım bankacılığı kurulu şlarıyla yakın 
ili şkiler kurmu ş ve bu kurum ve kuruluşlarla arasında bir sinerji yaratmı ştır. Keiretsu Forum’un 
oluşturdu ğu bu ilişkiler, bir giri şimin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu sermaye, yetenek, teknoloji 
ve diğer kaynaklara erişimini kolayla ştırmaktadır(www.keiretsuforum.com.tr)  

E-Tohum Yatırımcı Kulübü; kendi internet şirketini kurmak isteyen giri şimcilerle; şirketleri, 
yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amacıyla 2008 yalında oluşturulmu ştur.  İnternet 
konusunda bilgisi, fikri olan giri şimci adaylarını bilgilendirmek, yönlendirmek, onları doğru i ş ağları ile 
tanıştırabilmek ve kurmayı düşündükleri internet şirketini hayata geçirme sırasında onlara yol göstermek 
amacı ile faaliyet göstermektedir. 

2.2.4.Risk Sermayesi Şirketleri 

Daha önce de ifade edildiği gibi risk sermayedarları fonlarını girişimcilere doğrudan yatırabildikleri gibi, bunu 
RSŞ aracılığıyla da yapabilirler. RSŞ yatırımı esasen bir öz sermaye yatırımı olmakla birlikte uzun süreli borç 
şeklinde ya da öz kaynağa dönüştürülebilir borç şeklinde de olabilmektedir.  RSŞ yatırım kararını; girişimci 
şirketin yöneticilerinin yeterliliği, üretilecek malın özelliği, pazarlanabilirliliği ve kâr beklentisi gibi faktörleri 
dikkate alarak vermektedir. Ortaklık payı, başlangıçta görüşme ve pazarlıklar sonucunda belirlenir.  Risk 
sermayesi şirketinin girişimci işletmede hangi oranda pay sahibi olacağı girişimci  ile yapılan pazarlıkların 
sonucunda belirlenir. Projenin riski arttıkça, RSŞ’nin alacağı pay oranı da artacaktır. Ortaklık gerçekleştiğinde 
RSŞ girişimcinin kârına ve zararına ortak olur.  

Melek yatırımcılar genellikle azınlık hissedarı olarak kalmayı tercih ederlerken, RSŞ girişimde daha geniş paya 
sahip olmayı tercih ederler. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre tipik bir melek yatırımcının finanse ettiği 
girişimdeki  payı yaklaşık % 8 iken, risk sermayesi şirketinin payı %10-20 arasında olduğu 
görülmektedir(OECD 2011 s.32). 

Yapılan risk sermayesi yatırımlarının üçte biri bazen de tamamı zararla sonuçlanabilmektedir. Fakat iyi 
projelerin getirisi bazen 20 katına ulaşabilmektedir (http://www.iubam.org/risksermayesi.pdf). Diğer yandan 
Avrupa Birliği'nde melek yatırımcıların destek verdiği finansmanın sonuçlarına bakıldığında; % 20-30’nun 
tamamen kayıp, % 15-20’sinin kısmi kayıp, %10-15’inin başabaş noktasında olduğu ve % 35-45’nin kar elde 
ettiği görülmektedir (http://www.bumedgirisimcilik.org). 

Risk sermayesi şirketlerinin temel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir(Metrick ve Yasuda, 2011,s.31):  

• Risk sermayesi şirketleri finansal aracılık fonksiyonu görürler; risk sermayedarlarından  sağladıkları 
fonları girişimlere yatırırlar. 
• Risk sermayesi şirketleri sadece halka açık olmayan girişimlere yatırım yaparlar. 
• Risk sermayesi şirketleri girişimleri sadece finansman açısından destek değil aynı zamanda yönetsel 
destek de verirler. 
• Risk sermayesi şirketlerinin öncelikli amacı destek verdiği girişimlerden maksimum getiri sağlayarak 
ayrılmaktır. 
• Risk sermayesi şirketleri girişimlerin içsel büyümesi için finansman desteği sağlar. 
Risk sermayesi şirketleri; özel risk sermayesi şirketleri, finansal kurumlara ait risk şirketleri, finansal kurumlara 
ait olmayan risk sermayesi şirketleri, devletler tarafından desteklenen küçük ve orta boy firmalara finansman 
sağlamak üzere kurulan şirketler şeklinde olabilmektedir. Özel risk sermayesi şirketlerinin öncüleri, ABD’de 
Rockefeller, J.H. Whitney gibi zengin aileler tarafından kurulan risk sermayesi şirketleridir. 1940’lı ve 1950’li 
yıllarda faaliyet gösteren bu tür şirketler en deneyimli ve bilimsel yatırımlar gerçekleştirmişlerdir( 
Zaimoğlu,2001, s. 38).  

1960’ların sonlarıyla 1970’lerin başlarında bazı yatırım bankaları risk sermayesi fonlarının organizasyonunda 
aktif rol alarak sektörün gelişimine katkı sağlamışlardır. Son yıllarda profesyonel risk sermayedarları tarafından 
kurulan şirket sayısında artışlar görülmektedir. Bu şirketlere; sigorta şirketleri, emeklilik fonları, şirketler, zengin 
bireyler ve yabancı sermayedarlar tarafından fon sağlanmaktadırlar. 

Finansal kurumlar da risk ve getirisi yüksek olan yatırımları finanse etmek üzere risk sermayesi şirketleri 
kurmaktadırlar. Birçok banka tarafından, kendi kredi koşullarına uymayan, ancak yüksek karlılık bekledikleri 
girişimleri finanse edebilmek için risk sermayesi şirketleri kurmuşlardır. Finansal kurumlar gibi finansal 
olmayan kurumlar da risk sermayesi yatırımları yapmak üzere bölümler oluşturmuşlardır. Genellikle bu tür 
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şirketler büyük sanayi şirketleri tarafından kurulmaktadır. Örneğin; aralarında 3M, Eastman, Kodak, Lubrizol ve 
Xerox‟un bulunduğu yaklaşık 90  büyük sanayi şirketi risk sermayesi bölümü oluşturmuşlardır. (Beşkardeşler, 
2010, s.28) 

 RSŞ’nin bir diğer türü de küçük işletmeleri finanse etmek üzere kurulan küçük işletme yatırım şirketleridir. 
Küçük işletme yatırım şirketleri, büyüme potansiyeline sahip küçük işletmelere risk sermayesi desteği sağlayan 
kurumlardır. Yatırım yaptıkları küçük işletmelere ya hisse karşılığı ortak olmakta ya da borç vererek finansman 
desteği sağlamaktadırlar.  

RSŞ’nin faaliyetleri; yatırım yapma, izleme ve çıkış olmak üzere üç grupta toplanabilir. Bu üç grubta toplanan 
faaliyetlerin her biri  girişimin ve RSŞ’nin başarısını yakından etkiler. RSŞ, sadece finansman sağlamak değil i ş 
planının oluşturulması, teknolojinin sağlanması, stratejik yönetim ve karar alma gibi konularda destek ve 
danışmanlık sağlarlar. Girişimler henüz piyasayı tanımakta, pazarlamada, yönetim ekibini oluşturmada yeterli 
tecrübeye sahip olmayabilirler. Bu bağlamda RSŞ’nin girişimi yakından takibi önemlidir. Girişimin 
izlenmesinde, risk sermayesi şirketinin girişimin yönetim kurulunda yer alarak, yönetsel kararlara katılmasıyla  
sağlanabilmektedir. Bu nedenle RSŞ, girişimleri yakından takip etmek üzere yönetim kurulunda daha fazla yer 
almayı isterler. Bununla birlikte bazı girişimciler bu durumdan, kontrol altında tutulma endişesiyle pek 
hoşlanmamaktadır( Metrick ve Yasuda, 2011,s.95)  

Kurumsal risk sermayedarları ile kişisel risk sermayedarları arasındaki diğer farklılıklar şu şekilde belirtilebilir: 

*  Genellikle melek sermayedarlar, yatırım yaptığı işletmenin yönetiminde aktif rol alarak faaliyetleri yakındın 
takip ederler. Melek yatırımcılar ile girişimciler arasında yakın ilişki vardır. RSŞ de girişimci firmayı gözetim 
altında tutar, ancak daha çok girişimin stratejik kararlarıyla ilgilidir. 

 

*  Melek yatırımcılar için getiri oranı önemlidir; ancak getiri RSŞ’ler kadar kritik bir faktör değildir. Çünkü RSŞ 
mevcut sermayedarları memnun edebilmek ve yeni fonları çekebilmek için belirli bir getiriyi risk 
sermayedarlarına sunmak zorundadır. 

* Melek sermayedarlar daha çok ülke bazında yatırımlar yaparken, RSŞ ulusal ve uluslararası alanda yatırımlar 
yaparlar.  

 

2.2.4.1.Türkiye’de Risk Sermayesi Şirketleri  

Türkiye’de  risk sermayesi sektörü, yasal düzenlemeler ve sermaye piyasaları açısından yatırım ortaklıkları 
odaklı bir yapıya sahiptir. Risk sermayesi faaliyetlerinde bulunan bu ortaklıklara ilişkin yasal düzenlemeler, SPK 
Tebliğleri ile yapılmaktadır.   Sermaye piyasası mevzuatında (Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklıklarına İli şkin Esaslar Tebliğ) risk sermayesi yatırımı yapan kurumlara risk ya da girişim sermayesi 
şirketleri denilmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun izni ile kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak sermaye 
kazancı elde etmek amacıyla çeşitli yatırımlara yönelten halka açık anonim ortaklıklardır. Risk sermayesi 
yatırım ortaklığına fon sağlayan iktisadi birimler şahıslar, şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, 
sosyal güvenlik fonları veya ülkemiz örneğinde olduğu gibi oda ve borsalardır(www.spk.gov.tr). 

Türkiye’de ilk risk sermayesi girişimi bankalar tarafından yapılmıştır. Bu amaçla kurulun ilk fon 1994 yılında 
kurulmuş Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığıdır. Son üç yıldır aktif bir yatırımı bulunmayan yatırım 
ortaklığı Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı adını alarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Rhea Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı Borsa İstanbul’da işlem gören bir yatırım ortaklığıdır. 

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı(İGSYO); 2000 yılında faaliyete geçen, Türkiye’de en çok işlem yapan 
girişim sermayesi yatırım ortaklığıdır. İGSYO,  Borsa İstanbul’a kayıtlı iki girişim sermayesi yatırım 
ortaklıklarından biridir. Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV); kamu ve özel sermaye ile kurulmuş, Ar-Ge ve 
innovasyonun ülkemizde desteklenmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Diğer bir girişim sermayesi yatırım 
ortaklı da Turkven Private Equity(TPE)’dir. 2000 yılında kurulmuş olan TPE,Türkiye’de faaliyet gösteren 
büyüme  ve gelişme potansiyeli yüksek olan şrketleri finanse etmektedir.Ortaklık yapısında  Türk sermayedarı 
bulunmamaktadır. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı(KOBİ Girişim AŞ)TOBB, Halk Bankası, 
KODGEB; TESK ve 16 sanayi ve ticaret odası tarafından kurulmuştur(www.ekodialog.com, 2013). 
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KOBİ Girişim AŞ, başlangıç aşamasındaki (konsept oluşturma, ürün geliştirme ve ilk pazarlama faaliyetleri 
aşamasında olan ) firmalara ortak olmamaktadır.  KOBİ Girişim AŞ birinci aşamada (başlangıç sermayelerini 
tüketen ve satış pazarlama için finansman ihtiyacı duyan şirketler) ve ikinci ve üçüncü aşamada (Üreten/hizmet 
veren ve teslimatlara başlayan ancak kâra geçememiş veya satışları artan ve kâra geçmiş firmalar) olan firmalara 
ortak olmaktadır. Bunun yanında KOBİ Girişim A.Ş. 6 - 12 ay içerisinde halka açılmayı bekleyen firmalara da 
yatırım (köprü finansman) yapabilmektedir. Ancak bu aşamadaki firmalara olan yatırım, KOBİ Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin önceliğinde yer almamaktadır. Ayrıca, AIG, Alliance Capital ve Morgan 
Stanley olmak üzere dört adet de yabancı sermayeli risk sermayesi yatırım ortaklığı vardır (www.abigem.org.tr). 

Türkiye’deki girişim sermayesi yatırım ortaklığı sistemi çekirdek, başlangıç ve yönetimin satın alınması 
aşamalarındaki  projelere yatırım yapmamaktadırlar. Ancak firmanın kurulup kar elde etme aşamasını geçtikten 
sonraki  büyüme aşamasında gerekli finansman ihtiyacı için destek sağlanmaktadır. 

2.2.5.Girişim Finansman Modelleri 

Bir girişimin finansmanı, girişimin gelişim aşamalarına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda girişimlerin 
finansmanıyla ilgili çeşitli finansman türlerinin özelliklerinden bahsedilmektedir(www.yoikk.gov.tr). 

2.2.5.1. Çekirdek Sermayesi (Seed Capital) 

Bir proje fikrinin uygulamaya konma sürecinde, diğer bir ifade ile projenin uygulanabilirliği, projenin iyi bir 
pazar oluşturup oluşturamayacağı konusunda riskin en yüksek olduğu süreçte gerekli olan sermayeye çekirdek 
sermaye denilmektedir. Bu aşamada nispeten daha düşük tutarlarda sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bir 
girişimin bu şekilde bir finansman sağlayabilmesi için projenin hızla büyüyebilme kapasitesine sahip olması 
gerekir. Bu tür finansman genellikle melek yatırımcılar tarafından finanse edilmektedir.  

2.2.5.2..Başlangıç Finansmanı (Start-up capital) 

Kuruluş sürecinde ya da kısa süredir faaliyette bulunan girişimlerin finansmanında kullanılan finansmana 
başlangıç finansmanı denilmektedir. Eğer girişimin ilk aşaması başarılı ise ürün geliştirme, pazar araştırma, 
yönetim takımını oluşturma, iş planını geliştirme sürecine girilecektir. Başlangıç finansman modeli melek 
yatırımcılardan daha çok risk sermayesi şirketleri tarafından tercih edilmektedir. Çekirdek finansmana oranla 
riskin daha düşük olması nedeniyle RSŞ daha çok bu aşamada bulunan girişimlerle ilgilenmektedirler. 
Genellikle başlangıç sermayesi yatırımlarının finansmanı 3-5 yıl sürmektedir. 

2.2.5.3.Erken Aşama ve Geçit Finansmanı (Early Stage and Gate Financing) 

Bu aşamadaki girişimlerin pazara sürdüğü malı veya hizmeti mevcut olup, ürünün pazardaki üstünlüğünü 
sağlayacak bir marka imajı ve önemli bir pazar payı için finansmana ihtiyacı vardır. Bu aşamada girişim kar 
sağlayabilir ya da başa baş noktada olabilir. Pazarın genişletilmesi için ürün ya da hizmette değişiklikler, ilave 
yatırımlar gerekebilir. Risk sermayedarın bu aşamadaki rolü daha stratejik olabilir. Ayrıca bu aşamadaki 
firmanın bir takım yönetsel desteğe de ihtiyacı vardır. Sorunların aşılmasında risk sermayedarının maddi ve 
yönetsel desteği önemli katkılar sağlamaktadır. 

2.2.5.4.Köprü Finansmanı 

Girişim halka açılacak yapıya büründüğünde halka açılıncaya kadar faaliyetlerini sürdürebilmesi için sağlanan 
finansmana köprü finansman denir. Köprü finansman 6 ay ile bir yıl içinde halka açılacak girişimlere 
kullandırılmaktadır. Bu aşamada girişimler daha istikrarlı bir yapıya bürünmektedir. 

2.2.5.5.Girişimin Kendi Yönetimi Tarafından Alınması (Management Buy Out) 

Bu finansman türünde şirket yönetim kadrosunun işletmeyi elde etmesi için sağlanan finansmandır. Bu 
yatırımlar az risk taşımakta ve kazançlı olması sebebiyle tercih edilmektedir.  

Çiçeksepeti.com Örneği 

Çiçeksepeti.com’un kurucusu A.Emre Aydın, 1975 doğumlu olup, Eskişehir Anadolu Lisesi, İstanbul Fen Lisesi 
ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim görerek 1998 yılında   Endüstri Mühendisi olarak   iş 
hayatına atılmıştır. İlk olarak en büyük tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan Ünilever Şirketinde çalışmıştır. 
İki yıl kadar bu şirkette çalıştıktan sonra bir grup arkadaşıyla iş yazılımları konusunda hizmet sunmak üzere bir 
danışmanlık şirketi kurmuşlardır. Şirket, Dünyanın en büyük yazılım sistemleri hizmeti veren firmalarından biri 



   

227 

 

olan SAP’nin en büyük çözüm ortağı olmuş ve bünyesinde 100’e yakın mühendis çalıştırarak Türkiye’nin bu 
konuda en önde gelen kurumlarından biri haline gelmiştir. 2007’e kadar Emre Aydın, bir taraftan bu şirkette 
çalışırken bir taraftan da e-ticaret konusu ile ilgilenmiş; bir web sitesi kurarak internet üzerinden çiçek 
göndermek üzere bir çiçekçi ile anlaşarak, bu işin yapılabilirliğini görmeye çalışmıştır. Aydın, 2006 yılında e-
ticaret sektöründe Türkiye’de parlak bir geleceğin olduğunu düşünerek bu ortaklıktan ayrılarak e-ticarete 
başlamıştır. 2001 yılında CicekSiparisi.com olarak faaliyete başlayan firma 2006'da CicekSepeti.com olarak ad 
değiştirerek hızla büyümeye sürecine girmiştir. 

 Firma, 2010 yılında Amerikan kökenli bir firmadan franchise alarak, çikolata soslu taze meyve sepeti ve meyve 
buketi çeşitleri ile Frutation adı altında hizmet ağını genişletmiştir. Çiceksepeti.com’a Belçika merkezli yatırım 
fonu Hummingbird Ventures, daha sonra da ABD’li e-ticaret devi Amazon.com ortak olmuştur. Bünyesindeki 
farklı e-ticaret siteleriyle büyümek isteyen Çiçek Sepeti,  artık sadece ‘çiçek’ değil ‘hediye’ dendiğinde de akla 
ilk gelen e-ticaret firması haline gelmiştir. Bu bağlamda 2011yılında çiçeksepeti gurme, çiçeksepeti takı ve 
çiçeksepeti hediye faaliyete geçrmiş, yine aynı yılda sektörün ikinci lideri olan 444çiçek.com  bünyeye  
katılmıştır. Aydın, 2012 yılında ise Mizu ile perfüm sektörüne girmiştir. 

CicekSepeti.com, bugün Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerinden aldığı çiçek siparişleri teslim eden, çiçek 
gönderiminde e-ticaret alanında Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da en çok ciro yapan ilk 300 e-ticaret 
şirketinden biri haline gelmiştir. 

Çiçeksepeti.com’un kurucusu ve şirketten kısaca bahsedildikten sonra  bu girişimin finansman boyutu ile ilgili 
olarak A. Emre Aydın ile yapılan görüşmede  sorulan sorular ve  alınan cevaplar aşağıda yer almaktadır. 

Soru1:Firmanızı kurarken hangi finansman kaynaklarından faydalandınız? 

Cevap: 

Firmamı kurarken daha önceki işimden kazandığım kaynaklarımı kullandım. Kendi kaynaklarımla işe başlamam 
risk almamda bana önemli bir rahatlık verdi. 

Soru2:  Fonlarınızın yeterli olmaması nedeniyle firmanızın ilk yıllarında bazı fikirlerinizi erteleme gibi bir 
durumla karşılaştınız mı, karşılaştınız ise bu sıkıntıları aşmada ne gibi çözümler getirdiniz? 

Cevap: 

Evet, sermayem kısıtlı olduğu için bazı atılımlardan vazgeçme durumunda kaldım. Ancak bu süreçte parayı 
idareli kullanmayı öğrendim;  şirket büyüyünce bu öğrenmelerin çok pozitif etkileri oldu. 

Soru3: Finansman ihtiyacınızı gidermede bankalardan faydalandınız mı, faydalanmadıysanız nedenleri nelerdi? 

Cevap: 

Bankalardan kredi kullanmadım diyebilirim. Kuruluş döneminde banka kredisi kullanmanın riskli olacağını 
düşündüğüm için kullanmadım. Yeni bir iş modelinin ne derecede başarılı olacağı konusunda belirlilik yok iken 
banka kredisi kullanmanın sıkıntılı yaratabileceğini düşünüyorum. 

Soru4: Kuruluş dönemi sonrasında ihtiyacınız olan finansmanı bankadan ya da risk sermayesi şirketlerinden 
sağlama seçeneğiniz olsa, bunlardan hangisini tercih edersiniz? Neden? 

Cevap: 

Bu aşamada finansman ihtiyacım yüksek değilse banka kredisi kullanabilirim. Ancak finansman ihtiyacım 
yüksek ise banka kredisi yerine risk sermayesinden faydalanmayı düşünürüm. Çünkü risk sermayesi ile hem 
daha büyük sermayeye ulaşabilirim, hem de fikirlerinden, sosyal ağlarından faydalanabilirim. 

Soru5:Hummigbird Ventures firmanıza yatırım yaptı. Bu firma ile bağlantı nasıl kuruldu ve anlaşma ne kadar 
sürede gerçekleşti? 

Cevap: 

Şirketimizin hızlı büyümesi, sektörün geleceğinin parlak olması nedeniyle Hummigbird Ventures’den  bize 
yatırım teklifi geldi. Önemli bir finansman ihtiyacım olmadığı için müzareke süreci gayet başarılı bir şekilde 
yürütüldü ve Hummigbird Ventures azınlık paylı olarak ortağımız oldu.  Müzareke süreci yaklaşık bir yıl sürdü. 
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Soru6: Hummigbird Ventures’ın sizin firmanızı seçme nedenleri  nelerdi? 

Cevap: 

Hummigbird Ventures’ın bizim firmanızı seçme nedeni öncelikle dışarıdan hiç finansman desteği almadan 
karlılığa geçebilen bir şirket olmamızdır. Ayrıca hızlı büyümemiz ve e-ticaret sektörünün önünün açık olması da 
önemli rol oynamıştır. 

Soru 7: Hummigbird Ventures’dan sağlanan fonlar ne için kullanıldı? 

Cevap: 

Hummigbird Ventures’dan sağlanan fonların önemli bir bölümü sektörde ikinci konumda olan 444cicek.com’un 
satın alınmasında kullanıldı.  

Soru 8:Hummigbird Ventures,  finansman desteği dışında ne gibi destekler vermektedir? 

Cevap: 

Hummigbird Ventures, yönetim kurulumuzda üye bulundurarak faaliyetlerimizin yürütülmesinde ve büyüme 
stratejimizin belirlenmesinde önemli destekler vermektedir. 

Soru9:Hummigbird Ventures’ın firmanızın borçlanması, yeni ortaklar alması ve yatırımlar yapması konusunda 
bir kısıtlaması bulunmakta mıdır? 

Cevap: 

Borçlanma, yeni ortaklar alma ya da yeni yatırımlar yapma konuları yönetim kurulunda görüşülerek, 
tartışılarak karar verilmektedir. 

Soru10:Hummigbird Ventures’ın kaç yıl sonra ortaklıktan ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı konusunda önceden 
planlanmış bir durum var mıdır? 

Cevap: 

Hummigbird Ventures’ın ortaklıktan ne zaman ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı konusunda bir planlama 
bulunmamaktadır.  

Soru11:Amazom.com da firmanıza yatırım yaptı. Bu firmayla bağlantı nasıl kuruldu, anlaşma ne kadar sürede 
gerçekleşti? 

Cevap: 

Amazon.com’un bir yetkilisiyle Endeavor panelinde tanıştık. Türkiye’de e-ticaret sektöründe bir yatırım yapma 
düşünceleri varmış. Şirketimizin başarı hikayesi dikkatlerini çekmiş. Bizim için de e-ticaret konusunda dünyanın 
lider şirketlerinden biri olan amazon.com’la ortak olmak çok önemliydi ve azınlık paylı olarak amazon.com’la 
da ortaklığı gerçekleştirdir. Hummigbird Ventures’de yaşadığımız tecrübeden dolayı amazon.com ile anlaşma 
süreci 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 

Soru12:Amazom.com’un sizin firmanızı seçme nedenleri  nelerdir? 

Cevap: 

Amazom.com’un bizim firmanızı seçme nedenleri şirketimizin karlı olması, istikrarlı bir biçimde büyümesi ve  
gelecek vizyonumuzdur. 

Soru13: Amazom.com’dan  finansman desteği dışında ne gibi destekler sağlanmaktadır? 

Cevap: 

Amazom.com’dan  finansman desteği dışında teknik bilgiler, bütçenin nasıl harcanacağı, yeni girilecek iş 
alanları, kapatılacak iş alanları gibi konularda bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bizim için bilgi paylaşımının 
finansman desteği kadar önemli olduğunu düşünüyorum. 
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Soru14: Amazon.com’un  firmanızın borçlanması, yeni ortaklar alması ve  yatırımlar yapması konusunda bir 
kısıtlaması bulunmakta mıdır? 

Cevap: 

Hummigbird Ventures de olduğu gibi Amazom.com  da yönetim kurulumuzda yer almaktadır. Borçlanma, yeni 
ortaklar alma ya da yeni yatırımlar yapma konuları yönetim kurulunda birlikte görüşülerek karar verilmektedir. 

Soru15: Amazon.com’un  kaç yıl sonra ortaklıktan ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı konusunda önceden planlanmış 
bir durum var mıdır? 

Cevap: 

Hummigbird Ventures de olduğu gibi Amazon.com’un  ortaklıktan ne zaman ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı 
konusunda bir planlama bulunmamaktadır. 
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Проблемы   развития  инвестиционной модели  
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Резюме 

В коммерческом жилищном строительстве (КЖС) Казахстана, сложилась ситуация, когда по разным причинам, 
выделенные бюджетные  средства на жилищное строительство, не осваиваются.  В ряде областей,  не выполнены 
планы по вводу доступного жилья.  Из-за несвоевременного утверждения проектно-сметной документации, многие  
строительных  компаний  не получили  финансирование в первом квартале 2013 год. Накопленная строительная 
практика, показывает, что в формируемую инвестиционную модель развития КЖС, а также в программу  
«Доступное жильё – 2020»,   необходимо внести существенные коррективы, опираясь  на  стратегические  
индикаторы  социального и экономического развития, сформулированные в  Стратегии  «Казахстан- 2050». В статье 
всесторонне  исследуются происходящие трансформационные  изменения в инвестиционном процессе КЖС 
Казахстана, обосновываются и рекомендуются новые  подходы, по их управлению. Автор  обосновывает ряд 
направлений, корректировки существующей инвестиционной  модели  КЖС. 
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The author  grounds the row of directions, adjustments of existent  model of commercial  housing building, leaning against 
new principles of social policy, marked in strategy «Kazakhstan – 2050», and on the accumulated practical experience. In the 
article the necessity of the use is grounded row of strategic  indicators of his  investment development. 

Ключевые слова: строительство, инвестиции, модель, трансформация, программа, жильё, бюджет. 

 

Введение 

В  Программы  «Доступное  жильё-2020», цель которой – комплексное решение проблем развития 
жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения, 
основное внимание уделено  чисто «внутренним» вопросам развития жилищного строительства. Первый 
год её реализации, выявил ряд проблем, решение которых  выходит за пределы экономического и 
правового пространства  отдельной строительной компании. В  Стратегии- 2050,  акцент сделан на  
макроэкономических условий  устойчивого   экономического роста – совершенствованию бюджетного 
планирования, денежно-кредитной  и налоговой политики, повышению  эффективности 
государственного управления, улучшению инвестиционного климата и так далее. «Характер и глубина 
происходящих в мире трансформаций, глобальная взаимозависимость требуют устойчивого 
долгосрочного развития.» [1].  Стратегии- 2050,  как бы задаёт основные направления решения 
системных противоречий, выявленных  в первый год практической реализации  программы  «Доступное  
жильё-2020».  К ним можно отнести – недостаточный уровень управления строительной отраслью, 
высокие ставки банковского кредитования населения и строительных компаний, вопросы 
инвестиционного обеспечения развития  строительных мощностей и формирования современной  
строительной индустрии, проблемы с  выкупом  земельных участков под новую застройку, отсутствие 
эффективной системы налогового льготирования КЖС, неразвитость государственно- частного 
партнёрства,   недостаточно эффективное использование бюджетных средств и т. д.  

В стратегии «Казахстан – 2050»,  «Формирование  новой социальной модели», названо в качестве 
первостепенной цели [1]. Важнейшим блоком этой модели,  является жилищное  строительство. 
Последнее, обладая двойным эффектом  - социальным и экономическим, играет существенную  роль в 
обеспечении социального и   экономического роста Казахстана. Мы разделяем мнение академик РАН 
Аганбегян А.Г.  относительно роли жилищного строительства, в системе оценочных показателей 
качества жизни. «Обеспечение населения комфортным жильём является одним из трёх- пяти  наиболее 
важных социальных показателей развития общества, ключевой характеристикой уровня благосостояния 
людей, качества их жизни» [2]. 

С принятием Стратегии «Казахстан – 2050», вопросы обеспечения инвестиционной 
привлекательности КЖС, получили стратегические ориентиры и экономическую базу, связанную 
с новыми принципами социальной политики.  

2.Название разделов (Структура доклада) 

2.1. Необходимость трансформации инвестиционной модели КЖС 

Учёным и практикам, стало  очевидно, что в формируемую казахстанскую модель развития жилищного 
строительства, а также в программу  «Доступное жильё – 2020»,   необходимо внести существенные 
коррективы, опираясь  на  стратегические  индикаторы  социального и экономического развития, 
сформулированные в  Стратегии  «Казахстан- 2050» и  на  накопленный положительный  опыт, в 
коммерческом жилищном строительстве. 

Президент Казахстана  Н.А.Назарбаев, обозначил   суть экономической политики нового курса, « как 
всеобъемлющий экономический  прагматизм. Фактически это кардинальная ломка наших 
сегодняшних взглядов и подходов» [1].   В полной мере это относится к необходимости всестороннего 
исследования происходящих трансформационных  изменений в инвестиционном процессе ЖС 
Казахстана, выработке новых подходов, по их управлению [3]. 

В настоящее время, сложилась ситуация, когда по разным причинам, выделенные бюджетные  средства 
на жилищное строительство, не осваиваются.  В ряде областей Казахстана,  не выполнены планы по 
вводу жилья.  Из-за несвоевременного утверждения проектно-сметной документации, многие  
строительных  компаний  не получили  финансирование в первом квартале 2013 года  [4]. 
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Выступая на совещании, посвящённом итогам 2012 года и реализации Стратегии-2050, Н.А. Назарбаев 
подверг острой критике Правительство за не освоение средств, выделенных на строительство жилья. Так 
из 17 млрд. тенге, направленных на строительство арендного жилья,  сумма неосвоенных средств 
составила почти 2,5 млрд. тенге. По итогам 2012 года, в местных бюджетах неиспользованными, для 
строительства социальных объектов, осталось почти 100 млрд. тенге.  Президент задаётся законным 
вопросом – «Что получается? Есть деньги, но их не осваивают. Есть очереди на арендное жильё, а 
запланированное строительство не ведётся. Почему это происходит?» [5]. Ответы на эти вопросы, 
лежат в плоскости решения  задач  новой экономической политики, обозначенной в Стратегии  - 2050. 

Как показывает экономическая реальность, реализация многих мер новой экономической политики, 
скажем  улучшения государственного и корпоративного управления,  кредитно -денежного и налогового 
режима, повышение инвестиционной привлекательности строительного сектора, развитию строительной 
индустрии, крайне актуальна сегодня, сейчас. Они обеспечивают необходимые макроэкономические 
условия, ускорения жилищного строительства, позволяют  синхронизировать  все элементы жилищной 
модели, с целью  эффективного  осуществление  программы «Доступное жильё – 2020».  Мы  согласны с 
мнением учёных и экспертов, относительно того, что существующие программы строительства жилья, 
не  позволяют достаточно быстро и эффективно решить проблему обеспечения жильём большую часть 
граждан  Казахстана  [4]. По результатам исследований, проведённых общественным фондом «Центр  
социально-политических исследований», 55%, то есть каждый второй  житель Казахстана,  нуждается в 
улучшении своих жилищных условий. Только 25 процентов населения могут улучшить свои жилищные 
условия самостоятельно [4].  

2.2. Стратегические индикаторы  развития коммерческого жилищного строительства 

В Стратегии  «Казахстан – 2050»,  концептуально и развёрнуто, сформулированы  новые  принципы  
социальной политики  государства, новый подход к решению проблемы жилищной обеспеченности 
граждан страны.  Чётко прослеживается переход, от упрощённого, ранее существующего, 
иждивенческого  подхода к пониманию  механизма реализации социальных гарантий граждан, в 
сфере обеспечения жильём, к развёрнутой сегментированной позиции, основанной на личной 
ответственности трудоспособных граждан за уровень своего благополучия. Это, на наш взгляд, 
принципиально важная  характеристика нового курса развития социальной сферы. Кроме этого, указано 
на то, что  государство должно гарантировать  «минимальный социальный стандарт» [1].  

Но для трудоспособных членов общества, реализация названных социальных гарантий государства, в 
сфере обеспечением жильём, будет осуществляться на основе применения иных механизмов. А именно,  
путём создания условий повышения трудовой занятости и реализации ряда мер по росту 
доступности жилья. Не случайно новые принципы социальной политики определены, как  
взаимосвязанный блок социальных  гарантий и личной ответственности граждан [1]. 

Это первый,  ключевой стратегический индикатор развития жилищного строительства. (СИРЖС).  
Способы, методы,  реализации социальных гарантий государства, в сфере обеспечения минимальных 
жилищных стандартов,  для трудоспособных и социально уязвимых граждан,  не должны быть 
одинаковыми. 

Эффективная реализация СИРЖС на практике, предполагает, прежде всего, определение  
количественных параметров минимального социального стандарта по обеспеченности граждан 
страны жильём.  «Мы должны установить для наших граждан минимальный социальный 
стандарты и гарантии, которые должны прямо зависеть от роста экономики и бюджета» - такая задача 
поставлена в  Стратегии - 2050  [1]. 

В связи с этим, в  настоящее время, остро стоит задача научно-обоснованного пересмотра действующих 
СНиПов и внедрения  Еврокодов,  в сфере ЖС, с учётом экономических возможностей страны и 
прогрессивных строительных технологий.  

Второй, тесно связанный с первым, стратегический  индикатор развития ЖС, это  поэтапное, 
качественное повышение стандартов качества жизни, в зависимости от экономических возможностей 
страны.  

В  Стратегия – 2050, отмечено, что нам необходимо «Поэтапное качественное повышение стандартов 
качества жизни, увязанное с ростом экономики» [1].  
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 «Забегание»  вперёд, по уровню комфортности и стоимости,  вновь строящегося жилья и социальных 
объектов,  в условиях острейшего дефицита жилья, для молодых семей,  угрозы новой волны 
экономического кризиса, необоснованно экономически  и социально опасно. На совещании, 
посвящённом итогам 2012 года и реализации Стратегии-2050,  Н.А. Назарбаев дал указание в 2013 году 
не начинать строительство крупномасштабных социальных объектов. 

Акцент на строительство жилья эконом-класса, не означает, что не будет развиваться сегмент элитного 
жилья, но его доля на рынке недвижимости существенно снизится. Любопытно, что если в начале 
реализации программы жилищного строительства в Сингапуре строили дешёвое и малогабаритное 
жильё, то в последние годы его параметры существенно улучшились. Думается, что спустя 5-8 лет эта 
тенденция проявит себя и в нашей стране. Аналогичная тенденция наблюдается и  в скандинавских 
странах (Финляндия, Швеция, Норвегия). Известно, что у них, жилищной вопрос  уже решён, но в 
настоящее время,  происходит массовое переселение людей из городов в экологически чистое  жильё – 
загородные деревянные  коттеджи.  

В связи с этим, теория и  строительная практика нуждаются в глубоких и всесторонних исследованиях  
проблем этапности, стадийности развития жилищного строительства. С учётом экономических 
возможностей страны и реального платёжеспособного спроса на жильё.  

На наш взгляд, мы должны, в формируемой модели ЖС преодолеть искусственные  докризисные тренды 
в инвестиционном процессе и активно формировать  систему финансирования  ЖС, которая 
позволит, в сравнительно короткие сроки, скажем по примеру Сингапура,  за 10-12 лет, обеспечить 
решение жилищной проблемы в целом [6]. Срок в 50 лет  не отвечает задачам форсированного 
социально-экономического развития Казахстана. 

Третий стратегический  индикатор развития ЖС – реализация мер по повышению инвестиционной 
привлекательности строительного сектора Казахстана, для внешних и внутренних инвесторов.  
 

В Стратегии – 2050 поставлена задача,  улучшить инвестиционный климат  страны. «Казахстан должен 
стать региональным магнитом для инвестиций. Наша страна должна стать самым привлекательным в 
Евразии местом для инвестиций и для трансферта технологий. Это принципиально важно. Мы должны 
показать инвесторам преимущества, которыми обладаем» [1]. 

На наш взгляд, решение проблем  стимулирования  инвестиционного процесса, в сфере развития 
коммерческого жилищного строительства, должно синхронно обеспечиваться по ряду направлений. 

 Во-первых, дальнейшим развитием  различных схем привлечения финансовых средств населения, для 
строительства нового жилья. Данное направление частично реализовано в настоящее время. По 
информации АО»Жилстройсбербанка», на конец 2012 года, по программе, реализуемой через него, на 
7883 квартиры поступило около 12 тысяч заявлений от желающих приобрести эти квартиры. В целом по 
Казахстану спрос на данное жильё превышает предложение в 1,5 раза. В городах Алматы и Астана в 2 
раза [4]. Приведённые данные, свидетельствуют  о явном  несоответствии  между существующим 
платёжеспособным спросом на жильё эконом – класса и его предложением. И это, при  том,  что только 
25 %  казахстанцев  могут  решить проблему жилья  самостоятельно.  

Во-вторых, принятием  комплекса  мер по инвестиционному обеспечению развития  частных 
строительных компаний.  Существующие строительные мощности  просто не справляются с 
утверждёнными объёмами строительно-монтажных работ.  На сегодня, чётко обозначился дисбаланс 
между социальным заказом государства, на строительство жилья эконом-класса и 
существующими производственными  мощностями строительных компаний.  Не вдаваясь в анализ 
всех причин, сложившегося дисбаланса, следует отметить, что обеспечение необходимых темпов 
наращивания строительных мощностей, наталкивается на ряд проблем. Это и процедурные требования  к  
регистрации и получению лицензий, вновь создаваемыми строительными компаниями, это и отсутствие 
необходимых финансовых ресурсов (собственных и заёмных) для проведения модернизации основных 
фондов. Но главная причина, на наш взгляд, в том, что в условиях регулируемой рентабельности 
строительных компаний (через устанавливаемые государством ценовые индикаторы на жильё), 
кардинально уменьшились их  возможности, наращивать производственные мощности за счёт 
собственной прибыли, путём её реинвестирования  в приобретение  фиксированных активов или 
за счёт заёмных средств, привлекаемых на  приемлемых условиях. Из-за низкой рентабельности 
строительства жилья эконом-класса,  банки второго уровня, экономически не заинтересованы  в 
финансировании данного направления строительного комплекса.  
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 К примеру, в 2011 году на фондирование банков второго уровня, для финансирования жилищного 
строительства было выделено 57 млрд. тенге. Из них банками было использовано только 2,4 млрд. тенге 
или 4 процента [7]. При этом руководство Агенства  РК  по делам строительства и ЖКХ  предлагает 
прекратить фондирование банков второго уровня, для финансирования строительства.  И  это, в условиях 
острейшего  дефицита  строительных мощностей.  

Если в докризисный период, новые строительные организации росли, как грибы,  то иная картина 
наблюдается сейчас. Массовый срыв сроков строительства нового жилья в 2012 году, на наш взгляд, 
произошёл не только из-за асинхронности принимаемых мер по его государственной  поддержке, хотя 
это не маловажный фактор, но прежде всего, по причине полного или почти полного игнорирования 
вопросов, инвестиционного обеспечения развития частных строительных компаний Казахстана.       

По инерции считалось, и  к сожалению некоторыми представителями экономического блока 
Правительства, считается до сих пор, что жилищной строительный сектор, сам по себе является  
инвестиционно- привлекательным. Да, он был таковым до начала мирового экономического кризиса. Но 
ситуация кардинально изменилась уже к 2009-2010 году. Известно почему. Как мы отмечали выше, с 
началом государственного регулирования ценовых индикаторов, строящегося жилья эконом-класса,  
рентабельность КЖС резко, на порядок упала. К примеру, докризисный уровень рентабельности ЖС в 
таких городах как Алматы и  Астана, в 2007 году, у ряда компаний  зашкаливал за 200% . Это при  том, 
что в развитых странах, он составляет 15-17%. Отсюда чрезмерная  инвестиционная привлекательность 
докризисного  жилищного строительного сектора и необоснованное раздувание цен на жильё [8]. 

В свете задач Стратегии – 2050, нам  необходимо кардинально пересмотреть  вопросы создания 
привлекательного инвестиционного климата в сфере жилищного строительства. Мы разделяем позицию 
Алшанова Р.А., Никитинской Е.С., Куропатчик О.П., Гандрабура М.В. и других учёных и экспертов, 
относительно необходимости создания эффективного механизма страхования инвестиционных рисков, 
предоставлению инвесторам существенных льгот и преференций, обеспечению доступа к дешёвым 
заёмным средствам [9]. Помимо этого, на наш взгляд необходимо стремиться к достижению 
прозрачности  при проведении тендеров, изменению правил их проведения, чёткому и своевременному 
выполнению государством, обязательств по инфраструктурному обеспечению строительства, внедрению 
новых СНиПов и Еврокодов.  У нас, в докризисный период, сложилась практика покрытия, за счёт 
высокой рентабельности, всех затрат, связанных с нерешённостью вышеназванных вопросов. Если их 
«снять», по примеру ряда европейских и азиатских стран, то окажется, что уровень рентабельности в 15-
17 процентов, вполне устроит инвесторов. Думается, что решение проблемы обеспечения 
инвестиционной привлекательности жилищного строительного сектора, лежит не в плоскости 
достижения докризисного уровня его рентабельности, а в формировании эффективной и 
социально оправданной модели его развития, с учётом стратегических  индикаторов развития ЖС, 
обозначенных в Стратегии- 2050. Приоритетный вектор формования такой модели – «отсечение» 
необоснованно высоких накладных расходов, в том числе, на обслуживание кредитных обязательств, 
выкуп земельных участков под новую застройку, долевых затрат на инфраструктурные и социальные 
объекты, и снижение на этой основе, капиталоёмкости строительного производства. 

Третье направление повышения инвестиционной привлекательности ЖС – это развитие строительной 
индустрии. Прежде всего, панельного и сборно-каркасного домостроения. Это позволит существенно 
снизить сроки строительства жилья и уменьшить период окупаемости инвестиционных проектов. В 
Казахстане планируется построить 17 домостроительных комбината (ДСК). Из них 11 намерены 
использовать технологию крупнопанельного домостроения,  6 – сборно-каркасного домостроения. В 
2012 году один проект реализован в Южно-Казахстанской области. Совместно с немецкой компанией 
«Ликон», начаты работы по строительству крупного ДСК в Костанае. Всего в 2013 году планируется 
построить 13 ДСК.  При этом, используемые технологии и выпускаемая продукция должны 
соответствовать европейским стандартам. Программой форсированной индустриализации, поставлена 
задача, добиться удовлетворения потребности внутреннего рынка собственными стройматериалами в 
2014 году, до 80%.  В настоящее время, эта доля составляет 67-68%.  

Четвёртое направление - это развитие государственно-частного партнёрства с зарубежными 
инвесторами, в реализации крупномасштабных строительных проектов. Так для реализации проекта  
города спутника  Алматы Gate city – жилой район «Коянкус», привлечён южнокорейский инвестор 
компания POSCO. Общий объём привлекаемых инвестиций – 580 млн. долларов США. 

Немецкая компания «Chandler Modul» планирует внедрить  в Казахстане германские технологии 
модульного строительства. Но затянувшийся пересмотр строительных норм и правил, действующих с 
советских времён, не позволяет в полной мере использовать, прогрессивные методы модульного 
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строительства, препятствует привлечению инвесторов в данный сектор экономики. Ещё в апреле 2010 
года Правительством РК были одобрены Концепция и Комплексный план реформирования системы 
технического регулирования строительной отрасли РК на 2010- 2014 годы. Мы согласны с  академиками  
Нурбатуров К.А. и Алпысбаев М.Н., рекомендующих разработать Дорожную карту стройиндустрии 
Еврокод-2015, с целью ускорения принятия новых строительных норм [10].  Выступая на 
совещании, посвящённом итогам 2012 года и  реализации Стратегии – 2050, Н.А.Назарбаев отметил 
«Мои поручения  пересмотреть проекты и старые СНиПы не выполнены» [5]. 

Мы твёрдо убеждены, что оперативная реализация всего комплекса мер новой социалной и 
экономической политики, намеченных в Стратегии -2050, и соответствующая корректировка  
существующей инвестиционной  модели коммерческого жилищного строительства, создаст 
необходимые макроэкономические условия, успешной реализации и развития программы «Доступное 
жильё – 2020». 
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Резюме 
 
Проведен анализ развития казахстанского содержания по нефтегазовой индустрии. Оценка проведенной работы по 
продвижению казахстанского содержания свидетельствует о том, что его развитие, направленное на преодоление 
барьеров, стоящих перед казахстанскими подрядчиками для входа на нефтегазовый рынок, требует прямого 
государственного участия. Государство изменило политику по увеличению доли казахстанского содержания, что 
дало определенные результаты и возможности отечественным компаниям увеличить производительность. Тем не 
менее существует ряд проблем, с которыми в настоящий момент сталкиваются сами производители, также как и 
недропользователи.   
 
Ключевые слова: казахстанское содержание, недропользователи, закупки товаров, работ и услуг, отечественные 
производители.  
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Введение  

В течение последних трех лет наблюдался резкий рост интереса недропользователей и их подрядчиков 
к вопросу казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг. В первую очередь это связано с 
изменениями законодательства о недрах и недропользовании, а также с ужесточением политики 
Правительства Казахстана, которую оно проводит в отношении развития казахстанского содержания. 
Правила приобретения недропользователями товаров, работ и услуг (ТРУ) были впервые утверждены 
Постановлением Правительства РК еще летом 2002 года, но на практике подавляющее большинство 
недропользователей данные Правила не использовало, продолжая осуществлять закуп ТРУ на свое 
усмотрение. Такая ситуация сохранялась  до принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам казахстанского содержания» от 29 
декабря 2009 года. 

Оценка проведенной работы по продвижению казахстанского содержания свидетельствует о том, что его 
развитие, направленное на преодоление барьеров, стоящих перед казахстанскими подрядчиками для 
входа на нефтегазовый рынок, требует прямого государственного участия. Важность вопроса, 
определяется тем, что нефтегазовая отрасль Казахстана изначально позиционировалась не только как 
источник финансовых поступлений, но прежде всего как мощнейший источник инфраструктурных 
преобразований в республике. С точки зрения национальных экономических интересов программа 
развития казахстанского содержания гарантирует долгосрочные заказы и обеспечение достаточных 
оборотных средств для отечественных поставщиков. Более того, она содержит в себе мультипликативное 
воздействие, создавая предпосылки для инновационной деятельности, повышения профессионального 
уровня рабочего персонала, и, как результат, открывает пути для освоения и выпуска новой продукции. 

2. Мониторинг месторождений и основных проблем закупок товаров, работ и услуг 

Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконценрированы в 15 крупнейших месторождениях – 
Кашаган, Тенгиз,  Карашыганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, 
Северные Бузачи, Алибекмола, Центральная и Восточная Прорва, Кенбай, Королевскоей, а половина – в 
двух гигантских нефтяных месторождениях Тенгиз и Кашаган[1]. Геологические запасы Кашагана 
оцениваются в 6,4 млрд. тонн нефти и более 1 трлн. куб. метров запасов природного газа. Объёмы 
добычи нефти на Кашагане должны составить до 50 млн. тонн в год к концу следующего десятилетия[2]. 
Доли участия компании по проекту «Кашаган»: ҚазМұнайГаз, Eni, Total, ExxonMobil, Royal Dutch Shell 
имеют по 16,81 %, ConocoPhillips и  — 8,4 %, Inpex — 7,56 %. Прогнозируемый объем геологических 
запасов Тенгиз составляет 3,1 млрд тонн нефти. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются от 750 
млн. до 1 млрд. 125 млн тонн нефти. Запасы попутного газа оцениваются в 1,8 трлн кубометров. 
Партнерами по проекту являются компании: АО НК «Казмунайгаз» (20%), «Chevron Overseas» (50%), 
«Exxon Mobil»(25%) и «LukArco»(5%). 

По словам вице-министра индустрии и новых технологии Нурлана Сауранбаева весь нефтяной рынок 
Казахстана, когда начинали развивать казахстанское содержание в 2000 годах, оценивался в 160 
миллиардов долларов США и с каждым годом он только увеличивался. Из этой суммы 50% составляют 
расходы на услуги, товары и строительство инфраструктуры. То есть казахстанские компании, которые 
осваивали бы сферу услуг и строительство инфраструктуры,  могли бы получать 80 миллиардов 
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долларов. Учитывая, что в среднем крупный нефтяной проект длится 40 лет, то сервисные компании 
могут рассчитывать свои объемы работ на весь этот срок[3]. 

Всего несколько цифр могут рассказать о том, что в области увеличения уровня в нефтегазовом секторе 
казахстанского содержания существуют, как проблемы, требующие всестороннего подхода, так и 
значительные перспективы для совершенствования рыночной экономики. Например, по мнению 
экспертов агентства Profinance.kz, до 70% оборудования для нефтегазовой отрасли можно производить 
на территории Казахстана, таких результатов отечественные производители смогут достичь в течение 10 
лет. Между тем, сегодня общий объем производства машиностроительных предприятии развивается 
недостаточно быстрыми темпами. 

В настоящее время доля казахстанского содержания в контрактах на недропользование среди крупных 
зарубежных инвесторов не превышает 7-15%, тогда как в других странах, богатых сырьевыми 
ресурсами, этот показатель достигает в среднем 50-80%.  На рисунке 1 приведены соотношение 
казахстанского содержания к импорту в закупках товаров, работ и услуг нефтегазовых проектов 
Тенгизшеройл, Карачаганак и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» («НКОК»). 

 

 

Рисунок 1. Процент казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг крупных 
нефтегазовых проектов (КНП) - I полугодие 2011 года 

 

Источник: отчет по казсодержанию АО «НК «КМГ». 

 

Политика Тенгизшевройла укрепление потенциала и возможностей казахстанского 
бизнеса дало свои результаты, 64 % затрат на ТРУ приходится на внутренний рынок 
Казахстана. Партнеры по проекту Тенгизшевройл приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Акционеры Тенгизшевройл. 

Проект ҚазМұнайГаз Chevron ExxonMobil ЛукАрко 

Тенгизшевройл 20% 50 % 25 % 5 % 

 

В месторождении Карашыганак по казахстанскому содержанию составило всего 24% от общей 
затраченной суммы в 1-м полугодии 2011 года. Акционерами Карашыганак являются 
российские американские и европейские компании. 

Таблица 2. Акционеры Карашыганак. 

Проект ЛУКОЙЛ Chevron British Gaz Eni 

Карачаганак 15% 25% 20% 25% 
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Также небольшое количесвто закупок ТРУ по казсодержанию на проекте Кашаган  14% от 
общей затраченной суммы. Партнерами проекта являются казахстанские американские и 
европейские компании (таблица 3).  

Таблица 3. Акционеры Кашаган 

Проект ҚазМұнайГаз Eni Total ExxonMobil Shell ConoccoPhili
ps 

Inpex 

Кашаган 16.81% 16.81% 16.81% 16.81% 16.81
% 

8.4% 7,56 % 

 

По признанию ответсекретаря Министерства нефти и газа, акционеры Кашаганского проекта до сих пор 
закрыты для отечественных товаропроизводителей. «Зачастую они проводят закрытые конкурсы, по 
особому регламенту, что делает их практически недоступными для казахстанских 
товаропроизводителей»- ответил он. Как выяснилось, например, по месторождению Кашагану, жилые 
блоки для рабочих-вахтовиков,  установленные на исскуственном острове D, оказались изготовленными 
в Англии, модули по энергообеспечению – на Мальте, линии энергоснабжения и сепарации – в 
Норвегии, шпунты Ларсена для укрепления островов – в Германии, дегидраторы – в Индии, 
стабилизаторы сырой нефти – в Южной Корее и Малайзии. Похожая ситуация наблюдается чуть ли не 
на каждом объекте производства или инфраструктуры для будущей нефтедобычи. Закупая товары, 
работы и услуги (ТРУ) в чужой стране, недропользователи выводили средства из казахстанской 
экономики во благо именно своих экономик. Все эти расходы отображались в качестве исполнения 
инвестиционных обязательств по контрактам, это означает, что после начала добычи полезных 
ископаемых такие недропользователи освобождались от уплаты определенной части налогов на сумму 
вложенных инвестиций. Соответственно у них был прямой интерес всячески завышать свои расходы на 
стадии разведки.  

 

3. Проблемы развития казахстанского содержания. 

Одна из причин игнорирования недропользователями казахстанских производителей в том, что первые 
заключенные контракты были прописаны без учета важных моментов, связанных с развитием 
казахстанского содержания. В настоящее время невыполнение обязательств по казсодержанию сейчас 
считается серьезным нарушением действующего законодательства Республики Казахстан. 

Для предотвращения данной тенденции были внесены изменения в законодательство о 
недропользовании. Прежде всего, Законом о казахстанском содержании был введен следующий ряд 
понятий: реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию; 
казахстанское содержание в работе, услуге; казахстанское содержание в кадрах; товар казахстанского 
происхождения; казахстанский производитель работ, услуг; казахстанский производитель товаров; 
казахстанское содержание в товаре. С момента принятия  Закона о казахстанском содержании, правила 
игры между государством и недропользователями резко изменились. Такое изменение, к примеру, 
выражается в том, что, начиная со второй половины 2010 года, подавляющее большинство 
недропользователей перешло к закупкам ТРУ в рамках регламентированной государством процедуры[4]. 

В октябре 2010 г. правительством Казахстана была принята Программа по развитию казахстанского 
содержания на 2010-2014 гг. Всего на реализацию этой программы из республиканского бюджета 
выделено 2,846 млрд. тенге с целью довести долю местных ТРУ в закупках государственных органов, 
национальных холдингов и системообразующих предприятий в 2014 г. до 60% по закупках товаров и до 
90% - работ и услуг. В закупках недропользователей данная программа предполагает доведение 
указанной доли до 16% с нынешних 8% по товарам и до 85% с 66,4 % по работам и услугам[5]. 

Тем не менее, с одной стороны жалобы от отечественных производителей продолжают поступать в 
правительство. В основном это необоснованные отказы крупных недропользователей в принятии заявок 
с ценовыми предложениями казахстанских компаний, не допуск к процедурам вскрытия конвертов, 
нарушения сроков подачи объявлений о конкурсах, искусственные затягивания заключения 
договоров[6].  

С другой стороны недропользователи сталкиваются со следующими проблемами при повышении доли 
казахстанского содержания в ТРУ и персонале. К ним относятся: 
• отсутствие в Казахстане некоторых необходимых товаров; 
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• низкое качество отечественных товаров, которые, по мнению многих недропользователей, не 
соответствуют мировым стандартам и требованиям безопасности; 
• использование в качестве поставщиков ТРУ вместо казахстанских производителей 
местных  посредников; 
• дефицит кадров по соответствующим специальностям. 
Следует также упомянуть и о других проблемах, с которыми сталкиваются недропользователи при 
повышении доли казахстанского содержания в ТРУ и персонале. Во-первых, значительная часть 
отечественных товаров и услуг неконкурентоспособна даже на внутреннем рынке, несмотря на 
поддержку государства. Во-вторых, отечественный бизнес не особо заинтересован в инвестировании в 
реальный сектор экономики[7].  

В этой связи в начале 2012 года в Казахстане был принят новый закон «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности», в котором предусмотрена такая мера стимулирования 
отечественного бизнеса, как возмещение казахстанским предприятиям 50% затрат, понесенных ими при 
сертификации своих товаров, работ и услуг, а также систем менеджмента качества в соответствии с 
такими международными стандартами, как ISO, АPI, АSTM и др[8]. 

 

4. Возможные способы развития казахстанского содержания. 

Несмотря на то, что в сфере казахстанского содержания еще остается масса нерешенных вопросов, 
работа в этом направлении ведется последовательно и систематически. Так систематизация 
законодательной базы республики с учетом особенностей развития национальной экономики достаточно 
быстро сказалась на увеличении доли местного содержания, такие данные имеются в распоряжении 
Министерства нефти и газа РК. Например, согласно сданным недропользователями отчетам, общий 
объем закупа товаров, работ и услуг в сфере недропользования за 2008 год составил 8 847,3 млн. 
долларов (отчеты представляли тогда не больше 50% компаний всех недропользователей). Доля 
казахстанского содержания по товарам составила 9,3%, тогда как было закуплено товаров 
казахстанского происхождения на сумму 256 млн. долларов, импортировано на сумму 2 488,5 млн. 
долларов. Тем не менее, по итогам 2010 года, средняя расчетная доля казахстанского содержания в 
общем объеме закупок недропользователей в нефтегазовой отрасли, с точки зрения приобретения 
товаров и оборудования, не превысила 9,7%. В плане же приобретения работ и услуг, используемых при 
проведении нефтяных операций, средний процент казахстанского содержания составил 69%. 

Развитие казахстанского содержания будет содействовать реализации цели государственной поддержки 
по повышению конкурентоспособности национальной экономики на основе стимулирования развития 
отраслей промышленности, исходя из национальных интересов. 

Для достижения данной цели необходимо наличие производств с высокой добавленной стоимостью и 
интеллектуального потенциала страны, развитие которого невозможно без государственного 
вмешательства. Необходимо осуществлять поддержку отечественных производителей, которые заняты 
производством высокотехнологичной и наукоемкой продукции с высокой степенью переработки, 
обновлением производственной базы за счет применения ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
развитием электроники и ее внедрением во все производственные и непроизводственные процессы, а 
также осуществляющих качественные и востребованные экономикой республики (в том числе и 
зарубежными странами) НИОКР. 

Выступая на Координационном Совете по вопросам науки, инноваций и развитию казахстанского 
содержания председатель Ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев пояснил, что сложно требовать от 
крупных инвесторов выдерживать в своей деятельности правила по казсодержанию, если большой 
перечень наименований нефтегазового оборудования в Казахстане просто не производится. "Мы не 
можем, например, нефтяные компании заставить заниматься производством оборудования. Должна быть 
разумность в наших требованиях. Инвестор должен чувствовать комфортность в том, что он с одной 
стороны ведет прозрачную транспарентную деятельность, помогает развивать казахстанское 
содержание, но при этом его не нагружают, помимо тех обязательств, которые он несет как 
недропользователь, какими-то дополнительными функциями", – подчеркнул Тимур Кулибаев[9]. 

Так, в ходе 13-го координационного совета Ассоциации глава KAZENERGY Тимур Кулибаев предложил 
инвесторам нефтегазовой сферы "золотую середину" в решении вопроса по казахстанскому содержанию. 
Одной из идей является предложение привлечь свои сервисные компании в Казахстан. Здесь эти 
компании могли бы открыть совместные предприятия. "А мы со стороны правительства, со стороны 
местных исполнительных органов будем их поддерживать: давать им преференции, софинансировать. 
Найдутся казахстанские бизнесмены, которые захотят с ними работать, чтобы они открывали 



   

239 

 

совместные предприятия", – добавил он. Наряду с этим, Тимур Кулибаев предложил выявить в стране 
добросовестных отечественных поставщиков для постоянного сотрудничества с ними. "Я предлагаю на 
базе KAZENERGY создать информационный портал поставщиков товаров и услуг для энергетического 
сектора Казахстана. Чтобы была обратная связь. Чтобы мы узнавали, что происходит в наших смежных 
отраслях. Мы эту информацию можем запросить у компаний, у них у всех есть реестр добросовестных 
казахстанских поставщиков. Давайте мы и их будем поддерживать", – отметил Тимур Кулибаев. 

Кроме того, сегодня казахстанский бизнес получил прямой доступ к планам закупа недропользователей 
путем доступа к информационным системам МИНТа и МНГ. Нефтяным компаниям предоставлено 
право разрабатывать собственные корпоративные программы развития казахстанского содержания. 
Также за неисполнение обязательств по казахстанскому содержанию в закупках предусмотрены 
штрафные санкции. Осуществляемый уполномоченными органами мониторинг за исполнением 
обязательств защищает отечественные предприятия от возможной недобросовестности 
недропользователей, а те, в свою очередь, имеют право апеллировать к административным органам о 
недобросовестности подрядчика. В целом участие казахстанских производителей товаров, работ и услуг 
в крупных и средних нефтегазовых проектах дает огромные возможности для развития не только 
нефтяного бизнеса, но и роста квалифицированных кадров, внедрения новых технологий по всему 
спектру индустриально-инновационного развития. Одной из целей отрасли является перспектива к 2020 
году увеличить долю казахстанского содержания в закупках и услугах до 85%. 

Необходимо отметить, что в целом большая часть недропользователей уже на протяжении нескольких 
кварталов ведет закуп ТРУ согласно Правилам закупок с представлением соответствующей отчетности в 
государственные органы. Таким образом, накопилась некоторая практика и общее понимание прав и 
обязанностей сторон в сфере недропользования в отношении казахстанского содержания. 

Заключение 

В целом участие казахстанских производителей товаров, работ и услуг в крупных и средних 
нефтегазовых проектах дает колоссальные возможности для развития не только нефтяного бизнеса, но и 
роста квалифицированных кадров внедрения новых технологий по всему спектру индустриально-
инновационного развития. Продвижение казахстанского содержания свидетельствует об огромном 
потенциале для работы в связи с расширением производственных мощностей по нефтедобыче, которую 
предполагается увеличить с 81 до 140 млн  т к 2020 г. при таких темпах извлечения углеводородов 
необходимо сохранить динамику увеличения казахстанского содержания в закупках работ и услуг с 
достижением их доли до 85 %, согласно Указу Президента Республики Казахстан «О некоторых 
вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»[10] 

Учитывая такой порядок величин, Правительство Казахстана кровно заинтересовано в максимальном 
вовлечении в данный сегмент местных поставщиков. При этом, если раньше и чиновники, и 
недропользователи относились к росту КС достаточно формально, то в последние годы государство, что 
называется, взяло быка за рога. 

• Во-первых, была разработана нормативная правовая база по вопросам КС, включая закон «О 
недрах и недропользовании», Правила приобретения товаров, работ и услуг, которые обязательны для 
всех недропользователей, а также Методику расчета КС.  

• Во-вторых, установлен преференциальный режим для казахстанских производителей путем 
условного уменьшения цены в размере от 20%. 

• В-третьих, сформирована и уже действует информационная система «Реестр товаров, работ и 
услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей», 
использование которой обязательно для добывающих компаний при осуществлении ими всех своих 
закупок. 

Если государство будет и далее проводить политику по развитию казахстанского содержания, а 
недропользователи сохранят высокую заинтересованность в продолжении своей деятельности в 
Казахстане, мы полагаем, что все эти проблемы будут сняты к взаимной выгоде обеих сторон. 
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Abstract 

In an information society, the need for information is increasingly extending. Rapid change makes existing information 
obsolete and new information necessary. Educational and other public institutions, non-governmental organizations (NGOs) 
and natural and private entities are heavily involved in and contribute to this process to enhance the integration of society 
with the current era's requirements. In this descriptive study, we evaluate lifelong learning issues and briefly discuss current 
situation in EU and Turkey. In this context, first we gave information about İSMEK (Istanbul Metropolitan Municipality 
Craftsmanship and Vocational Training Courses) and its activities. Then we analyze the education and employment structure 
and demographic characteristics of Kirghizstan. In Kirghizstan, which has a young population, unemployment rate is high 
and around 450-500 thousand Kirghiz people are working abroad. Kirghiz senior management also encourages this 
movement according to the documents submitted to Manas University for research. This workforce must be equipped with 
necessary knowledge and skills and employed in appropriate occupations. 

Keywords: Lifelong learning, İSMEK, Education; 

 
Giri ş 

Bilgi, ekonomi biliminde ve ekonomilerde her dönemde önemli olmuştur. Serbest piyasa mekanizmasının dört 
temel varsayımından biri bilgi ve şeffaflık ile ilgilidir. Emek gücünün nitelik kazanması ve beşeri sermayeye 
dönüşümü eğitim ve bilgi ile gerçekleşmektedir. Teknolojik gelişmelerde biliminin, bilginin, bilimsel 
çalışmaların bir ürünüdür. Yeni teknolojilerin kullanımı ve içselleştirilmesi eğitim ve bilgi ile 
sağlanabilmektedir.  

Günümüzün çağdaş toplumu“bilgi toplumu” olarak nitelendirilmektedir. Bilgi toplumuna ulaşma ve 
sürdürülebilirlik,“yaşam boyu öğrenme” kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri ile gerçekleşebilmektedir. 
Günümüzün bu sihirli sözcüğü olan yaşam boyu eğitim ve öğrenme, yaşam boyunca bilgi, görgü, beceri, nitelik 
ve yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik tüm faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyetler örgün eğitim biçimindeki 
eğitim kurumlarınca verilebileceği gibi; bireyin öğrenmeye yönelik taleplerini içeren sosyal amaçlı kurum ve 
kuruluşlarca da karşılanabilmektedir. Ayrıca, kişileri öğrenme amaçlı olsun-olmasın iş, aile ve sosyal ilişkilerini 
içeren günlük faaliyetlerinden edindiği bilgiler de yaşam boyu öğrenmenin bir parçası olmaktadır. Kısaca yaşam 
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boyu öğrenme, kişilerin evde, okulda, işte ve resmi olan/olmayan kuruluşlar aracılığı ile beşikten mezara kadar 
gerçekleştirdiği öğrenmedir.  

Küreselleşme ile artan rekabet ve giderek her işin uluslararası rekabete konu olması, fırsatları ve tehditleri 
beraberinde getirmektedir. Bu ortamda bilginin ve beşeri sermayenin önemi artmaktadır. Geleneksel eğitim 
kurumları ve yöntemleri, bu kurumların sunduğu formel bilgiler,  küreselleşmenin zorlukları ve teknolojik 
yenilikler karşısında yetersiz kalmaktadır.  Mevcut bilgiler çok kısa sürede eskimekte ve yenilikleri izleme, 
öğrenme zorunlu olmaktadır. Yeni teknolojiler ve inovasyon; bazı meslekleri sona erdirirken yeni mesleklerin ve 
tekniklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kişilerin bu derece hızlı değişimi yakalayabilmeleri sürekli 
öğrenme süreci içinde olmalarını gerektirmektedir. Bir işten diğerine geçiş yeterliliği ve yeteneği,  uzmanlaşma 
kadar önemli hale gelmiştir. Bu dinamik sürecin adı “yaşam boyu öğrenmedir.” Bilgi toplumunda eğitilmi ş insan 
modeli ise,“nasıl öğreneceğini bilen insandır.” 

İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları; (www.ibb.gov.tr)  

• İstanbulluların kişisel birikimlerini yükseltmek, 
• Mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, 
• Kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, 
• Pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, 
• Özellikle desteğe muhtaç kesimleri ek gelir elde etme imkanı kazandırmak, 
• İstihdam edilebilirliklerini artırmak vb. amaçlarla 1996 yılında faaliyete geçmiş olup, 1,5 milyonu aşkın 
kişiye eğitim vermiştir. Örgün eğitimi tamamlayıcı yaşam boyu eğitime katkı veren bir yaygın eğitim 
kurumudur. 
Kırgızistan ekonomik bakımdan gelişme yolunda bir ülkedir. Genç bir nüfus yapısına sahiptir. Gençlerinin ve 
mevcut işgücünün küreselleşen ekonomi şartlarına uygun olarak nitelik kazandırılması gerekmektedir. 
Kırgızistan’ın ekonomik kalkınması için nitelikli işgücüne de ihtiyacı bulunmaktadır. Bundan başka, önemli 
sayıda bir işgücü, eski Sovyet Ülkelerinde çalışmakta ve ülkenin ödemeler bilançosuna büyük bir katkıda 
bulunmaktadırlar. Yurtdışı işgücü gelirleri Kırgızistan ekonomisi için önemli bir kaynaktır. Nitekim, 
Cumhurbaşkanlığı 2017- stratejisinde de yurtdışı işgücü gelirlerinin artırılması için tedbirler alınması 
istenmektedir.  
Bu çalışmada betimleyici bir yöntem ile “yaşam boyu eğitimin ve öğrenmenin”  kapsamı ve önemi ortaya 
konulduktan sonra İSMEK modeli tanıtılacak ve Kırgızistan ekonomisi açısından önemi tartışılacaktır. 
 

2.Bilgi Toplumu Ve Ekonomide Bilginin Önemi 

 

1.1. Bilgi Toplumu 
Sanayi,  teknolojisi, ekonomisi, sosyal ve kültürel sistemleri tamamen farklı bir toplum yapısı oluşturmuştur. 
Sanayi toplumu dinamik yapısı, teknolojisi ve yeniliklerle sürekli gelişip değişmiştir (Erkan,1994). Teknolojinin 
hızlı gelişmesi, üretilen bilgi miktarlarındaki artış, bilginin artan önemi ve bilgi bağımlılığı, bilgi toplumuna 
geçişi başlatmıştır. İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin, bilginin işlenmesi, depolanması, bilgiye 
erişim ve iletimi alanlarına yansıması ile dünyanın küresel bir köy haline dönüşmesine neden olmuştur.  
 
Günümüz toplumlarında, ihtiyaç duyulan insan profili ve eğitim kurumları farklılaşmıştır. Eğitim, hem yeni 
teknolojileri yaratıcı şekilde kullanabilen, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, bilgi üretebilen ve iletebilen 
bireyler yetiştirme görevi üstlenmiştir (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2001; 81). 
 
1.1.Ekonomi ve Bilgi 
Küresel rekabetin belirleyici olduğu bilgi toplumunda ekonomik gelişme, refah, sosyal barış toplumdaki tüm 
bireylerin becerilerine motivasyonuna sürekli olarak bilgiyi talep etme konusundaki aktivitelerine bağlıdır.  
 
Eğitim ve öğretim ile sağlanan yaratıcılık ve esneklik olmaz ise,  bireyler, işletmeler ve uluslar ekonomik ve 
sosyal gelişmelere karşı mücadelede zorlanacaklardır (Kenar, 2005). Çünkü demografik gelişmeler bir yandan, 
teknolojik gelişme ve küreselleşme diğer yandan geleneksel iş düzenini değişime uğratmıştır. 
 
Ekonomi teorisinde de, rasyonel insan modeli bilgi temeline dayandırılmaktadır. Saydamlık, piyasaların 
kusursuz işlemesinin zorunlu şartlarından biridir. Ekonomik birimler kararlarında (adaptif ve rasyonel 
beklentiler hipotezlerine göre) bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüzde insanların, yaşamlarının her 
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aşamasında karar vermek için doğru ve kapsamlı bilgiye olan ihtiyaçları daha da artmıştır. Bu ihtiyaç da kısa 
sürelerde yinelenerek artmaktadır. 
 
Bilgi günümüzde beşinci üretim faktörü olarak kabul edilmektedir ve azalan verimler kuralına da tabi değildir. 
Aksine, bilgi düzeyi ile birlikte verim de artmaktadır. Bilgi ve beceri ile donanmış işgücü olarak “ beşeri 
sermaye” günümüz bilgi ekonomisinin anahtar sözcüklerinden biri olmaktadır. 
 
1. Yaşam Boyu Öğrenme Ve Eğitim 
1.1. Yaşam Boyu Öğrenme ve Önemi 
 
21. yüzyılın en temel özelliklerinden biri “ değişim” , temel değeri ise ‘’bilgi”olmaktadır. Bilgi,  ülke 
ekonomileri için hayati önem taşıyan bir kaynak, teknolojik ve bilimsel değişim için önemli bir unsurdur. Var 
olan bilgi ve teknolojiler, meslekler, iş tanımları, ihtiyaç duyulan beceriler ve dolayısı ile insan gücünün 
nitelikleri sürekli olarak değişmektedir (Akkoyunlu, 2008;11). 
 
Yaşan boyu öğrenme (lifelong learning), ilk kez 1960 yılında UNESCO tarafından düzenlenen konferansta 
gündeme gelmiştir. Yine UNESCO’nun Hamburg Eğitim Enstitüsü tarafından geliştirilmi ştir. 1970’li ve 1980’li 
yıllarda ise, bir çok  araştırmacı tarafından teorik ve pratik çalışmalar ile desteklenmiştir.  
 
Yaşam boyu öğrenme olayına, Avrupa Konseyi tarafından sosyal ve kültürel değişmeler ile şekillenen 
(education permanant) yaşam boyu öğrenme olarak; OECD tarafından ise, ekonomik ve teknolojik değişmelerin 
şekillendirdiği (recurrent – education) yaşam boyu öğrenme olarak yaklaşılmıştır. Sonuç olarak, yaşam boyu 
öğrenme, bireysel ve kurumsal öğrenmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

1.2. Tanım, Amacı ve Kapsamı 

Günümüzün çağdaş gelişmiş ekonomiye sahip toplumlarında eğitimin ve eğitim sonucunda sağlanan 
kazanımların önemi büyüktür. Bu önemi dolayısı ile eğitim ve öğrenme, adeta “beşikten mezara” hayatın her 
alanına yayılmakta ve bireyin doğumdan itibaren ölümüne kadar hayatının her anında sürdürmesi gerekmektedir. 
Kısaca bireyin yaşamı boyunca bilgisini, becerilerini, yeterliliklerini, bireysel, sosyal ya da mesleki olarak 
gelişmesini amaçlayan bütün faaliyetlerini içine alan süreç olmaktadır (Çolakoğlu, 2008). 
 
Yaşam boyu öğrenme (algısı ve gelişimi) ile ilgili dolaylı ve doğrudan faktörler ise,  yaş, ekonomi ve politika, 
motivasyon, rol model olarak eğiticiler, eğlenerek öğrenme , kültürel yapı, okur yazarlık, tutum, yeterlilik, 
beceriler, bilgisayar teknolojileri ve deneyim gibi eğitim ile ilgili faktörler olmaktadır (Günüç ve Odabaşı 
vd.,2012;32). 
 
Ülkemizde sürekli eğitim olarak da bilinen yaşam boyu öğrenme ve eğitim, bireylerin, kurum ve kuruluşların 
nerede ve hangi seviyede bulunurlarsa bulunsunlar kendilerini geliştirmeyi amaçlayan zorunlu ve kurumsal 
eğitim dışında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir. Amacı, kişilere bilgi ve beceri kazandırarak iş imkanlarına 
ulaşmalarını sağlamak, meslek kazandırmak, bilgiye, beceriye, niteliğe ihtiyacı olanlara imkanlar sunmak, beceri 
ve hobi sahiplerinin bilgi altyapısını oluşturmak vs. gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. 
 
Yaşam boyu öğrenme yaşam ile iç içedir. Birey kendi kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini  yaşam boyu öğrenme 
ile gerçekleştirebilmektedir. Kişisel bağlamda yaşam boyu öğrenme, bireyin sosyal, ekonomik ve mesleki 
hayatında daha iyi bir performans göstermesini ve kendi kişisel gelişmesini amaçlamaktadır (Günüç ve Odabaşı, 
2012;311) 
 
Bilgi toplumuna ulaşmak, daha iyi ve daha çok iş imkanları oluşturmak, marjinal kesimleri ve alt gelir gruplarını 
topluma entegre etmek, özgüveni yüksek bir toplum oluşturmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek, çevrenin gelecek 
kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak, ekonomik kaynakları etkin ve verimli olarak kullanmak, mevcut 
eğitim sisteminin eksikliklerini tamamlamak v.b. diğer amaçlar ve yararlar sıralanabilir. Dolayısıyla, yaşam 
boyu eğitim programları, okul öncesinden üniversite öğrenimine, meslek eğitiminden yetişkin eğitimine kadar 
hayatın her anını kapsayan bir eğitimdir. İlk ve ortaokul eğitimindeki öğrencilerden yetişkinlere, meslek eğitimi 
stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardaneğitim profesyonellerine kadar 
herkesin eğitimine ve öğretimine katkı sağlanmaktadır. 
 
Yaşam boyu eğitimde rol alan paydaşlar ise şöyle sıralanabilir (Günüç ve Odabaşı vd.2012; 312): 
• Politikacılar, 
• Resmi ve özel eğitim kuruluşları 
• Eğitimciler 
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• Eğitim alanlar 
• Devlet kurumları 
• Sivil topluluklar 
• Halk eğitim merkezleri ve diğerleridir. 
 
Yaşam boyu eğitim, kişinin mesleki ve sosyal gelişimini etkilemektedir. Yaşam boyu öğrenmenin merkezinde 
örgün, yaygın, yaşayarak öğrenme faaliyetlerinin yer alması dolayısıyla yaşamın her aşamasında 
gerçekleşebilmektedir. 
 
Yaşam boyu eğitim, bireylerin yaşam süreleri boyunca üstlenecekleri herhangi bir rol, ortam ve çevre için 
ihtiyaç duydukları tüm bilgi, değer ve becerileri sağlama imkanı veren bir süreçtir. İnsanlara bilgilerini 
güncelleme, yaşamlarını etkileyen, değiştiren önemli gelişmeleri anlama ve kavrama; ufuklarını geliştirme; 
kişisel,mesleki ve entelektüel düzeylerini bilinçli bir şekilde genişletme olanağı sağlar.  
 
Yaşam boyu öğrenmenin amaçları üç başlıkta toplanabilir (Akkoyunlu, 2008;14): 
• Niteliği yüksek iş gücü oluşturmak ve işgücünün niteliğini iyileştirmek, 
• Daha başarılı bir yaşam için kişisel gelişmeyi sağlamak,  
• Daha güçlü bir toplum oluşturmaktır. 
 
1.3. Yaşam Boyu Öğrenme Talebi ve Sürdürülebilirliği 
 
Yaşam boyu öğrenme okul öncesi eğitimden başlayarak, yetişkin eğitimini de içine alan her yaşta bireyin 
katılabileceği niteliktedir. Gelişim ve değişim ihtiyaçlarını gidermek isteyen herkes katılabilir. Okul, üniversite 
gibi örgün eğitim kurumları ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğrenme sürecine ev ve toplum yaşamını entegre 
edilebilmektedir. Yaşam boyu öğrenme; farklı paydaşların mesleki ve entelektüel gelişimleri için eğitimden 
yararlanmalarına da imkan sağlar (Günüç ve Odabaşı vd., 2002 ;312). 
 
Ki şinin ilgi ve motivasyonunun devam etmesi ile öğrenmeyi sürdürmesi, aldığı eğitimin toplumsal ve bireysel 
faydasını görmesi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Aldığı eğitimin bireye sağladığı kazanımlar yanında, 
bu kazanımların faydaya dönüşmesi gerekmektedir. 
 
 Eğitimin bireye sağladığı faydanın en çoğa çıkarılmasında ise, aşağıdaki üç faktör geçerlidir (MEB,2009; 10): 

• Alınan eğitimin bireyin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri ile uyumlu olması, 
• Eğitimden sağlanan toplumsal kazanımların, toplumsal ve bireysel faydaya dönüştürülebilme potansiyeli, 
• Bireyin eğitimi için yapılan harcamalar ve vazgeçme maliyetleri, en azından sağlanan faydaya eş değer 
olması gerekmektedir. 
 

Yaşam boyu öğrenmenin yapı taşları dörde ayrılır (Günüç ve Odabaşı vd. 2012;312): 

• Bilmek için öğrenme 
• Yapmak için öğrenme 
• Birlikte yaşam için öğrenme 
• Var olmak için öğrenmedir. 
 Yaşam boyu öğrenme de amaç,  bireyin yaşam kalitesini iyileştirmedir. Kişilere bilgi ve beceri 
kazandırmakla kendini geçekleştirme, özgüvenini artırma imkanı sunulmuş olur. 

2. Yaşam Boyu Öğrenme Gereksinimi Ve Erişim 
 
Öğrenme imkânlarının tüm ülke insanlarına eşit olarak sunulması ve sürekli bir biçimde gerçekleştirilmesi 
çağdaş toplumların temel hedeflerinden biridir. Uygulamada bu durum,  kişilerin yaşantısının her aşamasında 
kendi ilgi ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme yollarına sahip olması ile mümkündür.  Öğrenmenin içeriği, 
öğrenmeye erişim yolları ve öğrenmenin nerede gerçekleştiği, öğrenen kişiye ve bu kişinin öğrenme 
ihtiyaçlarına bağlıdır. Yaşam boyu öğrenme aynı zamanda temel becerilerin güncellenmesi yoluyla kişilere 
ikinci bir fırsat yaratabilmek ve daha ileri düzeylerde öğrenme olanakları sunmak anlamına da gelmektedir. 
Sunulan olanakların öğrenen kişiye uygun olarak düzenlenebilmesi için bu olanakları sağlayacak olan sisteminde 
açık ve esnek olması gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenme, sürekli inceleme, soruşturma ve kişinin kendi 
uzmanlık alanlarında ya da diğer ilgi alanlarında bilgi araştırması davranışıdır. (Akkoyunlu, 2008; 13).   
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Günümüz bilgi toplumlarında bağımsız bir şekilde yaşam boyu öğrenebilen bireyler yetiştirmek eğitimin temel 
hedeflerindendir. Bu sebeple zorunlu eğitim sürecinde kişilerin kişisel, toplumsal ve iş hayatında karşılaşacakları 
bilgi gereksinimini karşılayacak olan bilgiye erişebilecek ve etkin şekilde kullanılabilecek niteliklere (bilgi okur 
yazarlığına) sahip olmalarını gerektirir. 
 
 

 
 
 
Bütün yaş gruplarındaki insanların nitelikli öğrenme imkanlarına ve çeşitli öğrenme deneyimlerine eşit ve açık 
biçimde erişim sağlamalarını kolaylaştırmak, yaşam boyu öğrenmede temel esastır. Örgün eğitim kurumlarından 
yararlanamayanların eğitimine imkan sağlandığı gibi, örgün eğitim almış olanlar için iş ve mesleki bilgilerini 
geliştirmesi, yeni yöntem ve teknolojilerin öğretilmesinde fırsatlar sunulabilmektedir. Toplumun öğrenme 
ihtiyacı duyan bütün bireylerine her türlü bilgi, beceri ve niteliğin beşikten mezara kadar olan süreçte 
kazandırılması ve güncellenmesi amaçlanır. Formel eğitim alanı sınırları dışına çıkan ve her türlü in-formel 
eğitimi de kapsayan yaşam boyu öğrenme, bilgi ve yeterliliklerin bilgi toplumuna uyumuna imkan sağlar 
(Candy, 2002, Akkoyunlu, 2008;12) 
5. AB’de Yaşam Boyu Öğrenme 

Avrupa Birliğinde(AB) 1990’lı yıllardan sonra komisyon kararı ile ve projeler yoluyla eğitime özel bir önem 
verilmiş, üye ülkelerden bu kararları hayata geçirmeleri istenmiştir. Birli ğin eğitim konusunda üzerinde önemle 
durduğu bir konuda yaşam boyu öğrenmedir. 1995 yılında konuyla ilgili AB Komisyonunun  ‘Öğrenen Topluma 
Doğru’ adlı bir çalışması bulunmaktadır. 1996 yılı ise,  Komisyon Kararı ile ‘Yaşam Boyu Öğrenme Yılı’ ilan 
edilmiştir. 2000 yılında da yeni bir bildiri yayınlanmıştır.  

Genel eğitim ve mesleki eğitimin yanı sıra, eğitim ile ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir 
yaklaşımla tek programda toplayan Yaşam Boyu Öğrenme Programı (LLP, Lifelong Learning Program) yeni 
kuralları basitleştirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeni ile özel bir önem taşımaktadır. Yaşam 
Boyu Öğrenme Programı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 15.12.2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı 
kararı ile yasal dayanağa kavuşmuştur. Bu düzenlemeye göre yaşam boyu öğrenmenin amacı; 

‘Yaşam boyu öğrenme ile AB’yi ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanları 
yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek, çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak, özellikle 
dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içinde eğitim ve öğretim sistemleri 
arasında karşılıklı değişim işbirliğini ve hareketliliği güçlendirmek’ olmaktadır. (www.erasmus.sdu.edu.tr, 
15.04.2013) 

AB ülkelerinde gerek programlar (erasmus gibi) gerekse bireysel faaliyetler çerçevesinde bilgi ve deneyim 
artırmayı amaçlayan değişim yerleştirmeler gibi yaklaşımlar katılım sürecindeki ülkelere önemli katkılar 
sağlamaktadır.  

AB’de mesleki eğitim alanına yönelik olarak yürütülen Leonardo Da Vinci Programının dayanaklarında birçoğu 
yaşam boyu öğrenme ile ilgilidir. Ayrıca, bilgi toplumuna ilişkin araçları kullanarak yaşam boyu öğrenmeye 
katkı sağlamak programın önceliklerinden biridir. Yaşam boyu öğrenme daha çok istihdam, işsizlik ve okul-
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sanayi işbirliği gibi konuları kapsamaktadır. Bundan başka dışlanmışlıkla mücadele ve dil öğrenimi de amaçlar 
arasındadır. 

AB Lizbon Stratejisinin kendisi ve onun ağırlık verdiği yaşam boyu öğrenme programları, daha önce geliştirilen 
Avrupa İstihdam Stratejisinin (AİS) etkin bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde geliştirilen, araç niteliği taşıyan 
bir uzantısıdır. Dünyadaki değişim ve gelişmelerle birlikte istihdam sorunuyla ilgili olarak birçok değişimler 
ortaya çıkmaktadır. İşgücü piyasasında yaşanan istikrarsızlık, ulusal ve uluslararası düzeyde işgücü 
hareketliliğinin yoğunlaşması ve hepsinden önemlisi yeni bilgisayar teknolojilerinin körüklediği teknolojik 
devrimin meydana getirdiği gelişme ve değişmelerden faydalanmak ve bunların ortaya çıkardığı sorunlarla baş 
edebilmek için hayat boyu öğrenme yaklaşımı, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında giderek daha 
büyük bir önem kazanmaktadır. (MEB, 2009; 4). 

6. Türkiye Açısından Yaşam Boyu Öğrenme  

Milli E ğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Vizyonunda, yaşam boyu öğrenmenin amaçları 
aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: 

Farklı öğretim ve yaş düzeylerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo- kültürel gelişmelerini 
sağalmak amacıyla, bilgi, beceri ve yeterliliklerini sağlamak için öğrenmeye erişimlerini kolaylaştırmak ve 
sonuçta öğrenen bireylerden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir.  

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıya dönüşmeye başlaması 
nedeni ile mesleki yeterliliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve 
programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.  

Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet 
gösteren meslekler saptanarak gruplara ayrılıp, ihtiyaç duyulan mesleklerin ve mesleki yeterliliklerin anketlerle 
yeniden belirlenmesi gerekmektedir. (www.hbogm.meb.gov.tr) 

Lizbon 2010 Eğitim Öğretim Hedefleri arasında AB ülkelerindeki 25-64 yaş arası nüfusun (yetişkinlerin) en az 
%12.5’nin yaşam boyu eğitime katılmalarının sağlanması yer almaktadır. Türkiye’de yaşam boyu eğitim 
faaliyeti kamu-özel birçok kurum ve kuruluş tarafından yürütüldüğü halde, ülke genelinde yürütülen eğitim 
faaliyetleri ile ilgili yeterli, güvenilir ve güncel veri elde edilememektedir. Sadece TC Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından gerçekleştilen faaliyetleri kapsayan iki binli yılların ilk dönemine ait Türkiye’de yaşam boyu eğitim 
oranları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır, aslında bu oranların daha büyük olacağı kesindir.  

Tablo:1. AB Ülkeleri ile Türkiye’de Yaşam Boyu Öğrenmeye Katılım (%) 

 Erkek Kadın 

 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 

AB-25 7,2 7,2 8,5 9,4 10,1 8,4 8,5 10,0 11,1 11,9 

AB-15 7,7 7,8 9,1 10,3 11,1 8,9 9,1 10,8 12,0 13,0 

TÜRKİYE 0,7 0,6 0,7 0,9 1,4 1,3 1,2 1,6 1,6 2,6 

 Kaynak: Statistical Portrait of European Union-2007-European Comission 

 

Tablo:2. Yıllar İtibariyle Türkiye’de Öğretim Kademelerine göre Net Okullaşma Oranları 

Yıllar İlköğretim Orta Ö ğretim Yükseköğretim 

2003-2004 90,2 53,4 15,3 

2004-2005 89,7 54,9 16,6 

2005-2006 89,8 56,6 18,9 
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2006-2007 90,1 56,5 20,1 

2007-2008 97,4 58,5 21,0 

2008-2009 96,5 58,5  

Kaynak: MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. 2008-2009 

Bu hedefler, ülkemizin eğitim ve öğretim hedefleri ile örtüşmektedir. Bu programa (LLP) Türkiye 01 Ocak 2007 
itibariyle ‘tam üye’ olarak katılmıştır. Ayrıca bu yeni dönemde tüm kurum ve kuruluşların yoğun talebini tam ve 
daha iyi karşılamak üzere 2007-20013 bütçe dönemlerinde programların bütçeleri %70 oranında artırılması 
planlanmaktadır  

Yaşam Boyu Öğrenme Programı; 

• İlk ve orta dereceli öğrencilerimizden yetişkinlere,  
• Mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, 
• Temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde 
gelişme imkanları ve karşılıksız mali katkı sağlayacaktır. (bkz.www.ua.gov.tr) 
 

7. Kırgızistan’ın Ekonomik Durumu, Nüfus Yapısı Ve İstihdam 

7.1.Ekonomik Durum. 

Kırgızistan Türkiye’nin ¼ büyüklüğünde (198.500 km2) küçük bir ülkedir. Yüksek Tanrı ve Altay sıradağları 
ülkeyi ikiye ayırmaktadır. Ülkenin % 4,2’si buzullarla ve %6’sı ormanlarla kaplıdır. Ekilebilir alanların payı ise, 
%7gibi küçük bir orandır. Orta Asya’nın su kaynakları bakımından zengin bir ülkesidir. Yüksek dağlardaki 
kaynak ve buzullardan beslenen nehirler, ülkeye ciddi bir hidroelektrik enerjisi imkanı sağlamaktadır. Yıllık 
55.000 Giga kw/saat elektrik enerjisi potansiyeline sahip olduğu tahmin edilmektedir. 

Kırgızistan bağımsızlık ertesinde başta ekonomi ve dış ticaret politikalarını hızla liberalleştiren bir eski 
Sovyetler Birliği ülkesi olarak, başta IMF, Dünya Bankası olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü(WTO) ve diğer 
küresel ve bölgesel uluslararası birçok kuruluşa üyelik gerçekleştirmiştir. Rusya, Belarus ve Kazakistan’ın 
oluşturduğu (Avrasya) gümrük birliği oluşumu ile de üyelik görüşmelerini sürdürmektedir.(Karluk,2011; 48) 

Kırgızistan ekonomisinde tarım sektörü ağırlıklı bir öneme sahiptir. Ülkenin arazi yapısında, ekilebilir alanlar 
(%7) gibi çok az yer kaplamakta olup, bu nedenle hayvancılık yaygındır. 2010 yılında ülkede üretilen hasılada 
tarımsal pay %18,5’dir. Tarımsal üretimin %55’i aile işletmelerinde gerçeşleştirilmektedir. 

Elektrik enerjisi üretimi Kırgızistan’da temel endüstrilerden biridir.Elektrik enerjisi hidrolik elekrik 
santrallerinden sağlanmakta ve düşük fiyatlardan tüketiciye sunulmaktadır.Bilinen petrol ve doğalgaz rezervleri 
sınırlı kalmaktadır, yurtiçi talebin %88’i yurt dışından karşılanmaktadır.Rezervleri büyük olamasına rağmen 
kömür üretimi de yetersizdir. 

İmalat sanayinin ulusal gelir içindeki payı %15,7’dir. Sanayi üretiminin%80’i İmalat Sektörü kaynaklıdır.İmalat 
sanayi üretiminde en önemli pay gıda işleme  sanayisine aittir ve  en çok yabancı yatırım  çeken alandır. 

Kırgızistan’da 2010 yılında ulusal gelirin %45,9’u hizmetler sektöründe oluşturulmaktadır. Otomobil tücareti ve 
tamir  bakım -onarım (%16,1) ile iletişim ve ulaştırma (%9,1) önemli hizmet alt sektörlerindendir. Kırgızistan’da 
özel işletmelerin ağırlığı giderek artmakatdır.25 bini aşan şirket sayısında devlet şirketlerinin payı %13’lerde 
kalmaktadır. 

Kırgızistan büyük ölçüde bölge ülkeleri ile ticaret yapmaktadır. Kırgızistan’ın ithalatın da ilk sıralarda yer alan 
ülkeler: Rusya (%34), Çin (%22) ve Kazakisatan (%12,5)dir. Ülkenin ithalatında Bağımsız Devletler Topluıuğu( 
BDT) ülkelerinin payı %56,5’dir. Yine BDT ülkeleri, Kırgızistan’ın ihracatında önemli bir paya sahip ülkelerdir. 
(%36) . Ülkenin ihracatında başta gelen ülkeler olarak, İsviçre (%19), B.Arap Emirlikleri (%14,9) ve Rusya 
(%12,7) ilk sıaralardaki ülkelerdir. En önemli ihracat kalemi altındır ve ülkenin ihracat gelirlerinin % 37’sini  
oluşturmaktadır. İthal kalemlerinin başında ise benzin ve kerosin gibi minaral ürünleri ithali gelmektedir. 

Önemli bir büyüklükte  dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Günümüzde dış ticaret hacmi, 5,5-6 milyar dolar 
arasında değişmektedir. İkibinli yılların ikinci yarısının başlarından itibaren ihracatın ithalatı karşılama oranı 
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%40 ile % 60 oranları arasında yıllara göre farklılaşmaktadır. Yurt dışı işçi gelirleri ve turizm gelirleri  ile 
ödemeler bilançosu dengelenmeye  çalışılmaktadır. 

Başta eski Sovyetler Birliği ülkeleri olmak üzere (yıdan yıla değişiklik göstermekle beraber) 400 ile 500 bin kişi 
yurtdışında çalışmaktadır. Bu Kırgız vatandaşı kişilerin yıllık ortalama olarak transfer ettikleri gelirler 1,500-
1,800 milyon dolar arasında değişmektedir (İGEME,2011;35). 

1995 yılından günümüze kadar geçen zamanda Kırgızistan’a gelen doğrudan yabancı sermaye ve yatırımları 4 
milyarı aşmıştır. Bunun %32,3’ü BDT ülkelerine aittir. Dış borçları 3 milyar dolara yaklaşmıştır. Dünya Bankası  
sınıflandırmasına göre ‘Çok Borçlu ve Yoksul ’ 40 gelişme  yolunda ülke arasındadir. Dış borç yükü Paris 
Kulubü çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Ülkede ¾’ü yabancı sermayeli olmak üzere  yirminin üzerinde 
banka bulunmaktadır. Bunlarda bankacılık  hizmetlerinde derinleşmemişlerdir. (DEİK,2011; 12) 

7.2. Eğitim Durumu ve Mesleki Eğitim 

Kırgızistan nüfusunun okuma yazma oranı oldukça yüksektir (%98,7).  Halkın %75,3’ü orta öğretim ve % 23’ü 
yükseköğretim mezunudur.  Eğitim hizmeti devlet  tarafından gerçekleştirilmektedir. 1992 yılında  yürürlüğe 
giren bir kanun ile de özel okul ve üniversitelere izin verilmiştir. Ülke genelinde 60 civarında üniversite, 1800 
‘ün üzerinde orta dereceli okul ve 50 civarında teknik lise bulunmaktadır.Değişime uğramakla beraber ülkede 
meslek eğitimi geleneği ve meslek okullar, Sovyetler Birliği dönemine dayanır.Bu dönemden kalan sayıları 
113’e ulaşan meslek eğitim merkezleri pazar ekonomisi şartlarına uyum sağlamaya çalışmaktadır. 

Manas Üniversitesi İİBF tarafından gerçekleştirilen anket( proje) çalışması; piyasa ekonomisi şartlarında öne 
çıkan hizmet sektörleri alanındaki işlere ait meslek eğitimi verilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

7.3.Nüfus Yapısı ve İstihdam 

Kırgızistan’ın nufusu 5,5 milyonu aşkın olup yıllık nüfus artış hızı 1,3’tür. Toplam nüfusun % 49,4’ü erkek ve % 
50,6’sı ise kadınlardan oluşmaktadır. Nüfusun yaşlar itibariyle dağılımı ise, % 34’ü 15 yaşın  altındaki çocuklar 
ve %6’lık bir kısmı 65 yaşın üstündeki yaşlılardır. Geriye kalan % 60’lık büyük bir oran aktif nüfus payıdır. 
Ülke nüfusunun kırsal ve kent ayırımına bakıldığında kırsal ağırlıklı olduğu görülmektedir.%64 oranında bir 
nüfus kırsalda yaşamaktadir. Kırgızistan’da ortalama nüfus yoğunluğu ise 29 kişi/km2’dir.(İGEME,2011;34) 

Kırgızistan’da 2 milyonu aşan işgücünün %32,4’ü tarım,%39,5’i hizmetler ve % 12,5‘i sanayi sektöründe 
istihdam edilmektedir.  Kayıtlı işsizlik oranı %8,4 olup, kadın işsizlerin payı ise % 52,7 dir. OECD verilerine 
göre 2006 yılı için genç(15-24 yaş arası) işsizlik oranı %14.6’dır(Eyretli,2012;4).Kırsal kesinde uzun dönemli 
işsizlik oranı % 70’lere ulaşmaktadır.2008 Küresel Finans Krizine bağlı olarak artan işsizlik ve reel gelir düşüşü 
ülkede yoksulluğu yaygınlaştırmışdır. (Karluk,2011;51). Yoksulluk sınırı altında yaşayamların oranı %40 
civarındadır (Manavoğulları,2009).  Kırgızistan’da iş gücü piyasası aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo:3. Kırgızistan’da İş Gücü Piyasası 

İş Gücü                                           Bin Kişi           

Toplam Çalışabilir Nüfus                2.380 

Çalışan  Nüfus                                 2.184 

İşsiz                                                     196 

Kaynak: Asian Development  Bank;       

8. İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), yaygın eğitim ilkeleriyle 
gerçekleştirilen bir “yetişkin eğitimi organizasyonu” dur. 

1996 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 
İSMEK’ ten geçen 17 yıl içinde eğitim alan kursiyer sayısı 1 milyon 600 bine ulaşmıştır. İSMEK’e şimdiye 
kadar toplam kursiyer başvurusu ise 2 milyon 500 bin’i bulmuştur(Doğan,2012;2). 

Tablo:4. Geçen 17 yıl içinde mezun edilen kursiyer sayısının yıllara göre dağılımı: 
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Kurs Dönemleri Mezun Sayısı  Kurs Dönemleri Mezun Sayısı 

1996-1997 141  2005-2006 120.014 

1997-1998 4.956  2006-2007 155.000 

1998-199 6.265  2007-2008 199.325 

1999-2000 8.700  2008-2009 230.000 

2000-2001 2.521  2009-2010 175. 000 

2001-2002 11.000  2010-2011 191.000 

2002-2002 15.000  2011-2012 216.500 

2003-2004 18.800  2012-2013 225.000 

2004-2005 40.000  TOPLAM 1.600.000 

  Kaynak: İSMEK-2013 

17 yıldan bu yana İstanbullulara ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri veren İSMEK, İstanbulluların, genel eğitim 
ihtiyaçlarına cevap vererek kişisel birikimlerini yükseltmek, onları pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici 
olmalarını sağlamak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam edilebilirliklerini artırmak, gelir elde 
etmelerine katkıda bulunmak, kentsel, kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak, kent kültürü ve 
metropolde yaşama konusunda donanımlı hale gelmelerine yardımcı olmak, işgücü piyasasının ihtiyacı olan 
kalifiye ara elemanları yetiştirerek ekonomiye katkıda bulunmak vb. amaçlarla kurulmuştur. 

7.1. İSMEK, Büyük Bir “Halk Üniversitesi”  

Halen İstanbul’un 38 ilçesinde faaliyet gösteren 233 kurs merkezinde, 29 ana alan altında 218 branşta veren 
İSMEK, adeta bir “halk üniversitesi”gibi faaliyet göstermektedir. 
 

İSMEK bünyesinde yer alan; 2337’si usta öğretici (1049 tam zamanlı ve 1288yar zamanlı), 290 kurs idarecisi 
toplam 3471 personel ile hizmet vermektedir. 

Mesleki teknik eğitimden geleneksel sanatlara, müzik eğitiminden çeşitli spor faaliyetlerine kadar pek çok 
branşta İstanbulluların yoğun ilgisini gören İSMEK kurslarında, alanında tecrübe sahibi iki bini aşkın usta 
öğretici eğitim vermektedir. 
 
Sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra eğitim sürecini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki hizmetleri de 
İSMEK’in önemli faaliyetlerindendir. Ücretsiz verilen bu hizmetler; sergi ve fuarlar, seminerler, yayınlar, kur-
siyer eserleri satışı, yarışmalar, atölyelerdir. İSMEK’in temel faaliyet alanı olan eğitimlerin dışındaki bu tür ça-
lışmalar da yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilir. 
 
Yetişkin eğitimi alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken İSMEK,  ücretsiz sanat ve meslek 
eğitimlerinin yanı sıra İstanbullulara ileri düzeyde mesleki eğitim ve uygulama fırsatı da sunmaktadır. 
Toplumun farklı kesimlerine çok geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veren İSMEK, Bahçelievler Yenibosna 
Kurs Merkezi, Şişli Mecidiyeköy Mesleki Uzmanlık Merkezi ve Gaziosmanpaşa Mesleki Uzmanlık 
Merkezi’nde, 4 ayrı uzmanlık alanında ileri düzeyde mesleki eğitimler vermektedir. Eğitimleriyle nitelikli iş 
gücüne katkıda bulunmayı ve kursiyerlerine meslek edindirmeyi hedefleyen İSMEK’in ileri düzeyde mesleki 
eğitim ve uygulama fırsatı sunduğu alanlar şöyle: “Giyim ve Üretim Teknolojisi”, “Güzellik ve Saç Bakımı”, 
“Bili şim Teknolojileri”, “Yiyecek İçecek Hazırlama”. 

7.2. Yasal Dayanakları Ve Müfredatı 

İSMEK, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve 
sorumlulukları başlıklı 7/v maddesinde belirtilen: 
“Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve 
çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler 
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kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken 
üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” 
hükmü ile, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim 
vermektedir. 5393 sayılı belediyeler kanunu ve Eğitim Müdürlüğü’nün yönetmeliği çerçevesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği’nin (İl Halk Eğitim Başkanlığı) imzaladıkları protokol çerçevesinde 
eğitimler sürdürülmektedir. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir. 

7.3. Eğitim Şartları, Süresi Ve Sertifika 

Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her İstanbullu İSMEK kursiyeri olabilmektedir.Buna göre İSMEK’te 
kursiyer alt yaş sınırı 16’dır, üst yaş sınırı ise yoktur. 

Kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılmakta, dersler Ekim ayında başlamaktadır.Eğitim dönemi Haziran ayında sona 
ermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (M.E.B.) belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 buçuk aydan 10 aya 
kadar süren eğitimlerin yanı sıra bası branşlarda tekâmül kursları verilmektedir. Branşın kredisini dolduran 
kursiyerlere M.E.B. onaylı kurs bitirme sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen 
kursiyerlere ise kurs katılım belgesi verilmektedir. İSMEK’in vermiş olduğu M.E.B. onaylı kurs bitirme 
belgeleri tüm Türkiye genelinde geçerlidir. 

7.4. Eğitim Metodu  

Uygulamalı eğitim metoduna dayanan İSMEK, öğretmenleri, kursiyerleri ve çalışanlarına verilen desteğin 
sürekliliğini esas alarak kursiyerlerin içinde yaşadığı eğitim ortamında tanışma, kaynaşma, dayanışma ve 
işbirliğini güçlendirmeye yönelik, insan merkezli bir eğitim programıdır. 

7.5. Yönetim Şekli Ve Eğitim İlkeleri 

İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İSMEK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen ilkelerle eğitimlerini sürdürür. 
Bu ilkeleri maddeler halinde şu şekilde sunabiliriz:  
• Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel 
önlemler alınır. 
• İhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir. 
Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir. 
Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde; eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri 
dikkate alınır. 
• Yenilik ve gelişmeye açıklık: Programlar; öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir. 
• Gönüllülük:  Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır. 
 
 

7.6. Hedef Kitlesi  

İSMEK’in hedef kitlesi, özellikle sosyal alanı kısıtlı, sadece tüketici konumunda bulunan İstanbul halkıdır. 
İSMEK modelinin ana hedef kitlesi belirtildiği üzere ev kadınları, genç kızlar ve meslek sahibi olamamış, 
kendini geliştirmek isteyen erkeklerdir. Bu kitle genel olarak vaktinin çoğunu evinde geçiren, sosyal çevresi 
akraba ve komşularıyla sınırlı olan ve tüketici konumunda bulunan bir kitledir. 

Ki şilerin içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkaran, geliştirmesine yardımcı olarak özgüven aşılayan, üretici 
konuma getiren, rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran, sosyal bir çevre edinmesini ve dostluklar kurmasını 
sağlayan, geleceğe umutla bakan fertler yetiştirmeyi ilke edinen ve büyük anlamda başarı sağlayan İSMEK 
kursları, birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır. Eğitimlere katılan gruplar, İstanbul’un 
kozmopolit yapısının küçük bir modeli şeklindedir. İstanbul’un şehir merkezlerinden varoşlara kadar uzanan bu 
kurslarda binlerce insan eğitim hizmeti almaktadır. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve değerler alışverişi en üst 
şekilde gerçekleşmektedir. 

Ayrıca okuma yazma bilmeyenler, örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar, herhangi bir 
örgün eğitimi tamamlamış olanlar, yaşlı ve emekliler, işsizler, özel ve kamu kurumlarında çalışanlar İSMEK’in 
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genel hedef kitlesidir.İSMEK, özürlüler, mahkûmlar, yaşlılar gibi aktif yaşamın durağan platformundaki 
bireylere ulaşmaktadır. 

İSMEK kursiyerlerinin yüzde 79’u bayanlardan, 21’i de erkeklerden oluşmaktadır.Bayanlar başta el sanatları 
olmak üzere daha çok güzel sanatları tercih ederken, erkekler ise daha çok İngilizce, bilgisayar, spor gibi 
branşlara yönelmektedirler. 

7.7. İsmek’in Amaçları 

• İstanbulluların;  genel eğitim ihtiyacına cevap vermek 
• Mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirerek meslek ve beceri sahibi olmalarını sağlamak 
• Endüstrileşmenin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştirerek ülke sanayinin gelişmesine katkıda 
bulunmak 
• Kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı canlandırmak 
• Kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak 
• Bireyleri pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılmak 
• Kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak 
• Kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlı hale getirmek 

7.8. Eğitim Verilen Bran şlar 
 
İstanbullulara el sanatlarından mesleki ve teknik eğitimlere, bilgisayardan dil eğitimlerine, müzikten spor eği-
timlerine ve sosyo-kültürel eğitimlere kadar çok geniş bir yelpazede eğitimler sunmaktadır. Ücretsiz İSMEK 
eğitimleri; her yaştan, meslekten ve gelir grubundan kişiye hitap etmektedir. İstanbul’un şehir merkezlerinden 
kenar mahallelerine kadar uzanan bu kurslarda 16-90 yaş arası binlerce insan eğitim hizmeti alırken, bu eğitimler 
kursiyerlere sosyal ve kültürel paylaşım imkânı da sağlamaktadır. 
 
İSMEK, 2012-2013 eğitim döneminde branş sayısını 218’e yükselmiştir. Toplam 218 branş, 29 ana alanda 
toplanmıştır. Bu ana alanlar şöyle sıralanmaktadır:  
 
Ahşap Teknolojisi, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, 
El Sanatları Teknolojisi, Gazetecilik, Giyim ve Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım 
Hizmetleri, Halkla İli şkiler ve Organizasyon, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hukuk, Kişisel Gelişim, Konaklama ve 
Seyahat Hizmetleri, Kuyumculuk Teknolojisi, Matbaa, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, 
Pazarlama ve Perakende,  Radyo- Televizyon, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, Spor, Yabancı Diller, 
Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Aile ve Tüketici Bilimleri, Havacılık. 
 

İSMEK, ücretsiz eğitimlerinin yanı sıra sergileri, seminerleri, konferansları, fuarları ve yayınları ile İstanbul’un 
kültürel dokusuna önemli katkılarda bulunmaktadır. 

7.9. İstihdam Rehberliği  

İSMEK kursiyerlerine verdiği eğitimlerle onların istihdam edilebilirliklerini artırmaya  çalışmaktadır. 
Eğitimlerinin ardından kursiyerlerinin iş gücü piyasasında istihdamları konusunda çeşitli yönlendirmelerde 
bulunmaktadır. 

2006 – 2007 Eğitim döneminde İstihdam Rehberliği Birimi faaliyete başlamıştır.İstihdam Rehberliği çeşitli 
kurum ve kuruluşlarla ve sektör temsilcileriyle irtibata geçip, onların talep ettiği kalifiye eleman ihtiyacını da 
karşılamayı hedeflemektedir. 

İSMEK kursiyeri hangi branşta eğitim alıyorsa, o branşla ilgili sektörde iş imkânı bulabilmektedir. 
Kursiyerlerimiz sertifikalarını alıp tecrübe kazanarak yetişkin eğitimi kurumlarında usta öğretici olarak görev 
almaktadırlar. 

7.10. İsmek’in Üretim Ve Ürün Satışının Boyutları 

İSMEK’te kursiyerlerimiz ürettikleri ürünleri yakın çevrelerine, sektörle ilgili firmalara, çeşitli kurum ve 
kuruluşlara satarak gelir elde etmektedirler.Ayrıca kursiyerlerimiz, İSMEK Satış Merkezleri’nde, yerel-genel, 
ulusal ve uluslar arası sergilerde, AVM sergilerinde ürünlerini satarak gelir elde etmekte, aile bütçesine katkıda 
bulunmaktadırlar. İSMEK’te üretilen ürünlerin farklı boyutları bulunmaktadır (Fidan,2012): 
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• Kendine Üretim:  Takılar, süs eşyaları, kıyafetler, küçük ev mobilyaları, mefruşatlar… 
• Çevreye Üretim: Akraba, arkadaş, komşu ve yakın çevreye yönelik hediyelik eşyalar… 
• Çeyize Katkı: Özellikle genç kızlar çeyizlerinin önemli bir kısmını aldıkları eğitimle 
hazırlayabilmektedirler. 
• Dönüşüm: Kullanılan veya atılacak eski eşyaların değişik el sanatı teknikleriyle yeniden kullanıma 
sokulması. 
• Değer Katma: Çok basit bazı obje ve parçaların ufak işlemlerle çok değerli bir ürüne dönüştürülmesi. 

KOSGEB, İBB-İSMEK işbirliğinde 2011 yılında başlayan girişimcilik eğitimlerine bugüne kadar 2387 kişi 
katılmış, 1888 kişi sertifika almaya hak kazanmış, 39 kişi projesini sunmuş, 18 kişinin projesi kurulda olup, 24 
kişinin projesi onaylanmış, 15 kişi  ise hibesini almıştır. 

Proje kapsamında 60 saat uygulamalı girişimcilik eğitim verilmekte, iş dosyası onaylanan kursiyerlere 30 bin 
TL’si geri ödemesiz toplam 100 bin TL’ye varan  faizsiz kredi verilmektedir. Bu kredi faizsiz olup, iki yıl 
ödemesiz, 4 yıl vadelidir. KOSGEB ile bu işbirliği çalışmalarımız devam etmektedir. 

7.11. Dezavantajlı Gruplara Eğitimler  

İSMEK, toplumun hemen her kesimine yönelik verdiği eğitimlerinin yanı sıra, toplumun dezavantajlı 
kesimlerine yönelik de pek çok branşta eğitimler vermektedir.Kurumlar ile yaptığı eğitim işbirlikleri 
kapsamında; 4 Hastane ve rehabilitasyon merkezinde, 7 Cezaevinde, 2 Huzurevinde tedavi gören hastalara, 
tutuklulara ve yaşlılara kursiyerlerinin ilgi alanı ve şartlarına uygun olarak eğitimler vermektedir. 

İSMEK, bu işbirliklerinin dışında kendi bünyesinde 3 Engelliler Eğitim Merkezi açarak buralarda, işitme, 
görme, zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşlarımıza bilgisayardan okuma yazmaya, el sanatlarından yabancı dile 
pek çok branşta eğitim vermektedir. 

7.12. Seminerler ve Defileler 

İSMEK kursiyerlere ve halkın geneline yönelik seminerler de düzenlemektedir. Bugüne kadar, İstanbul’un farklı 
semtlerinde halka açık olarak düzenlenen seminerlere şimdiye kadar yaklaşık 370 bin kişi katılmıştır. Avrupa 
Birli ği, Demokrasi, İnsan Hakları, İlkyardım, Sağğlıklı Beslenme, Kanserde Erken Tanı, Anne ve Çocuk Sağlığı, 
Aile İçi İletişim, Ruh Sağlığı ve Depresyon, Ev ve İş Kazalarında İlkyardım, Cilt Bakımı ve Estetik, Organ 
Bağışı, Finansal Okur Yazarlık gibi konular başlica seminer konuları olmuştur. 

Bundan başka İSMEK, verdiği eğitimlerin yanı sıra giyim alanında eğitim verdiği kursiyerlerin ve usta 
öğreticilerin hazırladığı tasarımları, düzenlediği defilelerde sergilemekteve moda sektörü ile bulştumaaktadır. 

Aşağıdaki tablo:5’te kursiyerlerin başvuru nedenleri, tablo:6’da gösterilmektedir.Tabloda birkaç noktaya dikkat 
çekmek gerekmektedir. Erkeklerde toplamda birinci tercih nedeni kendini geliştirmek, ikinci sırada boş vakitleri 
değerlendirmek, üçüncü sırada yeni bir meslek edinmek, mesleğini geliştirmek ise, dördüncü sırada yer alan 
tercih nedeni olmaktadır. Bayanlarda da ilk üç tercih nedeni benzer biçimde sıalanmaktadır.Bayanlarda 
dördüncü sıradaki neden meslegini geliştirmek olmaktadır.Toplam sayıda bayan kursiyerlerin sayısı erkeklerin 
sayısını üç katını aşmaktadır.Bu gösterge İSMEK başlangıçtaki hedeflere uygun bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürdüğünü göstermektedir. 

 

 Tablo 5: Cinsiyet Durumlarına Göre Tercih Nedenleri 

 
Tercih Sebebi Cinsi

yet 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Toplam 

Aile bütçesine katkı sağlamak Bay 130 592 865 524 381 271 281 271 3.315 

Arkadaş ve çevre edinmek Bay 174 416 445 831 664 557 402 367 3.856 

Bir sanat ve meslek branşında 
öğrenim görmek 

Bay 1.156 3.456 3.904 3.119 2.933 2.763 2.885 3.070 23.286 
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Boş vakitleri değerlendirmek Bay 1.598 8.320 11.29
2 

15.63
5 

14.79
0 

12.429 13.81
3 

7.128 85.005 

İş/Atölye kurmak Bay 79 157 196 332 202 158 214 369 1.707 

Kendimi Geliştirmek Bay 12.13
4 

11.30
6 

14.55
2 

19.11
6 

17.86
5 

17.041 18.95
2 

16.664 127.630 

Mesleğimde İlerlemek Bay 1.714 2.489 3.648 5.324 4.302 4.194 4.311 4.572 30.554 

Yeni bir meslek edinmek Bay 2.122 5.941 6.776 7.205 6.573 6.271 6.221 6.772 47.881 

Toplam   19.10
7 

32.67
7 

41.67
8 

52.08
6 

47.71
0 

43.684 47.07
9 

39.213 323.234 

 

 

 

Tercih Sebebi 

 

 

Cinsi
yet 

 

 

2005-
2006 

 

 

2006-
2007 

 

 

2007-
2008 

 

 

2008-
2009 

 

 

2009-
2010 

 

 

2010-
2011 

 

 

2011-
2012 

 

 

2012-
2013 

 

 

Toplam 

           Aile bütçesine katkı sağlamak Baya
n 

2.518 6.046 5.970 4.596 3.565 3.261 3.468 3.387 32.811 

Arkadaş ve çevre edinmek Baya
n 

1008 2463 2181 3160 2887 3145 2722 1656 19.222 

Bir sanat ve meslek branşında 
öğrenim görmek 

Baya
n 

9.747 16.39
5 

16.07
5 

13.02
4 

11.16
2 

11.106 11.13
4 

11.921 100.564 

Boş vakitleri değerlendirmek Baya
n 

1228
1 

3497
5 

4194
9 

5061
3 

4165
6 

43619 4615
9 

35853 307.105 

İş/Atölye kurmak Baya
n 

955 1110 1045 1608 1056 1057 1180 1.236 9.247 

Kendimi Geliştirmek Baya
n 

5488
4 

4118
0 

5061
0 

6442
5 

5634
1 

55489 6410
7 

63985 451.021 

Mesleğimde İlerlemek Baya
n 

6.175 6.597 8.575 12.68
9 

10.72
4 

11.294 12.07
6 

12.417 80.547 

Yeni bir meslek edinmek Baya
n 

15.57
5 

30.63
3 

31.23
7 

30.78
6 

26.95
8 

26.903 28.46
2 

29.275 219.829 

Toplam   103.1
43 

139.3
99 

157.6
42 

180.9
01 

154.3
49 

155.87
4 

169.3
08 

159.73
0 

1.220.346 

 

Kaynak: İSMEK, 2013 

 

 

Tablo 6: İSMEK Kursiyerleri İstatistik Bilgileri 
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Cinsiyet 2005-2006 2006-2007 

2007-
2008 

2008-2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Toplam 

Bay 19.107 32.677 41.678 52.086 47.710 43.684 47.079 49.388 333.409 

Bayan 103.143 139.399 157.642 180.901 154.349 155.874 169.308 175.569 1.236.185 

Toplam 122.250 172.076 199.320 232.987 202.059 199.558 216.387 224.957 1.569.594 

 

          

Medeni 
Durum  

2005-2006 2006-2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Toplam 

Bekar 66.604 79.943 92.137 107.153 107.615 104.639 110.664 113.964 782.719 

Dul 2.171 1.202 840 798 0 0 0 0 5.011 

Evli 53.475 90.931 106.343 125.036 94.444 94.919 105.723 110.993 781.864 

Toplam 122.250 172.076 199.320 232.987 202.059 199.558 216.387 224.957 1.569.594 

 

 

Uyruk  2005-2006 2006-2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Toplam 

TC 121.886 171.476 198.594 232.088 201.097 198.666 215.626 224.839 1.564.272 

Yabancı 364 600 726 899 962 892 761 118 5.322 

Toplam 122.250 172.076 199.320 232.987 202.059 199.558 216.387 224.957 1.569.594 

Kaynak: İSMEK, 2013. 

 

8. Sonuç 
Günümüzde gelişmiş ve gelişme yolunda olan birçok ülke, bilgi toplumuna uyum sağlamaya çalışmakta ve bu 
uyumun sürdürülebilirliği gereğini de kabul etmektedir.  Bilgi okur- yazarlığı ile yaşam boyu eğitim ve öğrenme, 
bilgi toplumu düzeyine top yekün ulaşma ve bu düzeyde tutunabilmede temel araçlardan biri haline gelmiştir. 
Nitekim AB Ülkeleri, topluluk ve üst düzey organları yaşam boyu öğrenmeyi, bilgi toplumuna ulaşmanın temel 
araçlarından biri olarak görmekte ve bu hedefe ulaşabilmek için 1990’lı yıllardan itibaren çeşitli tarihlerde aldığı 
kararlar ile sürece katkı yapmıştır. AB’de 1996 yılı, yaşam boyu öğrenme yılı ilan edilmiştir. 

AB, Erasmus ve diğer hareketlilik programları ile topluluk ülkelerini ve topluluğun ileri toplum olma özelliğini 
geliştirerek sürdürme amacındadır. Hatta, Lizbon Stratejisinin hedeflerinden biri; 2010 yılında 25-64 yaşları 
arasındaki nüfusun en azından %12.5’ini oluşturan kısmını yaşam boyu eğitim programlarına tabi tutmak 
olmaktadır 

Türkiye’ye gelindiğinde, kuruluşundan bu güne TC. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Müdürlükleri 
tarafından meslek edindirme ve hobi geliştirme niteliği taşıyan kurslar düzenlenmekte ve kursiyerlere katılım 
veya başarı belgesi verilmektedir. Bu tür eğitimlerde yeni ihtiyaçlar doğdukça kervana belediyelerin, İş-Kur’un, 
üniversitelerin, özel kuruluşlar ve  dershanelerin de katılımları ile yaygınlaşmıştır. Günümüzde, bu tür eğitim 
faaliyetleri ve katkı veren kuruluşlar yeniden değerlendirilip yeni şartlarda yapılandırma yoluna gidilmiştir. 

İSMEK’de 1990’lı yılların başlarında dezavantajlı kesim ve grupları büyükşehir kültürüne katmak, kültürel 
farklılıkları azaltmak, aile bütçesine katkı sağlamak, meslek edindirmek, mesleğini geliştirmek vb. amaçlarla 
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eğitim faaliyetlerine başlamış iken, bugün faaliyetlerini, Türk toplumunun bilgi toplumuna ulaşması yolundaki 
gayretlere katkı verme amacına yönelmiştir. Son yıla gelinceye kadar, çeşitli branşlarda İstanbul’un semtlerdeki 
merkezleri aracılığı ile 1.220.346 bayan  ve 323 234 erkek  kursiyerle eğitim faaliyeti gerçekleştirmiştir. 

Kurum, İslam Konferansı Teşkilatının bir kuruluşu olan SESTRIC, (The Statistikal Economic And Social 
Research and Training for Islamic Countries) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmakta faaliyetlerini 
yaygınlaştırmaktadır. Eğitim hizmetlerini diğer özel ve kamu kuruluşlarına vermekte, İSMEK, kendisi daha çok 
koordinasyon görevini üstlenmektedir. Böylece; birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşun imkanlarından 
da yararlanarak yaşam boyu eğitim hizmetini etkin bir şekilde yerine getirme gayretini sürdürmektedir.  

Kırgızistan, bağımsızlık ertesinde piyasa ekonomisine geçiş sürecine girmiş ve bu kapsamda birçok düzenleme 
gerçekleştirmiş olup uygulamalarını sürdürmektedir. Genç ve aktif nüfusu için küresel şartlarla uyumlu bir 
yaşam boyu öğrenme modelini oluşturması gerekmektedir. Çünkü, 

• Piyasa ekonomisine adapte olmaya çalışan kişi ve kişilere, tasarladıkları işleri kurabilmeleri için gerekli 
teknik bilgi ve becerilerin kazandırılması,  
• Özellikle gençlerin ve aktif nüfus kesimlerinin yurt içi ve yurt dışında istihdam edilebilmeleri için 
gerekli bilgi ve becerilerle donatılması gerekmektedir. 
• Yetersiz gelire sahip kesimlerin bütçelerine katkı sağlayabilmeleri amacı ile mesleki teknik bilgi ve 
beceriler kazandırılarak evde ve boş zamanlarında gerçekleştirebilecekleri el işleri ile  üreten vatandaşlar 
olmalarını sağlamak da bu tür eğitimin önde gelen amaçlarındandır.  
Kısaca, bir kısım vatandaşların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap vererek, kişisel birikimlerini yükseltmek, onları 
pasif tüketici olmaktan çıkartıp aktif üretici olmalarını sağlamak, mesleki ve sanatsal bilgilerini artırmak, gelir 
elde etmelerine katkıda bulunmak, kent kültürü ve metropolde yaşam konusunda donanımlı hale gelmelerine 
yardımcı olmak, işgücü piyasasının ihtiyacı olan kalifiye elemanlar yetiştirerek ekonomiye katkıda bulunmak 
yaşam boyu öğretim ve ilgili kuruluşların amaçları olmaktadır.  
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Ozet 

Girişimcilik ve ilgili kavramlar tanımlanmış, girişimcilik türleri, girişimciliğe etki eden faktörler ve girişimcilik kültürü 
üzerinde durulmuştur. Ardından muhasebe eğitimi alan üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin bölgesel farklılık 
esasına göre ölçümü yapılmış ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Kültürü 

Abstract 

Entrepreneurship and related concepts are defined, types of entrepreneurship, the factors affecting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture are emphasized. Then the accounting education of university students on the basis of regional 
differences in entrepreneurial characteristics have been measured and evaluated. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Types, Entrepreneurship Culture 

 

Giri ş 

Ülkelerin kalkınma ve gelişmesinde olduğu kadar bölgelerin ve şehirlerin kalkınma ve gelişmesinde lokomotif 
güç, girişim ve girişimciliktir. Giri şimci, değişim ve dönüşümü tetikleyen ve sağlayan kişi iken, girişimcilik, 
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatın sürükleyici gücüdür(Gürdoğan, 2010). 1990’larda, merkezi 
yönetimlerin ekonomide bir aktörden daha çok düzenleyici ve kontrol eden bir role yönelmeleriyle, girişimciler 
insanlık için bir ümit olmaktan öte, yerel potansiyelin rekabet edebilirliğe dönüşmesinde yegane faktör haline 
gelmiştir. Böylece, girişimciler bugünün dünyasında en çok aranan kişiler olup, gelişmiş ülkeler tarafından ithal 
edilen en değerli ‘üretim faktörü’ne dönüşmüştür. Girişimciye sahip ülke veya bölgeler gelişmelerini 
hızlandırırken, yoksun olanlar çeşitli sorunlarla baş başa kalmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, eğitim-öğretim programlarında ‘girişimcilik’ konuları önemli yer tutan İşletme ve 
Muhasebe öğrenimi gören iki farklı bölgedeki üniversite öğrencileri üzerinde, bölgesel farklılığın etkilerini 
araştırmaktır.  

2. Girişimcilik ve İlgili Kavramlar 

2.1. Tanım 

Arıkan (2002)’in belirttiği üzere girişimcilik kavramı Fransızca “entreprendre” kelimesinden türetilmiştir ve 
Türkçe karşılığı, “üstlenmek”tir. Mucuk (2011)’a göre girişimci; işgücü, sermaye ve doğa olarak belirtilen 
üretim faktörlerini insan ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetleri üretmek üzere bulan ve uygun şekilde bir 
araya getiren kimsedir. Drucker (1986)’e göre ise girişimci; bulanık ve değişken dünyada düzen yaratır. Bunun 
için yeni bir refah yaratabilecek kaynakları bir araya getirir ve tertipler.  

Girişimcilik, giri şimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin 
tamamına verilen addır (Foss ve Klein, 2002). Dinçer ve Fidan (2000)’a göre, girişimci, ürün veya hizmet 
üretmek amacıyla yatırım yapar. Bunun sağlanması için gerekli olan üretim faktörlerini toplar ve harekete 
geçirir. Faaliyetlerini sermayeye bağlar ve kâr bekler. İşletmesini kendi yönetebileceği gibi görevini profesyonel 
yöneticilere de yaptırabilir. 

Modern girişimcilik düşüncesinin kurucusu olarak nitelendirilen Schumpeter (1978), girişimciliği yeni 
bileşimlerin meydana getirilmesi olarak tanımlamış ve bunun da ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu 
belirtmiştir. Yeni bileşimlerin meydana getirilmesi sadece girişimcilerin başarabileceği benzersiz bir başarıdır. 
Schumpeter girişimsel faaliyetleri başlatan olası bileşimleri; yeni ürün ya da hizmetlerin, yeni üretim 
yöntemlerinin, yeni pazarların, yeni arz kaynaklarının ve yeni organize olma biçimlerinin ortaya konması olarak 
açıklamaktadır (Cansız, 2007:6). 

2.2. Girişimcilik Türleri 
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Girişimcilik ortaya çıkma, şekillenme, orijinallik, organize olma ve icra edilme biçimlerine göre de 
sınıflandırılmaktadır (Çevik, 2006:64). Ancak, literatürde daha çok düşünsel, durumsal, eylemsel ve organize 
olma biçimlerine göre sınıflandırılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan girişimcilik türleri; bağımsız girişimcilik, 
iç girişimcilik, kurumsal girişimcilik, profesyonel girişimcilik (yönetici girişimcilik), teknik girişimcilik, 
girişimci girişimciliği, çevreci girişimcilik olarak da sınıflandırılabilir (Top, 2006:8). 

•••• Bağımsız Girişimcilik: Girişimcilerin öncelikle kendi güç, yetenek, algı, sezgi, beceri, ustalık, 
deneyim, bilgi gibi yetilerine dayanarak hayallerini düşlerini gerçekleştirmek üzere eyleme geçtikleri ve ilk defa 
sıfırdan başlayarak kurulan girişimlerdir. İlk defa ve orijinal olma özelliği bu girişimciliğin tanımlanmasında 
belirleyici ve ayırıcı etmendir. Girişimciler kendi işlerini yürütmek için en iyi yöntemi tek başlarına keşfeder ve 
uygularlar (Top, 2006:8). 
•••• İç Giri şimcilik: Checkery (2003)’e göre iç girişimcilik bir örgütsel ağ içinde veya bir kurulu 
işletme içinde kendini geliştirmiş bireylerin, (kendi yeteneklerini kanıtlamış) diğer insanlarla ilişki geliştirerek, 
iletişim kurarak ve bunları kendi yetenek ve değerleriyle yoğurup değerlendirerek kendilerini tanıyıp 
keşfetmeleri ve kendilerinin farkına varmaları ile başlayan bir başka girişimciliğin içinde filizlenen bir 
girişimcilik türüdür.  

Tablo 1: Girişimci ve İç Girişimci Karşılaştırması 
 

 Giri şimci İç Giri şimci 

Girişimciliğin ardındaki motifler Özgürlük, özgüven, amaca yönelik 
olma 

Kaynaklara erişim, özgürlük, öz 
güdülü olma 

Zaman boyutu 5-10 yıllık vizyon ve artan 
başarıların aranması 

3-15 yıllık vizyon ve işleri 
zamanında yetiştirmeönceliği 

Beceriler ve deneyim İşini iyi bilen ve kaynak toplayan Girişimciye benzer hiyerarşide 
çalışabilenkişi 

Çevre Makro ve mikro çevreye 
odaklanma 

Makro ve mikro çevreye 
odaklanma 

Kaynak Kaynakları dışarıdan toplar Kaynakları iç fazlalıklardan çıkarır 

Başarısızlık ve hatalar Açık bir şekilde hatalardan ders 
alma 

Cezalandırıcı örgüt kültüründe 
hataları gizleme 

Karar süreci Azimlidir kararından vazgeçmez Karar sürecinde uzlaşma arar 

Risk tercihi Para ve saygınlık kazanmaya 
yönelik 

Kariyer ve işe yönelik 

Kaynak: Mustafa K. Öktem, Doğan N. Leblebici, Mahmut Arslan, Mustafa Kılıç, Mehmet Devrim Aydın, 
Girişimci Örgütsel Kültür ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Çalışma, H.Ü. İ.İ.B.F. 
Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 2003, s. 169-188. 
 
• Kurumsal Giri şimcilik: Büyük veya küçük işletmelerin, kendi aralarında küçük girişimcileri organize 
ettikleri ve onlar ile kurumsal bir ilişki kurdukları girişimcilik biçimidir. Özellikle 1929 dünya ekonomik 
krizinden sonra uygulamaya geçirilmiştir (Abdullaeva, 2007). Top (2006)’a göre, genel anlamda büyük 
işletmelerin veya küçük işletmelerin kendi aralarında küçük girişimcileri organize eden üst girişimciliktir. 
• Profesyonel Girişimcilik (Yönetici Giri şimcilik): İşletmenin iş yeri içinden lider veya yöneticilere ya 
da işletme dışından birilerine devredilmesi veya satılmasıdır. Profesyonel boyutta bir girişimci işletmeyi terk 
ederken bir diğer yeni girişimci işletmeyi devir almaktadır (Çevik, 2006). 
• Teknik Giri şimcilik: Tekno-girişimci, öngörü ve sezme yeteneği ile pazar yaratma ve geliştirme 
becerisine sahip, teknoloji geliştirebilen ve inovasyon yönetimine hâkim girişimcidir. Tekno-girişimciliğin en 
büyük avantajlarından biri düşük sermaye ile çok yüksek büyüme hızlarının yakalanmasıdır. Örneğin tüm 
dünyanın yakından tanıdığı Microsoft’un kurucusu ve sahibi Bill Gates tekno-girişimciye en iyi örnektir (Emre, 
2007). 
• Giri şimci Giri şimcili ği: Daha önce belli alanlarda girişimcilik yapmış ve daha sonra işletmelerini 
satmış olan deneyimli girişimcilerin kendilerine fırsat alanı olarak kuluçkadan yeni çıkan girişimcileri esas 
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almaları şeklinde gelişen bir girişimciliktir (Top, 2006). Fiziki olarak işletmelerin yeni girişimcileri ile alınıp 
satıldığı girişimci girişimciliği olarak da tanımlanır. Özellikle hızlı büyüyen hızlı gelişen yeni teknolojileri 
uyarlayan cesur girişimcilerin ve fırsatların rüzgâr gibi gelip geçtiği bir sektörde icra edilen bir girişimcilik 
türüdür. Birlikte iş yapmanın, işbirliği yapmanın ve özellikle ortak iş yapma kültürünün gelişmesinde de model 
bir role sahiptir. İyi projesi olan, iyi fikri olan ve sağlam bir yenilik geliştirip de bunları eyleme sokmakta güçlük 
çeken girişimciler için rasyonel bir ortak, iyi bir finansör, yeni bir motivasyon, iyi bir organizatör, cesur ve 
sağlam bir arkadaştır (Çevik, 2006). 
• Çevreci Girişimcilik: Bir diğer girişimcilik türü de çevreci girişimciliktir. Çevresel sorunlara çözüm 
bularak sorunların içindeki fırsatları ortaya çıkaran bir girişimciliktir. 1990'lı yıllarla birlikte çevreye olan 
duyarlılıklar, kirliliğe karşı önlemler yeni iş fırsatlarına kapı aralamaktadır. Özellikle atıkların 
değerlendirilmesinde, yeniden dönüştürülmesinde, çevreyi koruyan doğal üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde 
(doğal tarım), başta hava, su toprak kirliliğini önleyici teknik geliştirmede yeni girişimcilik fırsatları 
sunmaktadır. Çevreci girişimciler deyim yerinde işe başkalarının çöplerini, atıklarını girişimcilik yoluyla yeni 
ürünlere dönüştürürler (Top, 2006).   
 
2.3. Girişimcili ğe Etki Eden Faktörler  
 
Hisrich ve Peters (1985)’e göre bir girişimci için girişime başlama kararı, süregelen bazı alt kararlar almayı 
gerektirir. Bu kararlar; 
- Var olan hayat koşullarını ve yasam tarzını terk etme 
- Girişimci olma arzusuna sahip olunduğu konusunda karar verme 
- Hem iç, hem de dış faktörlerin, girişimci olma konusunda gerekli imkân sağladığı konusunda karar verme.  
Babson College ile London School of Economics tarafından oluşturulan Dünya Girişimcilik Platformu’nun 
yaptığı çalışmaya göre girişimciliği etkileyen unsurlar ülke alt yapısı(ülke alt yapısını oluşturan faktörler olarak 
ekonominin dışa açıklığı, devletin rolü, finans sektörünün etkinliği, teknoloji yoğunluğu, fiziksel alt yapı, 
yönetim becerileri, esnek işgücü pazarı, yasal kurumlar, ekonomik büyüme, sosyal, politik ve kültürel ortam 
sayılmaktadır) ve girişimcilik alt yapısı (girişimcilik alt yapısını oluşturan faktörler olarak finans, devlet 
politikaları, devlet programları, egitim, Ar-Ge transferi, ticari alt yapı, iç pazarın dışa açık olması, fiziksel alt 
yapı ve kültürel normlar sayılmaktadır) olarak temel iki boyutta toplanmaktadır (Börü, 2006). 
Yaş: Yapılan bazı araştırmalarda yaş ve girişimde bulunma ilişkisi incelenmiştir. Çoğu girişimcinin 22 ve 55 
yaşları arasında ortaya çıktığı görülür. Bu yaşlar dışında işe girişimciye pek rastlanmamaktadır. Çünkü 
girişimcilik deneyim, finansal destek ve yüksek enerji düzeyi gerektirir. Genellikle erkek girişimcilerin ilk 
önemli işletmelerini 30'lu yaşların başında, kadınlar da 30'lu yaşların ortalarında kurma eğilimindedir. 
Aile: Hayatın başlangıcında daha çok şeyin başarıldığı, çünkü neyi yapamayacaklarını henüz bilmedikleri 
belirtilmektedir. İnsanların büyük çoğunluğuna daha çocukluk döneminde neyin yapılamayacağı öğretilmekte ve 
onların büyük hayaller kurması ve hayallerini izlemek için kurulu düzenlerini bozmaları engellenmektedir. Bu 
‘öğretilmiş’ çaresizlik derslerini reddeden kişiler, neyin başarılamayacağını bilmeden büyümekte ve en büyük 
işleri de çoğu kez onlar başarmaktadırlar(Sekman, 2005). 
Aile ortamında bireylerin sınırlarına ve sorumluluk bilincine yapılan karışmalar, zorlamalar; saygısızlıklar ve 
diğer olumsuz davranışlar nedeniyle bireyde sınırlar ve sorumluluk bilinci gelişmemektedir. Sonuçta birey 
karşılaştığı sorunları çözmek için sorumluluk alamamaktadır (Cüceloğlu, 2006). 
Sorumluluk almaktan kaçınan bireylerin girişimci olması olası bir durum olarak kabul edilmektedir. Aileden 
gelen etkiler olumlu işe girişimci kişilik gelişebilmektedir. Ancak kimi girişimcilerin başarılanda ailelerinin 
neredeyse hiç etkili olmadığı da görülebilir. Bu da değer farklılığından kaynaklanabilir(Cansız, 2007). 
Çevrenin Etkisi: Girişimci kişili ğin ortaya çıkışında çevresel unsurlar; genelde pazarın durumu, hükümet 
politikaları, ekonomik yapı şeklinde olmaktadır. Yine toplumun yapısı ve başarılı girişimcileri kahraman olarak 
algılanmaları, ihracata yönelenleri, istihdama katkı sağlayanları vatansever olarak görmeleri bireylerde 
girişimcilik arzusunu desteklemektedir(Çelik ve Akgemci, 1998).  
İnsanın kendi çevresine uyum sağlamadaki en önemli organının beyin olduğu ifade edilmektedir. İnsanın zihni, 
kapasitesi, vücudun çok yönlülüğü ile birleşerek çevresine çeşitli tepkiler vermektedir. Örneğin kaynakların az 
olduğu durumlarda girişimci temelde şu üç sosyal yapı ile etkileşim içindedir(Gerber, 2003): 
• Yerel Çevre (Yöneticiler, Ortaklar, İşgörenler, Tüketiciler) 
• Ulusal Çevre (Devlet, Rakipler, Kurumlar, Finansal Çevre, Toplum, Medya, vb.) 
• Uluslararası Çevre (Uluslararası birlikler, uluslar arası işletmeler, dış devletler, uluslararası hukuk 
mevzuatı, vb.) 
Cinsiyet: Son dönemlerde girişimcilikle ilgili dikkat çekici konulardan bir tanesi de girişimcilikte “cinsiyet” 
boyutudur. Kadın girişimcilik, artık özel bir ilgi alanı olarak görülmektedir ve bu konuda önemli bir yazın 
oluşmaya başlamıştır. Bu araştırmalarda öne çıkan konu, kadınların farklı bireysel özelliklerine bağlı olarak 
farklı girişimcilik uygulamaları sergiledikleridir (Abdullaeva, 2007). 
Girişimcilik açısından kadınların ve erkeklerin özellikleri genellikle çok benzer olsa bile, bazı açılardan kadın 
girişimciler farklı güdülere, yetenek düzeyine ve geçmişe sahiptir. Erkek girişimcileri sıklıkla motive eden kendi 
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hayatlarını kontrol altında tutma ve olayları yönlendirme hırsıdır. Bu hırs genellikle, olayları kendilerinin daha 
iyi yönlendirebileceklerini düşünmelerinden ileri gelir. Buna karşın kadınları motive eden, yetenekli oldukları 
alanda kendilerini geliştirmelerine izin verilmemesi nedeniyle iş tatminsizliğinden doğan başarı güdüsüdür. 
Ki şilik söz konusu olduğunda da kadın ve erkek girişimciler arasında güçlü benzerliklere rastlanır. Her iki cins 
de enerjik, amaçlara yönelimli ve bağımsızdır. Ancak, erkeklerin özgüveni daha fazlayken, kadınlardan daha az 
esnek ve toleranslıdırlar(Hisrich ve Peters, 1985). 
Gelir Durumu: Toplumsal katmanlaşma düzeni içinde gelir, bireylerin iktisadi gücünü ve saygınlık 
kazanmasını ya da kaybetmesini etkileyen bir ölçüdür. Aynı zamanda, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan somut 
bir ölçü olması ve tasarrufun yatırıma dönüşmesinde sermaye kavramıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle, 
gelecekteki amaçlan gerçekleştirecek olan bir unsurdur. Bu anlamda yeterli gelir düzeyine sahip olmayan 
bireylerin, tasarruflarını yatırıma dönüştürmeleri çok zordur. Gelir kavramı bu açıdan ele alındığında, girişimde 
bulunmada gerekli sermayenin ne şekilde sağlandığı, konusunda, önemli belirleyicilerden biri haline gelir. 
Neticede sermaye olmadan, girişim de olamayacaktır. Ancak elbette daha önce açıklandığı üzere, sermaye sahibi 
olmak, girişimde bulunmanın tek ölçütü ve yeterli koşulu değildir (Demircan, 2000).  
Giri şimcilik Kültürü: Toplumsal bir unsur olarak girişimciyi, soyut bir kavram olarak algılamamak ve aile 
içinde ve eğitim sırasında bireyciliğin ön planda olduğu insan modelini yaygınlaştırarak, hem ekonomik hem de 
teknolojik gelişimin sağlanabileceği fikrine, inanmak gerekir. Toplumda gelişim farklı yollardan sağlanabilir, 
önemli olan kültür özelliklerinin göz önünde tutulması ve bir senteze varılarak ilerleme sağlanması gerektiğinin 
farkına varmaktır. Başarıyla yeni bir işletme kuran bir bireye değer veren bir kültürde daha fazla işletme ortaya 
çıkar. Ama hiç bir kültür tamamıyla girişimciliğe karşı veya girişimcilikten yana değildir(Hisrich ve Peters, 
1985). 
Toplum içinde yaşayan girişimciyi toplumun teknik seviyesi ve kanunları da etkiler. Buradan hareketle girişimci 
için kültür; işletmenin kuruluş amacını, faaliyetlerini etkileyen, inançlar, değerler ve bireyler arası ilişkilerin 
tamamıdır, denilebilir. Bir başka tanımda ise girişimcilik kültürü için; bir şeyi geliştirme tutkusu, yaklaşımı 
yapılmıştır. Girişimcilik kültürü, girişimciye yeni bir statü veren, yaptıklarını ödemeyi garanti eden, başkalarının 
kendisine iş imkânları yaratmasını beklemek yerine başkaları için iş imkânları yaratan yepyeni bir neslin 
yetişmesini sağlayacak bir kültürdür(Çelik ve Akgemci, 1998). 
İyimserlik ve Kendine Güven: İyi bir girişimci; her şeyi olumlu yanı ile gören, her durumdan bir çıkış yolu 
murat eden, her düşünceyi ve yapılan her işi iyi tarafından değerlendiren bir kişili ğe sahip olmalıdır. Bu durum 
“iyimser; her felakette bir fırsat, kötümser, her fırsatta bir felaket görür” ifadesi ile vücut bulur. Başarısızlık ya 
da olumsuz durumlar karşısında sağlam durabilmenin bir şeklide iyimserliğin kendine güven ile 
desteklenmesidir. İyi bir girişimci; sorumluluk alırken ve bu sorumluluğunu yerine getirmek için çalışırken 
kendine güven duyar. Kendine güvenen bir insan; çalışmaktan kaçınmaz; sürekli ilerleme isteği duyar, en iyiyi 
arar ve içinde olduğu durumun gereğini yerine getirmeye çalışır (Emre, 2007). 
Girişimci bireylerin, başarının gerçek karşılığını sağlayan ve istenilen iş fırsatlarını arayıp bulan bireyler olarak 
kabul edilen bir gerçektir. Girişimciler, fırsatların ortaya çıktığı kendi çevrelerinde faaliyette bulunurlarken aynı 
zamanda meydana gelen değişimlere de ayak uydurmaya gayret etmektedirler. Ayrıca problemler ya da fırsatlar 
için söz konusu olan yaratıcı ve riskli tercihleri yapma noktasında kendi bağımsız güçlerini kullanmaktadırlar. 
Özgüveni olmayan bireylerin bu işleri yüklenmesi genellikle mümkün olmamaktadır. Harekete geçiricilik, 
yaratıcılık ve başarma gibi olguların büyük değişimler olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu 
doğrultuda Gibb, girişimci bireylerin, belirsiz durumlarda gizli bir özgüven duygusu taşıdıklarını ifade 
etmektedir. Bu yüzden kendi kendine güven, girişim veya girişimciler için zorunlu bir öncelik olarak 
görülmektedir (Bird, 1995). 
Riske Katlanma: Risk; bir kimsenin davranış veya kararları sonucunda kaybetme şansına maruz kalması 
demektir. Riske katlanmak ise, kişilerin risk ile ilgili algılarına bağlıdır (Özkalp, 2000). Girişimciler için risk; 
getirinin maksimum olacağına olan inanç ve akılcılıkla girişimi desteklemek demektir (Demircan, 2000). Son 
derecede aktif başarı sahipleri, genelde yeni alanlara korkmadan giren bireylerdir. Bu davranışlar ise, önemli 
derecede bir risk taşır. Bir organizasyon ya da meslek için felaket niteliğinde olan birçok başarısızlık bazen 
böyle risklere katlanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Girişimci faaliyetin sonuçları nispeten muhafazakâr olan bir 
faaliyetin sonucuna göre daha az bir belirliliğe sahiptir. Bu yüzden girişimci bireylere düşen, söz konusu 
risklerin etkisini en aza indirebilecek beceriyi kazanmalarıdır. Ayrıca girişimcilerin herhangi bir başarısızlığın 
üstesinden gelebilmeleri için belirli bir psikolojik yaratılışa sahip olmaları gerekir. Maddi açıdan da gerekli 
kaynaklara sahip olmak zorundadırlar (Brockhaus ve Horwıtz, 1986). 
Motivasyon: Motivasyon; insanın çevresi ile uyum sağlayabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hareket 
edebilme ve bu hareketini hedefe doğru yöneltebilme yeteneğidir. Psikolojide ise içten gelen itici kuvvetlerle 
belirli bir hedefe doğru yönelen maksatlı davranışlar anlamına gelmektedir. Belirli bir hedefe doğru hareket 
etmenin bir diğer adı da güdülenmedir. Güdülenme, insanı hedefe yönelten iç uyarıcının varlığı, hedefe varmak 
için yapılan davranışlar ve hedefe varmayı içeren bir süreçtir. Bu süreçle ilgili kavramlar ise ihtiyaç, dürtü, güdü, 
vasıtalı davranış ve hedeftir (Tevrüz, 1999). 
Bir girişimcinin en mühim görevi işletmesini etkin hale getirmektir. Etkin bir işletme için, yüksek düzeyde 
motive olmuş girişimcinin işletmeye etkisi önem arz etmektedir. Girişimci kendisine düşen görevleri yerine 
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getirmek ve örgütsel etkinliği sağlamak için istekli olmadıkça başarının gelmesi düşünülemez. Bu noktada 
motivasyonun rolü ise bu isteği yaratmak, geliştirmek ve sürdürmek olacaktır. Rol bağlamında da ihtiyaçlar 
güdülerce uyarılma; davranış sergileme ve tatmine ulaşmadan oluşan bir motivasyon süreci gündeme 
gelmektedir (Şimşek, 1999). 
Giri şimcilik Ruhu: Girişimcilik ruhu, hayata ve geleceğe bakış tarzıdır. Bu bakış açısı; koşullara direnmeyi, 
sorunların üzerine cesurca gitmeyi gerektirir. Aynı zamanda girişimciye cesaret aşılar. Bu ruh sayesindedir ki 
girişimcinin gözü ileriye dönük olur ve geçmişte değil kesinlikle gelecekte yaşar. Hepsi; “ya olursa” ve “olduğu 
zaman” düşüncesi ruhuna hâkimdir. Girişimcilerin gözleri gelecektedir. Fakat ellerinden geleceğin ipuçlarını da 
eksik etmezler. Böylece çok önemsiz durumları bile önemli fırsatlara çevirebilirler (Gerber, 2003). 
Girişimcilik ruhunun temelinde her insanın yaşamından, öncelikle kendisinin sorumlu olduğu anlayışı vardır. Bu 
anlayışa göre insanlar eğer isterlerse; çevresel koşulların ve onların uyardığı duygu ve heyecanların ötesine 
geçerek inandıkları değerleri yaşayabilirler. Girişimcilik ruhu; insan davranışlarının temeline bilinçli alınmış 
kararları ve inanılan değerleri yerleştirir. Bu sayede girişimci bir insan, geçici duygulara ve çevre koşullarına 
dayanarak karar vermez. Buradan girişimcilerin dış dünyadan hiç etkilenmedikleri anlamı çıkarılmamalıdır. Dış 
dünyadan etkilenmemek mümkün değildir. Girişimcilerde etkilenirler ancak bu etkinin sınırları, girişimcilerin 
değerlerinin onaylarıdır (Cüceloğlu, 2002). 
Hayal: Girişimcilerin çocukluk dönemlerinde başlayan ve hayatları boyunca devam eden hayallerinin 
somutlaşması girişimciliğin odak noktasını oluşturmaktadır. Başarılı olmak; hayaller kurmaya ve kurulan 
hayalleri gerçekleştirebilmek için çalışmaya bağlıdır. Düşünmüş ya da düşünüyor olmak başarıya giden yolun 
çoğunu kat etmiş olmak demektir(Emre, 2007). 
Girişimcilerin hayal özellikleri, hayal mühendisliği kavramı çerçevesinde açıklanmaktadır. Hayal mühendisliği; 
her türlü düşünceye olumlu perspektif kazandırmaya yönelik geleceğin belirsizliklerini öngörebilme temeline 
oturmuş her zaman ulaşılabilenden daha fazlasını kapsayan, özgün ve yalın fikir üretme tarzı şeklinde 
tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle, sağlam verilerin yaratıcılıkla bütünleştirilmesini ve potansiyelden eyleme 
etkin dönüşümü tanımlar(Papatya, 1997). Hayal mühendisliği hayalleri sınırlamaz aksine hayallerin gerçeğe 
dönüşmesini kolaylaştıran unsurlar taşır. Hayal kurmada önemli olan hayallerin gerçeğe dönüşmelerini 
sağlayacak değerlere, değişime ve performansa yol açacak ufka sahip olmaktır(Emre, 2007). 
Öğrenme İstekliliği: Her canlı doğumu ile birlikte, yaşamak, çevresine uyum sağlamak ve bu uyumu 
sürdürebilmek için sürekli olarak öğrenmek zorundadır. Değişen çevreye uyum sağlamak, tüm canlıların 
varlıklarını sürdürmeleri için temel koşuldur. Dolayısıyla, dinamik bir çevrede faaliyet gösteren girişimcilerin 
başarılı olabilmelerinin ve rekabetçi avantaj elde edebilmelerinin temel şartı, öğrenmek olacaktır. Ancak 
öğrenmenin etkinlik ve rekabet aracı olarak benimsenmesi yaygınlaşmamıştır. Böylesi bir ortamda, öğrenmenin 
anlamını ve önemini kavrayan girişimciler, farkı yaratacaklardır (Binney ve Willams, 1995). 
Azim ve Kararlılık: Girişimciler için azim; direkt olarak kârı hedeflemek ve düşündüklerine tutku ile inanmak 
doğrultusunda ortaya çıkan bir kavramdır. Kararlılık ise karşılaştığı zorluklarla yılmadan mücadele edebilme 
gücüdür. Kararlı insanlar; çalışmayı severler, sıra dışı bir performans gösterirler ve çözümü elde edene kadar 
çabalamaktan geri durmazlar (Starling, 1999).  
Düşünce gücü kullanılarak büyüme sınırları zorlamakta yaratıcı yetenekle uzun vadeli problemler 
çözülebilmektedir. Girişimci sürekli yeni buluşlar ve arayışlar içinde iken istediğini elde etmede ısrarcı 
olmalıdır. Karşılaşılan ilk sorun cesaret kırılabilir ancak gösterilen yüksek çaba ile sorunlar çözülebilir 
(Değirmenci, 2005).  
 
3. Türkiye’de Giri şimcilik  
Dünyanın en yüksek girişimcilik eğilimi ve yeteneğine sahip milletleri arasında Türkler ilk sıralarda 
bulunmaktadır. Türkiye’nin genç bir nüfus yapısına sahip olması, yanısıra kırsal alandan şehirlere doğru yaşanan 
akım, sıralamadaki yerini korumasına hatta üst sıralara çıkmasına yardımcı olmaktadır. Şehirleşen genç bir 
nüfus, her alanda daha fazla talep demek olduğundan bu durum girişimcileri daha heveslendirmektedir (Cansız, 
2007). 
Ancak olumlu görünen bu durum uygun koşullarda üretime çevrilmediği zaman, sadece girişimcilik özelliklerine 
sahip olmak yeterli olmayacaktır. Şöyle ki; uluslararası girişimcilik endeksine göre, 100 yetişkin içinde şirket 
kuran insan sayısı bakımından Türkiye 2002 öncesinde 4,6 oranla gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde yer 
alırken, sözkonusu oranlar ABD’de 11,7, Güney Kore’de 15, Meksika’da 18,7 olarak belirlenmiştir (Tüsiad, 
2002).  
Buna karşılık, Avrupa Komisyonu tarafından 2007 yılında yapılan bir araştırmada, 27 AB ülkesi ile iki aday ülke 
(Hırvatistan ve Türkiye) ve bunların dışında İrlanda, Norveç, İsviçre, ABD, Çin, Japonya ve Güney Kore’den 
oluşan 36 ülke arasında, girişimcilik eğilimi açısından Türkiye %23 ile Çin ve Finlandiya’dan sonra üçüncü 
olarak dikkat çekmiştir(http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf, Erişim: 15/02/2013).  
 
2010 yılında yapılan çalışmada ise, Türkiye, Letonya, Singapur, Çin ve Kolombiya ile birlikte kendi 
bölgelerinde digger ekonomilere göre yüksek girişimcilik büyüme gösterdiği tespit edilmiştir 
(http://www.gemconsortium.org/docs/download/2645, Erişim: 15/02/2013).  
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Son dönemlerde yapılan uluslararası araştırmaların gösterdiği üzere, Türkiye’nin son dönemde girişimcilik 
açısından olumlu seyir içinde bulunduğunu açıktır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini yakalayabilmek için 
gerçekleştirilmeleri gereken öncelikli konu, işsizlik sorununu çözmelerdir. Çünkü, işsizliğin azaldığı bir 
ekonomi; üretimin arttığı buna bağlı olarak ekonomideki arz ve talep dengesinin gerçekleştirildi ği, fiyatların 
uygun düzeylerde seyrettiği bir yapı oluşturur(Cansız, 2007).  
 
Uluslararası karşılaştırmalar, bir yanıyla farklı gelişmişlik düzeyinde bulunan ülkeleri kapsadığından, ortaya 
çıkan sonuçların yorumlanması aynı temelde değerlendirilmesi doğru değildir. Türkiye gibi, genç ve şehirleşen 
bir nüfus yapısının doğaldır ki, girişimcilik ile mal ve hizmet talebi, gelişmiş ülkelerden daha yüksek olması 
gerekir. Ancak, Türkiye’de yukarıda çizilen olumlu tablo, ülkenin bazı bölgelerinde sağlanmaktayken diğer 
bölgelerinde tam tersi bir durum yaşanabilmektedir. Bunun sonucu, Türkiye’nin batı illerindeki gelişmiş sanayi 
topluluğu, gelişme ve refahın tüm ülkeye yayılmasına yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla özellikle Türkiye’nin 
doğusunda artan işsizlik oranı, bu bölgedeki nüfusun batıya kaymasına neden olmakta ve Türkiye’nin elinde 
değerlendirilmeden kalan doğal kaynaklar bir anlamda ülke bilânçosuna negatif değer olarak kaydedilmektedir 
(Cansız, 2007). 
 
Oysaki girişimciliğin önemi, özellikle eğitim ve öğretimin her aşamasında ülkenin refahı için, bütün bireylere 
anlatılması, dengeli bir kalkınma için zorunludur. Ancak, bir başka zorunluluk, önemli kısmı kaldırılmasına 
rağmen girişimciliğin önündeki halen var olan engellerin kaldırılmasıdır. Böylece, girişim ve kalkınma ile 
refahın dengeli yayılması mümkün olur.  
 
4. Araştırma Amacı, Kapsamı, Yöntemi ve Bulgular 

4.1. Araştırma Amacı 

Bu çalışmanın amacı, eğitim-öğretim programlarında ‘girişimcilik’ konuları önemli yer tutan İşletme ve 
Muhasebe öğrenimi gören iki farklı bölgedeki üniversite öğrencileri üzerinde, bölgesel farklılığın etkisi 
araştırmaktır. Yanı sıra, öğrencilerin girişimci özellikler bakımından farklılık taşıyan taraflarının belirlenmesidir. 

4.2. Araştırma Kapsamı 

Araştırma kapsamına Türkiye’de eğitim-öğretim yapan iki farklı bölgeye ait üç üniversite alınmıştır. Bu 
üniversiteler, ülkenin Avrupa kısmında bulunan Trakya Bölgesi’nde Bulgaristan ile sınır olan Kırklareli ilindeki 
Kırklareli Üniversitesi ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit ve Karabük 
Üniversiteleri’dir. Bu üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri İşletme Bölümü öğrencileridir.  

Her ne kadar, illerin coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik durumu doğrudan araştırma kapsamındaki öğrencilerin 
bireysel girişimcilik özellikelerine etki yapmasa da, aşağıda bölge hakkında kısaca bilgi verilmiştir.   

Kırklareli, ülkenin Avrupa’ya komşu en yakın illerden biri olup, nüfusunun önemli kısmı Balkan ülkelerinden 
göçmen Türklerden oluşmaktadır. İlin, Karadeniz’in en batısında yer alan Zonguldak ve Karabük ile ortak tek 
noktası Karadeniz’e komşu olmasıdır. Kırklareli’nin Zonguldak’la arası yaklaşık 550 km. iken Karabük’le 615 
km.dir. Zonguldak – Karabük arsı ise, sadece 100 km.’dir.  

Kırklareli, büyük kısmı düz ve verimli Ergene Ovası sayesinde tarım ve hayvancılıktan her türlü sanayi 
yatırımına kadar oldukça cazipken, Zonguldak ve Karabük ise, ülkenin en engebeli bölgelerinde kurulmuş olup, 
tarımsal faaliyet açısından uygun değildir. Ancak, Zonguldak, 19. Yüzyılda başlayan maden kömürü üretimi ile 
başlayan sanayileşme sürecine 20. Yüzyılın ortalarında demir - çelik üretiminin eklenmesiyle Türkiye’nin ilk 
sanayileşen illerinden biridir. Kamu yatırımları ile sağlanan bu gelişme, 1990 sonrası hız kazanan özelleştirme 
ile maden kömürü üretimin ve demir-çelik üretimin özel şirketlere devredilmesiyle ülkedeki ekonomik gelişme 
ve büyümeden istenen düzeyde pay alamamıştır (Canbaz, 2008).  

Buna karşılık, Kırklareli, özellikle (Lüleburgaz ve Babaeski gibi) bazı ilçeleri aynı dönemde özel sektörün etkin 
olmaya başlamasıyla hızlanan sanayileşmeden, İstanbul’un ardbölgesi olmasının da sayesinde büyük pay almış 
bir ildir. Ayrıca, önemi giderek artan ve insanlık için en stratejik konu olan ‘gıda ve besin üretimi’ için  sahip 
olduğu geniş ve verimli arazisi ile dış ticaret bakımından sahip olduğu coğrafi konumu, sanayileşme ve gelişme 
açısından başta Kırklareli olmak üzere bölgeye büyük avantaj sağlamaktadır (Canbaz, 2011).    

Bu arada, Kırklareli ile Zonguldak ilinin birlikte Karadeniz’e komşu olduğunu ifade etmek gerekir. Hatta, ilin 
Karadeniz kıyısında bulunan ilçesi Demirköy, Kırklereli’nin diğer ilçeleri ile sosyo-ekonomik açıdan büyük 
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farklar içermektedir. Hatta, daha çok, özellikle coğrafi ve sosyo-ekonomik açıdan Zonguldak ve Karabük’ün 
(Devrek, Yenice gibi) bazı ilçelerine benzemektedir.    

Bu arada, 2011 yılı itibarıyla ‘illerin sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması(SEGE)’nda 17. sırada olan Kayseri 
(17) ile 49. sırada olan Sivas gibi, çok farkı bulunan iki ilde eğitim öğretim gören, İşletme Bölümü son sınıf 
öğrencilerine, “beklenmedik şekilde 500 bin TL.’ye sahip olsaydınız ne yapardınız?” sorusuna Sivas’daki 
öğrenciler %65, Kayseri’deki öğrenciler ise %63 oranında “kendi işimi kurardım”, buna karşılık, “kariyer 
hedefiniz nedir?” sorusuna, Sivas’da eğitim öğretim görenler %41, Kayseri’dekiler %40 oranında “kendi işini 
kurmak” olarak vermişlerdir (Fidan ve Çiftçi). Son olarak, araştırma kapsamındaki illerin 2011 SEGE sırası, 
Kırklareli 15. olurken Karabük 28 ve Zonguldak 29 olmuştur 
(http://www.dika.org.tr/upload/archive/files/Sosyo-Ekonomik%20G%C3%B6stergeler%202011.pdf, Erişim: 
10/04/2013). 

 

  

 

    Şekil 1:Araştırma Kapsamındaki İller ve Türkiye Haritası 

 

Dikkat edilirse, araştırma kapsamına dahil olan üç üniversitenin 173 öğrencisi, birbirinden farklı iki farklı 
bölgeyi temsil eden illerde eğitim öğretim görmektededir. Bunlardan, 100 adeti Trakya Bölgesi’nin Kuzeyini 
temsil eden Kırklareli Üniversitesi’nden, 73 adeti ise, Batı Karadeniz’i temsil eden Zonguldak ve Karabük 
Üniversitesi’nden öğrencilerdir. Kırklareli Üniversitesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri son 
sınıfta eğitim-öğretim görürken, Karabük Üniversitesi öğrencileri ikinci sınıfta eğitim-öğretim görmektedirler. 
Araştırma kapsamının İşletme Bölümü olarak seçilmesi, girişimcilik ve muhasebe eğitiminin bu bölüm açısından 
ağırlıklı konu olmasıdır. Yanı sıra, bu programlarında, girişimci için önemli konulardan Muhasebe, Yönetim, 
Vergi, Dış Ticaret, Ticaret Hukuku gibi iş yaşamı için vazgeçilmez temel konular ağırlıklı olarak yer almaktadır.  

4.3. Araştırma Kısıtları 

Araştırma örneklemi, Batı Karadeniz Bölgesi’ni önemli oranda kapsayan illerden olmasına karşılık, buradaki 
üniversitelerden araştırma kapsamına alınan öğrenci sayısı kısıtlı kalmıştır. Buna karşılık, Trakya Bölgesi olarak 
planlanan diğer bölgeden ise, sadece Kırklareli ilinde bulunan üniversiteden katılımcı sağlanmıştır. Ancak, bu 
üniversiteden sağlanan katılımcı sayısı, diğer bölge üniversitelerinden sağlanandan daha fazla olmuştur. 
Örneklem konusundaki bu kısıtlar, çalışmanın açıklama ve genelleme gücü konusunda eleştiriye açık 
görülmektedir. Bu nedenle, ‘araştırma bulguları’ analiz edilirken, benzer konuda son dönemlerde yapılan 
araştırmalara değinilmi ştir. Böylece, çalışmanın benzer veya farklılıkları ile açıklama ve genelleme gücüne katkı 
sağlanmaya çalışılmıştır.   

 

4.4. Araştırma Yöntemi 
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Araştırma ana kitlesi olarak belirlenen üç üniversitenin İşletme Bölümü öğrencilerine Mart 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen on adet soru içeren bir anket uygulanmıştır. Sorular ilk ikisi hariç, dörtlü Likert ölçeği; 

1: Tamamamen katılıyorum;  

2: Katılıyorum;  

3: Katılmıyorum;  

4: Hiç katılmıyorum 

şeklinde uygulanmıştır.   

Araştırmanın ana hipotezi, “Faktörler, bölgelere göre farklılık göstermez” şeklindedir.  

 

4.5. Verilerin Analizi 

Analize dahil olan öğrencilerden 50 tanesi bayan, 122 tanesi erkektir. Ancak, bir kişi cinsiyetini belirtmemiştir.  

İlk iki soruda ‘katılıyorum-katılmıyorum’ yerine,  

1- ‘Hangisini daha çok istersiniz?’ ve  
2- ‘Yeni bir girişim yapacak olsaydınız hangi alanı düşürnürdünüz?’ 
gibi, özel cevaplar istenmiştir.   

Aşağıdaki 2 nolu tablo incelendiğinde; 

- Ortalaması en yüksek olan beşinci soru (Ne yapacağımı başkalarının karar vermesine bırakırım) 3.55 
ortalama ile aslında girişimcilik için karar alınmasında kişilerin çevre faktörlerinden etkilenmesi ve 
yönlendirilmesinden uzaklaşılarak tamamen kendi tercihleri doğrultusunda hareket etmeyi arzuladıkları, diğer 
ifadeyle ‘özgüven’ sahibi oldukları görülmüştür.  
- Birinci ve ikinci soru önermeleri beraber değerlendirildiğinde ankete katılan öğrencilerin %51.4’ü 
devlet memuru olarak çalışmak isterken %36.4’ü hizmet ve %23.1’i sağlık alanlarında girişimciliği tercih 
etmişlerdir.  
- Diğer yandan sekizinci ve onuncu soru önermeleri incelendiğinde dikkat çeken nokta, maksimum 
değerlerin 3 olması ve standart sapmaların oldukça düşük olmasıdır. Söz konusu önermeler için, özetle, 
katılımcıların ‘kendilerine olan özgüvenleri’nin oldukça yüksek olması sonucuna ulaşılabilir. 
 

Tablo 2: Örnek Hacmi, Ortalamalar ve Standart Sapma Değerleri 

 

Soru Önermesi Örnek Hacmi Minimum Değer Maksimum Değer Ortalama Standart Sapma 

1 173 1 4 1.71 0.647 

2 172 1 5 2.79 1.565 

3 173 1 4 1.72 0.713 

4 173 1 4 2.01 0.781 

5 173 1 4 3.55 0.594 

6 173 1 4 1.58 0.724 

7 173 1 4 1.53 0.625 

8 173 1 3 1.44 0.532 
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9 171 1 4 1.71 0.747 

10 172 1 3 1.76 0.598 

11 173 1 4 2.69 0.818 

12 172 1 4 2.70 0.893 

 

 

Aşağıdaki Tablo 3’de ise, iki bölgeyi temsil eden üniversite öğrencilerine ait aritmetik ortalamalar ile standart 
sapma ve standart hata yer almaktadır. Burada da, bölgesel ölçekte başta ortalamalar olmak üzere, diğer iki 
istatistik (standart sapma ve standart hata) birbirine oldukça yakındır. Örneğin, beşinci soruda, Batı Karadeniz 
üniversiteleri öğrencilerine ait cevapların ortalaması 3,55 iken, Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin cevapları 
ortalaması 3,56’dır.         

 

Tablo 3: Grup İstatistikleri 

 

Bölgeler N Ortalama Std. Sapma Std. Hata 

S1 1 100 1,76 ,683 ,068 

0 73 1,63 ,589 ,069 

S2 1 100 2,90 1,528 ,153 

0 73 2,63 1,612 ,189 

S3 1 100 1,65 ,716 ,072 

0 72 1,81 ,705 ,083 

S4 1 100 2,05 ,809 ,081 

0 73 1,95 ,743 ,087 

S5 1 100 3,55 ,575 ,058 

0 73 3,56 ,623 ,073 

S6 1 100 1,59 ,767 ,077 

0 73 1,56 ,666 ,078 

S7 1 100 1,51 ,659 ,066 

0 73 1,55 ,578 ,068 

S8 1 100 1,43 ,537 ,054 

0 73 1,45 ,528 ,062 
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S9 1 100 1,75 ,744 ,074 

0 71 1,66 ,755 ,090 

S10 1 100 1,74 ,613 ,061 

0 72 1,79 ,580 ,068 

S11 1 100 2,71 ,820 ,082 

0 73 2,66 ,820 ,096 

S12 1 99 2,74 ,932 ,094 

0 73 2,64 ,839 ,098 

0- Batı Karadeniz (Zonguldak ve Karabük) 
1- Kuzey Trakya (Kırklareli) 
 

Hazırlanan anket sorularından üç tanesi (bunlardan ilk ikisine yukarıda değinildi, diğeri ise, ‘girişimcilik eğitimi 
üniversitelerde verilmelidir?’ önermesi) çalışma kapsamından çıkarıldıktan sonra kalan dokuz soru ile üç faktör 
grubu oluşturulmuştur. Bu faktörler, girişimcilikte önemli unsurlardan ‘özgüven’ ile ‘hırs’  ve ‘kariyer’  grupları 
olarak tanımlanmıştır. Böylece faktör grubu olarak sınıflandırılan sorulara katılımcıların verdiği cevapların 
ortalamaları belirlenmiştir.  

 

46- Araştırma Bulguları (Ampirik Sonuçlar) 

 

Analiz sonuçlarına göre kariyer faktörünün ortalaması 1.80, özgüven faktörünün ortalaması 2.24 ve hırs 
faktörünün ortalaması 2.29 şeklindedir. 

 

  Tablo 4: Faktörler ve Faktörlerin Ortalamaları 

 

Faktörler Faktörleri Olu şturan Sorular 
Faktörlerin 
Ortalaması 

Kariyer Faktörü 

Garantili ve sürekli bir iş yerine kariyer sunan bir iş tercihimdir.  

1.80 
Belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi fikirlerimi hayata geçirecek 
işlere yönelmeyi tercih ederim.  

Garantili ve sürekli bir iş benim işimdir.  

Özgüven Faktörü 

Ne yapacağımı başkalarının karar vermesine bırakırım.  

2.25 Kendi hareketlerimi kendim kontrol ederim. 

Kendi işimi rahatlıkla yürütebileceğimi düşünüyorum. 

Hırs faktörü 
Çok çalışarak her işin üstesinden gelebilirim. 

2.30 

Bir girişimci olarak başarılı olmamın çok zor olduğuna 
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inanıyorum. 

Emekli olmadan önce birçok kez iş ve meslek değiştirmem 
gerekeceğini tahmin ediyorum. 

Not: Cevaplar, bir uçta ‘1- tamamen katılıyorum’, diğer uçta ‘4- hiç katılmıyorum’ şeklinde     

        analize konu edilmiştir. Bir başka ifadeyle, soru olumlu da olsa, olumsuz da olsa olsa,       

        ölçü değişmemiş bu şekliyle analiz yapılmış, dönüştürme yoluna gidilmemiştir.   

 

 

‘Kariyer faktörü’nü oluşturan ilk grubun ortalaması 1,80 olarak belirlenmiş olup, katılımcıların bir yandan 
kariyer hedeflerken, bunun kendi fikirlerini hayata geçirecek şekilde bir konumlanmayı tercih ettikleri şeklinde 
yorumlanabilir. Benzer bir sonuç, 2002 yılında Haliç Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirilen bir araştırmada 
(Arslan, 2002) da tespit edilmiştir. 182 öğrencinin katıldığı bu çalışmaya göre, ‘Fakülteyi bitirdikten sonraki 
mesleki idealleri’nin araştırıldığı bu çalışmada, ilk sırada %45,6 oranı ile ‘kendi işini kurma’ tercih edilmiştir.       

‘Özgüven faktörü’nü oluşturan ikinci grubun ortalaması 2,25 olup, katılımcıların bir yandan ne yapacakları 
konusunu başkalarına bırakmama konusunda kararlı olduklarını belirtirlerken (3,55 ve 3,56 ortalama ile), diğer 
yandan onuncu soruda ‘kendi işlerini rahatlıkla yürütebileceklerine inanmaktadırlar.  

Üçüncü grup ise, ‘hırs faktörü’ dür. Ortalaması 2,30’dur. Bu grupta, ‘her işin üstesinden çok çalışarak 
gelebilirim’ önermesine (1,51 ve 1,55) katıldıklarını ifade etmişlerdir. Yanı sıra, ‘girişimci olarak başarılı 
olmanın çok zor olduğuna inanıyorum’ önermesine ise, (2,71 ve 2,66) ‘katılmıyorum’ demişlerdir.  

Bölgelere göre faktörlerin ortalamaları, standart sapma ve standart hata değerleri aşağıdaki Tablo 5’dedir. Dikkat 
edilirse, çok az farkla tüm faktörlerde, iki farklı bölge üniversite öğrencilerinin istatistik değerleri aynıdır. 
Örneğin, ‘kariyer faktörü’ ortalaması Kırklareli Üniversitesi’nde 1,81 iken, Batı Karadeniz Üniversiteleri’nde 
1,78; ‘özgüven faktörü’ Kırklareli Üniversitesi’nde 2,24 iken, Batı Karadeniz Üniversiteleri’nde 2,26’dir. 

 

Tablo 5: Grup İstatistikleri 

 

Faktörler Bölgeler N Ortalamalar Std. Sapma Std. Hata 

Kariyer Faktörü  1 100 1,816667 ,4167508 ,0416751 

0 73 1,780822 ,4417249 ,0517000 

Özgüven 
Faktörü  

1 100 2,240000 ,3073364 ,0307336 

0 73 2,260274 ,3004450 ,0351644 

Hırs faktörü  1 100 2,310000 ,4720112 ,0472011 

0 73 2,283105 ,4218977 ,0493794 

 

Faktörlere ilişkin varyans-kovaryans matrisi ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, faktörlerin 
varyansları oldukça düşüktür. Farklı grupların ortalamaları arasındaki farkları tanımlamak için kullanılan 
varyans değerleri, her iki bölge faktör ortalamalarının benzer olduğunu göstermektedir. Buna göre, ‘kariyer 
faktörü’ için ortalama değeri “Katılıyorum” seçeneğine; ‘özgüven faktörü’ ortalaması “Katılıyorum” seçeneğine 
ve ‘hırs faktörü’ de “Katılıyorum” seçeneklerine yakındır denilebilir. Faktörlere ilişkin kovaryans değerleri 
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incelendiğinde ise faktörlerin arasında ciddi bir ilişki olmadığı söylenebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken 
husus, kariyer faktörü ile hırs faktörü arasında ters yönlü bir ilişkinin olmasıdır. 

Tablo 6: Varyans-Kovaryans Matrisi 

 Kariyer Faktörü Özgüven Faktörü Hırs faktörü 

Kariyer Faktörü 0.181 0.010 -0.010 

Özgüven Faktörü  0.092 0.007 

Hırs faktörü   0.202 

 

Çalışmanın ana amacı olan bölgelere göre girişimcilik olgusunun farklı olup olmadığı yine bağımsız örnek t testi 
ile analiz edilip aşağıdaki tabloda sonuçlar verilmiştir.  

Araştırmada, test edilen boş hipotez “Faktörler, bölgelere göre farklılık göstermez” şeklindedir. Tablo 7’deki 
sonuçlara göre her üç faktör, bölgelere göre farklılık göstermemektedir. 

 

    Tablo 7: Ana Hipotez T-testi Değerleri 

 

H0 t istatistiği t istatistiğinin olasılık 
değeri 

Kariyer faktörü bölgelere göre farklılık göstermez. 0.545 0.587 

Özgüven faktörü bölgelere göre farklılık göstermez. -0.433 0.666 

Hırs faktörü bölgelere göre farklılık göstermez. 0.387 0.699 

 

Benzer bir bulgu, 2010 yılında, (Fidan ve Çiftçi, 2010) Sivas Cumhuriyet ile Kayseri Erciyes Üniversiteleri’nde 
okuyan 192 İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimciliğe bakışları araştırmasında tespit edilmiştir. Bu 
araştırmaya göre, ‘her iki üniversitenin İşletme Bölümü öğrencileri arasında girişimcilik konusuna bakış 
açısından anlamlı farklılıklar olmadığı’ belirlenmiştir. 

Çalışmanın bu son aşamasında, ikincil amaç olarak belirtilen ‘öğrencilerin girişimci özellikler bakımından farklı 
olup-olmadıkları araştırılmıştır. 

 “Faktörler, cinsiyetlere göre farklılık göstermez” hipotezi, bağımsız örnek t testi ile test edilmiş ve sonuçlar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki sonuçlara göre, her üç faktör açısından cinsiyetlere göre farklılık 
görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Tablo 8: T-testi Değerleri 

 

H0 t istatistiği t istatistiğinin olasılık değeri 

Kariyer faktörü cinsiyetlere göre farklılık 
göstermez. 

1.231 0.220 

Özgüven faktörü cinsiyetlere göre farklılık 
göstermez. 

-0.538 0.591 
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Hırs faktörü cinsiyetlere göre farklılık göstermez. 0.312 0.755 

 

Girişimcilik eğiliminin cinsiyetlere göre farklılık gösterip-göstermediği konusunda, son dönemde (2012) Kars 
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bir çalışma yapılmıştır. İşletme, İktisat ve 
Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden oluşan 620 öğrenci üzerinde yapılan bu araştırmada(Yıldız ve Kapu), 5 
üzerinden yapılan puanlamada erkeklerde 3,88, bayanlarda 3,80 değeri tespit edilmiştir. Böylece, her iki cinsiyet 
grubunda girişimcilik açısından anlamlı bir fark belirlenmemiştir.    

 

Sonuç 

İki farklı bölge Üniversitesinde İşletme ve Muhasebe ağırlıklı bölüm okuyan öğrencilerin girişimcilik 
özelliklerinin belirlenmesi ve bölgesel farklılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada şu hususlar 
belirlenmiştir; 

- Öğrencilerin ‘kendilerine olan özgüvenleri oldukça yüksektir’. Bunun en önemli nedenleri arasında, 
Türkiye’de son on yıldaki ekonomik başarısı ile bölgesel ve dünya siyasetinde üstlenmiş olduğu aktif politika ve 
gücün ciddi etkisi olduğu söylenebilir. Bu eğilimin istikrarlı bir seyir elde etmesi, ülkenin ulusal ve uluslararası 
organizasyon ve piyasalarda etkin bir yere sahip olması, ülkede yaşayan tüm insanlar gibi öğrencileri de özgüven 
aşılamaktadır. Bu özgüvenin öğrencilerin girişimcilik özelliklerini daha da destek verdiği açıktır. 
- Ancak çalışmanda elde edilen %51.4’lük kamu sektöründe çalışma istekliliği bununla tezat 
oluşturmaktadır. Burada, şu ihtimal güçlüdür; Türkiye’de (en azından çalışmanın yapıldığı örneklem grubunda) 
girişimci kişili ğe sahip olan bireyler bu potansiyellerini kullanabilecekleri alanları belirlemekte zorlanmakta 
olup, kendilerini bu belirsizlikten güvenceye alma derdine düşmektedirler.  
- Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen ampirik sonuçlara göre, öğrencilerdeki girişimcilik ruhu, 
bölge ve yanı sıra cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Bu bulgular, son dönemde yapılan 
benzer çalışma sonuçlarıyla örtüşmektedir.  
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Özet  
Kırgızistan’ın küresel ekonomik koşullara ayak uydurabilmesi için temel şartlardan biri işgücü piyasasının talebine uygun 
insan kaynaklarının yetiştirilmesidir. Üretim faktörlerini belirsizlik ve risk ortamında uygun bileşimlerle biraraya getirmeye 
çalışan girişimcilerin önündeki en önemli engellerden birisi nitelikli i şgücü temin edilmesi zorluğudur. Üniversitelerin özel 
sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun işgücü yetiştirip yetiştirmedikleri tartışmalıdır. Bu bağlamda, araştırmanın temel 
amacı, Kırgızistan’da faaliyet göstermekte olan girişimcilerin işletme programlarından mezun olan Üniversite mezunlarından 
beklentileri, istihdam ettikleri mezunlarla ilgili değerlendirmelerini ortaya koymak ve öneriler geliştirmektir. Araştırmada 
ikinci el verilerin yanı sıra, anket aracılığı ile elde edilen birinci el verilerden yararlanılmıştır. Araştırma evreni olarak, insan 
kaynakları bölümleri bulunan orta ve büyük ölçekli işletmeler belirlenmiş ve bunlar içerisinden 294 işletmeden veri 
toplanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ve hipotez testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
girişimcilerin beklentileri tam olarak karşılanmamaktadır.  Bu bağlamda üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, 
Üniversite eğitiminde girişimcilerin de aktif olarak rol alması önerilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Üniversite mezunları, Üniversite-sanayi işbirli ği, İşletme ihtiyaçları ve beklentileri, 
Kırgızistan; 
 
Giri ş 
Kurumsal performansı ölçme noktasında toplam çıktı sayısı veya gelir-gider tablosu kendi başına yetersizdir. 
Verimlilik, yenilikçi olma, insanı geliştirme ve kalite – bunların hepsi örgütün performansı ve devamlılığını 
surdürebilmesi için çok önemlidir (Drucker, 1999:24). Sanayi ürünlerde üretici işletmenin sorumluluğu söz 
konusu çıktının ekonomik hayatı boyunca devam ediyorsa, eğitim veren kurumların sorumluluğu da öğrencinin 
ve devamında mezunun kariyeri boyunca devam edecektir. Eğitimin kalitesi artık üniversite duvarları içinde 
değil, çalışmaya başladığı sektörde gerçekleşecektir. İster kamu, ister özel sektörde olsun hizmet anlayışı ile 
çalışan her örgütün çıktı kalitesini sürekli değerlendirmesi gerekmektedir. 
Üniversite eğitimi sonucunda elde edilen bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri 
üniversite-sanayi işbirliğidir. Günümüzde, üniversite eğitiminde üniversite-sanayi işbirliği, teknolojik 
değişikliklerin gösterdiği hız nedeniyle gittikçe artan bir öneme sahiptir. Üniversite-sanayi işbirliğinin temelini 
mesleki eğitimin oluşturduğu dikkate alınırsa, üniversite eğitiminde verilen teorik eğitime sektörde uygulama 
olanağı sağlanabildiği ölçüde üniversite-sektör bütünleşmesi gerçekleşir. Ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli i şgücünün yetiştirilmesinde lokomotif rol oynamaktadır. Bu nedenle sektörden gelen istekler ayrıntılı bir 
şekilde gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Çünkü, sonuçta hizmet sunan bir örgüt olarak üniversitelerin 
çıktısından (mezunlar) yararlanacaklar veya tüketiciler grubu, işveren adı verilen paydaşlardır. Eğitim hizmeti 
sunan önemli birim olarak, üniversiteler ilgili müfredat tasarımı ve onları uygulama konusunda sorumludur. 
Eğitim süreci sonunda mezunların istihdam edilebilirliği, işgücü piyasasında eğitim programlarının yeterliliğinin 
başlıca göstergesidir. İşverenler eğitim programlarına işbirlikçiler olarak katılan ve aynı zamanda üniversite 
sonrası kazanılan yeterliliklerden yararlanırlar. Genel olarak işverenler üniversite ürünleri olarak mezunları 
pratik olarak yerleştirme noktasında üniversitelerin ortağı olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla, üniversite-işveren 
işbirliği kaçınılmaz ve zorunludur (Lucal and David, 2011:69). 
Bu bildiri, Kırgızistan’da faaliyet gösteren orta ve büyük boy işletmelerin istihdam ettikleri işletme mezunlarına 
yönelik değerlendirmeleri ve yönetici personel seçiminde esas aldıkları ölçütlerle ilgili bulguları içermektedir. 
Bu doğrultuda, önce literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalar incelenmiş, Kırgızistan’daki işletmelerde 
işgücü kalitesi konusuna değinilmi ş ve anketle elde edilen verilerin analizleri sunulmuştur.   
 
2. İŞLETMELER İN MEZUNLAR HAKKINDAK İ DEĞERLENDİRMELER İ 
Düzakın ve Yılmaz (2009) Türkiye’deki önde gelen sanayi işletmelerinde yaptığı bir çalışmada, işletme 
eğitiminin yeterlilik düzeyi, müfredat etkinliği, sosyal yararlılığı gibi ölçütler açısından değerlendirilerek, 
işletme mezunlarının iş hayatındaki durumlarını değerlendirmeye çalışmıştır. Araştırma sonucuna göre, 
Türkiye’deki en büyük 1000 firmada işletme mezunları daha çok muhasebe, insan kaynakları, pazarlama ve dış 
ticaret alanlarında istihdam edilerek, yönetim kadrosunda çalışan işletme mezunu sayısı yeterli düzeyde değildir. 
İşletmeler, işletme mezunlarının en çok bilgisayar kullanım düzeylerini yeterli bulurken, pazarlama, finansman, 
muhasebe, yabancı dil, konularında da mezunları yeterli görmektedirler. Diğer yandan, yönetim, hukuk, üretim, 
dış ticaret, kalite ve halkla ilişkiler açısından işletmeciler yeterli bilgi düzeyine sahip görülmemektedir. 
Firmaların işe alırken üniversite mezunlarında aradıkları en temel özellikler, yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi, 
bilgisayar bilgisi ve tecrübedir.  
Soysal ve Özçalıcı (2010), yaptıkları çalışmada, işletme eğitiminin iş hayatında ne kadar etkili olduğunu 
belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla,  Türkiye’nin Gaziantep İli Sanayi Odası’nın 2010 yılı işletme listesi 
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dikkate alınarak ilde faaliyette bulunan 60 sanayi işletmesinde araştırma yapmışlar ve çalışan personelin 
yaklaşık %30’unun işletme mezunu olduğu; işletmelerin çok iyi yabancı dil bilen personel gereksinimi duyduğu; 
işletme mezunlarının en çok muhasebe, dış ticaret ve pazarlama alanlarında istihdam edildiği ve yeni 
mezunlardan iletişim yeteneği ve bilgisayar bilgisinin en çok aranan özellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
İşverenlerin, üniversitelerin meslek yüksekokullarından mezun olanlar hakkındaki değerlendirmeleri (İçli, 2007; 
Ardahan, 2010; Öktem ve Şahin, 2011; Aydın ve diğ., 2012) ve üniversite mezunlarından beklentiler (Canıtez, 
2007; Aydın, 2007) konularında da araştırmalar yapılmıştır. Örneğin, Aydın ve diğ. (2012) tarafından tekstil 
sektöründe yapılan bir araştırmaya göre,  tekstil işverenlerinin istihdam etmeyi düşündükleri meslek 
yüksekokulu mezunlarında aradıkları özelliklerinin önem sırasına göre; en çok önem verilen özellik %17,53 ile 
“Özgüven” olarak belirlenmiştir. Bunu, “Ekip Halinde Çalışabilme Yeteneği”, “Dürüstlük ve İş Disiplini”, 
“Mesleki Teorik Bilgi” ve “İşi Öğrenme İsteği” özellikleri izlemiştir. “Kavrama ve Problem Çözme Yeteneği” 
ile “Pratik Bilgi” en düşük önem düzeyine sahip özellikler olarak ortaya çıkmıştır.   
Ardahan’ın (2010) işletmelerin, işletmecilik eğitiminden beklentilerine yönelik yaptığı araştırmada, personeli işe 
almada ilk olarak çalışkan ve sorumluluk sahibi olmalarını dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Diğer faktörler 
sırasıyla; kendine güveni olması, takım çalışmasına uyumlu olması, yeniliklere açık olması, iletişim bozukluğu 
olmaması, fiziki görünümüne ve temizliğine önem vermesi, kişisel yetenek ve bilgi sahibi olması, problem 
çözme becerisine sahip olması, alanında yeterli eğitim almış olması, güncel gelişmeleri sürekli takip etmesi, 
tecrübeli olması, büro makinelerini yeterli düzeyde kullanabilmesi, referansının olması, en az bir yabancı dili 
konuşacak düzeyde yabancı dil bilmesi ve gerekli sertifikaları olması şeklinde ortaya çıkmıştır.  
Bu konuda yapılan başka bir araştırmaya göre, iş dünyasının eğitimden istekleri olarak şunlar tespit edilmiştir: 
Öğrencilerin iletişim yeteneğinin geliştirilmesi, ekip halinde çalışma yeteneğinin geliştirilmesi, karşılaşılan 
sorunları çözme yeteneğinin geliştirilmesi, öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi ve yabancı dil bilmesidir (Kozlu, 
1999, aktaran Aydın ve diğ., 2012). Bir başka çalışmada da işletmelerin aradıkları insan sermayesi özellikleri şu 
şekilde sıralanmıştır: Problem çözme yeteneğine sahip olması, takım çalışmasına yatkın olması, değişime ayak 
uydurabilmesi, iletişim becerisinin olması, sorumluluk alabilmesi, analitik düşünebilmesi, kendisini 
geliştirebilmesi ve sahip olduğu bilgiyi kullanabilmesidir (Soylu, 2009). Bu özelliklerin öğrencilere 
kazandırılması, eğitim kurumlarının tüketicisi konumunda olan işletmelerin meslek yüksekokullarından en 
önemli beklentileri arasındadır (Emirza vd., 2009 aktaran Aydın ve diğ., 2012). 
Yenen ve Gözlü (2005)  iş çevresinin üniversite eğitiminden beklentilerini ortaya koymak ve nasıl bir üniversite 
mezunu beklendiğini belirlemeye yönelik yaptıkları araştırmada, işletmelerin, üniversitelerde sanayi ile ortak 
proje üretmeden, sanayi ile işbirliği yapılmaksızın eğitim verildiğine inandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
işletmelerin, çalışanlarına sorumluluk yükleme konusunda kararsız oldukları, üniversitelerden elde edilen teorik 
bilginin uygulamada yetersiz olduğu düşüncesinde oldukları belirlenmiştir. Bu çerçevede, iş dünyasının 
üniversite eğitiminden beklentileri üç ana grupta toplanmıştır: a) mezunlara sosyal hayata yönelik ve uygulamalı 
eğitim verilmesinin sağlanması; b) geleceğe yönelik yeni konuların yeni tekniklerin çağdaş bir ortamda 
verilmesi; ve c) ezbercilikten uzak, öğrencilerin hangi araçları kullanarak neler elde edebileceklerinin, kısaca 
öğrenmenin öğretilmesidir. 
Rusya’da Авраамова ve Верпаховская (2006) ve Васильева (2010) tarafından yapılan bir araştırmada, 
üniversite mezunlarının işverenler açısından nasıl değerlendirildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Васильева 
(2010)’nın Rusya üniversitelerde mühendislik eğitimi görmüş ve 30 işletmede çalışan kişilerin 18 kriter 
üzerinden değerlendirildiği çalışmasında, mezunların kişisel ve yetkisel gelişme düzeyinin iyi olduğu, mesleki 
açıdan hazırlık düzeyi ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.   
Kazakistan’da Сулейменова ve diğ. (2010) tarafından üniversitelerin kamu yönetimi bölümü mezunlarının 
işverenler tarafından değerlendirilmesi konusunda yapılan bir araştırmada, mezunlardan analitik ve yaratıcılık 
düşüncelerini geliştirme, kamu yönetimi ve devlet memuriyetliği alanında uluslararası birikimi geliştirme ve 
anadili yüksek düzeyde öğrenme gibi özellikler arandığı tespit edilmiştir.  
Kırgızistan’da turizm alanında eğitim görmüş mezunların işverenler tarafından değerlendirilmesi ile ilgili otel 
işletmelerinin orta ve üst düzey yöneticileri ile yapılan bir araştırmada, yöneticilerin çalışanların aldıkları eğitimi 
yeterli düzeyde bulmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, yöneticiler turizm eğitimi gören mezunların 
piyasaya daha çabuk uyum sağladıklarını belirterek, yabancı dilbilgisini orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir 
(Торобеков, 2006; Айтбаева ve Максудунов, 2008).  
İster gelişmiş, ister gelişmekte olan ekonomilerde olsun, işletmelerin gelişmesi, rekabet edebilmesi, uluslararası 
pazarlara açılabilmesi için yapılması gereken faaliyetleri arasında eğitimin ön planda yer alması gerekmektedir. 
Kırgızistan’ın piyasa ekonomisine geçiş süreci içerisinde olduğu dikkate alınırsa, işletmecilik ve girişimcilik 
alanlarında eğitimin kaçınılmaz olduğu anlaşılır. Günümüzde gerek işletme sahiplerinin, gerekse yöneticilerin ve 
çalışanların eğitime ihtiyaçları vardır. Çünkü işletme sahiplerinin ve yöneticilerin büyük bir kısmının eski 
sisteme göre eğitim aldıkları ve günümüz şartlarına uyum sağlamakta zorladıkları bir gerçektir.  
3. KIRGIZ İSTAN’DA İŞLETMELERDE İŞGÜCÜ KAL İTESİ  
Kırgızistan gibi geçiş ekonomilerde nitelikli eleman sorunu daha şiddetli hissedilmektedir. Nitelikli elemanların 
yetersizliği girişimcileri yeni iş fırsatları aramaktan uzaklaştırmakta, çalışanlar ise kayıtdışı sektörlere 
yönelmekte, üretim hacmi azalmakta ve dolayısıyla geçiş süreci yavaşlamaktadır (Brixiova ve diğ. 1999:4). 
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Geçiş ekonomilerinde nitelikli çalışanların yetersizliğinin yanı sıra, girişimciler ve işletme sahiplerinin de 
kendilerinin işletme yönetiminde bilgi ve beceri konusunda yetersiz olduklarının farkında olmadıkları önemli bir 
sorun teşkil etmektedir. Bununla birlikte, işletme sahiplerinin insan kaynakları ve diğer konularda hizmet içi 
eğitime gün geçtikçe ilgi göstermeleri olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir Aidis (2005).  
Kırgızistan’da 160 işletme üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunlar arasında 
kredi faizlerinin yüksek olması, yüksek vergi, yolsuzluk gibi sorunların yanısıra nitelikli eleman bulma konusu 
önemli bir sorun olarak orta çıkmıştır (Anderson and Pomfret, 2001:211). Ertürk ve Turan (2004) tarafından 
Kırgızistan’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin karşılaştığı sorunları tespit etmek amacıyla 35 Türk işletme 
üzerinde yaptıkları bir araştırmada da, söz konusu işletmelerin karşılaştıkları 8 temel sorun arasında sayılan 
insan kaynakları ile ilgili bir konu içinde eğitilmi ş tecrübeli eleman bulma zorluğunun önemli bir sorun olduğu 
ortaya koyulmuştur. Benzer şekilde, Sarı (2004:449) tarafından yapılan başka bir çalışmada da, Kırgızistan 
ekonomisinde işgücü verimsizliği ile girişimciliğin gelişmesine uygun bir ortamın olmaması önemli bir sorun 
olarak görülmüştür.  
Yine, Kırgızistan’da KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların incelendiği bir çalışmada  (Hübner, 2000), 6 temel 
sorundan biri olarak, girişimcilerin genel işletme yönetimi ve genel piyasa ekonomisi kuralları hakkında bilgi 
yetersizliği içinde oldukları tespit edilmiştir. Bilgi yetersizliği, iş fırsatlarının nasıl belirleneceği, yeni iş 
kavramlarının nasıl anlaşılacağı ve yorumlanacağı, uluslararası standartlara göre iş planının nasıl hazırlanacağı 
gibi konuları kapsamaktadır.  
Nasırov A.T. (2008:356-361) çalışmasında, Kırgızistan’da piyasa ekonomisi şartlarına uygun olarak,  
profesyonel yöneticiler ve girişimciler yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu çerçevede bireysel, örgütsel ve 
toplumsal düzeyde eğitim programlarının gerekliliğine dikkat çekmiştir.   
Kırgızistanlı 200’ün üzerinde işletmenin yöneticileri ile İK eğitim uygulamaları üzerinde yapılan bir araştırmada 
da, işletmelerin çoğunda personel eğitimi konusuna önem verildiği ve desteklendiği tespit edilmiştir. Eğitim 
türlerinden de hizmet içi ve mesleki eğitime önem verildiği görüşmüştür. Söz konusu araştırmaya göre, kamu 
örgütlerinde ve büyük ölçekli işletmelerde hizmet içi eğitim, uluslararası örgütlerde dışarıdan uzman ve 
danışmanlar davet edilerek eğitim programları uygulanmaktadır. Büyük işletmelerde ise personeli yurt dışına 
eğitime gönderme yaygın olarak uygulanmaktadır (Pleşakova, 2005:216-224). 
Bugün Kırgızistan’da resmi bilgilere göre 54 üniversite faaliyet göstermektedir. Bu üniversitelerden 2011 
yılında toplam 41.800 öğrenci mezun olup, bunların yaklaşık 10 bini iktisat ve işletme alanlarında eğitim 
görmüştür. Ancak, yukarıda ele alınan araştırma sonuçlarına göre faaliyette olan işletmelerin nitelikli eleman 
bulmakta güçlük çektikleri görülmektedir. Buradan haraketle, Kırgızistan’da üniversite eğitiminde özel sektörün 
ihtiyaç ve beklentilerinin pek dikkate alınmadığı öne sürülebilir. Bu bağlamda, mevcut işletmelerin üniversite 
mezunlarından beklentilerinin neler olduğu konusunda araştırmaların yapılması, üniversite–sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi, hem özel sektörün, hem de üniversitelerin etkinliklerinin arttırılmasına katkı sağlayacağı 
söylenebilir.    
4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEM İ  
Araştırmanın temel amacı, Kırgızistan’da faaliyet göstermekte olan girişimcilerin işletme programlarından 
mezun olan üniversite mezunlarından beklentilerini ve istihdam ettikleri mezunlarla ilgili değerlendirmelerini 
ortaya koymaktır.   
Bu amaç doğrultusunda araştırmada;  
• Kırgızistan’da faaliyet gösteren işletmelerde işgücü kalitesinin durumu,  
• İşletmelerin çalışanlarını nasıl değerlendirdikleri, 
• İşe alırken beklentilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  
Araştırma, temel olarak tanımlayıcı bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada birinci el verilerden yararlanılmış 
olup, veriler anket aracılığı ile Mayıs-Ağustos 2012 döneminde elde edilmiştir. Anket formu; işletmelerin ve 
ankete katılan işletme sahipleri ve yöneticilerin özelliklerinin yanısıra, yeni işe alınacak personelden beklenen 
özellikler ve genel olarak Kırgızistan’da yüksek öğretim kurumlarının nasıl değerlendirildiğini belirlemeye 
yönelik seçenekli ve Likert tipinde hazırlanmış sorulardan oluşturulmuştur.  
Araştırma evreni, Kırgızistan’ın 7 bölgesine dağılan insan kaynakları bölümleri bulunan orta ve büyük ölçekli 
1109 işletmedir. Araştırma örneklemi, bu işletmeler arasından %95 güven düzeyinde ve basit tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle seçilen 294 işletmeyi kapsamaktadır.  Araştırmadan elde edilen veriler, uygun şekilde kodlanmış, 
bilgisayar ortamına aktarılmış ve amaca yönelik istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Aşağıda, uygulanan 
analizlerden elde edilen bulgular ve yorumları verilmiştir.   
5. BULGULAR VE YORUMLAR 
Araştırma bulguları aşağıda iki kategoride değerlendirilmiştir.  
5.1. Demografik Bulgular 
Araştırma kapsamına alınan işletmelerin ve anket uygulanan kişilerin özellikleri aşağıdaki tabloda (Tablo 1) 
gösterilmiştir. Tablo verilen bilgilerden görüleceği üzere; 
• Kırgızistan genelinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmeler arasından araştırma kapsamına 
alınan 294 işletmede anket uygulanan kişilerin %27’si işletme sahibi, %30’u üst düzey ve geriye kalan %43’lük 
kısmı orta düzey yöneticilerden oluşmaktadır.   
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• Araştırmaya katılan işletme sahipleri, orta ve üst düzey yöneticilerin %9’u lise, %15’i ön lisans, %69’u 
lisans ve %7’si lisansüstü mezunudur.   
•  Araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet sürelerine göre dağılımına bakıldığında, %34,4’ünün son beş 
yıl içerisinde faaliyetine başlamış, yeni işletmeler olduğu görülmektedir. 6-10 yıl arasında faaliyet gösteren 
işletmelerin oranı %28,2, 11-15 yıl arasında faaliyet gösteren işletmelerin oranı %20,7 ve geriye kalan %16,7’si 
16 yıldan fazla bir süreyle faaliyet göstermektedir.   

Tablo 1: İşletmeler ve Ankete Katılanların Özellikleri 
 

Katılımcıların İşletmedeki 
Pozisyonlarına Göre Dağılımı Sıklık Yüzde 

Katılımcıların E ğitim 
Düzeyine Göre Dağılımı Sıklık Yüzde 

İşletme sahibi 79 27,0 Lise 27 9,0 

Üst düzey yönetici 89 30,0 Ön lisans 43 14,6 

Orta kademe yönetici 126 43,0 Lisans 203 69,0 

Toplam 294 100,0 Lisansüstü 21 7,1 

İşletmelerin Faaliyet Sürelerine Göre 
Dağılımı   

Toplam 
294 100,0 

0-5 yıl 
101 34,4 İşletmelerde Mevcut Olan 

Bölümler 
  

6-10 yıl 83 28,2 Satın alma ve pazarlama 146 50,0 

11-15 yıl 61 20,7 Üretim  152 52,0 

16-daha fazla 49 16,7 İnsan kaynakları 123 42,0 

Toplam 294 100,0 Muhasebe ve finans 198 68,0 

İşletmelerin Faaliyet Düzeylerine Göre 
Dağılımı 

  Araştırma-geliştirme 11 4,0 

Yerel 
99 34,0 İşletmelerin Sektörlere Göre 

Dağılımı   

Bölgesel 79 27,0 Hizmet 113 38,4 

Ulusal 47 16,0 Üretim 77 26,2 

Uluslararası 69 23,0 Ticaret 61 20,7 

Toplam 294 100,0 Tarım 13 4,4 

İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre 
Dağılımı   

Üretim ve Ticaret 
19 6,5 

Şahıs 69 23,5 Hizmet ve Ticaret 11 3,8 

Şirket 225 76,5 Toplam 294 100,0 

Toplam 294 100,0    
 

• Araştırmaya katılan işletmelerin %68’lik büyük bir kısmında muhasebe ve finans bölümleri mevcut 
olup, bunu %52’lik bir oranla üretim bölümü ve % 50’lik bir oranla satın alma ve pazarlama bölümleri takip 
etmektedir. İşletmelerin sadece %4 gibi kısmında araştırma ve geliştirmeye yönelik bölümlerin olduğu tespit 
edilmiştir.   
• Araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet düzeylerine göre dağılımına bakıldığında, İşletmelerin %34 
yerel, %27 bölgesel, %16 ulusal ve geriye kalan %23’lük kısmı uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği 
görülmektedir.  
• Sektörel dağılım incelendiğinde hizmet sektörünün öne çıktığı görülmektedir. Bu alanda faaliyet 
gösteren işletmelerin oranı %38’4 olarak ortaya çıkmıştır. Hizmet sektörünü %26,2’lik bir oranla üretim sektörü 
izlemektedir. Ticaret alanında faaliyet gösterenlerin %20,7, tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin oranı %4,4 
olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerin bir kısmı birden fazla sektörde faaliyet göstermektedir. Hem 
üretim, hem de ticaret sektörlerinde faaliyetleri olan işletmelerin oranı %6,5; hizmet ile ticaret sektörlerine 
faaliyet gösterenlerin oranı %3,8 olarak tespit edilmiştir.  
• Araştırma yapılan işletmelerin %76,5’i şirket, geri kalan %23,5’i de şahıs işletmesi olarak 
işletilmektedir.  
 
5.2. Araştırma Bulguları 
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 Araştırma yapılan işletmelerde yöneticilerin, işletme çalışanları arasında işletme mezunu olan 
personelin bilgi düzeyini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 
 

Tablo 2: İşletme Mezunlarının Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi  
 

 

Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde, araştırma yapılan 294 işletme içerisinde işletme mezunu personeli bulunan 
işletme sayısının 114 olduğu ve sözkonusu işletmelerde görüşme yapılan kişilerin işletme mezunu çalışanlar 
hakkında kendilerine sunulan kriterlerin tamamı üzerinde değerlendirme yapmadıkları görülmektedir. 
Değerlendirme yapılan kriterlerin ortalama değerlerine bakıldığında, işletmelerin genelde işletme mezunu olan 
çalışanların bilgi düzeyini orta derecede yeterli buldukları görülmektedir. İşletmeler, işletme mezunu çalışanların 
müşteri ili şkileri (ort. 3,8), sosyal sorumluluk (ort. 3,7) ve iletişim, ikna becerileri (ort. 3,6) gibi konularda diğer 
konulara göre daha yeterli olduklarını düşünmektedirler. 
Araştırmada ele alınan,  işletmelerin idari kadrolarına personel alımında adaylarda aradıkları özelliklerin önem 
derecesine göre belirlenmesi konusunda elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

 
 

Tablo 3. İdari Personel Seçiminde Önemli Olan Ölçütler 
 

 N Ortalama  Std. Deviation 
İletişim becerisi 265 4,19 ,86726 
İş tecrübesi (aynı alanda) 263 4,11 ,82661 
Bilgisayar bilgisi 265 3,80 1,18673 
Sigara alışkanlığı 256 3,39 1,32060 
Üniversite mezunu olması 262 3,30 1,35497 
Yabancı dil bilgisi 259 3,25 1,29127 
İş tecrübesi (farklı alanda) 253 2,98 1,27693 
Sürücü belgesi 258 2,40 1,32600 
Yüksek lisans derecesi 254 2,38 1,27877 

 n Ortalama  Std. Deviation 

Temel işletme yönetimi 114 3,13 1,00893 

İnsan kaynakları yönetimi 111 3,29 ,88818 

Pazarlama 110 3,16 ,94361 

Stratejik yönetim 104 3,13 ,91043 

Muhasebe 107 3,30 1,10073 

Finansman 101 3,15 1,03331 

Üretim 101 3,22 1,02571 

Bilgisayar kullanımı 112 3,66 1,00048 

Yabancı dil 112 3,10 1,14656 

Dış ticaret 99 2,96 1,12412 

Kalite 106 3,38 ,95072 

Müşteri ilişkileri 110 3,83 ,88679 

İletişim, ikna, konuşma 109 3,64 ,98623 

Sosyal sorumluluk 109 3,71 ,85313 

İş etiği 107 3,47 1,04897 
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Cinsiyet 260 2,02 1,28228 
 
Tablo 3’te verilen bilgiler incelendiğinde, idari kadrolar için personel işe alış sürecinde işletmelerin, aday 
personelin en fazla iletişim becerisi (ort. 4,19), alan ile ilgili iş tecrübesi (ort. 4,11) ve bilgisayar bilgisi (ort. 
3,80)’ne sahip olmasının önemli olduğunu düşünürken, cinsiyet (ort. 2,02), yüksek lisans derecesi (ort. 2,38) ve 
sürücü belgesine sahip olmanın önemli olmadığını düşündükleri görülmektedir.   
Son olarak işletme yöneticilerinin Kırgızistan’daki üniversite eğitiminin genel durumu ile ilgili 
değerlendirmeleri ele alınmıştır. Bu konuda elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: İşletmelerin Üniversite Eğitimi İle İlgili Genel Değerlendirmeleri 
 Önerilen Yargılar N Ort. Std. sap.    
İstediğimiz özelliklere sahip insan kaynaklarına kolayca ulaşamıyoruz 266 3,30 1,03584 
Eğitim kurumları özel sektör işletmelerinin beklentilerini dikkate 
almamaktadır 

253 3,30  ,96273 

Çalışanlarımızın eğitim seviyesi bizim beklentilerimize cevap 
vermemektedir 

265 3,25 ,88241 

İşletme eğitimi görenlerin mesleki bilgi ve becerisi yeterlidir 184 2,98 ,87439 

Kırgızistan’da üniversite eğitimi özel sektörün beklentilerine cevap 
vermektedir 

265 2,75 ,95656 

Tablo 4’teki bulgular değerlendirildiğinde, işletmelerin istedikleri özelliklere sahip insan kaynaklarına kolayca 
ulaşamadığı (ort. 3,30) ve eğitim kurumlarının özel işletmelerin beklentilerini dikkate almadığı (ort. 3,30), 
çalışanların eğitim seviyesi beklentilerine tamamen cevap vermediği (ort. 3,25) görülmektedir. İşletmeler, 
işletme eğitimi alan personelin mesleki bilgi ve becerisini de yeterli bulmamaktadır. Ayrıca, Kırgızistan’da 
üniversite eğitiminin özel sektörün beklentilerine cevap veremediği düşünülmektedir. 
6. SONUÇ  
Konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar ve yapılan araştırmanın sonuçlarına dayanarak Kırgızistan’da 
üniversite eğitiminin özel sektörün ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremediği, işletmelerin aradığı özelliklerde 
insan kaynaklarına ulaşmakta zorluk çektiği, işletme alanında eğitim alanların bilgi ve becerisinin istenilen 
düzeyde olmadığı söylenebilir. İşletmelerin üniversite mezunlarının yabancı dil ve bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi 
ve iletişim becerilerine daha çok önem verdiği söylenebilir.  
Bu noktadan hareketle, üniversiteler, eğitim programlarını ve eğitim süreçlerini özel sektörün ihtiyaçları ve 
beklentileri doğrultusunda gözden geçirmeli ve özel sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde ortak projeler 
geliştirmelidir. Bu projeler eğitim – öğretim alanında olabileceği gibi, araştırma – geliştirme alanlarında da 
olabilir. Diğer bir ifade ile, insan kaynaklarının yetiştirilmesi konusunda özel sektör işletmelerinin de katılımını 
sağlamak gelecek açısından önem arz etmektedir. Konuyla ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalarda sektörel 
bazda daha detaylı bilgilere odaklanılabilir.  
Genelde ülkenin ve özelde işletmelerin uzun vadeli başarıları kaliteli insan kaynaklarına bağlı olduğu tartışılmaz 
bir gerçektir. Dolayısıyla, üniversite–sanayi işbirliğinin sağlanması ve aktif olarak sürdürülmesi Kırgızistan 
açısından güncel meselelerin arasında ön sıralarda gelmektedir. 
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Abstract 
 
Girişimcilik; günümüzde gerek gelişmiş ülkeler için, gerekse de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyüme, istihdam 
yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak görülmektedir. Ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik durum, işsizlik 
sorunları ve bunların neden olduğu göç gibi sosyal sorunların çözümü için hükümetler tarafından girişimcilik kültürünün 
geliştirilmesi için politikalar ve destek mekanizmaları oluşturulmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de KOSGEB (Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla verilen 
hizmet ve destekler örnek olay olarak incelenmiş ve KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında Türkiye’nin her 
bölgesindeki girişimci adaylarına, işsizlere, gençlere ve kadınlara yönelik düzenlediği eğitim ve finansal destekleme 
çalışmaları değerlendirilmiştir.  
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1. Giri ş 

Bu çalışmada öncelikle girişimciliğe ilişkin kısa bir bölüm ile girişimciliğin bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
yapısına katkısı ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. Ardında da Uluslararası Girişimcilik Merkezi 
tarafından yayımlanan raporlar çerçevesinde girişimcilik konusunda Türkiye’nin son yıllardaki gelişimine ilişkin 
bazı veriler sunulmuştur. 
Sonrasında KOSGEB’in tanıtımı yapılarak KOSGEB tarafından hazırlanan çeşitli raporlar, planlar ve mevzuat 
kapsamında KOSGEB’in girişimcilik konusundaki politikaları aktarılmış ve KOSGEB’in girişimcilere yönelik 
verdiği destek ve hizmetler detaylandırılmıştır. Çalışmanın bir sonraki bölümünde KOSGEB’in 2010, 2011 ve 
2012 yıllarında girişimciliğin geliştirilmesi ve yeni işletmelerin kurulmasına yönelik verdiği eğitimler ve 
finansal desteklere ilişkin veriler özetlenmiştir. KOSGEB tarafından desteklenen ve başarı gösteren girişimcilere 
ili şkin başarı hikâyelerinin yer aldığı bölümün ardından, çalışma sonuç ve değerlendirmeler bölümü ile 
tamamlanmıştır. 

1.1. Giri şimcilik ve girişimciliğin ülkedeki ekonomik ve sosyal faydaları 

Girişimcilik günümüzde tüm ülkeler için hem ekonomik hem de sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak 
değerlendirilmektedir.  Bir ülkede girişimciliğin geliştirilmesinin faydaları; ekonomik ve sosyal faydalar olmak 
üzere iki kısımda değerlendirilebilir. 
Girişimcilik kültürünün gelişmesi ve yeni işletmelerin kurulmasının ekonomik faydaları incelendiğinde en çok 
öne çıkan konu istihdam yaratılması ve buna bağlı olarak işsizliğin azaltılmasıdır. Girişimcinin sadece 
kendisinin çalıştığı bir işletmenin kurulması ve faaliyetlerine devam etmesi dahi işsizliğin azaltılması konusunda 
önemli bir etkendir. Özellikle kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması ve genç nüfustaki işsizliğin 
yüksek olması gibi gerçekler düşünüldüğünde, kadınların ve gençlerin girişimciliğe özendirilmesi anılan 
istihdam sorunlarının çözümü için önemlidir. Girişimciliğin bir başka ekonomik faydası da, bölgesel gelişmişlik 
farklılıkların azaltılmasına katkı sağlamasıdır. Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi, bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için bir avantaj olarak değerlendirilmektedir (Özkul ve Dulupçu, 2007; 
Göküş ve ark., 2013). Girişimcilerin kurdukları küçük işletmeler, büyük işletmeler ile karşılaştırıldığında, 
genellikle daha az yatırım ile daha fazla üretim ve ürün çeşitlili ği sağlarlar ve daha düşük maliyet ile istihdam 
yaratırlar (Yılmaz, 2003). Ayrıca girişimciler tarafından kurulan işletmeler yeni iş sahalarının oluşmasına da 
katkı sağlarlar (Carree ve Thurik, 2003; Van Praag ve Versloot, 2007). Günümüzde yeni işlerin çoğunluğu 
büyük işletmelerde değil, yeni ve küçük işletmeler tarafından yaratılmaktadır (KOSGEB, 2010). Bunların yanı 
sıra girişimciliğin gelişmesi ile kurulan yeni ve küçük işletmeler, büyük işletmelerin tedarik zincirlerinde yer 
alarak otomotiv, inşaat, beyaz eşya gibi sektörlerdeki kurumsal işletmelerin tamamlayıcı ve destekleyici bir rol 
oynamaktadırlar (Arslan ve Ay, 2011). 
Girişimciliğin sosyal faydaları ise, birkaç açıdan incelenebilir. Girişimcilik kültürünün tüm ülke çapında 
geliştirilmesi ile kurulan yeni yerel işletmeler, o bölgedeki ekonomik gelişmeye katkı sağlamakta ve sosyal 
yaşamı destekleyerek demokratik hayatı canlı tutmada önemli bir rol oynamaktadır (Akgemici, 2001; İlhan, 
2005). Girişimciliğin ülke çapında gelişmesi yine yerel düzeyde istihdam yaratarak köyden kente göçü ve buna 
bağlı sosyal sorunları engellemektedirler. Son yıllarda ülkemizde de önemli ölçüde desteklenen kadın 
girişimciliği sayesinde, kadınlar KOBİ niteliğinde işletmeler kurmakta ve böylelikle sosyal yaşama daha aktif 
katılım sağlayabilmektedirler  (Altay, 2002). Ayrıca kadın girişimciliğinin desteklenmesi kadınların toplumsal 
statülerinin artırılması için önemli fırsat; (Göküş ve ark., 2013). 

1.2. Türkiye’de girişimciliğe ilişkin GEM araştırması verileri 

2000’li yıllardan itibaren, Türkiye’de gerek makroekonomik düzeyde yapılan reformlar ve düzenlemeler ile 
ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin ve kaygıların azaltılması, gerekse de, verimlilik, rekabetçilik, 
bölgesel kalkınma ve yenilikçilik temelli girişimcilik faaliyetlerinin tüm ülke düzeyinde desteklenmesi ile kriz 
dönemleri dışında girişimcilik faaliyetlerinin olumlu yönde ilerlediği değerlendirilebilir.  
1999 yılından itibaren bir proje olarak faaliyetlerini devam ettiren ve dünyadaki girişimcilik dinamikleri ile ilgili 
en kapsamlı çalışma olan Küresel Girişimcilik Monitörü (Global Entrepreneurship Monitor - GEM) tarafından 
her yıl giderek artan sayıda ülkede, toplumun girişimciliğe karşı tutumu ve girişimcilik ortamına ilişkin bir 
araştırma gerçekleştirmektedir.  
Türkiye’nin de yer aldığı bu çalışmalarda 2006, 2008, 2010 ve 2012 yıllarına ilişkin bazı veriler Tablo 1.’de 
derlenmiştir. 

Tablo 1. GEM Girişimcilik Çalışması Verileri (1/2) (Kaynak: GEM Ineternet sitesi, Erişim: Mayıs 20132) 

                                                           
2 Gayri-resmi yatırımcı oranı: 18-64 yaş arası popülasyonda son 3 yıl içinde bir başkasının kurduğu işletmeye kişisel olarak finansal destek 

sağlayanların oranı 
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Değişken 2006 2008 2010 2012 

Yeni işletme sahipliği oranı 4,0 3,0 5,1 5,4 

Başlangıç durumundaki işletme sahipliği oranı 2,2 3,2 3,7 7,3 

Kurulu işletme sahipliği oranı 11,4 4,8 10,7 8,7 

Algılanan fırsat 34,0 36,0 36,0 40,0 

Gayri-resmi yatırımcı oranı 3,0 4,8 - 9,1 

 
Tablo 1.’de görüldüğü üzere, 2006 yılından itibaren günümüze doğru gelindiğinde, yeni işletme sahipliği 
oranının ve başlangıç durumundaki işletme sahipliği oranının arttığı görülmektedir. Özellikle 2012 yılında 
başlangıç durumundaki işletme sahipliği oranı, yani son 3 ay içinde kurulmuş veya kurulma çalışmaları devam 
eden bir işletmenin sahibi olma oranı önemli derecede artmıştır. Son yıllarda yaşadığı bölgede yeni bir işyeri 
açmayı önemli bir fırsat olarak görenlerin oranının da arttığı görülmektedir. Buna ek olarak, bir başkasının 
girişimcilik faaliyetlerine finansal destek sağlayanların oranında da önemli bir artış olduğu görülmektedir. Bu 
çerçevede Türkiye’de gerek girişimcilerin gerekse de girişimcilerin yakınlarının girişimciliği kendileri ve 
aileleri/yakınları için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeye başladığı söylenebilir.  
GEM’in araştırmasına ait bir başka veri seti de, Figür 1.’de grafik olarak gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, toplam 
erken aşama girişimcilik aktivitesi ile kadın ve erkeklerdeki girişimcilik aktivitesi yıllar itibariyle artmaktadır.  

2. KOSGEB ve KOSGEB’in Giri şimcilik Politikaları 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 1973 yılından bu 
güne farklı isimler altında faaliyet göstermiş ve 1990 yılında 3624 sayı Kanun ile KOSGEB adını alarak 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece imalat sanayindeki işletmelere destek ve 
hizmet veren KOSGEB, 2009 yılındaki Kanun değişikli ği ile hedef kitlesini genişleterek hizmet ve ticaret 
sektöründeki (bazı istisnalar hariç) işletmelere de destek ve hizmet üretmeye başlayarak Türkiye’nin 
KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluşu haline gelmiştir (KOSGEB, 2010). 
KOSGEB’in 2011-2015 dönemini kapsayan Stratejik Plan dokümanında, kurumun stratejik amaçları  
� KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, 
� KOBİ'lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, 
� Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek, 
� Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak 
olarak belirlenmiştir. 

                                                                                                                                                                                     
Kurulu işletme sahipliği oranı: 18-64 yaş arası popülasyonda kurulu bir işletmenin sahibi/ortağı olma oranı (42 aydan daha fazla bir süredir 

sahiplerine maaş, ücret veya farklı şekilde ödeme yapılmış olan bir işin yürütülmesi) 

Yeni işletme sahipliği oranı: 18-64 yaş arası popülasyonda kurulu yeni bir işletmenin sahibi/ortağı olma oranı (3 ila 42 ay arasındaki bir 

süredir sahiplerine maaş, ücret veya farklı şekilde ödeme yapılmış olan bir işin yürütülmesi) 

Başlangıç durumundaki işletme sahipliği oranı: 18-64 yaş arası popülasyonda başlangıç durumundaki bir işletmenin sahibi/ortağı olma oranı 

(3 aydan daha uzun bir süredir sahiplerine maaş, ücret veya farklı şekilde ödeme yapılmamış olan bir işin yürütülmesi) 

Algılanan fırsat: 18-64 yaş arası popülasyonda yaşadıkları bölgede bir iş yeri açmayı iyi bir fırsat olarak değerlendirenlerin yüzdesi 
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Figür 1. GEM Girişimcilik Çalışması Verileri (2/2) (Kaynak: GEM Ineternet sitesi, Erişim: Mayıs 20133) 
 

Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmeyi işaret eden stratejik 
amaca ilişkin hedefler ise şu şekilde belirlenmiştir: 
� Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile 
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak 
� Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak 
� Kadın girişimciliği geliştirmek 

2.1. KOSGEB’in girişimcilere yönelik destek ve hizmetleri 

KOSGEB’in gerek yeni işletmelerin kurulması gerekse de mevcut işletmelerin geliştirilmesine yönelik sağladığı 
bir çok destek ve hizmet bulunmaktadır. Fakat bu çalışmada, sadece yeni işletmelerin kurulmasına yönelik 
sağlanan destek ve hizmetler aktarılacaktır. KOSGEB’in diğer tüm destek ve hizmetlerine ilişkin bilgiler 
www.kosgeb.gov.tr adresinde yer almaktadır. 
KOSGEB’in girişimcilik kültürünün gelişmesi ve yeni işletmelerin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 
verdiği destekler Girişimcilik Destek Programı altında verilmektedir. Bu destek programının amaçları şu şekilde 
belirtilmektedir: 
� Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, 
� Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, 
� Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, 
� İş Geliştirme Merkezleri’nin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, 
� İstihdamın artırılması, 
� Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

2.1.1. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri 
 
KOSGEB tarafından girişimci adaylarına, kuracakları işletmelerin daha uzun ömürlü ve verimli olmalarını 
sağlamak, karşılaşabilecekleri sorunları önceden tahmin edip ona göre çözüm üretmelerini sağlamak, hatalı iş 
kurmasını engellemek, iş planına dayalı işletme yönetimine geçişlerini sağlamak amaçlarıyla girişimcilik, i ş 
kurma ve yönetme, iş planı hazırlama, pazarlama planı hazırlama gibi konularda eğitimler verilmektedir. 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi adındaki bu eğitim programları dört ana modülden oluşan toplam 70 saatlik 
sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsamaktadır. 
 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programları tüm ülke çapında geniş bir hedef kitleye yönelik olarak 
düzenlenmektedir. Eğitimler genele açık olarak düzenlenebilmekle birlikte; üniversite öğrencileri, kadınlar, 
engelliler gibi özel gruplara yönelik olarak da düzenlenmektedir. Eğitimler KOSGEB birimleri tarafından 
organize edilebileceği gibi belediyeler, üniversiteler, dernekler ve amaçları arasında girişimciliğin geliştirilmesi 
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olan diğer sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenebilmektedir. İşsizliğin azaltılması ve işsiz olan kişilere 
kariyer alternatifi olarak kendi işlerini kurmalarının sağlanması amacıyla işsiz olan kişiler de KOSGEB ile 
Türkiye İş Kurumu’nun ortaklığında düzenlenen eğitimlere katılabilmektedir.  

2.1.2. Yeni girişimci desteği 
 
KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programlarına katılım sağlayan 
girişimciler, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru hakkı kazanmaktadırlar. Eğitimin tamamlanmasından 
sonra işletmesinin resmi kuruluşunu tamamlayan girişimciler, hazırladıkları iş planı KOSGEB’e destek için 
başvuru yapmaktadırlar. Sonrasında ise girişimcilerin iş planları, bir Kurul’da değerlendirilmekte ve destekleme 
süreci başlatılmaktadır. Yeni Girişimci Desteği’nin destek unsurları ve destek üst limitleri Tablo 2.’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 2. Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları ve Üst Limitleri (Kaynak: KOSGEB Internet Sitesi, Erişim: Mayıs 2013) 

 
Destek Unsuru Geri Ödeme 

Durumu 
Destek Üst 
Limiti (TL) 

İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği Geri Ödemesiz 15.000 
İşletme Giderleri Desteği Geri Ödemesiz 12.000 
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000 

Not: Destek oranı %60’dır. Kadın girişimciler, engelli girişimciler ve gelişmişlik düzeyi düşük 

bölgelerde destek oranı %10 artırımlı olarak uygulanır. 

2.2. Eğitim programlarına ve desteklere ilişkin veriler 

KOSGEB tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında değerlendirilen ve 2010, 2011 ve 
2012 yıllarında düzenlenen eğitimlere ve eğitimleri başarıyla bitirerek sertifika almaya hak kazanan 
girişimcilerin sayılarına ilişkin bilgiler Tablo 3.’te gösterilmektedir. 
Görüldüğü üzere, 2010 yılından itibaren düzenlenen girişimcilik eğitimlerinde gözle görülür bir artış 
yaşanmıştır. Son 3 yılda düzenlenen eğitimler ile Türkiye’de toplam 112.874 kişinin girişimcilik eğitimi aldığı 
görülmektedir ve bu kişilerin yaklaşık %44’lük bir kısmı kadın girişimci adayıdır. 
2010-2012 döneminde gerçekleştirilen 3.535 eğitim programından 1.777 tanesi İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) ile 
gerçekleştirilmi ştir. Bu eğitim programları, işsiz olan kişilere iş kurmaya ilişkin eğitim vererek, girişimciliği bir 
alternatif olarak düşünmeleri amacıyla verilmektedir. Yine bu dönemde düzenlenen eğitimlerin 51 tanesi de 
üniversite öğrencilerine yönelik olarak Üniversiteler ile işbirliği halinde düzenlenmiştir. 

 

 

Tablo 3. Yıllar itibariyle düzenlenen eğitim programları ve sertifika alan girişimci sayıları 

 

 2010 2011 2012 Toplam 
Düzenlenen program sayısı 309 1.404 1.822 3.535 
Sertifika alan erkek girişimci sayısı  5.804 25.649 32.163 63.616 
Sertifika alan kadın girişimci sayısı 4.581 19.648 25.029 49.258 
Sertifika alan toplam girişimci sayısı 10.385 45.297 57.192 112.874 

 

Tablo 4. Yıllar itibariyle Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Ödenen Destek Tutarları (TL) 
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 2010 2011 2012 Toplam 
İşletme Kuruluş Desteği 43.399 1.852.546 2.792.993 4.688.938 
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat 
ve Ofis Donanımı Desteği 

250.270 17.218.097 29.005.984 46.474.351 

İşletme Giderleri Desteği 2.187 1.155.497 7.863.313 9.020.997 
Sabit Yatırım Desteği 19.600 5.674.690 11.551.328 17.245.618 

TOPLAM 315.456 25.900.830 51.213.618 77.429.904 
 
Bu eğitim programlarını başarı ile bitirdikten sonra kendi işini kurup, hazırladıkları iş planları ile KOSGEB’e 
destek için müracaat eden ve destek almaya hak kazanan işletmelere verilen destek tutarları Tablo 4.’te 
gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, son 3 yılda kendi işini kuran işletmelere KOSGEB tarafından toplam 77.5 
Milyon TL’lik destek ödemesi gerçekleştirilmi ştir. 
2010-2012 yılında KOSGEB’den Yeni Girişimci Desteği almaya hak kazanan girişimcilerin cinsiyete göre 
dağılımı ise Tablo 5.’te gösterilmektedir. Buradaki verilere göre, işletmesini kurarak destek almaya hak kazanan 
işletmelerin % 51‘lik kısmı kadın girişimcidir. 
 

Tablo 5. 2010-2012 döneminde Yeni Girişimci Desteği almaya hak kazanan girişimci sayıları (sadece şahıs işletmeleri) 

 

 2010-2012 
Destek almaya hak kazanan erkek girişimci sayısı 1.837 
Destek almaya hak kazanan kadın girişimci sayısı 1.945 
Destek almaya hak kazanan toplam girişimci sayısı 3.782 

2.3. Başarılı giri şimcilerin hikâyeleri 

Gülfer Kızılçay: KOSGEB’in finansal desteği ile 44 yaşında kendi işletmesini kuran girişimci, Manisa’da saman 
saplarından noel çelengi üretmektedir. Yanında 4 kişi çalıştıran girişimci, 2010 yılında kurduğu işletmesinde 
ürettiği ürünleri yurtdışına satmaktadır. Almanya’daki müşterilerinin talebini artırması ile yeni makine yatırımı 
da düşünen girişimci, ileriki tarihlerde boş olarak gönderdikleri noel çelenklerini, süsleyip göndererek kar 
marjını artırmayı hedeflemektedir.  
 
Ece Salıcı Arıak: 25 yaşında KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerini alan ve KOSGEB’in finansal desteği ile kendi 
işinin patronu olan Ece Salıcı Arıak, Ankara’da bir tekstil tasarım atölyesinin sahibidir. Milano’da moda tasarımı 
üzerine eğitim almış olan girişimci, KOSGEB desteği ile satın aldığı makineler ile tasarım giysiler üretmektedir 
ve bunları kendi e-ticaret sitesinde satışını yapmaktadır. Girişimcinin tasarladığı ürünler Türk televizyonlarında 
yayımlanan bir çok dizide ünlü oyuncular tarafından giyilmektedir. Çeşitli moda etkinliklerine de katılım 
sağlayan girişimci, yakın zamanda İstanbul ve Ankara’da mağazalar açmayı planlamaktadır.  
 
Sultan Daniş: 68 yaşındayken Osmaniye’de kendi hayvanlarından ürettiği çiğ sütün çok düşük fiyatlar ile 
alınması ve sütü işleyenlerin ise yüksek kar etmesi nedeniyle kendi işletmesini kurmayı isteyen girişimci, 
KOSGEB’in desteği ile süt işleme tesisi kurmuştur ve şu anda 7 kişiyi istihdam etmektedir.  

3.0. Sonuç ve değerlendirmeler  

Türkiye’de girişimcilik faaliyetleri devlet tarafından farklı dönemlerde farklı öncelikler gözetilerek ve farklı 
yöntemler kullanılarak desteklenmiştir. Özellikle 2000’li yılların sonundan itibaren ise girişimciliği 
geliştirmenin, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli olarak görülmesi sebebiyle yeni işletmelerin kurulmasına 
yönelik devlet desteklerinde ve politikalarında önemli iyileştirmeler yaşanmıştır.  

Türkiye’de gerek KOBİ niteliğindeki mevcut işletmelerin geliştirilmesi gerekse de girişimcilik kültürünün 
oluşturulması ve yeni girişimcilerin desteklenmesi konusunda en geniş yetki ve sorumluluğa sahip kurum olan 
KOSGEB, strateji belgelerinde girişimciliğin desteklenmesini en üst düzeydeki öncelikleri arasına almıştır. Buna 
bağlı olarak mevcut durum analizi yapılarak ortaya konan hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
yapılan faaliyetler özellikle 2010-2012 döneminde önemli bir sıçrama yapmıştır. KOSGEB’in faaliyetlerinde ön 
plana çıkan noktalar; gençlerin ve kadınların kendi işlerini kurmaları için yapılan çalışmalar, iş planına dayalı bir 
girişimcilik süreci oluşturulabilmesine yönelik verilen eğitimler, eğitimlerin ve desteklerin belirli bölgeler yerine 
tüm ülke düzeyinde yayılması, eğitim faaliyetlerinde farklı kurum ve kuruluşların sürece dahil edilerek etkisinin 
artırılması ve adeta bir “girişimcilik seferberliği” yaratılması olarak sıralanabilir. 
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KOSGEB’in kendi kaynakları ile düzenlediği veya başka kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde 
gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerinin ve bu eğitimi tamamlayanların sayısı ve kendi işini kurarak destek 
almaya hak kazanan girişimcilere verilen finansal destek rakamları incelendiğinde, son yıllarda önemli sayıda 
eğitim verildiği ve finansal destek sağlandığı görülmektedir. 

GEM tarafından yapılan çalışmalar incelendiğinde 2006 yılından itibaren Türkiye’deki girişimcilik aktivitesinde 
önemli bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Özellikle kadın girişimciliğindeki artış göze çarpmaktadır.  

Bu çerçevede, KOSGEB’in son yıllarda yürüttüğü “girişimcilik seferberliğinin” Türkiye’nin girişimcilik 
düzeyine olumu katkılar yarattığı değerlendirilebilir. Girişimciliğe ilişkin araştırma sonuçlarındaki olumlu 
ilerlemelerin yaşanmasında makro düzeyde uygulanan çeşitli ekonomi politikalarının etkili olduğu bir gerçektir. 
Fakat KOSGEB tarafından verilen hizmet ve desteklerin de etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. KOSGEB 
desteği ile kendi işini kurma fırsatı elde eden girişimciler; aynı bölgede yaşayan diğer kişilere rol model 
olabilecek ve bu durum ülke çapında bir harekete dönüşebilecektir. Bu etkilerin istihdam, ihracat ve refah düzeyi 
açısından değerlendirilebilecek ekonomik etkileri orta vadede; bölgesel gelişmişlik farklılıkları, kadınların 
toplumdaki statüsü gibi açılardan değerlendirilebilecek sosyal etkilerinin ise uzun vadede değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir.  
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Abstract 

Girişimcilik kültürü işletmelerin ve ekonomilerin gelişmesine/kalkınmasına katkı sağlamasının yanı sıra yenilikçilik 
özellikleri ile de değişim yönlü bir odak oluşturmaktadır. Girişimcilik kültürünün katma değeri ve odağı özellikle genç 
girişimcilerin girişimcilik eğilimlerinin oluştuğu üniversite öğretimi sırasında şekillenmektedir. Üniversitelerde çeşitli zaman 
dilimlerinde veya çeşitli etkinlikler kapsamında girişimcilik yarışmaları düzenlenmektedir. Süleyman Demirel Üniversite’nde 
de geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 16. yapılacak olan ‘Bilim ve Bahar Şenliği’ kapsamında yer alan Girişimcilik 
Kategorisi bulunmaktadır. Bu araştırmada girişimcilik yarışmalarının üniversite öğrencilerinin girişimcilik kültürlerine 
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etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına göre ‘16. Bilim ve Bahar Şenliği’ kapsamında yer alan 
Girişimcilik kategorisine başvuran öğrencilerin girişimcilik kültürü değerlendirilmiştir.  
 

© 2013 Published by SDU. 

Anahtar kelimeler:Girişimcilik, girişimcilik kültürü, girişimcilik yarışmaları. 
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3. Giri ş 

Girişimcilik kültürü girişimciliğin önemli bir dinamiği olarak ele alınabilir. Çünkü bireylerin girişimci 
olmasında bu kültürün gelişmesi anahtar rol üstlenir. Üniversitelerde hemen hemen her alanda verilen meslek 
eğitimlerinde girişimcilik dersi yer almaktadır. Ancak girişimcilik derslerinde çoğunlukla verilen teorik yapı 
girişimcilik kültürünün yerleşmesinde yeterli gelmemektedir. Bu nedenle üniversitelerde hem iş dünyasının 
ihtiyacı olan yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına yönelik olarak hem de girişimcilik eğitiminin uygulama alanı 
olarak girişimcilik yarışmaları düzenlenmektedir. Bu kapsamda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de 
her yıl geleneksel olarak “Bilim ve Bahar Şenlikleri” kapsamında “Girişimcilik” kategorisinde yarışma 
düzenlenmektedir. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi’nde okuyan Girişimcilik dersi alan bir öğrenci 
grubundan örneklem alınarak girişimcilik kültürü ile girişimcilik yarışmaların ilişkisi incelenmiştir.  
Çalışmada ilk olarak girişimcilik kültürünün kavramsal olarak değerlendirilecektir. Kavramsal açıdan ele 
alındığında literatürde girişimcilik kültürüne ilişkin belirlenen dört boyut açıklanmıştır. Bu dört boyut; başarı 
ihtiyacı, kontrol odağı, özyeterlilik, risk alma ile açıklanmıştır. Çalışmanın teorik yapısına bağlı olarak önerilen 
hipotezlerle araştırma gerçekleştirilmi ştir. 

4. Giri şimcilik Kültürü: Kavramsal Çerçeve 

Literatürde girişimcilik kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamalar içerisinde Drucker (1985)’ın, 
yeni zenginlik üretme kapasitesiyle var olan kaynakları birleştiren yenilikçi faaliyetler olarak konuya yaklaşan 
çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca Hisrich ve Peters (1989)’in, gerekli zaman ve çabayı harcayarak, var olan 
finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenecek ve kişisel tatminle sonuçlanan yeni bir şey yaratma süreci 
şeklinde yapılan tanımlamalar da konunun ne derece kapsamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmada 
girişimcilik kültürü dört boyutlu olarak ele alınmıştır. Bunlar: başarı ihtiyacı, kontrol odağı, özyeterlilik ve risk 
alma olarak sıralanabilir. Araştırmanın bu kısmında bu boyutlara kısaca değinilecektir. 
 
McClelland (1961), bireylerde güçlü bir başarma isteği sağlayan yüksek bir başarma ihtiyacı olduğunu ifade 
etmektedir. Güçlü bir başarma arzusuna sahip bireylerin şu üç özelliği taşıdığını belirtmektedir: İlk olarak 
bireyler karar almada kişisel sorumluluğu tercih etmektedirler. Ardından yeteneğin bir fonksiyonu olarak risk 
yüklenmeyi kabul etmektedirler. Son olarak ise kararların sonuçlarından elde edilen somut bilgilerin yol açtığı 
faydaları elde etmeye çalışmaktadırlar (McClelland, 1961). Her birey başarılı olmayı istemesinin yanı sıra 
başarısız olma endişesi de yaşamaktadır. Bu endişe nedeniyle kendisini başarıya götürecek uygulamaları dahi 
gerçekleştiremez. Bu nedenle bu korkunun yenilmesi ancak girişimcilik kültürü ile oluşacaktır.  
 
Girişimcilik kültürünün ikinci boyutu olan kontrol odağı, bireyin girişimcilik kültürünü etkileyen bir diğer kişilik 
özelliğidir (Hisrich ve Peters, 2002). Kontrol odağı, bireylerin yaşadıkları pekiştirmelerin, elde ettikleri 
sonuçların veya ödüllerin ya da başarı veya başarısızlık durumlarının, nelere atfedildiği ile ili şkili olup, bireyin 
yaşadığı olayları nelerin kontrol ettiğine dair inancıdır (Strauser vd., 2002). Kavramı ilk kez ortaya koyan Rotter 
(1966), kontrol odağının iki uç noktasını dış ve iç kontrol odağı olarak tanımlamıştır. Buna göre dış kontrol 
odağı, bireyin yaşadığı olayların nedeninin şans, kader gibi kendi davranışları dışındaki faktörlere bağlı olduğu 
inancı iken; iç kontrol odağı, bireyin yaşadığı olay ve durumların kaynağını kendi davranış ve özellikleri ile 
ili şkilendirmesidir. Yapılan araştırmalar, içsel kontrol odağının, girişimcilik kültürünün çok güçlü bir öncülü 
olduğunu ortaya koymaktadır (Mazzarol vd., 1999). 
 
Girişimcilik kültürünün üçüncü boyutu olarak ele alınan özyeterlilik bir kişinin bir görevi başarma konusunda 
kendi kapasitesine olan inancını ifade etmektedir (Bandura, 1977). Ryan (1970), bireyin kendilik algısının, 
niyetleri üzerinde önemli rolü olduğunu ifade etmektedir. Cromie (2000), bireylerin hedeflerini başarıp 
başaramayacaklarından bağımsız olarak, öz yeterliliğin kişinin inanç ve niyetlerini etkilediğini ifade etmiştir. 
Girişimcilik kültürü konusunda yapılan araştırmalar da öz yeterliliğin, bireyin girişimcilik yönündeki kararında 
etkili olduğunu göstermektedir. Kristiansen ve Indarti (2004) ve Boyd ve Vozikis (1994) yaptıkları 
araştırmalarda, öz yeterliliği yüksek bireylerin girişimcilik kültürlerinin de yüksek olduğunu ortaya 
koymuşlardır. 
 
Girişimcilik kültürünün son boyutunda, girişimcilikle ilgili yapılan tanımlarda sıklıkla kullanılan “risk alma 
eğilimi” giri şimcinin temel özellikleri arasında sayılmaktadır. Yeni girişimlerle ilgili çoğu karar, hem risk hem 
de belirsizlik içerir (Cornwall ve Perlman, 1990). Bu bağlamda girişimci risk, yeni teşebbüsler, kuruluşlar, 
ürünler veya süreçler oluşturma hakkında belirsizlik ve risk altında verilen kararlar şeklinde tanımlanabilir. 
Girişimcilik kültürünün bu boyutları değerlendirilerek üniversite öğrencilerine yönelik araştırma yapılmıştır. 
 

5. Araştırma 
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Bu araştırmada üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik oluşan tutumun girişimcilik kültürüne etkisi 
incelenmiştir. Bu nedenle bu araştırmada amacını üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik oluşan 
tutumun girişimcilik kültürüne etkisini incelemek oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ilişkin olarak 
aşağıdaki model önerilmiş ve bu kapsamda araştırma soruları şekillenmiştir.  

 
 
 
 

Şekil 1: Araştırmanın Genel Modeli 
 

Araştırmanın genel modeli üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarının girişimcilik kültürüne etki ettiğini 
göstermektedir. Girişimcilik kültürü dört temel boyuttan oluşması nedeniyle araştırmanın ayrıntılı modelini 
oluşturmak gerekmiştir. Bu kapsamda Şekil 2’de görüldüğü gibi girişimcilik kültürünün boyutlarını oluşturan 
başarı ihtiyacı, kontrol odağı, özyeterlilik ve risk alma modele eklenmiştir. Bireyin tanınma ve fark edilme 
ihtiyacından kaynaklanan başarı ihtiyacı bulunaktadır (McClelland, 1961). Bu nedenle üniversitelerdeki 
girişimcilik yarışmaları başarı ihtiyacını etkileyeceği düşünülerek aşağıdaki hipotez önerilmiştir: 
H1: Üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutum başarı ihtiyacını etkilemektedir. 
 
Girişimcilik kültürünün ikinci boyutunu oluşturan kontrol odağı, bireylerin yaşadıkları pekiştirmelerin, elde 
ettikleri sonuçların veya ödüllerin ya da başarı veya başarısızlık durumlarının, nelere atfedildiği ile ili şkili olup, 
bireyin yaşadığı olayları nelerin kontrol ettiğine dair inancıdır (Strauser vd., 2002). Bu kapsamda 
üniversitelerdeki girişimcilik yarışmaları kontrol odağını etkileyeceği düşünülerek aşağıdaki hipotez 
önerilmiştir: 
H2: Üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutum kontrol odağını etkilemektedir. 
 
Bandura (1977)’nın sosyal öğrenme teorisinden türetilen özyeterlilik, bir kişinin bir görevi başarma konusunda 
kendi kapasitesine olan inancını ifade etmektedir. Bu nedenle özyeterlilik girişimcilik kültürünün oluşmasında 
önemli bir katkıya sahiptir. Bu kapsamda üniversitelerdeki girişimcilik yarışmaları özyeterliliği etkileyeceği 
düşünülerek aşağıdaki hipotez önerilmiştir: 
H3: Üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutum özyeterliliği etkilemektedir. 
 
Girişimcilik kültürünün son boyutunu risk alma oluşturmaktadır. Yeni girişimlerle ilgili çoğu karar, hem risk 
hem de belirsizlik içermektedir (Cornwall ve Perlman, 1990). Bu nedenle girişimciler, makul riskler alma 
eğiliminde olan bireyler olarak değerlendirilmektedirler (Koh, 1996). Bu kapsamda ele alındığında 
üniversitelerdeki girişimcilik yarışmaları risk almayı etkileyeceği düşünülerek aşağıdaki hipotez önerilmiştir: 
H4: Üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutum risk almayı etkilemektedir. 
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Şekil 2: Araştırmanın 
Hipotezlerle Desteklenmiş Ayrıntılı Modeli 

 
Araştırma modeline bağlı olarak bir anket formu oluşturulmuştur. Anket formunun uygulanabilmesi için 
araştırma amacına yönelik olarak bir evren ve örneklem belirlenmiştir. Araştırmanın evreni Süleyman Demirel 
Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İşletme bölümünde Girişimcilik dersi alan öğrencilerdir. Evren 
belirlenirken özellikle Girişimcilik dersini alan öğrencilerin olması gerekliliği düşünülmüştür, çünkü 
girişimciliği teorik açıdan ele değerlendirebilen öğrenci gurubuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Isparta 
Meslek Yüksekokulu İşletme bölümünde Girişimcilik dersini alan toplam 238 öğrencinin olduğu tespit 
edilmiştir. Tüm öğrencilere anket formu online olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi 
aracılığıyla ulaştırılmıştır. Bu yöntemin kullanılması önemli derecede zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasıyla 
beraber önemli bir araştırma kısıtını ortadan kaldırmıştır.  
 
Araştırmada üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutumu belirlemeye yönelik dört ifade 
oluşturulmuştur. Bu ifadeler katılımcıların tutumunu belirlemek için; girişimcilik yarışmalarının sürekli 
olmasına; girişimcilik yarışmalarının girişimciliğimi olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğüne; girişimcilik 
yarışmaları hakkında daha önceden bilgi sahibi olduğuna; eğitimini tamamladıktan sonra girişimci olabilmede 
girişimcilik yarışmalarının katkısının olacağına yönelik oluşturulmuştur. Toplam dört ifadeden oluşan anket 
formunda yeralan ifadelere katılımcıların ne derecede katıldığını belirlemek için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 
Buna göre ifadeler, “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Çok Az Katılıyorum (2)”, “Ne Katılıyorum Ne de Katılmıyorum 
(3)”, “Oldukça Katılıyorum (4)”, “Tamamen Katılıyorum (5)” olarak sıralanmıştır. Ayrıca girişimcilik kültürüne 
yönelik olarak literatürden elde edilen 36 ifadeden oluşan 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Buna göre ifadeler, 
“Hiçbir zaman (1)”, “Nadiren (2)”, “Bazen (3)”, “Sık sık (4)”, “Çok sık (5)” olarak sıralanmıştır. Ayrıca 
çalışmada katılımcıların yaşını ve cinsiyetini belirlemeye yönelik olarak iki demografik değerlendirme 
bulunmaktadır.  
 
Üniversite öğrencilerinin üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına ilişkin tutumlarının girişimcilik kültürüne 
etkisini ölçmeye yönelik hazırlanan online anket formundan elde edilen veriler SPSS paket programına 
aktarılarak analize hazır hale getirilmiştir. İlk olarak verilerin güvenilirlik testleri yapılmıştır. Yapılan 
güvenilirlik testi sonucunda Cronbah Alfa değeri üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutum 
ifadeleri için 0,826 ve girişimcilik kültürüne yönelik ifadeler için 0,813 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler 
sosyal bilimler için kabul edilen değerlerin üzerindedir. Bu nedenle diğer analizleri yapmak üzere çalışmaya 
devam edilmiştir. Verilerin analizinde frekans testi ve basit regresyon testi kullanılmıştır. 
Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde 197 (geri dönüş oranı: %83) anketin geri dönüşünün 
sağlandığı görülmüştür. Geri dönüşü sağlanan anketlerin demografik değerlendirilmesinde katılımcıların %54’ 
ünü erkek, %46’ sının bayan olduğu ve yaş ortalamasının 20,3 olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen 
bulgular araştırma soruları ekseninde açıklanacaktır.  
 

Tablo 1: Üniversitelerdeki Girişimcilik Yarışmalarına Yönelik Tutuma İlişkin İstatistikler 

 
Sıra 
No 

Üniversitelerdeki Girişimcilik Yarışmalarına Yönelik  
Tutum İfadeleri 

Madde Frekansları (Yüzde 
Olarak) 

1 2 3 4 5 

1 Girişimcilik yarışmaları sürekli olmalıdır. 5,3 18,6 28,3 35,9 11,9 

2 
Girişimcilik yarışmalarının girişimciliğimi olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünüyorum. 2,8 5,9 21,8 41,3 28,2 

Üniversitelerdeki Girişimcilik 

Yarışmalarına Yönelik Tutum 

Başarı İhtiyacı  

Kontrol Odağı 

Özyeterlilik 

Risk Alma 

H1 

H2 

H4 

H3 
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3 
Girişimcilik yarışmaları hakkında daha önceden bilgi 
sahibiyim. 

15,6 39,4 29,5 12,4 3,1 

4 
Eğitimimi tamamladıktan sonra girişimci olabilmemde 
girişimcilik yarışmalarının katkısının olacağını 
düşünüyorum. 

1,4 6,4 29,7 32,3 30,2 

 
Öğrencilerin girişimcilik yarışmalarına ilişkin tutumlarını ölçmeye yönelik anket maddelerinin frekans 
dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’deki öğrencilerin girişimcilik yarışmalarına ilişkin tutumlarını 
ölçmeye yönelik anket sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin “girişimcilik yarışmaları sürekli olmalıdır” 
ifadesine ortalamanın üzerinde katıldıkları görülmektedir. Bununla beraber “Girişimcilik yarışmalarının 
girişimciliğimi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum” ifadesine ankete katılanların %69,5’inin olumlu 
yönde cevap verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin %55’inin girişimcilik yarışmaları hakkında daha 
önceden bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin %62,5’inin eğitimini tamamladıktan 
sonra girişimci olabilmesinde girişimcilik yarışmalarının katkısının olacağını düşünmektedir.  
Araştırma modelinde gösterilen hipotezleri test etmek amacı ile basit regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon 
analizi faktör analizi sonucu elde edilen ölçekten oluşturulan faktör indeksleri ile yapılmıştır. Regresyon 
analizini uygulamadan önce regresyon analizlerinin geçerliliğini engelleyecek normal dışı dağılımları incelemek 
için normal dağılım, doğrusallık ve değişimlerle ilgili (homoscedasticity, heteroscedasticity) regresyon 
varsayımları incelemek gerekmektedir (Tabachnick ve Fidell, 1996). Bu amaçla değişkenlerin dağılımları 
incelenmiş ve regresyon analizlerinin geçerliliğini engelleyecek normal dışı dağılımlara rastlanmamıştır. Buna 
göre yapılan analizlerin sonuçları aşağıda gösterildiği gibi oluşmuştur. 

Tablo 2: Üniversitelerdeki Girişimcilik Yarışmalarına Yönelik Tutumun Girişimcilik Kültürüne Etkisini 
Gösteren Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişenler 
Standartlaştırılmış 

Beta Değerleri 
t-
değeri 

p-değeri 

Başarı İhtiyacı  ,913 42,8 ,001 

Kontrol Odağı ,847 38,5 ,124 

Özyeterlilik ,896 41,1 ,001 

Risk Alma ,941 43,7 ,001 

Not: R = ,87; düzeltilmiş R² = ,80; R² = ,79. 
 
Tablo 2’de sunulan standartlaştırılmış beta değerleri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlerle olan 
ili şkilerinde göreceli önemlerini göstermektedir. Tablolarda yer alan p-değerleri değişkenlerin anlamlılık 
düzeylerini göstermektedir. Regresyon analizi sonuç tablosunda görüldüğü gibi ,05 anlamlılık düzeyinde 
üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutumun girişimcilik kültürüne etkisi incelendiğinde 
girişimcilik kültürü faktörlerine ilişkin olarak üç değişken önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sonuçlara göre 
incelendiğinde araştırma hipotezlerinden H1 (beta = ,913; t = 42,8; p<,05), H3 (beta = ,896; t = 41,1; p<,05), H4 
(beta = ,941; t = 43,7; p<,05), desteklenmiş, H2 ise desteklenmemiştir. Böylece üniversitelerdeki girişimcilik 
yarışmalarına yönelik tutum başarı ihtiyacını etkilediğine, üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik 
tutum özyeterliliği etkilediğine ve üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına yönelik tutum risk almayı 
etkilemediğine yönelik hipotezler anlamlı sonuçlar vermiştir. Üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarına 
yönelik tutum kontrol odağını etkilemekte görüşü ise anlamlı sonuç vermemiştir.  

6. Sonuç 

Üniversitelerde zaman zaman yapılan girişimcilik yarışmaları ile iş dünyasına yaratıcı fikirlerin 
kazandırılmasının yanı sıra öğrencilerin girişimcilik kültürünü de geliştirdiği söylenebilir. Bu noktadan hareketle 
bu çalışmada üniversitelerdeki girişimcilik yarışmalarının girişimcilik kültürüne etkisi üzerine Süleyman 
Demirel Üniversitesi’nde bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda girişimcilik yarışmalarına karşı öğrencilerin 
tutumları belirlenerek girişimcilik kültürü için önerilen dört boyut üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir 
anket çalışması yapılmıştır. Girişimcilik kültürünün boyutları olarak başarı ihtiyacı, kontrol odağı, özyeterlilik 
ve risk alma ele alınmıştır.  
 
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin ankete verdikleri cevaplar incelendiğinde 
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öğrencilerin işinde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya hazır oldukları 
görülmektedir. Bu sonuç öğrencilerin girişimci kültüre ilişkin hazır bulunuşluğunu göstermektedir. Aynı 
zamanda öğrencilerin görevinin son  derece zor olduğu zamanlarda elinden gelenin en iyisini yapma çabasında 
olması da bu sonucu desteklemektedir.  
Öğrencilerin istediği sonucu elde ettiği zaman bunun sebebini genellikle kendi yeteneklerine bağlaması yönünde 
görüş bildirmesi önemli sonuçlardan birisidir. Çünkü öğrencilerin özyeterliliklerinin farkında olması girişimcilik 
kültürünü desteklemektedir. Benzer şekilde karar verme noktasında değerlendirdikleri işlerde kendi kararlarının 
etkili olması, kendi işini kurmaya hevesli olması, zor durumlarda alternatif seçenekler oluşturabilmesi, farklı 
insanlarla iş ili şkisi geliştirebilmesi, denemedikleri uygulamaları denemekten çekinmemesi özyeterliliği 
desteklemektedir. . 
 
Girişimcilik kültürünün bir başka boyutu olarak ele alınan kontrol odağı ile ilgili olarak öğrencilerin kendisinde 
farklı işler yapabilecek enerjiyi hissetmesi, yeteneklerini uygulayabilecek alanlar oluşturması, arkadaşlarından 
gelen bazı projelere katılmaktan çekinmemesi, hayıtını dış etkenlere bırakmaması, kararları ile hayatını 
şekillendirebileceğini düşünmesi kontrol odağı boyutunu desteklemektedir.  
 
Son olarak öğrencilerin risk alma ile ilgili girişimcilik kültürü incelendiğinde öğrencilerin risk almaktan 
çekinmediği, geleceklerine ilişkin hazırlıklar yapabildiği, yeni uygulamaları deneme imkanı veren projeler 
üzerinde çalışmayı sevdikleri, eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı 
tercih ettikleri görülmektedir.  
Tüm bu sonuçlara göre genel olarak üniversitelerde düzenlenen girişimcilik yarışmalarının etkili sonuçlar 
verdiği görülmektedir. Çünkü öğrenciler girişimcilik yarışmaları ile başarı ihtiyacını açığa çıkarmakta, kontrol 
odağının farkında varmakta, özyeterliliklerini geliştirme ve risk alma becerisine odaklanmaktadır. Bu 
gerekçelerden hareketle girişimcilik yarışmalarının belirli aralıklarla yapılması öğrencilerin girişimcilik 
kültürünün gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
 
Araştırmanın uygulama aşamasında bazı kısıtlarla karşılaşılmıştır. Özellikle zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle 
araştırma sadece Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İşletme bölümü öğrencileri ile 
gerçekleştirilmi ştir. Bu nedenle her ne kadar genelleme yapacak düzeyde bir örnekleme ulaşılmış olsa da farklı 
alanlarda ve farklı birimlerde yapılacak benzer çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu gerekçelerden 
hareketle bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı birimlere yönelik çalışmalar yapılabilir.  
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GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONUN İŞGÜCÜ PİYASALARI 
AÇISINDAN İSTİHDAMA ETK İLERİ 
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Özet             

Küreselleşme süreciyle birlikte tüm dünyada bir değişim zinciri başlamıştır. Bilgi ve iletişimin hızla gelişmesi  dünyayı 
büyük bir pazar haline getirmiş ve benzer ürünler arasındaki rekabet hızla artmıştır.     
   

Bu artışa parelel olarak istihdam politikalarıda hızla değişmektedir. Günümüzde ileri teknolojiye yatırım yapılmadan 
istihdamı genişletmek olası gözükmemektedir.  İnovasyon her ne kadar ürün ve teknoloji odaklı gibi görünse de hemen her 
alanda gerçekleştirilebilir.  İnovasyonun,  teknolojik gelişme,  hizmet sektörünün farklılaşması ve işgücü piyasaları 
üzerinde  etkileri görülmektedir. Bu bağlamda, inovasyon,  iş ve teknolojinin ortak paydasıdır.   
   

İnovasyon, sosyal ve ekonomik gelişmeye değer katan yenilik şeklinde tanımlanabilir. İnovasyon işgücü ve toplam faktör 
verimliliği üzerine katkıda bulunmakta, aynı zamanda istihdam kapasitesini ve girişimciliği pozitif yönde etkileyerek bir 
ülkenin refah düzeyini yükseltmektedir. Bu  çalışmada İnovasyonun girişimcilik açısından istihdama etkileri incelenmeye 
çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik, İnovasyon, İstihdam, İşgücü Piyasaları 

 
Abstract 
 
Globalization process cause a chain of change in the world.  Rapid development of knowledge and communication  has  
transformed   the world  into huge  market and competition between similar products increased rapidly. 
In line with this increase employment policies are changing rapidly. Nowadays, it is unlikely to expand employment without 
investment in high technology.  Although innovation seems to focus on product and technology in fact it can be performed in 
all fields.  
 
Effects of  innovation shows   on  technological development, differentiation of the service sector and labor markets. In this 
context  innovation is  common point of business and technology.  
Innovation can be  defined as adds value to social and economic development. Innovation contributes on labor and total 
factor productivity. However, it increases welfare of the country through  influencing employment capacity  and 
entrepreneurship in positive way. İn this study, it will surwey impacts of innovation on employment  in terms of 
entrepreneurship.   
Key Worlds: Enterpreneurshıp, Innovatıon, Employment, Labor Markets 

GİRİŞ 
 
Ülkemizin kalkınması açısından bireylerin; iş hayatının ve toplumun ihtiyaçlarına göre eğitilmeleri, eğitildikleri 
mesleklerde istihdam edilmeleri ve kendi mesleki alanlarında girişimci bir ruha sahip olmaları, bu ruh ve 
yeterliliklerle kendi iş alanlarını yaratmaları vegirişimci olmaları ülke ekonomisi açısından oldukça kritik bir 
öneme sahiptir. Ülke genelinde girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerden biri de bu konuda verilen 
eğitimlerin yaygınlaştırılması ve kişilerin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesidir. 
Girişimciliğin üç önemli fonksiyonu vardır. Birincisi girişimciliğin ekonomik fonksiyonudur. Girişimciliğin 
ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik yapılan araştırmalar, girişimci firmaların yüksek katma 
değer, yeni iş imkânları ve büyüme yaratılmasına katkıda bulunduklarını göstermektedir (Carree ve Thurik,  
2003; Van Praag ve Versloot, 2007).  
 
Girişimcilik, makro ve mikro ekonomik seviyede olumlu etki yapmaktadır. Ayrıca, girişimciliğin kısa ve uzun 
vadeli bölgesel istihdam üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Girişimcilik i şsizlik sorununa önemli bir 
çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de önemli unsurlarındandır.Girişimcilik inovasyonla 
etkileşim içine girerse bu sürece olukça verimli katkı sağlayabilir. Girişimci, ekonomik kaynakların düşük 
üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür; çünkü üretim kaynaklarını yeni bir 
tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar. Ama daha önemlisi kullanılmakta 
olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır. 
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Bu durum girişimciliğin inovasyonla oldukça etkileşim içinde olduğunuda göstermektedir. Çünkü inovasyon her 
alanda yenlik ve değişim olarakda karşılaştığımız bir olgudur. Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması 
ve uygulamasını hızlandırır.Ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar;yeni teknolojileri kullanan sektörlerde 
verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır ve istihdamı önemli 
ölçüde arttırır(Berk, 2009).  
 
İkincisi girişimciliğin sosyal fonksiyonudur. Birçok teknolojik buluşlar girişimciler tarafından optimum yarar 
için yenilikçi ürün ya da hizmetlere dönüştürülür (Acs and Varga, 2005, pp323-334) . Bu bağlamda, en çok 
araştırma ve geliştirme, büyük ölçekli firmalar ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilmekle birlikte, araştırma 
sonuçlarının uygulamaya konulması ekonomik açıdan bunu fırsata dönüştürmek isteyen girişimcilere bağlı 
bulunmaktadır.  
Üçüncü olarak, girişimciliğin ekonomik kalkınmayı anlamak için teorik bir fonksiyonu vardır. Geleneksel 
modellerde, ekonomik büyüme, sermaye birikimi ve emek büyümesi ile elde edilir. Ancak bu faktörler ülkelerin 
toplam çıktı varyansını tamamen açıklayamazlar. Geleneksel modeller standart ekonomik göstergeleri en üst 
düzeye çıkarmak ya da en aza indirmek için belirli bir değerler kümesi olarak verilen optimize konularına 
odaklanmaktadır.  Schumpeter’e göre (1934), ekonomik kalkınmanın ana nedeni girişimcidir. Sonuç olarak, 
girişimciliği anlamak ekonomik gelişimi anlamak için kritik öneme sahiptir (ACS, Z. J. and VARGA, A. 2005). 
Yukarıdaki açıklamaların ışığında,  bu çalışma da girişimciliğin inovasyonla etkileşimi ele alınarak, işgücü 
açısından istihdama etkileri belirlenmeye çalışılacaktır. 
 
GENEL KAVRAMLAR 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte büyük bir önem kazanmaya başlayan girişimcilik kavramı 
orta çağdan günümüze kadar pek çok teorisyenin tanımlamaya çalıştığı bir kavram olarak işletme,iktisat ve 
beşeri bilimler literatüründe en çok tartışılan konularınbaşında gelmektedir (Arıkan, 2004). 
Girişimcilik, insanların düşündüklerinin, hayalini kurduklarının, gerçekleşmesini arzu ettiklerinin önündeki 
engellere takılmadan büyük bir özveri ve kararlılıkla hayata geçirrme, hayalden, fikir olmaktan çıkarma ve reel 
hayatta uygulamaya geçme eylemi olarak kısaca tanımlanabilir. 
İnovasyon kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu (‘yenilik’i) ifade eder. 
AB ve OECD literatüründe inovasyon süreç olarak; “bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da 
geliştirilmi ş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek” olarak 
tanımlanır. Aynı zamanda bu dönüştürrme süreci sonunda ortaya konan pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmi ş 
ürün, yöntem ya da hizmeti de ifade etmektedir(TÜSİAD, 2003, s.23). 
Bu tespitten de anlaşılacağı gibi, inovasyon çok geniş bir kavram olup, sadece yenilik olmadığı gibi bir buluş 
olarak da anlaşılmamalıdır. İnovasyon kendi başına ayrı bir etkinlik değildir. Bilim ve teknoloji etkinliğinin tüm 
süreçlerini kapsar. İnovasyondan beklenen, bilim ve teknoloji etkinliğinde bir fikrin kuram, eylem ve sonuç 
bakımından yarara dönüşmesi ve bu yararın pazarlanabilir, somut bir çıktı ile birlikte olmasıdır. Yani inovasyon 
basit anlamlı bir yenilenme değil, yenilenmenin kuramsal aşamasından başlayarak yenilik ürününü de içine alan 
ve pazarlanabilme niteliğini kabul eden bir süreçtir(Yamaç,2001, s.6-7).     
      

Bu sürecin en önemli ve tamamlayıcı unsurlarından biri de girişimciliktir. Günümüzün modern işletmecilik 
anlayışına göre hareket eden işletme yöneticileri girişimcilik kavramını, yenilik, esneklik, dinamiklik, risk alma, 
yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi kavramlarla açıklamaktadır (Kutanis ve Hancı, 2004).   
   

Inovasyonun büyük olması yaratacağı etkinin de büyük olacağı anlamına gelmez. Mevcut ürünlerde, hizmetlerde 
ve süreçlerde tamamlanmayı bekleyen küçük parçalar, büyük inovasyonları doğurabilir. Sony küçültülmüş 
kulaklıklı kasetçalar (Walkman) ile milyarlarca dolar kazanmıştır. İnovasyon için fırsat arayan bir firma "Şu 
anda mümkün olanı daha çok değer elde eder hale nasıl getirebiliriz?", "Ne tür bir adım atarsak ekonomik 
sonuçlarımızda olumlu yönde değişir?", "Tüm kaynaklarımızın kapasitesini ne tür bir değişiklik artırır?" 
sorularına yanıt aramalıdır. Başarılı bir inovasyon, farklı düşünmek ve farkı yapmakla gerçekleşir. Einstein'ın 
dediği gibi "Bugün yarattığımız dünyanın problemleri, bu problemleri yaratırken düşündüğümüz şekilde 
düşünürsek çözülemezler"(http://www.ituybk.org/ sayfa.htm) 

GİRİŞİMCİLİK& İSTİHDAM İLİŞK İSİ         

Girişimcilik kelimesinin tarihsel gelişimi incelendiğinde; Fransızca “entreprendre”kelimesinden gelmekte ve 
anlamı “bir şey yapmak” olarak açıklanmaktadır. Kelime Orta çağda, aktif olan ve iş yapan kişi anlamında 
kullanılmıştır. Ekonomik teoride ilk kez 1730’lu yıllarda Fransız Richard Cantillon tarafından yazılan bir eserde 
yer almıştır. İngiliz literatüründe kullanımı ise John Stuart Mill ile 19. Yüzyılda başlamıştır. 20’nci yüzyılda ise 
girişimcilik terimi; sosyoloji, psikoloji, ekonomik teori ve ekonomik antropoloji çalışmalarında yer almıştır. 20. 



   

291 

 

yüzyılda ortaya çıkan girişimcilik teorisine göre, “girişimci risk alarak yenilik (inovasyon) yapan kişidir”. Di ğer 
bir deyişle, girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her türlü risk alarak gerçekleştirrmeye çalışandır 
(Çetindamar, 2002).    

Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte, gerek ulusal gerekse de uluslararası 
boyutta gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler düzeyinde daha dikkat çekici bir hale gelmiştir. Girişimcilik, 
ekonomik ve toplumsal boyutta pek çok sektör için önem arz etmeye başlamıştır (Börü, 2006). Girişimcilik, 
girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme veyenilik süreçlerinin tümüne verilen addır. 
Girişimci, başlattığı faaliyetinbitiminde doğabilecek sonuçları önceden hesaplayan ve sonuçta doğacak 
riskiüstlenmekten çekinmeyen kimsedir. Bu nitelikteki kişinin sadece ekonomik alandafaaliyette bulunması 
gerekmez. Kişi sanatta, bilimde ya da herhangi bir meslekselfaaliyette bulunurken kendi rutinin dışına çıkıp risk 
taşıyan işlere girişebilir. Zateninsanlığın bir adım ileriye götüren işler böyle ortaya çıkmaktadır. Bununla 
birliktegirişimci denildiğinde, genellikle, ekonomik etkinlikte bulunan kişi anlaşılır. Bunagöre, girişimci üretim 
faktörlerini bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmetüretimi için gerekli girişimi başlatan, bunu yaparken de 
üretim için gerekli finansmankaynaklarını ve üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kişi olarak 
anlaşılır(Eyüpoğlu, 2007).       

Türkiye’de Özelleştirme politikaları sonucunda, elden çıkartılan KİT’lerde çalışan personel ve bunlara bağlı 
olarak etkilenen yerel ekonominin canlandırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Özelleştirmeden etkilenen 
çalışanlar, işletmeler ve yörelere destek sağlayarak işsizliği azaltması amacıyla “İşgücü Uyum programı” 
hazırlanmış ve bu program kapsamında, eğitim, işe yerleştirme ve kendi işini kuracaklara yönelik danışmanlık 
hizmetleri sunulması planlanmıştır. Bu gelişmelerin paralelinde temel amacı özelleştirme sonucu işsiz kalan 
işgücüne yeni istihdam alanları ortaya çıkarmak olan İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) faaliyete geçmiştir 
(GÜNER, 2010,117-118).          

İŞGEM genellikle küçük girişimcileri mevcut imkanlarıyla bir iş kurmaları konusunda destekleyen, iş 
kurulduktan sonra bu işin gelişmesi ve hayatta kalması konusunda işletmelere destek sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur. Bu tespitten de anlaşıldığı gibi, İŞGEM’nin temel felsefesi ekonomide yeni iş kurma modelleri 
sayesinde istihdam artışına katkı sağlamaktır. Türkiye’de kurulan 12 adet İŞGEM’in hayata geçirilmesinde 
konusunda KOSGEB, Dünya Bankası ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar 
yürütülmektedir(GÜNER, 2010,117-118).  

İNOVASYON & İSTİHDAM İLİŞK İSİ         

İnovasyon, uluslararası rekabete maruz kalan ve maruz kalmaya devam eden ticaretin, sanayinin, bölgelerin, 
ülkelerin ve uluslar üstü kuruluşların verdikleri hizmetlerle ürettikleri katma değeri ve yaratacakları istihdam 
potansiyelini yüksek tutabilme kapasiteleri, olarak tanımlamaktadır.  (İKV, 2001, S.13).  Bu tanımda 
göstermektedir ki, küresel ekonomide işletmelerin rekabet edebilmeleri, bilgiyi yakalayabilen ve uygulamada 
geliştirebilen işgücü istihdamını gerektirmektedir. Bilgi ekonomisi yenilik temelinde şekillenen bir ekonomidir. 
Yani ekonomiyi ateşleyen temel kavramlardan biri de, ürünlerin, sistemlerin, süreçlerin, pazarlamanın ve 
insanların sürekli olarak yenilenmesini öngören “yenilikçilik” tir. Eğer yakın bir zamanda oldukça iyi bir ürün 
geliştirdiyseniz bile amacınız daha iyisini yapmak ve bu ürünü eskitmek olmalıdır. Çünkü siz bunu 
yapamazsanız başkası yapacaktır. Yenilikçi davranarak o anki sistemlerini modası geçmiş kılmak yerine mevcut 
durumu korumaya çalışan ve değişime direnenler başarısız olmuşlardır(TAPSCOTT D, 1998, s.40-65). 
     

Türk Patent Enstitüsü patent istatistiklerine göre, patent başvuru ve tescillerinin büyük bir bölümü yabancı 
kaynaklıdır. Bununla birlikte yerli başvuru sayısının son yıllarda bir artış seyri izlediği görülmektedir. Patent 
sahipliğinin öneminin anlaşılması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, başvuru işlem ve yöntemleri ile ilgili 
eğitimlerin yaygınlaştırılması bilgi toplumunda oldukça önemli olan patent sahipliği hususunda ülkemizin daha 
iyi bir düzeye gelmesine katkı sağlayacaktır. Ülkemizde en çok patent başvurusu yapan ve patent alan ülke 
Almanya olmuştur.       

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin inovasyon yeteneklerini ölçmek için her sene yapılan 
inovasyon performansı ölçümünde; 2010 yılında 34 ülke arasında 33. sırada yer alarak “mütevazı derecede 
inovasyon gerçekleştiren ülkeler” grubunda yer almıştır. İnovasyon performansına yönelik 24 farklı parametre 
kullanılarak gerçekleştirilen ve en düşük ile en yüksek sınırın 0 ile 1 arasında değiştiği bu ölçümde, Avrupa 
Birli ği ortalaması 0.53 değerinde seyrederken Türkiye’nin inovasyon performansı 0.2 değerinde kalmıştır 
(Yalçıntaş Gülbaş, 2011, s.140).      
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Şekil 1. Türkiye’nin bilim ve inovasyon profilinin OECD ortalamasına göre karşılaştırılması 
 Kaynak:OECD Science, Technology and Industry Outlook, 3. Science and Innovation: Country Notes - Turkey (2010). 
 OECD ülkelerinin bilim ve inovasyon profili ortalamasına baktığımızda benzer bir durum karşımıza 
çıkmaktadır. Türkiye’nin özellikle sanayi kaynaklı Ar-Ge harcamaları, patent sayısı, araştırmacı sayısı, bilimsel 
makale sayısı ve Ar-Ge istihdamı bakımından OECD ülkelerinin ortalamasından geride bulunduğu 
görülmektedir (Şekil 1).       Türkiye, “Küresel Rekabet 
Edebilirlik Endeks ve Politika Göstergeleri” sıralamasına göre, “Yenilikçilik Politikaları”. göstergesinde 63. 
sırada bulunmaktadır. İlk üç ülke sırasıyla; ABD, İsviçre ve Danimarka’dır (Tablo 1). 

 

TABLO : 61 - KÜRESEL REKABET EDEB İL İRL İK ENDEKS ve POLİTİKA GÖSTERGELER İ SIRALAMASI(1) 
TABLE : 61 - GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX and MAIN POLICIES INDEX RANKING(1) 

    Temel Politika Göstergeleri    2008-2009  
  (Subindexes) 
Sıralaması     
(2008-2009  Temel İhtiyaçlar  Etkinlik Arttırıcı Polit.   Yenilikçilik  Politikaları 
ÜLKELER(COUNTRIES)  Ranking)   (Basic Requirements)     (Efficiency Enhancers)    (Innovation Factors) 

ABD-USA    1    22   1    1 
İsviçre-Switzerland    2       2   8    2 
Danimarka-Denmark   3       4   3    7 
Isveç-Sweden   4      6  9      6 
Singapur-Singapore    5      3  2    11 
Finlandiya-Finland   6      1   13    5 
Almanya-Germany   7      7  11    4 
Hollanda-Netherlands   8    10   7    9 
Japonya-Japan   9    26  12     3 
Kanada-Canada   10       8   5    16 
Hong Kong-Hong Kong  11       5   6   21 
İngiltere-UK   12    24  4   17 
G. Kore- S. Korea  13     16   15    10 
Avusturya- Austria   14       9   20    12 
Norveç-Norway  15     14   14    18 
Fransa-France  16    13  16    14 
Tayvan-Taiwan   17     20   18    8 
Avustralya-Australia  18    15  10   22 
Belçika-Belgium  19    18   21    15 
Izlanda-Iceland  20     11  22   19 
Malezya-Malaysia  21     25  24    23 
İrlanda-Ireland  22    32  19   20 
Israil-Israel    23     41  23   13 
Yeni Zelanda-New Zealand  24    19  17   28 
Lüksemburg-Luxembourg 25    12  27   24 
Katar-Qatar    26     21  31    35 
Suudi Arabistan-Saudi Arabia  27     34  45    37 
Şili-Chile   28    36  30   44 
Ispanya-Spain   29     27  25    29 
Çin-China    30     42  40   32 
Birle�ik Arap Emirl.-  31    17  29   38 
Estonya-Estonia  32    30  26    40 
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Çek Cumh.-Czech Rep.   33    45   28    25 
Tayland-Thailand   34    43   36    46 
Kuveyt-Kuwait  35    39   52    52 
Tunus-Tunusia   36    35  53    30 
Bahreyn-Bahrain   37    28  46   54 
Umman-Oman  38    31  61    48 
Brunei-Brunai Darussalam  39    29   77   87 
GKRY-Cyprus(2)  40    23   39    41 
Porto Riko-Puerto Rico   41    44  38    26 
Slovenya-Slovenia  42    38   37    33 
Portekiz-Portugal   43    37   34    43 
Litvanya-Lithuania  44    46   43   49 
Güney Afrika-Rep. South Africa  45    69   35    36 
Slovakya – Slovakia  46    52   32    53 
Barbados-Barbados   47    33   56    51 
Ürdün-Jordan   48    47   63    47 
Italya-Italy    49    58   42    31 
Hindistan-India  50    80   33    27 
... ... ... ... ... 
Rusya-Russia  51    56  50   73 
Meksika-Mexico  60    60  55    70 
TÜRK İYE-TURKEY  63    72  59   63 
 
( 1 ): Bu sıralamada 3 temel gösterge; "Temel �htiyaçlar, Etkinlik Arttırıcı Politikalar,ve Yenili kçilik ve Karma şıklık Etkenleri", ve 12 adet alt politika 
göstergesikullanılmıştır(In this table are used 3 main policy indicators;"Basic Requirements,Efficiency Enhancers and Innovation and Sophistication 
Factors", and 12 sub-policyindiators). 
( 2 ): GKRY(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC(Greek CypriotAdministration of Southern Cyprus). 

Kaynak : The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008.  
 
Türkiye’de, özellikle 1980 sonrası süreçte, ekonominin büyüme performansının temel itici gücünü sanayi 
sektöründe meydana gelen ilerlemeler oluşturmuş olup, bu süreç; beraberinde hem hizmetler sektörünün 
büyümesine pozitif bir katkı sağlamış, hem de toplam Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) büyümesi üzerinde 
olumlu bir gelişme kaydetmiştir. İmalat sanayine yönelik durum analizlerinde, 1980 yılı önemli bir dönüm 
noktasını ifade etmekte olup, bu döneme kadar ithal ikameci bir yaklaşım çerçevesinde faaliyette bulunan sanayi 
sektörü, uygulamaya geçilen yapısal reformlarla birlikte ihracata yönelik, liberal ve küresel sistemle daha 
bütünleşmiş bir yapılanma içerisinde faaliyette bulunduğu görülmektedir. 
Bir ülkede ekonomik kalkınmayı artırmanın en önemli yöntemlerinden biri de, o ülkedeki KOBİ’lerin 
gelişmişlik düzeyini yükseltmektir. KOBİ’ler sadece ekonomik hayata değil, sosyal yaşama da büyük bir 
hareketlilik kazandırırlar. Türkiye’deki KOBİ’ler geniş bir alana yayıldıkları için bölgesel farklılıkların 
giderilmesinde, mülkiyetin geniş tabana yayılmasında, istihdam yaratılmasında ve özellikle demokratik yaşamın 
desteklenmesinde de büyük bir önem taşırlar.  KOBİ’lerin ülkeye, sektöre ve zamana göre 
ekonomik ve toplumsal rollerinin farklılaşmasının nedeni, bu işletmelerin her ülke ve ekonomisi için hedeflenen 
pek çok amaca yaptıkları katkıdan kaynaklanmaktadır. Başka bir ifade ile KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal 
bir çerçeve içinde düşünülebilecek pek çok önemli faydaları vardır. Dolayısıyla ülkeler hangi alana veya amaca 
ağırlık veriyorlarsa ona göre politikalarında bir farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Amaçlanan hedefler değiştikçe 
izlenen politikalar da buna bağlı olarak değişmektedir (Sarıhasan, 1996). 
  
İŞGÜCÜ PİYASALARI VE İSTİHDAM POL İTİKALARI 
 
Son yıllardaortaya oldukça esnek, karar verme süreçlerinde hızlı, bilgiyi yoğunolarak iş süreçlerinde 
kullanabilen, yenilikçi ve iş yaratma etkisi olangirişimci tipi çıkmıştır. İnternetin ve bilgi işlem ve iletişim 
teknolojilerinin tüm ekonomik etkisihala tam olarak anlaşılmış ya da ampirik olarak geniş kapsamlı testedilmiş 
olmamasına rağmen, girişimciliğin işletmelerüzerinde pozitifetkisinin var olduğu ve değişimin 
gerçekleşmesindeki etkisi açıktır. Bazı gelenekseluygulamalar hala devam etmesine rağmen, kısa bir zaman 
içerisindegirişimsel birçok aktivite dramatik bir değişime maruz kalmıştır. 
 
Bu değişimle birlikte, hızla büyüyen elektronik pazar yerlerinde (e–marketplace)yaratılan ekonomik değerden 
faydalanmak icin, gelenekselmeslektaşlarından tamamen farklı, internet vasıtasıyla online ortamdaçalışan, yeni 
ve son derece bilgi teknolojileriyle uyumlu “e–girişimciler”ortaya çıkmaktadır.Teknolojik değişimler, esnek ve 
merkezden uzak üretim teknikleri içinseçenekleri genişleterek moderrn ekonomilerdeki üretimidönüştürrmüştür. 
Bilginin rolüyle ürün ve süreç inovasyonununöneminin ortaya çıkarmasında uyumlu bir artış söz konusudur. 
 
Üretim organizasyonunda ve endüstri yapısında meydana gelendeğişimlere karşı işgücünü yönetmek için bir 
takım stratejiler ortayaçıkmştır. Bu değişimler “yönetim”’den “girişimsel” ekonomik anlayışınhakim olduğu bir 
sürece geçişi başlatmıştır. Girişimsel ekonomide, başarı için küçük esnek işletmelerin (KOBİ) sunduğu bireysel 
motivasyona, yeni düşüncelere, risk almaya vurgu yapılmaktadır. Esneklik ve yenilik(innovation), süreklilik ve 
kontrolden daha önemli hale gelmiştir(Parker, 2001, 373). 
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Girişimcilik, bilgi teknolojileri ve inovasyon bir araya geldiğinde birsinerji ortaya çıkmaktadır. Bu sinerji 
kullanıldığı takdirde işletmelerinyaşamlarının uzadığı görülmektedir. Özellikle, son yıllarda ortaya çıkanyeni 
ekonomi işletmelerine (dot–com) baktığımızda, Amazon, eBay veGoogle gibi şirketlerin ilk girişimleri, devrim 
karakterinde, radikal veortaya koydukları projelerle sektorlerinde kırılma sürecini başlatmaniteliğinde olmuştur. 
Öte yandan, 1990’lı yıllarda bazı şirketler (dot–com)girişimlerini sadece var olan teknolojileri taklit ederek 
gerçekleştirdiler ve neticesindepiyasada varlıklarını sürdüremediler (Zhao, 2006, 11). 
 
İnovasyon, ulusal ve uluslararası rekabetin gücünü ifade etmek için hemişletme hem de ülkeler açısından önemli 
bir yere sahiptir. İşletmelerin hızlı birşekilde büyümeleri ve gelişmeleri açısından refah ve yaşam kalitesini 
artıran enönemli unsurlardan da biridir. Bu bağlamda inovasyon yeni bir ürün, üretimyöntemi ve organizasyon 
biçimidir. Dolayısıyla inovasyonu ekonomik biryarara dönüştürerek bir plan dâhilinde hareket etmek, 
sürdürülebilir bir büyümesonucunu doğurabilir. Bilindiği üzere gelişmenin temel unsurlarından biriyeniliğe açık 
olmaktır. Bu yüzden ekonominin gelişmesi de inovasyonlagerçekleşebilir (Gümüş, 2010). Bir ülkede refahın ve 
istihdamın artması, o ülkenin inovasyonyapma ve adapte etme kapasitesine bağlıdır (www.focusinnovation.net, 
Erişim: 22.04.2010).  
 
Ülkenin insan kaynaklarını tam anlamıyla kullanabilmesi, işsizlik sorununu çözmesine bağlıdır. İşsizlik sorunun 
çözülememesi ülke gelirinin bireyler arasında adil dağıtımını olumsuz etkilemekte ve zengin ile fakir arasındaki 
ekonomik uçurumu arttırmaktadır.Bu da beraberinde eşit olmayan bir gelirdağılımını getirmekte, zengin ile fakir 
arasında önemli kazanç farkları ortayaçıkmaktadır. Bu durum ise sosyal patlamalara neden olabilmektedir. 
 
Günümüzde işsizlik sorununa çözüm bulmak için bütün ülkeler mücadelevermekle birlikte pek azı ABD, 
İngiltere, İsveç, Hollanda, Danimarka, Portekiz gibiişsizlik oranını %4–5 civarında tutabilen ülke bu konuda 
başarılı olabilmekte(TÜSİAD, 2002), başarıyı yakalayabilen ülkeler görüldüğü gibi gelişmiş 
ülkelerkategorisinde olmakla birlikte, bazı gelişmiş ülkeler bu sorunla tam anlamıyla başaçıkamamış 
durumdadırlar. 
 
İstihdam, işgücünün çalışanlar kısmını ifade eden istihdam&üretimsürecinin bir sonucudur. İnsanların 
ihtiyaçlarını gidermek üzere üretim faktörleriniyani emek, sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek mal 
ve hizmet üretmeyeçabalayan girişimci, emeği de bir faktör olarak değerlendirmekte, onun 
emeğindenyararlanmakta ve buna karşılık emeğe yaratılan değerden bir pay vermektedir. Emekpiyasasında 
emeğini arz eden ve cari istihdam koşulları içinde iş bulup çalışanlarıntoplamı istihdam seviyesini 
göstermektedir (Özdemir, vd., 2006). 
 
Aktif emek piyasası politikaları, temelde işsizlerin iş bulma zorluklarınıgiderme, yeni istihdam alanları açma, 
emek arz ve talebini kurumsal yapılanmalarsayesinde bir araya getirerek emek piyasasına girişi kolaylaştırma 
gibi ilkeler üzerinekurulmuştur.“ İşsizliği azaltmak, istihdamı korumak ve arttırmak amacıyla iş ve 
meslekdanışmanlığının sunulduğu, kariyer yönetimi hizmetlerinin verildiği, iş analizleri vemeslek sınırlamasının 
yapıldığı, istihdamla ilişkilendirilmiş çeşitli meslek eğitimininuygulandığı, iş arama stratejilerinin geliştirildi ği 
programlar bütünüdür” şeklindetanımlamak da mümkündür (İŞKUR, 2002, alıntılayan Mahiroğulları & 
Korkmaz,2005). 
 
Küreselleşmenin işgücü ve istihdam üzerindeki ilk etkisi devletlerin bireyselolarak hareket etme gücünün 
sekteye uğraması olarak belirtilebilir. Küresel düzeydetek pazar anlayışının hakim olması, devletlerin tek 
başlarına karar alma yetilerinietkisiz hale getirmiş, oluşan yeni ekonomi ortamı bunu imkansız 
kılmıştır.Küreselleşme sürecinin hız kazanmasında büyük bir rol oynayan yeni teknolojilerin, işin ve işgücünün 
niteliği üzerinde yarattığı değişimlerdir.Nitelikli beşeri sermaye talebini hızla arttırmaktadır. 
Genel bir yaklaşım ileyeni teknolojiler belirli bir vasıf düzeyi gerektirirken, üst düzeyde vasıflı olmayıklasik 
anlamdakine göre düşürmüş, ayrıca yeni tür vasıflı işgücüne gereksinimiortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra yeni 
teknolojilerin vasıflı işçi yerinemikroelektronik kontrolü getirmiş olması, üretimde parçaları bütünleme 
işinikolaylaştırdığı için bir yandan da vasıflı işgücü gereksinimini azaltmıştır (Şen, 2006). 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER          
  

21. yüzyıl üretim süreçleri “ileri teknoloji”, “AR&GE”, “inovasyon”, “girişimcilik”, “rekabet gücü”, gibi 
kavramlar çerçevesinde tartışılmaktadır. Bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde teknolojik gelişmelerin ve 
rekabetin yoğun olduğu bu yeni düzende “inovasyon” kavramının anlaşılması ve inovasyon kültürünün 
oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması, gelişmiş ülkelerle aradaki mesafenin kapanamayacak ölçüde 
açılmaması anlamında oldukça önemlidir. 
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Ülkeler ulusal öncelliklerine göre kendi inovasyon stratejilerini belirlemek durumundadırlar. Bu hem zorlu hem 
zorunlu bir süreçtir. İktidar, beyin gücü, üniversite, planlama, sanayi, teknoloji, endüstri ve piyasa gibi tüm 
elemanlar inovasyonun içinde yer alan parçalardır ve neredeyse bir ülkenin bilim ve teknolojisinin tüm 
elemanlarını içine alması gereken inovasyon etkinliğinin yürüyebilmesi öncelikle toplumun her kesiminin ve 
iktidar erkinin olayı benimsemesi ve desteklemesi ile gerçekleşecektir (YAMAÇ, 2001, 6-7).İnovasyonun temel 
göstergelerinden Ar-Ge, patent ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin son 
yıllarda gelişme göstermesine karşın gelişmiş ülkeleri geriden izlediği görülmektedir.   

Beyin göçü yeterli teknik altyapıya ve iyi yaşam koşullarına sahip olmayan gelişmekte olan ülkelerin önemli bir 
sorunu olarak karşımızda durmaktadır. İyi yetişmiş, yetenekli bireyler, kendilerini geliştirebilmek, daha iyi 
araştırma olanaklarına sahip olabilmek, daha iyi çalışma koşulları ve istihdam fırsatlarına sahip olmak gibi 
nedenlerle daha yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülkelere göç etmektedirler. Böylelikle gelişmekte olan ülkeler 
hızın ve yoğun rekabetin yaşandığı yeni ekonomik düzende, yetişmesi uzun yıllar alan zihinsel sermayelerini 
kaybederek bilgi ekonomisine dönüşüm sürecini daha geriden takip etmektedirler.    
           

Girişimcilik oranlarında büyük artışlar gösteren ülkeler, işsizlik oranlarındada daha büyük düşüşler göstermekte, 
dolayısıyla istihdama katılım oranlarında büyükartışlar yakalayabilmektedirler. Çalışma hayatının önemli bir 
girdi kalemini teşkileden ülkelerin doğal kaynağı olan, işgücünü daha fazla ve verimli kullanarak hemsosyal 
fayda sağlamakta, hem de ekonomilerini daha sağlam temellere oturtmayıbaşarabilmektedir.  
       

Beyin göçünün önüne geçebilmenin yolu öncelikle nedenlerini doğru tespit etmek ve bu yönde gerekli önlemleri 
almaktır. Beyin göçünün temel nedeni dünya ekonomisinin bir tarafta yüksek teknolojili endüstrileşmiş 
ülkelerin, diğer tarafta sermaye yetersizliği yaşayan tarımsal üretimin hakim olduğu kalkınma girişimlerine 
başlamış gelişmekte olan ülkelerin olduğu ikili bir yapıya sahip olmasıdır (BARIŞIK, S., ÇETİNTAŞ H., 2003, 
s. 725- 726).       

Her şeyin hızla değiştiği, teknolojinin hızla ilerlediği yeni dünya düzeninde, gelişmiş ülkeler arasında yer 
alabilmenin yolu bilgiden geçmektedir. Bilgi üretebilmek ve bilgiyi değere dönüştürebilmek inovasyon ile 
mümkün olmaktadır. Bu nedenle inovasyon kavramını iyi algılamak ve her adımı bu bilinçle atmak 
gerekmektedir. Bu amaçla, GSYİH’dan Ar-Ge’ye daha çok pay ayrılması, araştırmacı sayısının arttırılması, Ar-
Ge faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli alt yapının ve denetimlerin sağlanması, eğitim 
sisteminin ezbercilikten ziyade farklı düşünebilmeyi özendirecek, yaratıcılığı geliştirecek bir yapıya 
kavuşturulması, bireylerin ve kurumların patent konusunda daha çok bilinçlendirilmesi ve üzerinde çok 
durulmamasına karşın aslında oldukça önemli olan, tüm bu çabaların boşa gitmemesi için yaratıcı beyinlerin 
yurtdışına göç etmesine engel olarak onlardan maksimum düzeyde faydalanabilme hususunda gerekli ortamın 
sağlanması öncelikli olmalıdır(BARIŞIK, S., ÇETİNTAŞ H., 2003, s. 725- 726). 
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 “Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz,  

derhal kadının hayat şartlarına bakın.” J. STUART MILL 

GİRİŞ 

Günümüzde kadının toplumdaki statüsü, ekonomideki ve siyasetteki katkısı ve katılımı, sağlığı istenilen  ve 
olması gereken yerin çok gerisindedir. Bugün dünya ülkelerinin tümünde kadın ve erkek eşitsizliği siyasi, sosyal 
ve ekonomik açılardan devamlılığını sürdürmektedir. Bu alanlardaki eşitsizlikler gelişmiş ülkelere oranla 
gelişmemiş veya Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çok daha belirgindir. İlgili kanunlar gerçekte yani 
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uygulamada etkili olamadığı gibi, cinsiyetler-arası eşitsizliği artırıcı öğelerde taşımaktadırlar. Küreselleşme 
ayrımcılığı desteklediği gibi kadınlar aleyhine olumsuzlukları da ortaya çıkarmaktadır. 
 
Görece teknolojik veya ekonomik gelişmede daha yüksek refaha sahip ülkelerde az olmakla birlikte, Dünya 
genelinde hâlâ kadınlara yönelik ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet devam etmektedir. Kaynaklara ulaşma 
ve kaynakları etkin kullanma açısından da eşitsizlikler varlığını sürdürmektedir.    Dünyada yoksulluk 
sınırındaki 1,5 milyar insanın %e 70'ni kadınlar oluşturmaktadır. Hâlâ 85 milyon kız çocuğunun eğitim olanağı 
bulunmamaktadır.  Savaşlardan, afetlerden en fazla oranda yaşı ve çocuk bakımını üstlendiği gözönünde 
tutulursa kadınlar etkilenmektedir; Mülteci nüfusunun yüzde 85'i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 2 milyon 
kız çocuğu kötü hijyenik koşullarda sünnet tehdidi altındadır. Dünyadaki işlerin % 60'ını yapan kadınlardır. 
Buna karşılık toplam gelirin % 10'una, dünya üzerinde mal varlığının ise sadece  %2 sine sahip olabilmektedir. 
Dünyada gayrimenkullerin % 98'i erkeklerin üzerine kayıtlıdır.  Aynı işi yapmalarına rağmen kadınlar erkeklere 
oranla %30-40 daha az gelir elde etmektedirler; Çoğunlukla niteliksiz işçi olarak çalışmaktadırlar ya da aile 
işçisi veya işsiz olarak kayıt dışında tutulmaktadırlar. Emekleri ve ülke gelirine katkıları bu anlamda resmi 
anlamda da görünmez sayılmaktadır. Oysa kadınlar dünyanın her yerinde kendi toplumlarının en üretken 
kesimini teşkil etmektedir. Geçmişte demokrasilerin doğmasında aktif rol oynayan kadınlar günümüzde ne Yasa 
yapıcı olarak ya da meclislerde milletvekili olarak kadınlar, azgelişmiş ülkelerde nerdeyse hiç, gelişmekte olan 
ülkelerde ise görece çok az temsil edilmektedirler. Kadın-erkek eşitsizlikleri bugünün yaşananlarını etkilediği 
gibi toplumların geleceğinin de belirleyicisi olacaktır. Bu bağlamda küresel ekonomide yaşananlar da bugünün 
gelişmiş toplumlarının gelecekte de olacağı gibi, söz konusu cinsiyetlerarası eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyeti 
yok etme çabasında olan ülkeler olduğunu ortaya koymaktadır.  
 
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana kadınlarla ilgili özellikle kadın girişimciliği 
konusunda farklı kurumsal yapılara bürünen örgütlü çabalar artmış olsa da, bu konudaki engellerin ortadan 
kalktığını söylemek mümkün değildir. Bu nedenle kadın konusundaki her alanda olduğu gibi kadın 
girişimciliğinin geliştirilmesi için, daha çok sayıda kadının, hâlen sahip olduklarından daha yüksek bir gelire 
ulaşmasını sağlayacak ve toplumsal anlamda güçlenmelerinin önünü açacak çalışmaların sayısını arttıracak her 
katkı değerli olacaktır. 

1. GİRİŞİMCİLİĞİN DİNAM İKLER İ 

Girişimci iktisatta faktörleri bir araya getiren, aldığı riskle üretim yapan kişidir. Bu kavram Fransızca 
“entreprend-re” kelimesinden türetilmiştir ve Türkçe karşılığı, “üstlenmek” tir. Psikologlara göre “denemek, 
başarmak, otoriteden kurtulmak gibi duygularla hareket eden kişi”dir. Sosyologlara göre ise “rutinin dışına çıkan 
ya da yenilik ve değişim yaratan kişi”dir. Tanımlar değişebilir ve ilgili yazında4 çok sayıdadır. Girişimciler 
geçmişi değiştirip geleceğe yön veren ve toplumu geleceğine bağlayan kişilerdir. Girişimcilerin faaliyetleri, 
onların nitelikleri ve kapasiteleri kadar, önlerine çıkan fırsatları değerlendirebilmelerine ve aynı zamanda içinde 
bulundukları sosyal, kültürel, politik ve ekonomik çevrelerin koşullarına bağlıdır.  
Küreselleşme sürecinde yaşanan uluslararası ilişkilerdeki artışlar girişimciliği küreselleşme ile birbirini 
destekleyen karşılıklı etkileşimini arttırdığı kadar girişimcilerin önemini de arttırmaktadır. Geride bıraktığımız 
yüzyıl, devasa girişimlerin küçülmeye ve yeniden yapılanmaya zorunlu kaldığı ancak; ağır sanayiye ve büyük 
işletmelere dayalı Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin de iflasının yaşandığı tecrübelerle doludur. Geçiş 
dönemini yaşamış veya yaşamakta olan sözkonusu ülkelerde, bireysel girişimlerin eksikliği ve etkisizliği genel 
özelliklerinden biridir. Neoliberal anlayışa dayalı politikalar uyarınca devletin ekonomideki varlığının ve 
etkinliğinin azaltıldığı; dolayısıyla, girişimcilerin kamunun boşluğunu doldurmalarının beklendiği bu yeni 
dönemde, girişimcilere duyulan ihtiyaç ve önem büyük ölçüde artmıştır. Ülkelerin, ekonomilerini dışa 
bağımlılıktan kurtarmalarının ve üretime dayalı olarak işleyen bir yapı kurmalarının en önemli aracı girişimciliği 
teşvik etmek olarak ortaya çıkmıştır. Girişimciliğin önem kazanması sadece bireysel karar alıcıların kariyer 
planlamaları açısından değil, aynı zamanda ekonomik gelişmeden sorumlu olan ve politika belirleme yetkisine 
sahip olan karar alıcılar için de geçerlidir. Girişimcilik, ekonomik gelişme ve kalkınmayı etkileyebilme gücüyle 
değerlendirildiğinde, çok etkin bir araçtır. Artık küçük ve orta ölçekli işletmelerle vücut bulan girişimciliğe 
istihdam, sosyal ve ekonomik istikrardan çok daha öte anlamlar yüklenmektedir. Bu işlevlerin yerine getirilmesi 
de, en nihayetinde, yenilikçilik ve rekabet gücü kavramlarıyla doğrudan ilgilidir. Bu konuda yapılacak her 
çalışma ülkelerin kalkınma farklılıklarını da ortaya koyması bakımından bu farklılıkların ortadan kalkmasına 
hizmet edecektir5.  

                                                           
4 Kadın girişimciler ile ilgili yazın taraması için bkz. Sayın, E. (2011), “Kadın Girişimcilerin sorunlarının Betimleyici Analizi”, 

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.3, N.1, s. 24-26. 
5  KOSGEB (2013), Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2014-2016 (Taslak), http://cdd.kosgep.gov.tr , s.6. 
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Girişimcilikle ilgili Gartner öncesi6 olarak da adlandırılan araştırmalarda daha çok girişimci kişilik özelliklerine ( 
özgüven, özerk olma, merak,azim, yenilikçi vs.) odaklanıldığı dikkat çekmektedir. Özellikler (Treyt) kuramını 
esas alan bu yaklaşıma göre girişimciler, iş kurmaya yatkın olan eşsiz kişilik özelliklerine sahip bireyler olarak 
değerlendirilmektedirler. Gartner sonrası7 olarak da adlandırılan dönemde ağırlık kazanan farklı bir bakış 
açısında girişimciler ve iş kurma arasındaki ilişki açısından bireysel ve özgeçmiş özelliklerinin dikkate alındığı 
göze çarpmaktadır. Davranış (Gartner, 1989) ve sosyal öğrenme kuramlarına dayandırılan bu yaklaşıma göre 
bireyler kişilik özelliklerinden çok, iş kurmaya ilişkin ön gerekliliklerle ve yeteneklerle donatan özgeçmiş 
faktörlerinden (cinsiyet, yaş, eğitim, rol modellerin varlığı, aile özgeçmişi ve deneyimler vs.) dolayı girişimci 
olurlar. Hem kişilik kuramları hem de kişisel ve özgeçmiş faktörlerini dikkate alan kuramlar girişimciliği 
açıklamaya önemli katkılar sağlamış olmalarına karşın, tek başlarına girişimciliği bütünüyle açıklamaya 
yetmemektedir. Bu önemlerine karşın, alan yazındaki bazı araştırmalarda girişimcilik davranışını açıklamada bu 
faktörlerin zayıf tahminleyiciler olduğu, girişimciliğin eğilim yönünün göz ardı edildiği sonuçlarına da 
rastlanabilmektedir. Bu sonuçlar, girişimci olmanın sadece kişilik ve kişisel özelliklere ve özgeçmiş faktörlerine 
dayalı olarak açıklanamayacağı anlamı taşıması bakımından çarpıcıdır. Dolayısıyla girişimciliğin eğilimsel bir 
süreç olduğunun farkındalığı önem kazanmakta, Shapero (1982) sonrası olarak da adlandırılan dönemde 
girişimcilik üzerine yürütülen araştırmalarda Planlı Davranış Kuramı’na (Ajzen, 1991) dayanan “eğilim” 
modellerine önemli bir yönelim olduğu görülmektedir8.  
Bazı toplumların girişimcilik konusunda gösterdikleri üstün performansa rağmen birçok toplumun aynı 
performansı gösteremediği bir gerçektir. Bu farkın oluşmasında topluma ait kültürel değerler de önemli ölçüde 
etkili olmaktadır. Toplumun dinamik unsurlarından biri olan girişimcilerin, üyesi oldukları toplumun 
kültüründen soyutlanmaları haliyle mümkün değildir ve de girişimciler içinde yaşadıkları toplumdan etkilenerek 
bir takım değer yargıları edinirler. Bu değer yargıları da topluma ait kültürün bir türevi olarak ortaya çıkan ve 
girişimciyi yönlendiren kültürel düzlemi oluşturur9. Kadın-erkek ilişkilerinin de kurgulanıp yaşandığı bu düzlem 
kadın girişimcilerin bir toplumdaki varlıklarını ve etkilerinin de belirleyicisi konumundadır. 
Kadınların toplumların yarısını oluşturduğu düşünüldüğünde, pek çok akademik çalışmada ele alınan ekonomik 
etkiler ve sonuçlarından bağımsız olmaksızın, girişimcilik konusunda, sosyo-kültürel açıdan cinsiyet temelli 
sorunlar çözülmeden gelişme olması mümkün gözükmemektedir. Kadının toplumda ve ekonomideki yerinin 
erkeklerle eşit olduğu gelişmiş ülke deneyimleri de bunu göstermektedir. Her alanda olduğu gibi girişimcilik 
potansiyeli açısından da kadınlar erkeklerin sahip olduğu güce sahiptir; önemli olan eşit fırsatlara erişimi 
sağlamak ve eşitlikçi değer yargısına sahip olmaktır. 

1.1. KİŞİLİK 
  
Ki şilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ili şki 
biçimidir. Burada “diğerlerinden ayırt edici” kavramıyla bireyi başkalarından farklı kılan özellikleri 
vurgulanmaktadır. “Tutarlı” kavramıyla anlatılmak istenen, zaman içinde o bireyin benzer durumlarda 
davranışının pek değişmemesidir. “Yapılaşmış” kavramı ise kişili ğin çok sayıda birimlerden oluşan bir sistem 
olduğunu ve bu birimlerin birbiriyle bağlantılı olarak geliştiğini anlatmak isteriz. Örneğin; Bir insan iyi kalpli, 
yardımsever, sakin, uysal, ailesine bağlı, vazifesine düşkün olarak tanımlandığında bir çelişki görmeyiz ancak 
bir insanı “iyi kalpli, huysuz, uysal, geçimsiz, saygılı ve saldırgan olarak tanımlamak bir çelişkiye işaret eder ve 
bu durumda o bu bireyin kişilik yapısını anlamamız güçleşir.  Kişilik, bireyin kim olduğunu açıklar; yani belirli 
durumlarda neyi, nasıl yapacağını, çevresinde olup bitenleri nasıl değerlendireceğini, hayatında karşılaşacağı 
değişik olaylara nasıl tepkiler vereceğini ve değişik insanlarla kuracağı ili şkilerin doğasını açıklayabilir. 
Başkalarınca tanımlanan bireye ait özelliklerin bir özetidir.10 Nosyon sahibi olabilmek ve sorumluluk ya da 
riskleri üstlenebilmek için kişiliklerinin beslenmesi gerekir. İnsanın çalışmasındaki amaç sadece gelir elde etmek 
değil, saygınlık oluşturmak ya da kimlik kazanmaktır. Bu da ancak adil ve sağlıklı bir toplumda olgunlaşabilir. 
Bu nedenle gelişmiş toplumlarda kişili ği doğrultusunda çalışma ve örgütlenme olanağı bulan insanların aksi 
örneklere göre başarılarının daha yüksek olduğu ve sayıca daha çok girişimci olduğu söylenebilir. 
Bireylerin kişilikleriyle uyumlu iş veya örgüt içinde olmaları onlara mutluluk ve başarı sağlayacaktır. Doğaldır 
ki bireyin kişisel gelişimi, gelecekte rol üstleneceği yönde desteklendiği ve beslendiği taktirde bu sonuç ortaya 
çıkabilir. Çünkü sosyalleşirken kazanılan yetenekler, bilgiler ve beceriler insanın hem iş hayatında hem de özel 
hayatında davranışlarını ve de kişili ğini şekillendirebilecek unsurlardır.  
                                                           
6 Uygun, M.  ve diğerleri, (2012),  “Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi Ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İli şkiler”, 

Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.4, S.2, ISSN: 1309 -8039 (Online) 
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_YBD/arsiv/2012_2/mutlu_uygun1.pdf, s. 145-156.; (Bu konudaki referans  kaynaklar: Akat, 
2002; Eckhardt and Shane,  2003; Bozkurt, 2007; Collins vd., 2004; İbicioğlu vd., 2010; Josien, 2008; Karabulut,2009; Kerrick, 2008; 
Kibuka, 2011; Ören & Biçkes, 2011) 

7 Aynı, s. 157-158.  (Bu konudaki kaynaklar: (Bandura 1986, Cooper vd., 1988; Mclure, 1990;  Gundry ve Kickul, 1996;, Bozkurt, 
2007;Collins, 2007; Scherer vd., 1989 Kibuka 2011) 

8 Uygun, M.  ve diğerleri, a.g.e., s.146. 
9 Demirel, E., ve M. Tikici, (2004), Kültürün Girişimciliğe Etkileri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, s.49. 
10 Yıldız, Ş., Çocuklarda Davranış Eğitimi, “Çocuklarda girişimcilik”, Aile Eğitimi Semineri, MEB, s.4 
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Ki şili ğin insan ve insanın iş yaşamı üzerindeki etkisi düşünülürse, bu kavramın girişimcilik üzerinde de ne denli 
önemli etkilerinin olduğu anlaşılacaktır. Girişimci kişilik tutkularla dolu olan bir yaşam biçiminin göstergesidir. 
Bu tutkular, girişimciyi ayakta tutan güç odakları olarak kabul edilebilir. Girişimci kişilik özelliklerinin bir değer 
oluşturabilmesi ise, bu özellikleri kullanabilecek yeteneğin var olması ile mümkün olabilir. Başka bir ifade ile 
girişimcilik nosyonunda bulunan kişisel özelliklerin, yetenekle birleşmesi halinde başarılı girişimler meydana 
gelecektir. Girişimci kişilik özellikleri denilince çoğunlukla; yaratıcılık, yenilik, risk alma, karar verme, farklı 
düşünme, mevcut durumdan rahatsız olma, ileri görüşlülük, fırsatçılık, enerjiklik, bağımsızlık isteği, başarı 
isteği, esneklik, iç denetim odaklılık gibi özelliklerin çağrıştığı görülmektedir11. 

1.2. SOSYO-KÜLTÜREL ÖĞELER 

Ki şili ğin oluşması ve olgunlaşması mutlaka içinde yaşadığı sosyal ve kültürel çevre ile doğrudan bağlantılıdır. 
Kültür geleneksel olan ve nesilden nesile aktarılan değerlerdir. Toplumun değer yargıları ve güdüler 
girişimcilerin ortaya çıkmasında olduğu kadar başarılarının da temel düzlemini oluşturur. Hofstede’ye göre12 
toplumlarda girişimciler ya da işletmeler üzerinde etkili olan ve yüksek ve düşük olarak derecelendirdiği beş 
kültür boyutu vardır. Bunlar: eşitli ği ya da eşitsizliği tanımlayan “güç aralığı”; belirsizlik ve risklerden kaçınma; 
toplumsal cinsiyeti13 vurgulayan “erillik”; bireycilik ve uzun dönemli plan, gelenek ve taahhütleri tanımlayan 
yönelimlerdir. Örneğin: Çin’de bugün “çocuğum astronot olacak” diye, Türkiye’de ise “ yavrum uyusun da 
büyüsün” ninnisi söylenmektedir. Liberal toplumlarda bireyin amaçları önemli iken, feodal toplumlarda 
toplumsal / kamusal amaçların ön planda olduğu gözlenmektedir. Özetle, liberal, gelecek vizyonu olan içsel 
değerlerin güçlü olduğu, güç aralığının düşük olduğu, gelecek belirsizliğine toleransın yüksek olduğu, erillik 
değerlerinin dişilik değerlerinden baskın olduğu toplumlarda girişimcilik daha güçlüdür. Başka bir ifade ile, 
özgürlüğe önem veren ve saygı duyan, uzak görüşlü ve evrensel değerlere sahip, rekabetçi ve savaşçı, gelecek 
kaygısı taşımayan, gelir dağılımının âdil olduğu bir toplumda daha çok girişimci çıkar. 
Bireyde girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkması ve performansı için bireyde motivasyon ve yetenek bulunması 
gerektiği gibi, yaşamdan elde edilen deneyimlerde etkili olmaktadır. Çünkü deneyimler, girişimci fikrin 
oluşmasında rol oynayan değerler, ihtiyaçlar, özendiriciler ve dürtülere katkıda bulunmaktadır Örneğin; “Olumlu 
çekicilik” diye adlandırılan, bireyi girişimciliğe çeken faktörler söz konusudur. Örneğin: Bir iş teklifi, aileden 
veya bir büyükten alınan öğütler, yatırımcı veya müşteriden gelen bir teklif gibi.  “Olumlu iticilik” şeklinde ifade 
edilen diğer faktörler: Kişinin girişimcilikle ilgili kariyer, eğitim ve deneyim fırsatlarıdır. Ailede bir girişimci 
deneyiminin olması gelecekte çocukların girişimci potansiyellerini belirleyici faktörlerden biridir. Sözkonusu bu 
faktörlerin bireyi iş kurmaya doğru şekilde yönlendirdiği görülmektedir. Weber, girişimcilerin geleneksel olarak 
aristokrat ailelerden değil, yukarı doğru hareket içinde olan düşük ve orta kesim mensubu ailelerden çıktığını 
söylemektedir. Bağımsız çalışma isteği bir diğer önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal açıdan 
baktığımızda; “olumsuz yer değiştirme” kavramı altında bireyin toplumdan yabancılaşması üzerinde durulmakta 
göçmen, işten çıkartılmış, orta yaşlı, boşanmış/dul kadınlar gibi toplumsal dışlanma yaşayan bireyler konu 
edilmektedirler. Bu durumda olan bireyler bağımlı çalışma açısından istihdam olanağını engellemesi ve böylece 
de bireyin “marjinal” de olsa kendi işini kurmasından bahsedilebilir. 14 

1.3. EKONOMİ ve HUKUK 
 
Daha önce de belirtildiği gibi, Girişimcilik ile ekonomik yapı arasındaki ilişkiler bu çalışmanın amacını ve  
kapsamını aşacak boyuttadır. Girişimler gerek üretim  gerekse istihdam yaratarak ekonomiye katkı verirler.  
Verimlik ve etkinliğin arttırılması anlamında kaynakları yönetirler.  Yeni teknolojiler kadar yeni düşüncelerin de 
yayılmasında etkili olurlar.  Kısaca ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı verirler. Tüm bu yönleriyle gerek 
mikro gerekse makro pekçok ekonomik faktör  girişimcileri etkilemektedir. Ülkenin GSMH, Yatırımlar, Maliye 
ve Dış Ticaret Politikaları, İstihdam yapısı ve politikaları, Fiyat istikrarı makro örneklerdir. Diğer yandan 
KOBİ’lere yönelik teşvikler, bankacılık faaliyetleri, tüketici alışkanlıkları mikro çaplı örneklerdir. Gerek 
kurumsal anlamdaki yapılarıyla gerekse politikalarla girişimciler doğrudan ilişki halindedirler. Girişimcilerin 
faaliyetlerinin güçlenmesi ekonomiyi geliştirirken, diğer yandan da ekonomik gelişme ve büyüme girişimciliği 
destekler. Schumpeter anlayışıyla ekonomik dalgalanmalar ve sıçramalar girişimciler ve yenilik sayesinde doğar,  
fırsata dönüşür.15 Benzer şekilde yasalar gerek yol gösterici gerekse yaptırım özellikleri ile giri şimcileri 

                                                           
11 Demirel, a.g.e., s.51. 
12 Hofstede, G., IBM  Analysis, “ Bir psikolog olarak 1963-73 yılları aralığında 40 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir işletme olan IBM’n 

100 bin personel ve yöneticisi üzerinde yaptığı psikolojik bir çalışmanın sonucu”  http://www.cyborlink.com/besite/hofstede.htm 
13 Bu konuda bkz. Dökmen, Z. (2010)Toplumsal Cinsiyet, Remzi Kitapevi, İstanbul. 
14 Uyanık, C., (?), Girişimcilik, celalettinuyanik.com/wp-content/uploads/2012/06/GİRİŞİMCİLİK. 
15Ayrıntı için bkz.  Adaçay, F.R., (2012), Girişimcilik Türleri ve Dış ticarette Girişimcilik, Dış ticarette Girişimcilik, Ed. F.Temizel, AÖF 

yayın No:1451, s. 50-51. 
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etkilemektedirler. Örneğin, gümrük rejimi yasası uluslararası ilişkiler açısından girişimcinin faaliyet alanını ve 
kârlılığını arttırıp ya da azaltabilerek, hem yasal hem de ekonomik olarak sınırlarını çizmektedir. 
 
1.4. EĞİTİM 

Eğitim ile girişimcilik arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların genel kanısı, alınan eğitimin bireyin girişimci 
olma olasılığını azalttığıdır. Makro düzeyde yapılan bir çalışmaya göre bir ülkenin yüksek düzeydeki eğitim 
durumu ile düşük düzeydeki bağımsız çalışma olgusu paralellik göstermektedir. Eğitim ile girişimcilik 
faaliyetleri arasında çok net bir ilişkinin görünmediği DGP araştırmasına göre, eğitim milli gelir ile bağlantılı 
olarak girişimciye şu şekilde etkide bulunmaktadır16: 
• Yüksek milli gelire sahip olan ülkelerde en çok yüksek eğitime sahip olanlar,  
• Orta gelirli ülkelerde (ilköğretim bir hayli artmakla birlikte) yine yüksek eğitimli olanlar ve  
• Düşük gelirli olanlarda ise çoğunlukla ilköğretim mezunu olanlar girişimci faaliyet içine girmektedirler. 
 
1.5. DEMOGRAFİK YAPI:  
 
1.5.1. Nüfus: Nüfus sayısının çokluğu ekonomik gelişme açısından statik etkileriyle olumsuz dinamik 
etkileriyle olumlu karşılanmaktadır. Bu çerçevede yapılmış çalışmalar yok denecek kadar az olsa da nüfusun 
çokluğunun olası girişimci sayısını arttırdığı söylenebilir.  
 
1.5.2. Bağımlılık Oranı: Bir toplumdaki çocuk, çalışma özelliğinden yoksun hasta ve özürlüler ile emeklilerin 
toplamını oluşturan bağımlı nüfusun,  çalışan nüfusa oranıdır.  Bu oran, çalışan bir kişinin ürettiğinin ortalama 
olarak kaç kişi tarafından tüketildiğini gösterir. Bağımlılık oranının artması, çalışanların yükünün arttığı 
anlamına gelir. Bağımlılık oranı sadece kayıtlı ekonomideki aktif çalışanların hesabıyla dikkate alınmaktadır. 
Oysa, evde yapılan ancak piyasa değeri sayılmayan ev işleri (yemek yapmak, bulaşık yıkamak, ütü vs.), gelir 
getiren işlerle, ya da kayıtdışı, atipik17 sayılan (Kısmi süreli çalışma, geçici, yevmiyeli, kendi hesabına çalışma, 
evde çalışma ya da ücretsiz aile çalışması gibi tam süreli, güvenceli ve ücretli çalışma dışındaki çalışma 
şekilleri) çalışmaların, çoklukları dikkate alındığında kadınların yarattığı ekonomik katma değer oldukça 
yüksektir. Ne yazık ki kadınların bu anlamda çalışmıyor gözükmeleri ve ekonomik büyümeye olan katkılarının 
bir ekonomik değer sayılmaması sonucu bağımlılık oranı açısından değerler bu tip kadınlar için 
hesaplanmamaktadır. Oysa hem niteliksel anlamda hem de niceliksel anlamda kadınların bağımlılık oranı daha 
fazladır ve bunun için bir temel gösterge kabul edilen bağımlılık oranının ayrıştırılması gerekmektedir. Bu 
konuda yapılmış hiçbir çalışma yoktur.   Benzer şekilde bağımlık oranının yüksek olmasının gelişmeye engel 
olduğu bilinmektedir. Bu durum doğaldır ki, ekonomik anlamda bağımlılık arttıkça gerek bağımlılığı taşıyan 
açısından güç aralığının artması, belirsizliğe yönelik toleranstaki azalış veya risk alma gücü açısından negatif 
etkiler doğacaktır. Ayrıca bireycilik değerlerindeki yıpranma benzer sonuç yaratacaktır. Bu konu bir ilk olması 
nedeniyle aşağıda ayrı bir başlık altında kısaca irdelenmiştir. 

Hofstede Kültür Değerlerine Göre Nüfus, Bağımlılık oranı ve Girişimci İli şkisinin Değerlendirilmesi:  

Nüfus sayısının çokluğu, ekonomik gelişme açısından statik etkileriyle olumsuz dinamik etkileriyle olumlu 
karşılanmaktadır. Bu çerçevede yapılmış çalışmalar kısıtlı sayıda olsa da nüfusun çokluğunun, olası girişimci 
sayısını arttırdığı söylenebilir. Benzer şekilde bağımlık oranının yüksek olmasının gelişmeye engel olduğu 
bilinmektedir. Bu durum doğaldır ki, ekonomik anlamda bağımlılık arttıkça gerek bağımlılığı taşıyan açısından 
güç aralığının artması, belirsizliğe yönelik toleranstaki azalış veya risk alma gücü açısından negatif etkiler 
doğacaktır. Ayrıca bireycilik değerlerindeki yıpranma benzer sonuç yaratacaktır. Son olarak bağımlığı olunanın 
erkek olduğu varsayıldığında- ki genel kanaat ve durum bu yöndedir- erillik değerlerinin güçlenmesi 
girişimciliği motive ederken; kadın olduğu varsayıldığında da kadın girişimciliği teşvik edici olabileceği gibi 
kadının diğer rolleri açısından getirdiği ek yükle birleştiğinde negatif bir etki de doğurabilir. Örneğin; 
halihazırda çocuk ya da yaşlı bakımından sorumlu rolü olan bir kadın - ki genel kanaat ve durum böyledir-18, bu 
kişilerin ekonomik yükünü de üstlendiğinde daha azına razı olmak, risk almamak, motivasyon kaybı, kişilikten 
ödün, yenilikten korkmak, toleransının düşmesi ve daha eşitsiz hissedebilecektir. 

1.5.3. Yaş: Dünyadaki genel girişimcilik eğilimi özellikle 25-34 yaş aralığında kendini göstermektedir. 34 yaştan 
itibaren önemli bir düşüş eğilimi görülmektedir. DGP demografik özelliklerin en önemlilerinden biri olarak yaş’ı 
belirlemesine rağmen akademik çalışmalarda eğitim ve iş deneyimi daha ağırlıklı olarak incelenmektedir.  

                                                           
16 Uyanık, a.g.e., s.13. 
17 Karadeniz, O., (2011), Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Yaygın Sosyal Güvencesizlik, Çalışma ve  Toplum, S.29, 2011/2, s. 84. 
18 TÜİK, (2012) İstatistiklerle Kadın, 2012,  Sayı: 13458, (8 Mart 2013), “5 yaş grubunda çocukların yaşadığı hanelerde çocuk bakımını 

%89,6 oranında anneler üstlenirken %1,5’ini babalar üstlenmektedir. Çocukların %2,4’ünün bakımı kreşler tarafından sağlanmaktadır. 
Çalışan kadınların yaklaşık üçte biri ücretsiz aile işçisidir. 2012 yılında işgücüne katılım oranı kadınlarda %29,5 iken erkeklerde %71’dir.” 
http://www.tuik.gov.tr/ 
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1.5.4. Cinsiyet: Erillik, bir toplumu oluşturan bireylerin kadınlardan çok erkeklerde daha fazla görülen 
faaliyetlere eğilimli olmaları durumu şeklinde açıklanabilir. Erkek ya da dişi egemenliğini içeren bu kültürel 
eğilim, bir toplumda geçerli ve baskın olan değerlerin ne ölçüde erkeğe veya kadına özgü olduğunu ifade 
etmektedir. Çoğu toplumların kültürlerinde var olan eğilim, genellikle erkeklerin ev dışı ekonomik alan ile 
ilgilenmesi iken kadınların ev içi işler ve diğer fertlerin bakımı sorumluluğu taşımasıdır. Dolayısıyla erillik 
boyutu, hırs kazanç, tanınma, para kazanmaya önem verme, başarı motivasyonuna sahip olma ve materyalist 
olma eğilimlerin egemen olması gibi özellikler sergilerken, dişil kültürlerde insana ve insanlar arası ilişkilere 
yüksek önem verme, dostça ve güvenli bir ortamdan memnuniyet, daha düşük başarı motivasyonu, 
alçakgönüllülük ve yaşamın genel niteliğini, yani yaşam kalitesini önde tutma değerleri hakimdir.19 Hofstede’e 
göre, bir toplumda atılganlık ve materyalist değerler öne çıkıyorlarsa, insana verilen önem arka planda ise bu 
topluma erkek kültür hakimdir. Erkeksi duygular olarak değerlendirilen; saldırganlık, ataklık, kabalık, 
acımasızlık gibi duyguların bütünleştiği toplumlarda girişimciliğin hayat bulacağına inanılmaktadır. Bunun 
aksine, dişi değerlerin baskın olması, girişimcilik için fazla arzu edilmeyen bir durumdur20.Oysa benzeri kriterler 
açısından yapılan değerlendirmelerde farklı nedenlere bağlı farklı sonuçlar çıkabilmektedir. Örneğin girişimcilik 
açısından konu değerlendirildiğinde “liderlik” özelliği, erkeklerin iş yönelimli liderlik, kadınların da duygusal- 
sosyal yönelimli liderlik stillerini benimsedikleri görülmektedir. Bu başarı açısından farklılık yaratmasa da, 
erkeklere göre kadınların daha demokratik ya da paylaşımcı bir liderlik yaptıklarını ortaya koymaktadır.21 

Tablo 1: Cinsiyetler Açısından Girişimcilik 

ÖZELLİKLER ERKEK GİRİŞİMCİLER KADIN GİRİŞİMCİLER 

Motivasyon Başarı- İşlerin yürümesi 

Kişisel bağımsızlık-Statüye bağlı 

Kontrol isteğinden kaynaklanan iş 
doyumu 

Başarı- Hedefi başarma arzusu 

Bağımsızlık- Yalnız Yapma isteği 

Önceki işten engellenmişlikten duyulan iş doyumu 

Kişisel Özellikler İnatçı ve ısrarcı 

Hedef yönelimli 

Yenilikçi ve idealist 

Yüksek düzeyde özgüven 

Coşkulu ve enerjik 

Kendi işinin patronu olma isteği 

Esnek ve toleranslı 

Hedef yönelimli 

Yaratıcı ve gerçekçi 

Orta düzeyde özgüven 

Coşkulu ve enerjik 

Sosyal ve ekonomik çevre ile ilgilenme becerisi  

Alt yapı 25-35 yaş 

Babaları da bağımsız çalışan 

Ön lisans veya lisans mezunu(İşletme-
mühendislik) 

İlk Çocuk 

35-45 yaş 

Babaları da bağımsız çalışan 

Ön lisans veya lisans mezunu(Edebiyat-sanat) 

İlk Çocuk 

Başlanılan işin tipi İmalat yada yapı sektörü Hizmet sektörü- Eğitim, danışmanlık veya PR 

Kaynak: Uyanık, a.g.e., s.11 

Yukarıdaki açıklamaları destekler nitelikte Tablo 1’de de görülebileceği gibi girişimci olanlar arasında gerek 
motivasyon, gerek kişisel özellikler, gerek başlangıç yaş aralığı ve gerekse başlanılan işin tipi açısından cinsler 
açısından farklılıklar görülmekle birlikte; aile yapısı ve eğitim açısından bir farklılık yoktur.  
Örnekleme yöntemiyle 2011-2012 öğretim yılı için yapılan bir ekonometrik bir çalışmada22, üniversitede okuyan 
gençler, geleceğin girişimci adayları olarak girişimcilik konusunda anahtar bireyler olmaları yönüyle 
seçilmişlerdir. Araştırmanın amacı dikkate alınarak, üniversitenin tüm fakülte, yüksekokul ve meslek 
                                                           
19Hofstede G., (1980), Motivation, Leadership and Organizatons: Do American Theories Apply Abroad?, Organizational Dynamics, USA. 
20 Demirel, a.g.e., s.56. 
21 Dökmen, a.g.e., s. 166-167. 
22Uygun, M.  ve diğerleri, a.g.e., s. 145-156.  
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yüksekokullarındaki 1080 katılımcıdan birebir erişilerek anket yoluyla veri toplanmış olup, bunlardan 
kullanılabilir 1042 anket analizlere temel oluşturmuştur. “Genç girişimci adayların girişimcilik eğilimi ile kişisel 
özellikleri; kişisel özgeçmiş özellikleri ve girişimci kişilik özellikleri arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna 
cevap aranmıştır. Her bir değişkenin beklenen ve gözlemlenen hücre değerleri dikkate alındığında; Sonuçlar, 
genç girişimci adayların girişimcilik eğilimi ile giri şimci kişilik özellikleri, kişisel ve özgeçmiş özellikleri 
arasında belli düzeyde ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre; 
• Erkeklerin kadınlara, 
• mühendislik fakültesinde okuyanların diğerlerine (Fen-Edebiyat, eğitim, İİBF, Yüksekokul yada MYO)  
ve  
• aile geliri yüksek olanların görece düşük olanlara göre 
• Batı bölgelerinde büyüyenlerin diğer bölgelerde büyüyenlere,  
• büyük yerlerde büyüyenlerin görece küçük yerlerde büyüyenlere,  
• daha önce bir işte çalışmış olanların çalışmamış olanlara,  
• herhangi bir sosyal kuruma üye olanların olmayanlara göre kendi işini kurma eğilimlerinin daha 
yüksek olduğu, 
• Giri şimcilik eğilimi ile kişilik özelliklerinden sadece “risk alma ve özgüven “özelliği arasında anlamlı 
bir ili şki olduğu ve buna göre bu kişilik özellikleri arttıkça, genç girişimci adayların gelecekte bir girişimci olma 
eğiliminin de artmakta olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  
 
Sonuç olarak, girişimci olma ve kendi işini kurma eğilimi; cinsiyet, okul, aile geliri değişkenlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Sonuçlar, girişimcilik olgusuna yönelik konusu geçen 
tüm faktörleri dikkate alarak, bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerçeğine işaret etmesi yönüyle önemlidir. 
İlgili tüm karar alıcıların ve planlamacıların konuyu bu değişkenler çerçevesinde değerlendirerek ele almaları, 
girişimciliğin teşviki ve geleceği açısından daha etkili ve arzu edilen sonuçlar elde etme olasılığını 
artırabilecektir.  
Kendi toplumlarındaki ekonomik yapılar üzerinde etkin olmaya yönelik fırsatlar ve bu fırsatlara ulaşma 
açısından kadınlarla erkekler arasında büyük farklılıklar vardır. Dünyanın pek çok bölgesinde kadınlar, mali, 
ticari ve diğer ekonomik politikaların düzenlenmesi dahil ekonomik karar alma mekanizmalarında, vergi 
sistemlerinde ve ödemelere ilişkin süreçlerde hemen hemen hiç yer almamakta ya da yeterince temsil 
edilmemektedirler23. Teknolojik gelişmeler ve ekonomik beklentiler sayesinde girişimciliğin daha da güç 
kazandığı ve özellikle 1980’lerden itibaren hızlı bir gelişme gösteren girişimcilik anlayışının, erkekler kadar 
kadınların da ilgi alanı içerisine girdiğine dikkat çekilmektedir. Dünyada çalışanların demografik yapısında 
görülen birçok değişiklik kadınları da etkileyerek onları iş yaşamının vazgeçilmez aktörleri haline getirmiştir. 
Sanayi Devrimi’ne kadar kadınların görevleri çok belirgin bir şekilde ev veya el işi olarak belirlenmişken, 
sonraki dönemlerde kadınların toplumdaki yerinde anlamlı değişimler olmuştur. İşgücüne katılan kadınlar 
çoğalmış, çalışan  karı-koca sayısında yükselme meydana gelmiş ve ailenin geçimini tek başına sağlayan anneler 
daha sık görülmeye başlanmıştır24.  

2. SON VERİLERLE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
2.1. Genel Değerlendirme 

Genel anlamda bakıldığında Türkiye uluslararası girişimcilik endeksinde kullanılan 100 yetişkin içinde şirket 
kuran insanların sayısına açısından 29 ülkeden daha az sayıda girişimciye sahiptir. Türkiye’de her 100 yetişkin 
içinde şirket kuran sayısı 4,6 iken bu sayı Meksika’da 18,7, İrlanda’da 12 ve ABD’nde 11, 7′dir. Yeni kurulan 
şirket sayıları açısından da Türkiye kötü bir performans göstermektedir. OECD üye ülkelerinde yeni kurulan 
işyerlerinin tüm işletmeler içinde oranı % 11-17, kapanan işyerlerinin oranı da % 9-14 arasında değişmekteyken, 
Türkiye’de bu oranlar sırasıyla % 3, 5 ve % 0, 9′dur.25  
2012’de 69 ülkeden 198 bin kişi ile yapılan anket sonucu oluşturulan Küresel Girişimcilik Raporu’na Küresel 
Girişim ve Kalkınma Endeksi (GEM)’ne  göre: 26  Avrupa’da krizin etkisinin en fazla hissedildiği 2012 yılında 
Türkiye’de girişimci sayısı hızla artarken, Türkiye’nin girişimcilik notu %12,22’ye yükseldiği gözükmektedir.  
Türkiye, erken girişimcilik indeksi açısından araştırmaya katılan 30 etkinlik güdümlü ekonomi arasında sayıyla 
17. sırada yer almıştır. Bu oran, son 12 aydır girişimcilik faaliyeti yapmayı planlıyor ya da yeni bir girişimcilik 
faaliyetine başlamış kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa oranı, 2006 yılında yüzde 6,11 iken, bu oran 2012 
yılında yüzde 12,22’lere çıkmıştır. Bu artışla Türkiye, etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasına olan yüzde 
7,82’ye yaklaşmıştır. 
                                                           
23 Özbey (Adaçay), a.g.e., s.397. 
24Soysal, A.,  Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, Ankara Ünv. Dergiler,  

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/1346/15596.pdf 
25 Son Devir Gazetesi, (17 Mayıs 2013). http://www.sondevir.com/?aType=haber&ArticleID=37670 
26 George Mason University,(2012) GEDI 2012 Country Rankings Excerpt- Turkey, http://cepp.gmu.edu/... 
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Tablo 2: Küresel Girişim ve Kalkınma Endeksi (GEM) 2011-2012 

Gösterge Sıralamada
ki yeri  

Puan 

Toplam GEDI Endeksi 45./ 0,32 

Ekonomik Özgürlük Endeksi 87./179 0,56 

Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi 123. / 183  

Küresel Rekabetçilik Endeksi 59. / 142  

En zayıf gösterge:  İnovasyon sürecindeki artış  0,10 

En zayıf değişken: Teknoloji seviyesi 0.18 

Kaynak:  George Mason University, GEDI 2012 Country Rankings Excerpt- Turkey 

 Girişimcilik faaliyetinin: “yeni ürünler, süreçler, pazarların tespit edilmesi ve kullanılması sonucunda 
ekonomik faaliyetlerin büyümesi veya yaratılması vasıtası ile yeni değerlerin oluşturulması”; Girişimcinin, 
“i şveren, en az bir çalışanı olan” şeklinde tanımlandığı, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), 2007-2010 
değerleri şöyledir:27 2010 yılında işveren olarak çalışanların payı %5,3 olmuştur. Toplam işveren olarak 
çalışanlar içinde kadının payı %6,9, erkeğin payı ise %93,12dir. Kendi işinde çalışan ve yanında en az 1 kişi 
çalıştıran girişimcilerin oranının %5,3’dir. Sanayi ülkesi olmayı, katma değeri yüksek imalat sanayi ürünleri 
üreterek küresel rekabete açılmayı hedefleyen Türkiye'de sanayide faaliyet gösterenlerin girişimcilerin oranı ne 
yazık ki sadece % 12,9’dur. Yeni işveren, girişimlerinin, girişimciliği seçenlerin oranı kriz yılı 2008'de % 18,7 
iken, bu oran 2010'da %15,9'a, 2011'de ise %12,2'ye gerilemiştir. 2008 yılında yeni doğan işveren 
girişimlerin %32,8’i 2011 yılında hayatta kalabilmiştir. Yeni doğan girişimlerin ekonomik hayatta kalma 
oranları 2008'de yüzde 32,8 iken, 2009'da krize rağmen, krizler fırsattır anlayışıyla %39,3'e yükselmiş. Ama 
krizin atlatıldığı, Türkiye'yi etkilemediği söylenen dönemde ise 2010 yılında keskin bir düşüşle % 26,9'a 
inmiştir. Yeni girişimlerin istihdam yaratma oranı ise istatistiklere göre sürekli gerileme içindedir: 2008'de % 
10,7 olan işçi çalıştırma oranı 2009'da  %6,7'ye düşmüş. 2010'da ise % 2,5'e inmiştir. 
 Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanlara bakıldığında, tarım sektöründe 40-44 yaş grubundaki istihdam 
%13,7, tarım dışında da %17,5 olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde tarım 
sektöründe işveren olarak çalışanların %60’nın ilkokul, %10,5’ nin ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul 
mezunu olduğu, tarım dışı sektörde ise ilkokul mezunu oranının %36,5, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek 
okul mezunlarının oranın da %16 olduğu görüldü. Ayrıca tarım dışı sektörde çalışanların %14,7’ sinin genel lise, 
%21’nin yüksek okul mezunu olduğu belirlenmiştir. 
  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi düzenli olarak yayınladığı verileri 28 2002-2012 dönemi için incelendiğinde 
girişimcilik açısından çarpıcı sonuçlar göstermektedir. Haziran 2002'de 1 milyon 751 bin 233 olan gelir vergisi 
mükellefi işletme sayısı Haziran 2012'de 1 milyon 748 bin 029'a inmiş. Hâlbuki 2002 yılında 68 milyon 875 bin 
olan nüfusumuz on yılda toplam %7 artışla 74 milyon 724 bin 269 olmuş. Nüfusun artmasına karşılık TOBB 
veya TESK üyesi olan gelir vergisi mükellefi sayımız azalmıştır. Gelir vergisi mükelleflerinin %40,6'sı Ankara, 
İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 büyük ilde yer almaktadır. Ülke toplamında azalma olmasına karşılık 3 büyük 
ilde ihmal edilebilir düzeyde bir artış gözleniyor.  
 Girişimlerin Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre; girişimlerin en fazla 
faaliyet gösterdiği ilk üç sırada %40,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin 
onarımı, %17,7 ile ulaştırma ve depolama, %12,9 ile imalat sanayi yer aldı. Toptan ve perakende ticaret 
sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin %98,7 'si, ulaştırma ve depolama sektöründeki girişimlerin %99,2'si, 
imalat sektöründeki girişimlerin %92,7’si 1-19 kişi çalışan girişimlerdir. Toptan ve perakende ticaret sektöründe 
faaliyet gösteren 1-19 kişi çalışan girişimlerde; istihdam payı %70,5, faktör maliyetiyle katma değer payı %42,3 
olarak gerçekleşti. 
 Girişimcilerin sayısal olarak azalmasında ithalatın da etkisi de mevcuttur. Temmuz 2004'de Çin'den 378 bin 
ABD doları olan aylık ithalat, Nisan 2012'de 1 milyon 583 bin dolara, Mayıs 2012'de ise aylık %27 gibi önemli 
bir artışla 2 milyon ABD dolarını aşmıştır. Çin'den yapılan ithalatın büyük ölçüde tüketim malı olduğuna 
bakıldığında ithalatın artmasıyla fiyat rekabetine dayanamayan binlerce ayakkabı, çanta, zücaciye ve elektronik 
eşya imalatçısı işletmemiz kapanmaktadır Salt vergi mükellefi sayısına bakarak ciddi teşhisler konulması söz 
konusu değildir ancak, yukarıda incelediğimiz sayılar, girişimciliği geliştirme politikalarından beklenen 

                                                           
27 TÜİK, Girişimcilik 2010, Haber Bülteni, (1 Mart 2013), Sayı: 13664, http://www.tuik.gov.tr/ 
28 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi , (2012), İstatistikler, http://www.gib.gov.tr/  
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başarının elde edilemediğini, OECD'nin çok önem verdiği eşik değerin maalesef aşılamadığını, girişimci 
sayımızın nüfus artışına paralel olarak artması gerekirken yerinde saydığı ve azaldığını ortaya koymaktadır. Bu 
veriler üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve İŞKUR olmak üzere destekleyici kuruluşların 
politikalarını gözden geçirmeleri ve yeni tedbirler almaları yararlı olacaktır29. 
 Türkiye’nin ekonomik yapısının gelişme düzeyi, girişimcilik açısından bireysel, yatırımcı ve yönetici tipi 
girişimciliğin yan yana ve bazen de iç içe birlikte var olduğunu gösterir. Türk girişimciliği bugün, ağırlıklı 
biçimde kişisel girişimcilik ile yatırımcı girişimciliğin özelliklerini taşımaktadır. Türkiye’de aksi yönde çabalar 
olmasına karşın sık sık değişen ve sınav merkezli, ezberci, insanın yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirici 
olmaktan çok, frenleyici ve köreltici bir eğitim sistemi egemendir. Çünkü ülkemizde var olan “kişiye bağımlılık” 
bireyin yeteneğini açığa çıkarma ve geliştirme şansını azaltmaktadır. Aynı neden toplumda bireyi, yeniliğe, 
başarıya, yaratıcılığa güdülemek yerine; sosyal ilişki geliştirmeye ve bağımlılığa güdülemektir. Böylece toplum, 
başarıya dayalı rekabet toplumu olmaktan çok, “ilişkiye dayalı”, halk deyimi ile “torpil” ve çıkar ilişkisine 
dayalı bir yapı sergilemektedir… Bu nedenle, Türkiye’de bili şimci girişimciliği geliştirmek amacıyla Bilişim 
teknolojisinin olanaklarından yararlanarak, yeni bir girişimci tipi yetiştirme yönündeki eğitim öğretim kadar, 
bilgi toplumunun ön koşullarını hazırlayıcı diğer sosyo-kültürel politikalara da önem verilmesi kaçınılmazdır. 
Başarı, rekabete, yeniliğe ve yaratıcılığa dayalı,  toplumun temel değer ve motiflerini topluma kazandırıcı bir 
eğitim ve kültür politikası ile topluma başarı yeteneğini teşvik edici kurumsal politikalar gereklidir. Türkiye 
teknoloji açığını kapatabilmek için kültürel gecikme ile birlikte bilişimci girişimcilikteki gecikmeyi de birlikte 
aşmak zorundadır. Ülkeyi, bilgi toplumuna taşımakta, bilişimci girişimcilerin özel bir yeri olacağı 
unutulmamalıdır. Girişimcilik ile ilgili verilere bakıldığında, Türkiye’de girişimciliğin yeterli gelişimi 
sağlayamadığı görülmektedir30. Türkiye’de girişimciliğin diğer başlıca sorunları arasında, girişim sahiplerinin 
teknik kökenli olması, fizibilite çalışmalarının yetersizliği, piyasa araştırmalarına bakılmaksızın işletme 
kurulması, yenilik ve teknoloji yaratılamaması, finansman desteğinin sağlanamaması, teminat sorununun 
çözümlenememesi, bilgi eksikliği ve örgütlenme gibi konular sayılmaktadır. 

2.2. Cinsiyetler Açısından Değerlendirme: Kadın Girişimciler 

 Türkiye kadın girişimci; “tek başına veya en az %30 payla bir işletmenin sahibi olan kadınlar ve potansiyel 
kadın girişimciler”olarak tanımlanmaktadır.31 Türkiye’de nüfusun yarısını32 oluşturan ve önemli bir girişimci 
potansiyeli olmasına rağmen kadınlar ve ayrıca gençler girişimci olarak değerlendirilememektedir.Kadınlara 
karşı önyargılar yaygındır ve ne yazık ki kadınlar da kadınlara karşı önyargılıdır33. Türkiye’de, son yıllarda 
kadın girişimcileri destekleyecek birçok çalışma gerçekleştirilmi ştir. Ayrıca bu alandaki politika, program ve 
etkinlikler hızla yaygınlaşmaktadır  ve sonuç olarak görece kadın girişimcilerin sayısı artmaktadır. Ancak 
gelişmeler ve yapılanlar; benzeri erkek değerlerine ya da dünya gelişmiş ülke ortalamalarına göre, yeterli ve 
istenilen değerde değildir. 
Daha önce kısmen değinildiği gibi, Türkiye’de kadınların çalışma hayatı genel olarak değerlendirildiğinde, 
çalışan kadınların yaklaşık üçte biri ücretsiz aile işçisidir. Tablo 3’de verildiği gibi, 2012 yılında işgücüne 
katılım oranı kadınlarda %29,5 iken erkeklerde %71’dir. İstihdam edilen kadın nüfus oranı %26,3, erkek nüfus 
oranı ise %65‘tir. Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan kadınların oranı %54,3 iken kendi hesabına çalışan 
kadınların oranı %10,8'dir. Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan erkeklerin oranı %66,5, kendi hesabına çalışan 
erkeklerin oranı ise %22,3'tür. İşsizlik oranı, kadınlarda %10,8, erkeklerde ise %8,5’tir. 15-24 yaş grubundaki 
genç nüfusta işsizlik oranına bakıldığında, oran kadınlarda %19,9, erkeklerde ise %16,3’tür.34  
Yine TÜİK'e göre Türkiye'de, daha öncede belirtildiği gibi, 2010 yılı itibariyle toplam işveren olarak çalışanlar 
içinde kadının payı sadece %6,9, erkeğin payı ise %93,12dir. Mevcut kadın girişimcilerin % 40,5'i 
ticaret,%17,7'si ulaştırma sektöründe faaliyet göstermektedir. 35  
 
Çıkış ve inişlere rağmen, kendi hesabına çalışan kadınlar toplam kendi hesabına çalışanların % 10′u civarındadır. 
Hem işverenleri, hem de kendi hesabına çalışanları girişimci diye düşünürsek Türkiye’de erkek girişimciler, 
kadın girişimcilerin 7 katıdır. Girişimciyi sadece işveren olarak tanımlayan uluslararası bir çalışmada bulunan 29 
ülke sonuçlarına göre ise erkek girişimcilerin kadın girişimcilerin iki misli olduğu saptanmıştır. Bu tanıma göre 
Türkiye’de erkek girişimciler kadın girişimcilerin 29 katıdır.36 Uluslararası rakamlara bakıldığında, kayıtlı 

                                                           
29Çolakoğlu, M.h., (2013), “Girişimcilerin sayısı azalıyor mu?”, Dünya gazetesi 19.05.2013 http://www.dunya.com/girisimci-sayisi-azaliyor-

mu-160219h.htm 
30 Karahan, M., (2001), Eğitimde Bilgi Teknolojileri, İnönü Üniversitesi, BÖTE, s.82 
31 KOSGEB, (2013),a.g.e., s.142.   
32 TÜİK, (2012), a.g.e., “Türkiye nüfusunun (75 627 384) %49,8’ini kadın nüfus (37 671 216) ve %50,2’sini erkek nüfus oluşturmaktadır. 

Kadın nüfusun %24,4’ünü 0-14 yaş grubu; %16,3’ünü 15-24 yaş grubu; %31’ini 25-44 yaş grubu; %19,8’i 45-64 yaş grubu ve %8,5’ini 65 
ve daha üstü yaş grubundaki nüfus oluşturmaktadır”. 

33 Dökmen, a.g.e., s.119. 
34 Aynı. 
35 TÜİK, (2010), a.g.e., s.1 
36 Aktoprak,D. (2012), Girişimcilik, Alıntı, http://www.noktavirgul.com/ekonomi/girisimcilik-nedir.html  
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ekonomi içindeki şirketlerin % 25-33’ünün sahiplerinin kadın olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye 
açısından değerlendirildiğinde, 1995-2009 arasındaki dönemde kadınların kırsal alanda işgücüne katılım 
oranı, %49.3’ten %35.7’ye düşerken, kentlerde %17.1’den %21.3’e çıkmıştır. Yani çalışmak isteyen kadın 
sayısının özellikle kentlerde göreli olarak hızla arttığı söylenebilir. Bu durum, kadınların tarımsal faaliyetlerden 
çok ticari ve ekonomik alanda daha bilinçli girişimcilik faaliyetlerine yöneldiğini göstermesi açısından önemli 
olarak değerlendirilmektedir37. 
 

Tablo 3: Temel İşgücü İstatistikleri (2007-2012) 

  
  

 
  

             
Yıl-
Year 

İşgücüne katılım oranı (%) 
Labour force participation rate   

İstihdam oranı (%) 
Employment rate   

İşsizlik oranı (%) 
Unemployment rate 

 
Toplam 

Total  
Erkek 
Male   

Kadın 
Female   

Topl
am 

Total  
Erkek 
Male   

Kadın 
Female   Toplam 

Total  
Erkek 
Male   

Kadın 
Female 

2007 46,2  69,8  23,6   41,5  62,7  21,0   10,3  10,0  11,0 

2008 46,9  70,1  24,5   41,7  62,6  21,6   11,0  10,7  11,6 

2009 47,9  70,5  26,0   41,2  60,7  22,3   14,0  13,9  14,3 

2010 48,8  70,8  27,6   43,0  62,7  24,0   11,9  11,4  13,0 

2011 49,9  71,7  28,8   45,0  65,1  25,6   9,8  9,2  11,3 

2012 50,0  71,0  29,5   45,4  65,0  26,3   9,2  8,5  10,8 
Kaynak:TÜİK,Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 

           
  
 Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası İlerleme Raporu 2012 değerlendirmesi sonucu 
38: Tablo 4’de de görülebileceği gibi, 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Küçük İşletmeler Yasası Türkiye 
değerlendirme puanları verilmektedir. Değerlendirme çerçevesi, Yasanın 10 prensibini kapsayan 12 politika 
alanı, 21 alt alan ve 108 göstergeden oluşmaktadır. Her gösterge, 5 seviyelik politika reform düzeyine göre 
değerlendirilmiştir. (1 en zayıf, 5 ise en kuvvetli düzey)  katılım öncesi 8 ülkede (Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) Küçük İşletmeler Yasası Avrupa Birliği iyi 
uygulamalarına yaklaşım düzeyinin belirlenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve OECD tarafından hazırlanmıştır.  
 Türkiye’nin SBA değerlendirmesine ilk kez katılmış olması nedeniyle bir önceki yıla göre bir karşılaştırma 
yapmak mümkün değildir. 2012 değerlendirmesinde genel olarak değerlendirmeye katılan 8 ülkenin üzerinde 
olmakla birlikte ilkelere göre farklılık gösteren bir performans dağılımına sahiptir. KOBİ hizmetleri ve kurumsal 
çerçeve, teknik standartlar, ihracatın teşviki ve uluslararasılaştırma alanlarında güçlü, olduğu söylenebilir. 
Finansmana erişim, inovasyon ve yeşil ekonominin teşviki alanlarında, ortalamanın biraz üzerindedir. 
Girişimcilik eğitimi ve kadın girişimciliği alanları ise en düşük değerlendirme puanının olduğu alandır. 
Düzenleyici reformların uygulanması, düzenleyici etki analizi, şirket kuruluşu ve e-devlet hizmetlerinde zayıf 
olduğu göze çarpmaktadır. 
 
 

Tablo 4:  Balkan Ülkeleri Küçük İşletmeler Yasası İlerleme Değerlendirme Tablosu 

SBA ilkeleri ve göstergeler Ağırlık puanı  
Türkiye 
puanı 

8 ülke 
ortalaması 

I. Giri şimcilerin ve aile işletmelerinin zenginleşeceği ve ödüllendirileceği bir i ş ortamı yaratmak,  

1.Giri şimcilik eğitimi ve kadın giri şimcili ği   2,58  2,42  

1.1.Girişimcilik eğitimi politika çerçevesi  3   

İşbirliği ve ortaklıklar  1  4,00   

                                                           
37 EurActiv, AB Haber ve Politika Portalı, Kadın Girişimciler ve Türkiye’de Kadın Girişimciliğini Destekleme Çalışmalarına Bir Bakış, 

http://www.euractiv.com.tr/...; 
38 OECD, (2012), et al. SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2012, www.etf.europa.eu/... 
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Politika oluşturma süreci  1  3,00   

Destek kaynakları  1  5,00   

İzleme ve değerlendirme  1  2,00   

İyi uygulama örneklerinin paylaşımı  1  2,00   

Yaygın girişimcilik eğitimi  1  4,00   

Yükseköğrenimde ulusal girişimcilik politikası  3  2,50   

Yükseköğrenimde iyi uygulama örnekleri  1  2,50   

Üniversite-işletme işbirliği  2  2,50   

1.2.Kadın girişimcili ği  3   

Kadın girişimciliğin teşvikine yönelik politika çerçevesi  1  2,50   

Kadın girişimcilerin eğitimi  1  1,50   

Kadın girişimcilerin finansmanı  1  2,50   

Kadın girişimci ağları  1  2,50   

Kaynak: KOSGEB, a.g.e.,, s. 53. 

 
Tablo 5:  2006-2012 GEM Araştırması Kadın Girişimcilere Yönelik Türkiye Sonuçları Ve  

Ülke Kategorisi Ortalamaları 
Gösterge  Türkiye  Genel bulgu  

İşveren ve kendi hesabına çalı-
şanlarda cinsiyet dağılımı  

Dâhil  İşverenler arasında kadınların oranı düşüktür. Kendi hesabına 
çalışanlarda oran biraz yükselmektedir. Avrupa’da ve ABD’de 
geçtiğimiz 10 yılda kadın işveren oranı değişmezken erkeklerde 
azalma olmuştur. Türkiye’de işveren girişimciler içinde kadınların 
payı %1, kendi hesabına çalışanlarda ise %13’tür.  

Ölçek ve sektöre göre kadın 
girişimcilerin oranı  

Dâhil değil  Tek şahıs işletmelerinde kadın girişimci oranı % 20 ile 40 arasında 
değişmektedir. Kadın girişimcilerin sahip olduğu işletme 
büyüklükleri, İsveç hariç, küçük ölçektedir. Kadın girişimciler 
genellikle perakende ve toptan satış ve ulaştırma sektöründe 
faaliyet göstermekte olup imalat sektöründe kadın girişimci 
faaliyeti azdır.  

Kadın girişimcilerin istihdam sayıları  Dâhil değil  Tek şahıs işletmelerinde çalışanların çoğu kadın girişimcilerin 
sahip olduğu işletmelerde çalışmaktadır. İstihdamın %50’den 
fazlası 1-4 çalışanı olan küçük işletmelerde yoğunlaşmıştır.  

Kadın girişimcilerin açıl-
ma/kapanma oranları  

Dâhil değil  Mutlak değer olarak bakıldığında, kadın girişimcilerin sahip olduğu 
tek şahıs işletmelerinin açılış/kapanış oranları erkeklere nazaran az 
olmakla birlikte toplam şahıs işletmelerinin sayısına göre açılış 
oranları kadınlarda daha yüksektir. Kapanış oranları ise İtalya, 
Yeni Zelanda, İspanya ve İsveç’te erkeklere nazaran daha düşük, 
Avusturya, Finlandiya ve Slovakya’da ise daha yüksektir.  

Kadın girişimcilerin hayatta kalma ve 
istihdam artış oranları  

Dâhil değil  Ülkelerin çoğunda 3 yılsonunda hayatta kalma oranı kadın ve erkek 
girişimciler için aynı düzeydedir. İşletmenin birinci yılında 
istihdam artışı sağlama açısından kadın girişimcilerin performansı 
bazı ülkelerde erkeklerden yüksek (Fransa, İtalya, Yeni Zelanda, 
Polonya) bazı ülkelerde ise erkeklerden düşüktür (Finlandiya, 
Hollanda, Slovakya ve İsviçre)  
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Şirket yönetim kurullarında yer alan 
kadın oranı  

Dâhil  Bu konuda ülkeler arasında önemli farklar gözlenmektedir. 
Borsada işlem gören-görmeyen firmalar arasında önemli farklar 
mevcuttur. Norveç bu konuda kota uygulaması getiren ilk ülke 
olup, şirket yönetim kurullarında yer alan kadın sayısı en yüksek 
ülkedir.  

Kaynak:  KOSGEB 

OECD-Eurostat-EIP 2012 Karşılaştırmalı raporunda39 Türkiye’nin raporlamaya dâhil edildiği göstergeler ve 
genel bulgular çerçevesinde değerlendirmeler yer almıştır. Yukarıda yer alan Tablo 5’de 2006-2012 yılları 
arasındaki GEM araştırması Türkiye sonuçları ve ülke kategorisi ortalamaları - sadece diğer ülkelerle 
Türkiye’deki kadın girişimcilerin durumlarına ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde40- yer almaktadır.  Türkiye 
tabloda belirtilen 21 göstergenin sadece 4’ünde yer almaktadır. Bu sayının azlığı, Türkiye’de uluslararası 
karşılaştırılabilir standartta oluşturulması gereken verilere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.41 
Türkiye’de Konya ilinde kadın girişimcilere yönelik 50 kadının katıldığı bir anketin sonuçlarına göre: 42 
• “Kadın giri şimcilerin genelde 31 ile 40 yaş arası olduğunu ve genelde evli olduğu ve birçoğunun yalnız 
yani ortaksız çalıştığı tespit edilmiştir. 
• Konya'nın aile yapısı, kadın girişimciler önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Genelde kadın 
giri şimciler yakın çevreden destek görmüyorlar. Sosyal çevreden olumsuz etkilenmektedirler. 
• Örgütlenme diğer önemli sorun. Kadınların birbirleri olan yaklaşımlarının uygun olmadığı ve bir 
araya gelemedikleri belirtilmektedir.  Bunu da yaşadığı şehre bağlayan Konyalı kadın girişimciler, yaşadıkları 
şehrin bu örgütlenmeye uygun olmadığını söylüyorlar. 
• Ankette eş mesleğine, anne mesleğine ve baba mesleğine bakılmıştır.  Genelde meslek edinirken yakın 
çevreden etkilenme çok fazla yok. Özellikle kadın girişimci en çok desteği annesinden almaktadır. 
• Kadın girişimcilerin çalışanları ve müşterileri ile olan iletişimlerinde bir sorun olmadığı halde bunun 
sorunmuş gibi lanse edilmesi, bir diğer sorun 
•  Nedenini bildikleri halde finansal kurumların kendilerine yardımcı olmadıklarını belirtiyorlar  
• Aynı ailede eğer erkek kardeş varsa kadınının çok fazla ön plana çıkmasının mümkün olmadığını dile 
getiren kadınlar, bu sorunun sadece Konya'nın sorunu olmadığını, Türkiye'nin genel sorunu olduğunu 
belirtmişlerdir. 
Anketten çıkan sonuçlara vermiş oldukları cevaplarla destek veren AKTİSAD üyesi kadınlar, yaşanılan 
sorunların temelinde aile şirketleri ve mahalle baskısı olduğunu için, kadın girişimcilerin Konya'da başarılı 
olamadıklarını belirtmişlerdir. 
 
2.2.1. Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalardan Bazı Örnekler43 
 
2.2.1.1. Kadın Girişimciliği Portalı: Türkiye’deki kadın girişimcileri, onların oluşturdukları dernekleri ve 
girişimciliğe ilişkin bilgi, destek ve faaliyetleri bir çatı altında toplamak amacıyla Kadın Girişimciliği Web 
Portalı oluşturulmasına yönelik çalışmalar KAGİDER44 tarafından yürütülmektedir.  
 
2.2.1.2. Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Kadın Girişimciliği Projesi Platformu: Güneydoğu Avrupa 
Ülkelerinde Kadın Girişimciliği Projesi İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal desteği ile 
Gender Task Force/SEECEL ortaklığında başlatılmıştır. Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği 
Süreci Dönem Başkanlığı kapsamında Garanti Bankası'nın sponsorluğunda“ Güneydoğu Avrupa Kadın 
Girişimcilik Forumu düzenlendi ve 11 ülkeden çok sayıda kadın girişimci katıldı. Kadın Girişimciliği Projesinin 
genel hedefi Avrupa Küçük İşletmeler Yasası bağlamında Güneydoğu Avrupa’da, kadın girişimciliğin, 
bağışçılar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler olmak üzere kamu ve özel sektörün ortak 
işbirliğiyle desteklenmesi, kadın girişimciliğinde en iyi politika uygulamalarının teşvik edilmesi ve ulusal ve 
bölgesel alanda kadın girişimciliği iletişim ağ ve örgütleri için kapasite oluşturulmasıdır. Projenin temel 
faaliyetlerinden biri de Kadın Girişimciliği Kapasite Geliştirme faaliyetleri altında “Kadın girişimcilik ulusal 
iletişim ağı ve platformu kurulması” vardır. 
 
 

                                                           
39 KOSGEB, a.g.e., s.42 
40 Bu konuda BM İnsani gelişim açısından değerlendirmeler için bkz. Özbey, a.g.e., s.14. 
41 Türkiye AB Bakanlığı, (2012), İlerleme Raporu,  http://www.abgs.gov.tr/files/IlerlemeRaporlari/2012/t... 
42 Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKT İSAD) ve Selçuk Üniversitesi TEKNOKENT, (2012), "Kadın Girişimciler 

Çalıştayı"http://www.f5haber.com/haber7/kadin-girisimcilerin-onundeki-en-buyuk-engel-haberi-3432510/ 
43 KOSGEB, a.g.e., s.89. 
44 KAGİDER, Eylül 2002 tarihinde 38 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 

örgütü olarak İstanbul’da kurulmuştur. Temel amacı, kadın girişimciliğini ve liderliğini arttırmaktır ve 200 üyesi vardır. 
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2.2.1.3. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu: TOBB bünyesinde kadın girişimciliği konusunda genel politikalar 
geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere 
eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere 
kurulmuştur. Kurul, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren girişimci kadınlar, Habitat için Gençlik Derneği, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Kadının Statüsünü Geliştirme Genel Müdürlüğü ve KOSGEB 
temsilcilerinden oluşmaktadır. Görevleri; ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik 
bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik 
kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir. 
 
2.2.1.4. Kadın girişimcilere AB desteği: Avrupa Birliği, Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında 
Avrupa Komisyonu tarafından "Kadın Girişimciler için Avrupa Danışman Ağı" isimli bir teklif çağrısı 
yayınlanmıştır. Bu teklif çağrısının amacı, en az 15 ülkede, ulusal kadın girişimci danışman ağlarının 
oluşturulmasıdır. Bu ağlar, iş hayatındaki aktif olan veya kadın girişimciliğini destekleyen organizasyonlar 
tarafından hayata geçirilmiştir. Oluşturulacak bu ağlar şunları amaçlamıştır: 
� Avrupa çapında "danışman" olarak görev yapabilecek başarılı girişimcileri belirlemek 
� Danışmanlık alacak kadın girişimcileri belirlemek. 
� Hem aynı ülkenin hem de diğer ülkelerin danışmanları ve danışmanlık alacak kişileri arasında "danışmanlık 
ili şkisinin" kurulmasını sağlamak. 
 
2.2.1.5. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Kadın İstihdamı Desteklenmesi Operasyonu /2009–2011) 
2.2.1.6. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kadın Girişimciliği 
Desteklenmesi Projesi/2007–2009) 
2.2.1.7. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kadın İstihdamını 
Artırılması Projesi /2009) 
2.2.1.8. Garanti Bankası (Garanti Kadın Girişimcilere Destek Paketi) 
2.2.1.9. Garanti Bankası, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği`nin ortaklığıyla  
(Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması. 

2.2.2. Türkiye’nin Kadın Girişimcilik İle İlgili Gelecek Planları 

 Kadın girişimciliği konusunda çeşitli kurum/kuruluşlardaki duyarlılığın arttığı ve faaliyetlerin çeşitlendiği 
ve yoğunlaştırıldığı görülmektedir. Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında ilk kez girişimcilik 
konusunda ayrı bir Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Birçok kurum tarafından hazırlanan strateji ve 
eylem planları içerisine (kadın, gençlik kadın, kooperatifçilik vb.) girişimcilik konusu eklenmiştir. Bu durum, bu 
konudaki duyarlılığın göstergesi olarak önemlidir ve Girişimcilik Konseyinin çalışmalarını destekleyicidir. 
 Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi Türkiye’de son yıllarda hazırlanan raporlarda kadınların 
işgücüne katılımını arttırmak için temelde iki politika önerilmektedir: Bunlardan birincisi, kadınlar için esnek 
çalışma şekillerinin yaygınlaştırılması, diğeri kadın girişimciliğin arttırılmasıdır. Oysa esnek çalışma şekli ile 
girişimciliğin salt kadınlarla sınırlı tutulması, kadınların kısmi süreli, geçici işlerde çalışması, işgücü 
piyasasındaki cinsiyet temelli ayrışmanın korunması anlamına gelmektedir. Aynı konu, kadın girişimciliği için 
de geçerlidir. Kamu ya da özel sektör iş yaratamadığı zaman kadının girişimci olmasını beklemektedir. Oysa 
Türkiye’de kendi hesabına çalışma, sosyal korumadan yoksun, gelir düzeyi en düşük, eğreti istihdam 
şekillerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Türkiye’de gerçek istihdam sorunlarının büyüklüğünü, yapay 
istihdamda ve yoksullukta aramak gerekmektedir.45 Cinsiyet esaslı hak ve eşitli ğe erişilmeyince, insanca yaşama 
hakkının gerçekleşmesi ve ülkelerin insan sermayesini iyileştirmeleri de olası görünmemektedir. Bugün insani 
gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde; “yaşam süresi, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma, gelir 
dağılımından alınan pay ve çalışma süresi” gibi insan sermayesine yatırımın temelini oluşturan kriterler esas 
alınmaktadır46. Türkiye’de insan sermayesinin iyi bir örneğini oluşturan girişimcilerin gelişimi sözkonusu 
gelişimlerden bağımsız kılınamaz. Bu nedenle topyekün kalkınma öngörülerek her alanda gelir, eğitim fırsat 
eşitsizliklerini ortadan kaldıracak politikalar gereklidir. 
 Aşağıda yer alan şekil 1 ve tablo 6’dan da takip edilebileceği gibi, Türkiye’nin kadın girişimcilere yönelik 
ulusal eylem planları ve stratejileri özünde sadece kadın istihdamını arttırmak üzerine kurgulanmış ve ev 
hanımlarından girişimci yapma çabası içine girilmiştir. Eğitim ile ilgili çabaları bir yana bırakırsak, kaynak 
yaratmak yerine kaynak aktarmak şeklinde, gelecekteki kadınlardan çok bugünün kadınlarının gelirlerini 
arttırmaya dönük hedefler ve eylemler söz konusudur.  Mevcut kadın nüfusu üzerine üretilen bu politikalar dar 
görüşlüdür. Kırsal alandaki kadınların veya ev hanımı tabir edilen kadınlara yönelik eylem planı ve politikaları 
bu çerçevede gösterilebilir.: “ Ev kadınlarına yaygın eğitim kapsamında girişimcilik eğitimi ve TOBB-KGK 
vasıtasıyla kadın girişimcilere kapasite geliştirme desteği verilmesi…vd. 

                                                           
45 Karadeniz, a.g.e., s. 90. 
46 (Özbey) Adaçay, a.g.e., s. 372. 
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Toplumsal Cinsiyet Eşitli ği Ulusal 
Eylem Planı 2008-2013  

 

X Kadın girişimciliğin eğitim, 
finansman, danışmanlık hizmetleri ile 
desteklenerek teşvik edilmesi  

X Tarıma dayalı iş kollarında kadın 
girişimciliğin desteklenmesi 

 

 

X Kadınların istihdam 
edilebilirliklerinin, işgücü piyasasının 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, 
mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, 
yetişkin eğitimi sağlanması ve aktif 
işgücünü arttırmak 

 

 
Şekil 1:  Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitli ği Ulusal Planı 47 

Kaynak: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2012) 
 

 
 

Tablo 6:Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın Kadın Girişimlere Yönelik Faaliyetleri (2014-2016) 

aal. 
No:  

Çözüme Yönelik 
Faaliyetin Tanımı  

Sorumlu 
Kurulu ş  

İşbirli ği Yapılacak Kurulu şlar  Başlama -
Biti ş Yılı  

Açıklama  

(Görüş ve öneriler 
beklenmek-tedir)  

7  Kadın girişimcilere 
yönelik eğitimlerin 
planlanması 
amacıyla eğitim 
ihtiyaç analizi 
yapılacaktır  

TOBB 
Kadın 
Girişimci-
ler Kurulu,  

Aile ve Sosyal Poli-tikalar 
Bakanlığı, KAGİDER, TESK, 
ASKON, ENDEA-VOR 
Derneği, GYİAD, MÜSİAD, 
TEKNOGİRİŞİM, TGBD, 
TİKAD, TÜ-GİK, TUSKON, 
TÜ-GİAD, TÜMSİAD, 
TÜRKONFED, TÜ-SİAD, 
KOSGEB  

2014-2015  İhtiyaç analizi raporu 
dikkate alınarak 
eğitim programları 
revize edilecektir. 
SEECEL Projesi 
kapsamında 
hazırlanan Kadın 
Girişimciliği Raporu 
dikkate alınacaktır.  

8  Düzenleyici 
çerçevede kadın 
girişimci 
vurgusunun 
yapılabilmesi 
amacıyla mevzuatın 
kadın girişimciliği 
perspektifinden 
değerlendirilmesine 
yönelik araştırma 
çalışması 
yapılacaktır.  

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı  

TOBB, TESK, AS-KON, 
ENDEAVOR Derneği, GYİAD, 
MÜSİAD, TEKNO-GİRİŞİM, 
TGBD, TİKAD, TÜGİK, 
TUSKON, TÜGİAD, 
TÜMSİAD, TÜR-KONFED, 
TÜSİAD, KOSGEB, 
KAGİDER  

2014-2015  

9  Kadın 
girişimciliğini 
özendirmeye 
yönelik yürütülen 
mentörlük 
çalışmaları 
yaygınlaştırılacaktır
.  

KAGİDER  Aile ve Sosyal Poli-tikalar 
Bakanlığı, TOBB, TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu, TESK, 
ASKON, ENDEAVOR 
Derneği, GYİAD, MÜSİAD, 
TEKNOGİRİŞİM, TGBD, 
TİKAD, TÜ-GİK, TUSKON, 
TÜ-GİAD, TÜMSİAD, 
TÜRKONFED, TÜ-SİAD, 

                                                           
47 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2012), Toplumsal Cinsiyet Eşitli ği Ulusal Eylem Plan, Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü,  http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/19090/Toplumsal-Cinsiyet-Esitligi-Ulusal-Eylem-Plani 
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KOSGEB 

Kaynak: KOSGEB, a.g.e., s. 109-110. 
 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Son yıllarda gelişmiş ve  diğer gelişmekte olan ülkelerde de olduğu gibi, Türkiye’de de girişimciliğin 
özendirilmesi sözkonusudur. AB’nde rekabet gücünün artırılması ve girişimcilili ğin özendirilmesi amacıyla 
Türkiye’yi destekleme programları geliştirilmi ştir. Ayrıca Türkiye’de de son yıllarda girişimcilik kültürünün 
hem bireysel hem de kurumsal şekilde geliştiğini, yaygınlaştığını ve teşvik edildiğini söyleyebiliriz. Daha önceki 
açıklamalarda da belirtildiği gibi, bu alandaki politika, program ve etkinlikler hızla yaygınlaşmaktadır ve sonuç 
olarak görece kadın girişimcilerin sayısı artmaktadır. Ancak benzeri erkek değerlerine göre de, dünya gelişmiş 
ülke ortalamalarına göre de, gelişmeler ve yapılanlar, yeterli ve istenilen ölçüde değildir. Bu çabaların katkısını 
yadsızmaksızın, gerçekleştirilen uygulamaların yeterli ve kapsamlı olduğunu söylemek mümkün değildir.  
 
Girişimcilik ekosistemi, olarak tanımlanan ve bireylerin girişimci olma kararını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyen, dolayısıyla girişimcilerin başarılarını belirleyen girişimcinin dışındaki bileşenler, karar vericiler, sivil 
kuruluşlar, finans kaynakları, kümeler ve ağlar, eğitim, altyapı, beşeri ve sosyal sermaye gibi birçok unsurdan 
oluşmaktadır. İlgili yazında gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının da gösterdiği gibi,  girişimci olma ve kendi 
işini kurma eğilimi; cinsiyet, eğitim, aile geliri veya yaşadığı yerin gelişmişliği gibi pek çok farklı değişkenlerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.  
 
Girişimci kimliği oluşturmak, kadınların dayanışmasını arttırıcı bilinç yaratmak, ataerkil ya da eril sosyal 
yapıdan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kurtulmak, mahalle baskısını azaltmak gibi, yine benzer ve 
bağlantılı şekilde demografik öğeler olan yaş, cinsiyet, özellikle kadınlar için bağımlılık oranı, aile planlaması ve 
desteği gibi sosyo-kültürel ve demografik öğeler için, girişimcilik olgusuna yönelik konusu geçen tüm faktörleri 
dikkate alarak, psikoloji, sosyoloji, hukuk, ekonomi, işletme, siyaset, eğitim vs. farklı disiplinlerle bütüncül bir 
yaklaşım sergilenmesi önemlidir. Konunun tüm yönlerini kapsayan strateji ve politikalara destek verilmelidir. 
İlgili tüm karar alıcıların ve planlamacıların konuyu bu değişkenler çerçevesinde değerlendirerek ele almaları, 
girişimciliğin teşviki ve geleceği açısından daha etkili ve arzu edilen sonuçlar elde etme olasılığını 
artırabilecektir. Girişimciliğin yaratılıp, sürdürülebilir niteliğe kavuşabilmesi için, birbiriyle etkileşim içinde 
bulunan bu dinamiklerin, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ile mümkündür. Ayrıca, Girişimcilik Eylem 
planında da ifade edildiği şekilde, kamu kurum / kuruluşları tarafından uygulanan program ve desteklerin 
etkinlik ve verimlilik açısından, bağımsız taraflarca değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır  
 
Türkiye’de aile eğitimlerinden başlayan seminerler ve sonrası, okullarda girişimcilik derslerinin konulması ya da 
yüksekeğitimde girişimcilik derslerine olan ilginin artmış olması olumludur. Ancak bu alandaki akademik 
çalışmalar, girişimcilik konusunda çalışan kurum / kuruluşların politika ve stratejileri için altyapı oluşturacak 
şekilde değildir; disiplinlerarası kavramsal çalışmalar yetersizdir.  Bu sahada kadın girişimcilere yönelik veri 
tabanı oluşturulması ayrıca önem taşımaktadır; İstatiksel bilgilerin yetersizliği, dağınıklığı, tespitler ve çözüm 
önerileri açısından bir olumsuzluktur. Ankete dayalı çalışmaların daha çok yerel ölçekli olması nedeniyle, 
sorunu kapsamlı şekilde değerlendirebilmek ve ulusal stratejiler yaratabilmek amacıyla, geneli kapsayan makro 
verilere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Kadın girişimlerin faaliyet gösterebilecekleri alanların genişletilmesi başlıca hususlardan biridir. Çoğunlukla 
ticaret ve ulaştırma gibi görece daha az katma değer yaratan sektörlerden ziyade sanayi ve teknolojiye dönük 
alanlara yönlendirilmeleri ve bu yönde onları cesaretlendirecek ve destekleyecek çalışmalar yapılması gereklidir. 
 
Girişimci geleceği şekillendiren, toplumu geçmişten geleceğe taşıyan kişidir. Bu bir toplumda girişimci 
yaratmak için, gelecek kuşakları ve onların koşullarını dikkate alan stratejiler yaratılması gerektiği anlamına 
gelir. Gelecek kuşakların gelecek kaygılarını, ekonomik ve sosyal tehditleri ortadan kaldırmak; fırsat eşitli ği 
yaratmak; bilgiye ve teknolojiye yatırım yaparak yaygınlaştırmak; çalışma haklarını ve koşullarını adil ve 
gelişmişlik ölçütlerine getirmek; cinsler arası eşitlikçi bir sosyo-ekonomik yapı yaratmak ve elbette istikrarlı 
sürdürülebilir politikalar üretmek gibi, geniş yelpazesi olan çok yönlü stratejilere ve uzak görüşlü hedeflere 
ihtiyaç vardır. Günü kurtarmak şeklinde ifade edilebilen popülist nitelikteki politikalarla, örneğin, girişimciyi 
salt işveren olarak gören dolayısıyla salt istihdam yaratmak amacıyla işsizliği veya yoksulluğu azaltmak için 
gerçekleştirilen politikalar değil, gerçekten çağın girişimciliğini onun fonksiyonlarını anlayan ve girişimciliği 
temel alan stratejiler ve politikalar uygulanmalıdır. 
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Özet 

Son yıllarda, sosyal girişimciliğin önemli toplumsal fayda sağladıkları gözlemlenmektedir. Sosyal girişimciler toplumsal 
sorunlara yenilikçi çözümler bulmakta ve hayata geçirmektedirler.  Sosyal girişimciler toplumsal dönüşüm ve gelişim 
sağlanmasında önemli roller oynamaktadırlar.  

Sosyal girişimcilik faaliyetleri ile engellilere, yoksullara, kadınlara vb. yönelik projeler üretilmekte ve toplumun sosyo-
ekonomik gelişmesine katkıda bulunur. Bu çalışmada sosyal girişimciliğin sosyo-ekonomik kalkınmaya etkisi ele alınmış ve 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, sosyal girişimcilik, kalkınma  

 

Abstract 

It has been observed that social entrepreneurship has provided remarkable social benefits. These social attemts produce 
innovative solutions fort he socal problems and make these solutions come true. The social entrepreneurs play great roles in 
social tranformation and development. 

Through the facilities of social entrepreneurship, social projects for impared, poors and women etc are generated and 
contributed on the socio-economic development of the society.In these study, the contributions of the social entrepreneurship 
on the socio-economic development are examimed and evaluated. 

Key Words: Entrepreneurship social entrepreneurship, developmet. 

 

1-Giri ş 

Türkiye’de sivil toplumun son on yıl içinde hızlı bir değişim ve gelişim süreci içine girdiği görülmektedir. Sivil 
toplum kuruluşları ülkenin demokratikleşme ve kalkınmasında önemli aktörler olarak ortaya çıkmakta, her geçen 
gün gerek nitelik gerekse sayıca artmakta ve çeşitlenmektedir. Diğer taraftan pek çok sivil toplum kuruluşu 
(STK) ve/veya şirket faaliyetlerini özel sektör ve üçüncü sektörün sınırları gittikçe karmaşıklaşan kesişim 
alanlarında yürütmektedir. Sosyal girişimler son yıllarda bu kesişim alanının önde gelen aktörleri olmuş; pek çok 
ülkenin kendine has sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi koşullarına uygun olarak benimsenerek büyük 
toplumsal fayda üretmiştir. Sosyal girişimler Türkiye için önemli potansiyeli bulunan yeni bir model olarak öne 
çıkmaktadır. Ülkemizde hâlihazırda pek çok sivil toplum kuruluşu ve şirket toplumsal bakış açılarını ticari 
girişimcilik ve işletme prensipleri ile harmanlayarak sosyal girişim çizgisinde faaliyet göstermektedir (Ersen, 
Kaya, Meydanoğlu, 2010:4-5) 

Sosyal girişimler toplumsal fayda yaratmayı amaç olarak belirlerler. Bunun yanında sosyal girişim kar da el elde 
edebilir. Kar ticari girişimlerde bir başarı ölçütü iken, sosyal girişimlerde sosyal amacın gerçekleştirilmesi için 
bir araç olarak kullanılır. Sosyal girişimler mal ve hizmet üreterek ve satarak elde ettikleri gelirleri sosyal 
amacın gerçekleşmesi için özgülerler. Bu noktada yapılan ticari etkinlik sosyal amaçla bağlantılı veya 
bağlantısız olabilir. Burada önemli olan sosyal girişimin sürekliliğini sağlayabilecek düzenli ve sürekli bir 
kaynak akışını sağlamaktır.  

Sosyal girişimlerin izlediği bir diğer yöntem ise dezavantajlı gruplara (kadınlar, gençler, engelliler, azınlıklar, 
vb.) yönelik istihdam ve gelir getirici faaliyetler yaratarak birey ve toplulukların güçlendirilmesi ve 
kapasitelerinin artırılmasıdır. İlk yaklaşımın aksine bu yöntemde ticari faaliyetin kendisi bizzat sosyal değişim 
için etkin bir araç olarak görülmektedir.(TÜSEV,2010, 10) 

Girişimciliğin sınırları sadece ticari alan olmayıp sosyal girişimcilik yoluyla da toplumların kalkınmasında 
önemli katkılar yapılabilmektedir. Bu çalışmada sosyal girişimcilik ve Türkiye’de sosyal girişimcilikle ilgili 
olarak bir değerlendirme yapılmıştır.  

2-Giri şimcili ğin Tanımı ve Önemi 
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Girişimcilik kavramı işletme ve iktisat literatüründe yer almakta ve bir üretim faktörü olarak sayılmaktadır. 
Girişimci emek, doğa ve sermayeyi bir araya getirerek mal ve hizmetler üretmektedir 

Bir üretim faktörü olarak girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirerek iktisadi mal ve hizmet üretimi için 
gerekli girişimi başlatan; ayrıca üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin değerlendirileceği 
pazarları bulan kişidir.(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 girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere 
katlanan kişidir( Can vd. 1991,18) 

Girişimcilik konusunda çok çeşitli tanımlamalar olmasına rağmen hepsinin ortak yanı yenilik ve yaratıcılıkla, 
daha önce kimsenin göremediği sezemediği alanlarda iş fikirleri üreterek bunları ticarileşebilir fikirler haline 
getirmek, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimine dönüştürmektir.   

Son yıllarda girişimcilik konusu oldukça popüler bir hale gelmiştir. Bunun nedeni olarak şunlar 
sıralanabilir(Çetindamar,2002: 40); 

-İstihdam sorunun artması, 

-Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı, 

-Ekonomi ve işletme alanında girişimciliğin genel kabulü 

Diğer yandan, Schumpeter ise girişimcilik teorisinin en önemli kişilerinden birisidir. Schumpeter’in(1964:100-
101) girişimci tanımında yenilik vardır ve 5 girişimci davranışını belirtmiştir; 

-Yeni bir ürünün üretilmesi ya da var olan ürünün kalitesinin iyileştirilmesi, 

-Yeni bir üretim metodu  

-Yeni pazar bulma, 

-Yeni hammadde, yarı mamul kaynaklarının elde edilmesi 

-Yeni organizasyon oluşturulması 

Günümüzde oldukça sık olarak gündeme gelen girişimciler aldıkları kararlar ve giriştikleri uygulamalarla sahip 
olunan kaynakların kullanımında, yer aldıkları ekonominin baş aktörü olarak yer alırlar. Girişimciler 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 iş ölçeğinde kaynak tahsisi 
yapılmış olur. Böylece girişimci arz ve talebi yönlendirir, yatırım yapar ve pazara mal ve hizmet 
sunar.(Eyüboğlu, 2003: 14)  

Girişimciliği yaratan koşullar genel koşullar ve girişimciliği etkileyen koşullar şeklinde sayılabilir ( Müftüoğlu 
vd, 2004,111); Genel koşullar genel olarak ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına bağlı olan koşullardır. Örneğin 
ülkedeki ekonomik sistemin devletçi bir ya da liberal ekonomik yapıyı benimsemiş olması girişimcilik üzerinde 
etkili olacaktır. Diğer yandan halkın ve devletin girişimciye bakış açısı da önemlidir. Örneğin girişimcilerin 
kurudukları bir işletmeyi çeşitli nedenlerle başarısız olması, hata yapmaları durumunda bunların toplum dışına 
çıkarılması, kötü gözle görülmesi, değersiz insanlarmış gibi yaklaşılması olumsuz etkilerde bulunurken, bunların 
denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasını kabul edilebilir bir hata olarak görülmesi, yeniden deneme fırsatları 
ve desteği verilmesi girişimciliğin gelişmesi açısından olumlu koşullardır. Girişimciliği etkileyen koşullar ise; 
finansal koşullar, ticari ve hukuki altyapı, eğitim fiziksel altyapıya erişim, devlet politikaları ve programları 
olarak sıralanabilir. 

Girişimciliğin bir ülkenin kalkınması ve gelişebilmesi için önemli olduğu belirtilmekte ve vurgulanmaktadır. Bu 
noktada girişimciliğin neden önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Girişimcilik neden önemlidir? 
(EU,2003,6-7):  

-Girişimcilik i ş yaratılmasına ve büyümeye katkıda bulunur.  

-Girişimcilik rekabet açısından büyük önem taşır.  

-Girişimcilik ki şiye kendi potansiyelini ortaya koyma olanağı verir.  

-Girişimcilik topluma zenginlik olarak yansır.  

Girişimcilik toplumsal refahın sağlanması, istihdam sağlanması, rekabet ve zenginlik kaynağı olarak bir ülkenin 
ve bireylerin gündeminde ve ilgisinde olması gerekmektedir. 
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Sosyal girişimcilik son yıllarda gittikçe artan bir düzeyde gündeme gelmektedir.  Sosyal girişimcilik 
kavramsallaştırmasını 1980’de Hindistan’da görevli bulunan Amerikalı William Drayton sağlamıştır. Drayton, 
Hindistan’da edindiği izlenimler neticesinde sosyal girişimcilik tespitleri yapmış ve literatüre de bu kavramı 
kazandırmış olmakla bu alandaki farkındalığı artırdığı gibi, sosyal girişimciliğin bir sektör haline gelmesine 
kapıyı aralamıştır. Bu da, kendinde sosyal girişimcilik potansiyeli gören kişilerin yolunu daha çabuk bulmasına 
ve işbirliği imkânlarının artmasına yol açmıştır. Ayrıca yeni çözümler ve uygulamalardan etkilenen sivil 
inisiyatifler için de model teşkil etmişlerdir(Denizalp,2009, 4). 

Ürünlerin yaratım sürecini yenilikle destekleyen girişimcilik kavramı, zaman içerisinde sosyal sorumluluğu da 
hedefleri arasına dahil ederek, sosyal girişimcilik kavramının ortaya çıkışına kılavuzluk etmiştir. Toplumsal 
problemlere çözüm önerileri getirebilecek seçenekler sunan sosyal girişimcilik kavramı, geneli gönüllülük ve 
ihtiyaç dışı kâr amacı gütmeme esasına dayanan yeni bir dinamiğin iş modellerine entegre oluş sürecini 
başlatmıştır. İş disiplinini, yaratıcılık ve kararlılıkla harmanlayan sosyal girişimler, iş dünyasına ve sosyal 
problemlerin çözüm sürecine güç kazandıracak yenilikler sunmayı hedeflemektedir (UNDP, 2012:15) 

Sosyal girişimin ya da sosyal girişimciliğin evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Sosyal 
girişimleri; düşük gelirli topluluklar ya da diğer dezavantajlı gruplar için sosyal değer yaratan, gerekli fonları 
ortaya çıkaran, piyasa temelli stratejilere dayanan ve görev odaklı özel organizasyonlar –bu organizasyonlar 
yasal olarak kâr amacı gütmeyen kuruluşlar şeklinde birleşmiş, kooperatif ya da melez modeller şeklinde 
olabilirler– olarak ele alınmaktadır(UNDP, 2012:2). Sosyal giri şim sosyal bir hedefe yönelik olarak ticari 
faaliyetlerin bir araç olarak kullanıldığı ve elde edilen gelirin yine bu sosyal hedefe yönlendirildiği bir işletme 
olarak tanımlanmaktadır(Denizalp, 2009) . 

“Sosyal girişim” terimi bünyesinde “sosyal” ve “girişim” olmak üzere iki farklı olguyu barındırmaktadır. 
Girişimcilik anlayışı beraberinde tıpkı ticari girişimlerde olduğu gibi sorun ve fırsatları fark etme, doğru 
değerlendirme, risk alma ve yenilikçi yollarla çözümleme olgularını getirmektedir. “Sosyallik” anlayışı ise 
girişimcilik prensiplerinin kar maksimizasyonu yerine toplumsal sorunlara uyarlanmasını kapsamaktadır. Sosyal 
girişimcilik, ortaya çıkan fikirlerin sosyal değişim ve değer oluşturması için organizasyonlar boyutuna 
indirgenmesidir(Ersen,  Kaya, Meydanoğlu, 2010,7) 

“Sosyal girişimcilik, bireysel olarak ya da bireyler tarafından açılması planlanan yeni bir kuruluşun elde ettiği 
kârı, toplumsal amaçları çerçevesinde yatırıma dönüştürdüğü kurumsal girişimleri kapsar.”(UNDP,2012:16) 

Sosyal girişimci, yaşadığı toplumda ortaya çıkan sosyal aksaklıkları fark ederek o güne kadar akla gelmeyen ya 
da cesaret edilmeyen bir yaklaşımla sorunların üzerine giden; yaratıcı, ısrarcı, duyarlı, gerçekçi tavırları ile fark 
yaratan ve toplumun güvenini kazanan kişidir. Sosyal girişimciler bunu yaparken( Denizalp, 2009, 8); 

- Bir sorunu tespit eder, 

- Yeni bir proje üretir, 

- Yeni bir yöntem geliştirir, 

- Yeni bir kaynak oluşturur, 

- Kendinden sonra projenin sürdürülebilmesi için yöntem bulur.  

Sosyal girişimci özel sektör girişimcilerinde olduğu gibi risk alarak toplumsal alanda yenilik yapan kişidir. Fırsat 
yaratır, risk alarak fikrin gerçekleştirmeye çalışır. Toplumun karmaşık sorunlarına çözümler üretir. Olaylara 
olumlu yaklaşır. Hedefi toplumsal sorunların toplumla uyuşan yeni özgün yollarla çözülmesidir. 
Uygulamalardan olumlu sonuçla alınması sürecin devamını ve yönünü etkilemektedir(Tayfun, 2009:63) 

TÜSEV‘in yaptığı “Sosyal Girişim ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu” Türkiye’de Sosyal Girişimlerin SWOT 
Analizi yapılmıştır. Yapılan analize göre; 

Zayıf Yönler ve Tehditler şöyle sıralanmıştır; 

-Kavram karmaşası   
Sosyal girişim kavramı son yıllarda sıkça duyulmaya başlamıştır. Çeşitli platformlarda son zamanlarda sıkça dile 
getirilmesiyle birlikte sosyal girişimciliğin ne olduğu ve kimin sosyal girişimci olduğu tartışmasına, sosyal 
girişimin sınırları ve kapsamı da eklenmiştir. Böylece sosyal girişimcilik, sosyal girişim, kar amacı gütmeyen 
kuruluş, sivil toplum kuruluşu gibi kavramlar arasında çok boyutlu bir kavram karmaşası oluşmuştur..   

-Yetersiz kurumsal yapılar 
Sosyal girişimler ülkemizde farklı isimler altında faaliyet göstermekte ancak mevzuatta bu tanım altında özel 
düzenlemeler bulunmamaktadır. Mevcut sosyal girişimler incelendiği zaman bunların genel olarak vakıf ve 
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dernek tüzel kişilikleri altında faaliyet gösteren oluşumlar olduğu görülmekte birlikte çok sayıda kooperatif de 
bulunmaktadır.  

-Kısıtlayıcı mali düzenlemeler 
Sosyal girişimler konusunda özel hukuki düzenlemeler olmadığı gibi mali düzenlemeler de bulunmamaktadır. 
Mevcut durumda vakıf/derneklerin iktisadi işletmeleri ve şirketleri, kooperatifler ve kar amacı gütmeyen 
şirketler için herhangi bir vergi istisnası bulunmamaktadır.  

-Kamuda muhatap eksikliği ve aşırı bürokrasi  

Türkiye’de sosyal girişimler için hukuki ve mali teşvikler yok denecek kadar azdır. Devlet tarafından bu 
kuruluşlara normal bir şirket gibi yaklaşılmakta, sosyal alanda yaptıkları önemli faaliyetler yok sayılmaktadır.. 

Güçlü Yönler ve Fırsatlar olarak ise şunlar sıralanmıştır; 

-Destekleyici altyapı ve İletişim ağları  

Gerek sosyal girişim olarak işleyen, gerekse modele ilgi duyan sivil toplum kuruluşları için en büyük fırsatlardan 
biri destekleyici bir altyapının varlığı olarak görülmektedir. Zira pek çok sosyal girişim, doğrudan kendilerini 
hedeflemese de sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek faaliyetlerinden ve bilgi paylaşımlarından 
faydalandıkları görülmektedir.  

-İyi örneklerin varlığı 
Dünya çapında olmasa da ve tüm imkânsızlıklara rağmen, Türkiye’de hâlihazırda işleyen ve iyi örnek olabilecek 
bazı sosyal girişimlerin bulunması bir fırsat olarak görülmektedir.  

-Potansiyel teknolojik, mali ve insan kaynakları  

Mali kaynak sıkıntısının sosyal girişimleri de etkilemesine rağmen bu kuruluşlar potansiyel mali ve insan 
kaynakları bulunduğunu ve bu konudaki mevcut iyi örneklerin ümit verici olduğunu bildirmektedir.  

-Özel sektör ilişkileri  
Özel sektörün sosyal girişimlerle ilişkilerine baktığımızda birçok sosyal girişimin vakıf ve dernek iktisadi 
işletmesi olarak faaliyet göstermesi nedeniyle sivil toplum kuruluşu-özel sektör ilişkilerinin sosyal girişim-özel 
sektör ilişkilerini belirlediğini söylemek mümkündür.  

4-Sosyal Girişimcili ğin Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Etkileri 

Sosyal girişimler, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları, toplumların yapılarını etkinleştirmeleri ve gelecek 
nesillerin seçeneklerini maksimize etmeleri için gerekli olan ürün ve hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını 
sağlayarak sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet etmektedirler. (Özdemir, 2010;95) 

Sosyal girişimcilik yoksulluğun kökenine yönelmeyen kurumsal sosyal sorumluluk ve hayırsever girişimlerin 
aksine, insanları kenarda bırakan ve yoksulluğa iten koşulları değiştirmeye yönelik, pratik, yenilikçi ve piyasa 
odaklı yaklaşımların uygulanmasıdır. Geniş boyutlu ve çok yönlü sosyal problemleri teşhis etmek ve çözmek 
için sosyal girişim uygulamaları önemli roller üstlenmektedir. Sosyal girişimciler kara odaklanmak yerine daha 
büyük sosyal dönüşümleri gerçekleştirecek modeller üzerine çalışmaktadırlar. Girişimciliği yalnızca ticari alanla 
sınırlandırıldığı, toplumun sosyal sorunlarına çözüm arayanlara ise hayalci denildiği bir dönemde sosyal 
girişimcilik bir yandan toplumların kalkınmasında önemli roller üstlenirken, diğer yandan yüzyıllardır 
toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştirerek köklü dönüşümlerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır 
(Tayfun, 2009,63). 

Girişimcilik tartışması sırasında ekonomik perspektifin yanı sıra kalkınma perspektifi de önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber altyapıya yönelik birçok sorun gelişmekte olan bu bölgede sosyal 
girişimle ilgili daha çok olanak yaratmaktadır. UNDP’nin öncülüğünde başlatılan Binyıl Kalkınma Hedefleri 
(UNDP-DPT, 2010) aşağıdaki hedeflere odaklanmaktadır: 

1.Aşırı Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak 

2. Herkes İçin Temel Eğitim Sağlamak, 

3. Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitli ğini Geliştirmek, 

4. Çocuk Ölümlerini Azaltmak,  

5. Anne Sağlığını İyileştirmek, 
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6. HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Salgın Hastalıklarla Mücadele Etmek, 

7. Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması, 

 8. Kalkınma İçin Küresel Ortaklıklar Geliştirmek. 

İş disiplinini, yaratıcılık ve kararlılıkla harmanlayan sosyal girişimler, iş dünyasına ve sosyal problemlerin 
çözüm sürecine güç kazandıracak yenilikler sunmayı hedeflemektedir. Şirketler ve sosyal kuruluşlar tarafından 
hayata geçirilen projelerin amaçları üç temele dayandırılır(UNDP,2012,15): 

• Projenin esası olarak konuşlandırılan sosyal, kültürel veya toplumsal hedefi belirlemek, 

• Proje esnasında belirlenen sosyal hedeflere öncelik tanımak, 

• Proje uygulamasının devamını sağlamak amacıyla ihtiyacı karşılayacak oranda kâr amacı gütmek. 

Farklı alanlarda birçok sosyal girişim örneğini görmek olanaklıdır. Sosyal girişimlerin sosyo-ekonomik 
kalkınmaya önemli katkıları olmaktadır. Sosyal girişimlerin sosyo ekonomik kalkınmaya etkileri şöyle 
sıralanabilir (Oğuz, http://www.siviltoplumakademisi.org.tr); 

� Ekonomik Kalkınma: Sosyal girişimciliğin oluşturduğu birincil ve en önemli ekonomik değer istihdam 
oluşturmaktır. Çeşitli hesaplamalara göre sosyal girişimcilik sektöründe çalışanların büyüklüğü (toplam istihdam 
içinde) yüzde 1 ila 7 arasında değişmektedir. Ikincil olarak dikkate alınan önemli katkı, sosyal girişimlerin 
toplum içerisinde istihdam dezavantajı ile karşı karşıya kalan; uzun süre işsiz kalanlar, engelliler, evsizler, 
cinsiyet ayrımı ile karşılaşanlar gibi ayrıma tabi olmuş vatandaşlara istihdam sağlayabilmeleridir. Prof. Yunus 
tarafından kurulan Gramen Bankası’nın verdiği mikro krediler ile 6 milyon mikro girişimci kadının ekonomik 
durumlarında iyileşme kaydedilmiştir.  

� Inovasyon/yeni ürün ve hizmetler: Sosyal girişimler toplum için önem arz eden sosyal ve ekonomik kalkınma 
alanlarında yeni ürün ve hizmetler yaratabilmektedir.  

� Sosyal Sermaye: Toplumsal sermaye, sosyal girişimciliğin ekonomik sermayenin ötesinde oluşturduğu en 
önemli değerdir.  

� Eşitli ğin Desteklenmesi: Sosyal girişimcilik, bir toplumun tüm kaynaklarının daha eşitlikçi bir anlayışla 
dağıldığı yapıya kavuşmalarında destek olabilmektedir.  

Girişimci özelliği olan kişiler sosyal sorumluluk sahibi ise, bu konuda da yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile 
toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm üretebilirler. Böylece sosyal girişimciliğin toplumların kalkınmasında 
önemli mesafeler almasını sağlayabilirler. Sosyal girişimciler yüz yıllardır toplumların alışılagelmiş 
davranışlarını değiştirerek dönüşümlere yol açmışlardır(Denizalp,2009,7). 

5-Sosyal Girişim Örnekleri 

Ülkemizde birçok sosyal girişimci örnekleri vardır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir; 

1872’de Darüşşafaka’nın (Şefkat Okulu) kurulmasına öncülük eden Yusuf Ziya Bey, Zeynep Kamil Hastanesi’ni 
1862 yılında hayata geçiren Prenses Zeynep Kamil, Cumhuriyet döneminin radyosunu kuran ve müzik anlayışını 
oluşturan Mesut Cemil gibi sosyal girişimci insanlar vardır(Denizalp,2009,5).. Bunların yanında ülkemizde 
bugün İbrahim Betil, Prof.Dr. Mustafa Sarı gibi birçok sosyal girişimcide bulunmaktadır.  

Son yıllarda yoksulluğu önleme, dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuklar vb alanda ulusal ve uluslar arası birçok 
sosyal girişim örnekleri ile karşılaşmak olanaklıdır. Bu sosyal girişimler dünyada sosyal girişim örnekleri ve 
ülkemizdeki sosyal girişim örnekleri olarak iki grupta ele alınabilir. 

5.1. Dünyadan Girişim Örnekleri 

Dünyada diğer ülkelerinde örnek alabileceği birçok sosyal girişim örneğini görmek olanaklıdır. Bazı ülkeler bu 
konuda öncü olmuşlardır. Bu ülkelerdeki sosyal girişim örnekleri ile ilgili bazı bilgiler 
şöyledir(http://www.sosyalgirisim.org,E.T:20.03.2013); 

Birleşik Krallık’ta sayıları 62.000’i bulan sosyal girişimler 800.000 kişiyi istihdam etmekte; yılda 24 milyar £ 
tutarında ciro oluşturmakta; GSYH’ye % 1 destek vermekte ve katma değeri yüksek istihdam fırsatlarının 
yaratılmasını sağlamaktadır. Hindistan’ın sosyal girişim modeline en büyük katkısı iktisadi faaliyetleri ile 
dezavantajlı birey ve grupları güçlendiren, yerel kalkınmayı tetikleyen kooperatif tipi oluşumlar olmuştur. 
Örneğin Amul süt üreticileri kooperatifi 2,8 milyon süt üreticisine istihdam sağlamakla kalmamış, 1946’da 
başlattığı “Beyaz Devrim” hareketiyle Hindistan’ın bugün dünyanın en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi 
olmasını sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde küçük sosyal devlet geleneği, güçlü ve etkili vakıfların 
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varlığı ve üçüncü sektörün toplumsal hayattaki rolü sosyal girişimlerin gelişimi için elverişli bir ortam 
yaratmıştır. Afrika ülkelerinde sosyal girişimler kıtanın kritik kalkınma ve demokratikleşme hedeflerine 
ulaşması için önemli bir kaldıraç görevi görmektedir.  

Bangladeş’te Yunus Muhammed önemli bir sosyal girişimcidir. Yoksul insanların kaderinin değişmesinde 
önemli bir rol oynamış ve tüm dünyada etkili bir sosyal girişimci olmuş, büyük bir beğeni ve takdir kazanmıştır. 
Dünyadan ve ülkemizden sosyal girişimci örneklerini çoğaltmak olanaklıdır.  

Bugün Skoll Vakfı, Schwab Vakfı, Omidyar Network ve daha pek çokları sosyal girişimlere ayni ve nakdi 
destek vermekte, dünyanın en saygın yükseköğrenim kurumları sosyal girişimcilere yönelik programlar 
yürütmektedir(TUSEV,2010:13).  

5.2. Türkiye’den Giri şim Örnekleri 

Türkiye’de hâlihazırda, farklı kurumsal yapılar ve alanlarda işleyen sosyal girişimler bulunmaktadır. 
Türkiye’deki sosyal girişimlerle ilgili bazı bilgiler şöyledir(http://www.sosyalgirisim.org,E.T:20.03.2013);   

Vakıf olarak Sosyal Girişimler 

Örneğin vakıf modelinde işleyen bir sosyal girişim örneği olarak Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) gösterilebilir. 

Dernek Olarak Sosyal Girişimler  

Dernek modelinde işleyen Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kooperatif Olarak Sosyal Girişimler  

Kooperatifler düzeyinde incelendiğinde, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve İstanbul, Marmara 
Deprem Bölgesi, Diyarbakır ve Mardin’de birlikte çalıştığı kadın grupları yoksul kadınların ihtiyaç odaklı 
örgütlenmesi için model geliştirmek üzere çalışma başlatmış ve bu çalışma sonucunda yerel kadın gruplarının 
örgütlenmesi için uygun yasal yapı olarak “kooperatif” belirlenmiştir.  

Şirket Olarak Sosyal Girişimler  

Ayrıca Türkiye’de kar amacı gütmeyen şirket olarak Mikado Danışmanlık, Gençtur ve Çöp (m)Adam, sosyal 
misyonlarını şirket yoluyla hayata geçiren kurumlara örnek verilebilmektedir. 
  

6- Sonuç 

Son yıllarda sosyal girişimcilik daha fazla gündeme gelmektedir. Toplumsal fayda yaratmayı ön planda tutan 
sosyal girişimcilik toplumun sosyo ekonomik gelişmesi açısından önemli etkileri olmaktadır.  Dünyada ve 
ülkemizde güzel örnekleri görülen sosyal girişimciliğin istihdam yaratma, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi, 
yeni ürünler geliştirme eşitlikçili ğin desteklenmesi gibi önemli etkileri vardır. Sosyal girişimcilik faaliyetleri ile 
engellilere, yoksullara, kadınlara vb. yönelik projeler üretilmekte ve toplumun sosyo-ekonomik gelişmesine 
katkıda bulunur. 

Sosyal girişimler toplumsal fayda yaratmayı amaç olarak belirlerler. Sosyal girişimcilik, bireysel olarak ya da 
bireyler tarafından açılması planlanan yeni bir kuruluşun elde ettiği kârı, toplumsal amaçları çerçevesinde 
yatırıma dönüştürdüğü kurumsal girişimleri kapsar 

Sosyal girişimlerin daha etkin ve toplumsal gelişmeye daha fazla katkı verebilmesi için desteklemesi ve uygun 
ortamların yaratılması gerekir. Bunun içinde sosyal girişimlerle ilgili yasal bir altyapının oluşturulması yerinde 
olacaktır. Diğer yandan vergi istisnaları e kamuya yararlı faaliyetler tanımı yapılması sosyal girişimlerin 
gelişmesi açısından olumlu katkılar sağlayacaktır.  Ayrıca sosyal girişimlerin kamu ile ilişkilerini düzenli ve 
etkin bir şekilde sağlayacak bir oluşuma gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca sosyal girişim konusunda duyarlılığı 
arttıracak şekilde üniversitelerde bu yönde çalışmaların yapılması ve teşvik edilmesi uygun olacaktır. 

Kamuoyunda farkındalık yaratma açısından iyi sosyal girişim örneklerinin duyurulması yeni örneklerin ortaya 
çıkması açısından önemli bir işleve sahip olabilecektir. Sivil toplum, sosyal girişimler ve özel sektörü bir araya 
getirecek çeşitli etkinlikler düzenlenmesi ve ortak işbirliklerinin teşvik edilmesi yararlı olacaktır.  
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