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IS ENTREPRENEURSHIP A NECESSITY OR AN OPPORTUNITY IN THE KYRGYZ REPUBLIC?  
PANEL DATA ANALYSIS USING STATA. 

 
Urmat Tynaliev, PhD 

Faculty of Economics and Administrative Sciences\ Department of World Economy,  
International Ataturk Alatoo University 

 
ABSTRACT 
 
The paper discusses the entrepreneurs with and without hired labor in the context of the Kyrgyz Republic. 
These two types of entrepreneurship were used as proxies for the necessity and an opportunity based 
entrepreneurship as defined by theGlobal Entrepreneurship Monitor.Particularly, the paper looks into 
differences of entrepreneurship with and without hired labor among the 7 oblusus of the Kyrgyz Republic and 
its capital– Bishkek city. These two types of entrepreneurship were used as dependent variables. The 
independent variables include the unemployment, poverty rate, export and import and a few others. As such, 
the author uses the panel data to analyze how these independent variables contribute or hinder two types of 
entrepreneurship development.  
 
Key words: Entrepreneurs; necessity; opportunity; hired labor; panel data. 
 
INTRODUCTION 
 
Since 2001, the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) has differentiated between two different types of 
entrepreneurship, necessity and opportunity entrepreneurship (Reynolds et al. (2002); Bosma et al (2008). The 
difference between the two types of entrepreneurs is in the motivation of the entrepreneurs to start their 
business. Opportunity entrepreneurs are viewed as entrepreneurs who start a business in order to pursue an 
opportunity, while necessity entrepreneurship is more need-based. In our analysis, we use entrepreneurs 
withhired labor as opportunity entrepreneurs, whereas the entrepreneurs withouthired labor is used as necessity 
entrepreneurs.  
 
The distinction between necessity and opportunity entrepreneurship becomes increasingly relevant in 
entrepreneurship research, mainly because of its practical impact in terms of different policy initiatives to 
support entrepreneurship. In many developed countries, economic policy differs greatly between these two 
types of entrepreneurs. For example, in Germany, the state uses funds to promote entrepreneurship as a way out 
of unemployment and therefore supports necessity entrepreneurs (Bergmann & Sternberg (2007).Many peer-
reviewed studies involving entrepreneurship have been conducted at the level of the individual entrepreneur. 
Few studies have investigated entrepreneurship at separate regional levels.This paper is different, in that we 
analyze necessity and opportunity entrepreneurship from a macro perspective.  
 
This approach enables us to theorize about the differences between necessity and opportunity entrepreneurship. 
We then empirically test whether these differences really exist and, based on our results, discuss whether 
distinguishing between the two types of entrepreneurship is justified. Since there is no comprehensive theory 
on the issue of necessity and opportunity entrepreneurship, some parts of our paper are exploratory in nature. 

 
METHODOLOGY 
 
For our study, we use data from thepublications of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 
(2002-2012) and identify the number of entrepreneurs with and without hired labor as dependent variables. 
Independent variables include:unemployment, poverty rate, exports, imports, university education,the amount 
of bank deposits and a few others. The table of these variables is provided below. Using this data, we address 
the following research question: How do entrepreneurs with and without a hired labor interact with the 
independent variables taken separately and together as a binary variable?  
 
Using a panel of data across sevenoblusus and capital city – Bishkek city of the Kyrgyz Republic from 2002 to 
2012, this paper seeks empirically to measure the impact of varies variables on entrepreneurial activity. In this 
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regard, this is the first known paper to study the regional entrepreneurial activity at the macro level across all 
oblusus of the Kyrgyz Republic. 
 
Table 1. List of Dependent and Independent Variables. 

Dependent Variable(s) Independent Variable(s) 
Entrepreneurs with hired labor (number of people) Unemployment (%) 

Entrepreneurs without hired labor (number of people) Poverty Rate (%) 
 Export Operations (US dollars) 
 Import Operations (US dollars) 
 Crimes Rate (number of registered crimes) 
 University Graduates (number of people) 
 Average Size of One Bank Deposit (Kyrgyz soms) 
 Recipients  of Microcredits (number of people) 
 Ethnically Kyrgyz people (number of people) 
 Ethnically Non-Kyrgyz or Minority people (number of people) 
 Returning Migrants (number of people) 
 Outmigration (number of people) 
 Women of Working Age (number of people) 
 Men of Working Age (number of people) 

 
 
Figure 1. Heterogeneity of the Entrepreneur Numbers across seven oblusus and Bishkek city 
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Hypotheses based on various existing theories 
 
Hypothesis 1: Unemployment rate is positively related to the number of both Entrepreneurs-with andwithout 
hired labor. Entreps1 & Entreps2 
 
Figure 2. Scatter plot of Total Number of Entrepreneurs (logged numbers) vs Unemployment Rate across 7 
Oblusus and Bishkek city 
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• Hypothesis 2: Poverty rate is negatively related to the number of both Entrepreneurs-with andwithout 

hired labor. Entreps1 & Entreps2 
Figure 3. Scatter plot of Total Number of Entrepreneurs (logged numbers) vs Poverty Rate across 7 Oblusus 
and Bishkek city  
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• Hypothesis 3: Export is positively related to the number of Entrepreneurs with hired labor. Entreps1 
• Hypothesis 4: Imports are positively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 

hired labor. Entreps1 & Entreps2 
• Hypothesis 5: Minorities are positively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 

hired labor. Entreps1 & Entreps2 
• Hypothesis 6: Return Migrants positively related to the number of both Entrepreneurs-with and 

without hired labor. Entreps1 & Entreps2 
• Hypothesis 7: Access to finances (microcredits/bank deposits) is positively related to the number of 

both Entrepreneurs-with and without hired labor. Entreps1 & Entreps2 
• Hypothesis 8: Crime is negatively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 

hired labor. Entreps1 & Entreps2. 
• Hypothesis 9: University graduates are positively related to the number of both Entrepreneurs-with 

and without hired labor. Entreps1 & Entreps2 
• Hypothesis 10: Men are positively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 

hired labor. Entreps1 & Entreps2 
Figure 4.Heterogeneity of the Entrepreneurs Numbers across 11 years 
 

 
 
Why Panel Data? 
 
Panel data allows us to control for variables we cannot observe or measure like cultural factors, geographical 
and demographical differences or difference in business practices across companies, oblusus, schools etc; or 
variables that change over time but not across entities (i.e. national policies, federal regulations, international 
agreements, etc.). Therefore, it accounts for individual heterogeneity(Baltagi, 2005). The problem with panel 
data (may be the advantage) is that we would expect there to be correlations between error terms for a 
particular individual/entity across different time periods. Least Squares Dummy Variable (LSDV)modelis one 
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type of panel data model and has a separate intercept for each entity. Here the constant terms (intercepts) vary 
by entity, but the slopes are the same for all individuals (Andreß,Golsch, & Schmidt, 2013). 
 
In this dataset, the number of cross-sectional observations (N=8) is smaller than the time-series observations 
(T=11). Thus, as Hausman (1978) indicates, this situation will generally lead to differences between the fixed 
effects estimator and the random effects estimator. In general, these two methods are widely used in analyzing 
a panel data (Woolridge, 2010). The Hausman (1978) specification test is employed statistically to determine 
the more appropriate estimator for the various models. Prior to running this test, it should be clear in theory that 
the fixed effects estimator should be more appropriate since the observations (i.e. the oblusus) are not a random 
sample drawn from a population. According to the Hausman chi-square statistics computations, the null 
hypothesis was rejected (p<0.0001). Therefore, the fixed effects estimator is more appropriate for this study.  
 
Within the fixed effects estimator, the least squares dummy variable (LSDV) model allows for unique effects 
to be controlled for across the cross-sectional elements (i.e. the oblusus). In theory, this model should be more 
appropriate than either a model without cross-sectional effects or a random effects model. The reasoning is that 
the 8 cross-sectional observations (i.e. the 7 oblusus and Bishkek city) are individual entities with their own 
unique sets of cultural, geographical and demographical elements. Each of these elements can create unique 
incentives for various types of individual behavior, including the decision to become self-employed.As Bruce 
(2000, 2002) indicates, if unemployment is high, the opportunitycost ofopening one’s own business is lower. 
The following tables show the results of the LSDV model output for both dependent variables, entrepreneurs 
with (LSDVEntreps1) and without (LSDVEntreps2) hired labor.  
 

      legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
                                              
           N           80              80     
        df_r           58              58     
        r2_a    .97102933       .97195856     
          r2     .9787304       .97941262     
                                              
       _cons   -6694.7112      -48373.179**   
          D8    4516.4368       31708.063**   
          D7   -3599.4382      -25372.605**   
          D6    3116.2499       31603.033**   
          D5     381.6396       26105.122**   
          D4   -6274.4462      -15690.663*    
          D3    1473.1976       17691.521**   
          D2    975.69662       21150.937*    
   L1emplmen   -.00538118       .10967351**   
 L1emplwomen    .04953518*     -.00316908     
L1univergr~s    .30330155      -.55105465     
    L1crimes   -.50716373       .91032588     
L1microcre~s   -.01533826*      .03717136     
L1bankdepo~t    .10661684*        .284096**   
L1outmigra~n    .05197879        .0919125     
L1retmigra~n     -1.60671**    -.75482851     
  L1minorits    .00115035      -.00518494     
    L1kyrgyz    .00948146       .08272722***  
    L1import    .00005042***   -.00005643     
    L1export   -.00032358***    .00010471     
   L1poverty   -9.6953307      -64.997372**   
     L1unemp    55.587325       230.64016     
                                              
    Variable   LSDVEntreps1    LSDVEntreps2   
                                              

. est table LSDVEntreps1 LSDVEntreps2, star stats(r2 r2_a df_r N)

 
 

DISCUSSIONS 
 
It should be noted that Bishkek city was used as a reference entity – D1 for other dummy variables – oblusus. 
Therefore, it was omitted in the computation. As can be seenin the second model, all oblusus show strong 
statistical difference from Bishkek city for both dependent variables with the dependent variable-entrepreneurs 
without hired labor (at the same time, it didn’t indicate any significant oblusus in the first model, whereby 
thedependent variable is entrepreneurs with hired labor). The statistical fit (i.e. R2) of these 2 models are almost 
the same as expected. Hence, 98% of the dependent variable’s variation can be explained by the independent 
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variables included. For both dependent variables, average size of one bank depositsadded the most substantial 
contribution to the model’s explanatory power. Many control variables are of the expected signs. Most of other 
independent variables, including unemployment and poverty rate are statistically not significant in both cases. 
This could be explained by the correlation among errors and repressors within oblusus, and therefore another 
method may be needed to be employed further. To handle this issue, seemingly unrelated regressions (SUR) 
involves estimating a different model for each entity within the data set(Zellner, 1962)  
 
The SUR process uses the information about the correlation between the error terms to improve upon the 
ordinary least regression (OLS) estimates and come up with improved coefficient estimates. Therefore, we will 
use this method to analyze our data further.  
 

       _cons     1378.341   2059.063     0.67   0.503    -2657.349    5414.032
   L1emplmen     .0785874   .0292361     2.69   0.007     .0212858    .1358891
 L1emplwomen    -.1080585   .0488988    -2.21   0.027    -.2038984   -.0122186
L1univergr~s    -1.516602   .1958231    -7.74   0.000    -1.900408   -1.132796
    L1crimes     4.569602   .7598921     6.01   0.000      3.08024    6.058963
L1microcre~s      .086907   .0217748     3.99   0.000     .0442292    .1295848
L1bankdepo~t     .4031201   .1191331     3.38   0.001     .1696234    .6366168
L1outmigra~n      .614117   .1943889     3.16   0.002     .2331217    .9951123
L1retmigra~n     .6460534      1.759     0.37   0.713    -2.801523     4.09363
  L1minorits    -.0381881   .0116114    -3.29   0.001     -.060946   -.0154303
    L1kyrgyz     .0275828     .00782     3.53   0.000     .0122558    .0429098
    L1import     .0001317   .0000534     2.46   0.014     .0000269    .0002364
    L1export     .0000759   .0000851     0.89   0.372    -.0000908    .0002426
   L1poverty     -127.454   33.49879    -3.80   0.000    -193.1104   -61.79754
     L1unemp     378.2351   119.4698     3.17   0.002     144.0785    612.3916
L1entreps2    
                                                                              
       _cons     2123.613   616.9935     3.44   0.001     914.3281    3332.898
   L1emplmen      .030189   .0087605     3.45   0.001     .0130187    .0473593
 L1emplwomen      .038657   .0146524     2.64   0.008     .0099388    .0673751
L1univergr~s     .2559846   .0586779     4.36   0.000      .140978    .3709913
    L1crimes    -.6259532   .2276999    -2.75   0.006    -1.072237   -.1796696
L1microcre~s    -.0107852   .0065248    -1.65   0.098    -.0235735    .0020031
L1bankdepo~t     .1213452    .035698     3.40   0.001     .0513785    .1913119
L1outmigra~n     .0122085   .0582482     0.21   0.834    -.1019558    .1263729
L1retmigra~n    -1.046061   .5270801    -1.98   0.047    -2.079119   -.0130029
  L1minorits    -.0014895   .0034793    -0.43   0.669    -.0083088    .0053299
    L1kyrgyz    -.0198196   .0023433    -8.46   0.000    -.0244123   -.0152269
    L1import     .0001143    .000016     7.14   0.000     .0000829    .0001457
    L1export    -.0003034   .0000255   -11.90   0.000    -.0003534   -.0002535
   L1poverty     1.732753   10.03783     0.17   0.863    -17.94103    21.40654
     L1unemp    -44.07122   35.79885    -1.23   0.218    -114.2357    26.09325
L1entreps1    
                                                                              
                    Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                      
L1entreps2         80     14    2533.522    0.9256     995.36   0.0000
L1entreps1         80     14    759.1638    0.9650    2203.82   0.0000
                                                                      
Equation          Obs  Parms        RMSE    "R-sq"       chi2        P
                                                                      
Seemingly unrelated regression

> on L1outmigration L1bankdeposit L1microcredits L1crimes L1univergrads L1emplwomen L1emplmen)
> ts L1crimes L1univergrads L1emplwomen L1emplmen) ( L1entreps2 L1unemp L1poverty L1export L1import L1kyrgyz L1minorits L1retmigrati
. sureg (L1entreps1 L1unemp L1poverty L1export L1import L1kyrgyz L1minorits L1retmigration L1outmigration L1bankdeposit L1microcredi

 
 
Based on this model results, the hypotheses formuated prior have been found either supported or not 

supported: 
• Hypothesis 1: Unemployment rate is positively related to the number of both Entrepreneurs-with and 

without hired labor. Entreps1 & Entreps2. Partially supported, only Entreps2 has (β=378.23, p<0.01). 
•  Hypothesis 2: Poverty rate is negatively related to the number of both Entrepreneurs-with 

andwithout hired labor. Entreps1 & Entreps2. Partially Supported, only Entreps2 has a 
negativecoefficient, β=-127.45, p<0.01). 

• Hypothesis 3: Export is positively related to the number of Entrepreneurs with hired labor. Entreps1. 
Not supported, coefficient is negative, β=-0.0003, p<0.01). 

• Hypothesis 4: Imports are positively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 
hired labor. Supported, Entreps1 has (β=.0001, p<0.01), Entreps2 has (β=0.0001, p<0.05) 
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• Hypothesis 5: Minorities are positively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 
hired labor. Not supported, Entreps2 coefficient is negative. However, Kyrgyz people are negative in 
Entreps1, & positive in Entreps2 (p<0.01). 

• Hypothesis 6: Return Migrants positively related to the number of both Entrepreneurs-with and 
without hired labor. Not supported, Entreps1 coefficient is negative. 

• Hypothesis 7: Access to finances (microcredits/bank deposits) is positively related to the number of 
both Entrepreneurs-with and without hired labor. Supported, bd Entreps1 has (β=.012, p<0.01), mc 
coeff negative. Entreps2  both bd & mc have (β=0.4; 0.086, p<0.01). 

• Hypothesis 8: Crime is negatively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 
hired labor. Partially supported, β=-0.625.45, p<0.01); Entreps2 coefficient is positive, (p<0.01).   

• Hypothesis 9: University graduates are positively related to the number of both Entrepreneurs-with 
and without hired labor. Entreps1 & Entreps2. Partially supported, β=0.25.45, p<0.01); Entreps2 
coefficient is negative, (p<0.01).  

• Hypothesis 10: Men are positively related to the number of both Entrepreneurs-with and without 
hired labor. Supported, Entreps1 has (β=.030, p<0.01). Entreps2 (β=0.078; p<0.01). Women also 
have partial support, Entreps1 just like men, Entreps2 coefficient is negative. 

 
Thus, the SUR results have shown many more siginificant variables, including unemployment and poverty rate 
variables (p<0.01)were partially supported. Perhaps, they were not significant in the first model, because 
entrepreneurs with hired labor needed more skilled labor than just unemployed or poor people. Nevertheless, 
oddly enough, university graduates were not statistically significant in the first model as well, althouth it is 
partially significant in the second model. Higher crime rates raise the cost of protecting private property. Thus, 
being less competitive, there should be lower rates of entrepreneurship in higher crime regions. Crimes rates 
confirm it in this study. Return migrants related hypothesis didn’t find support in this study, although it was 
important in another study (Tynaliev & McLean, 2011).  
Finally, standard demographic variables are found significantly to influence entrepreneurial activity. 
Interestingly enough, minorities were notsignificant in the first model, whereas ethnically Kyrgyz people 
shows statistical significance in both models. Some studies show that minorities are typically less likely than 
other groups to become self-employed (Fairlie&Meyer, 1999). Both women and men of working age is 
strongly significant (p<0.001) in both models. Perhaps, this is the indicator of the absence gender 
discrimination in the Kyrgyz Republic. Theoretically, Blanchflower and Oswald (1998) find that females are 
less likely than males to become self-employed.  
 
LIMITATIONS AND FUTURE DIRECTIONS 
 
Theseanalyses are very much dependent on the quality of the data that I collected from the National Statistical 
Committee of the Kyrgyz Republic. According to some existing literature unemployment is underestimated and 
economic activities are overestimated in post-Soviet countries (Smallbone& Welter, 2004). Almost 50% of the 
KR economy is informal or shadow economy, according to the Minister of Economy Mr. Sariev (March, 
2014). This might have distorted both the data and results. This is a macro perspective, and the next step would 
be moving to microperspective using survey or qualitative analysis. 
 
CONCLUSIONS AND CONTRIBUTIONS 
 
The purpose of this study was to initiate a dialogue and to inspire further research on entrepreneurship at a 
regional or obluslevels from macroeconomic perspective. This research is the first attempt known to the author 
to quantify the effects of macro variables on entrepreneurial activity in the Kyrgyz Republic. The results, while 
sometimes difficult to interpret, still allowed for some discussion of oblusus’ unobserved effects on 
entrepreneurship. Whether or not readers agree with the methodology of this article, it is hoped that some will 
proceed with their own attempts at quantifying regional differences in order to explain not only 
entrepreneurship, but also much other regional economic activities. 
 
Based on these results, our study contributes to entrepreneurship research in two ways. First, because we 
objectively discuss the classification of entrepreneurs with and without hired labor and relate it to the concept 
of opportunity discovery and exploitation. Second, because we show empirically that the two types of 
entrepreneurs differ with respect to their socioeconomic characteristics and financial opportunities 



 

16 
 

exploited.Our data analysis confirm the emerging theory that “in transition economies concept of opportunity 
and necessity driven entrepreneurship are not mutually exclusive categories…” (Smallbone& Welter, 2003, p. 
3).This means entrepreneurs with and without hired labor don’t differ statistically in terms of their relationship 
to unemployment, imports, access to finance, crime, university grads, and men. It’s hoped that these 
similarities and differences will be taken into account in designing appropriate policies to support the 
entrepreneurship in different parts of the country. 
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ARTICULATION OF NEW ENTREPRENEURS TO RECENT CLUSTERS 
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ÖZET 
 
Bir Avrupa ekonomik enstrümanı olarak kümelenme, ticari açıdan işbirlikli aksiyonları içerir bir konuma 
sahiptir. Gelişmekte olan bir ülke olması boyutuyla ele aldığımızda Türk ticari hayatının kültürel kökenlerine 
odaklandığımızda, kümelenme beklenenden daha yüksek oranda kabul görmüştür. Bu çalışma ticaret kültürü ve 
kümeleneme konusuna girişimcilik boyutundan yaklaşmaktadır. Yerel kalkınma ajanslarının sosyo-ekonomik 
yerel kalkınma döngüsünde uygulaması gereken politikalar, kümelenme süreci ve yeni girişimlerin kümelere 
eklemlenmesinde kilit role sahiptir. Bu noktada İzmir’de yer alan kümeler üzerinde yapılan analizlerde yeni 
girişimcilerin konumlanması ve mevcut kümeler ile eşleşmesi üzerinde durulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler:Girişimcilik, Kümelenme, Ticari İletişim, Ticaret Kültürü, Yerel Kalkınma 
 
ABSTRACT 
 
As an European economic instrument Clustering has a face of cooperative actions in trade. When we focus on 
cultural routes of trade in Turkey as a developing country, clustering seems accepted more than expectations. 
This study focuses trade culture and clustering but in entrepreneurship’s point of view. Local development 
agencies’ policies has a key role not only in clustering process but also articulation of new entrepreneurs in 
socio-economic local development circle. In this respect in Izmir city clusters have been analized as a case 
with in the context of positioning new entrepreneurs and how to combine present clusters. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Clustering, Trade Communication, Corporate Culture, Corporate Development 
 
JEL Code:L16,L26,D83,M14 
 
INTRODUCTION 
 
Turkey, among the developing countries, has decided to ensure social and economic development by focusing 
on the regional development and establish 26 development agencies across the country. 
 
During clustering process in Izmir city it is eligiable to articulate new entrepreneurs to developing clusters. In 
this article we discussed and evaluated these two terms implementation in Izmir economical region. 
 

1. LITERATURE REVIEW 
 
In this study, correlation between entrepreneurship/ clustering in trade communication and culture was framed 
according to the referred literature below. 
 
1.1 The Term Of Articulation 
 
The concept of articulation is one of the most generative concepts in contemporary cultural studies. 
Theoretically, articulation can be understood as a way of characterizing a social formation without falling into 
the twin traps of reductionism and essentialism. Articulation suggests a methodological framework for 
understanding what a cultural study does. It provides strategies undertaking a cultural study a way of 
‘contextualizing’ the object of analysis(Slack,2005).  
 
According to Slack, articulation works at additional levels: at the levels of the epistemological, he political and 
the strategic. Epistemologically, articulation is a way of thinking the stuructures of what we know as a play of 
correspondences, non-correspondences and contradictions, as fragments in the constitution of what we take to 
be unities. Politically, articulation is a way of foregrounding the sturucture and play of power that entail in 
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relations of dominance and subordination. Strategically, articulation provides a mechanism for shaping 
intervention within a particular social formation, conjuncture or context. 
 

1.2. Cocoon Effect of Clustering 
 
Clusters as an economical instrument are imply cultural, communicational, political and strategical dimentions. 
Clusters can articulate shared sectoral clusters for collaboration. In the mean time new entrepreneurs can 
atriculate recent clusters.  
Theoretical roots of rising importance of clustering policiesoriginate from fordist to post-fordist 
manifacturingtechniques and incresent significance of globalisation and competitiveness. The chief point of 
rising clustering inclinations, their continuum in learning process and declining transaction costs whiich called 
positive externalities. Today, Marshall’s “industrial regions” notion, analyzing in “clustering” approach in the 
later 20.th century analysis. (Keskin ve Dulupçu,2010). From a different viewpoint, clusters can definable 
business-based networks. 
 
Networking has a significant impact on an organization’s long-term economic performance (Gleason, 2000). 
Organizations with strong performance-oriented cultures witnessed far better financial growth.Cultural traits 
such as risk taking, internal communications, and flexibility are some of the most important drivers of 
performance, and may havimpact individual performance as mentioned by Porter; 
 

“Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialised suppliers and 
service providers, firms in related industries, and associated institutions (for example universities, 
standards agencies, and trade associations) in particular fields that compete but also co-operate”.  
 

Synoptic to different definitions of clustering can get summarize in common features as (Keskin ve Dulupçu, 
2010); Networking, Competitiveness in Cooperation, Supply Chain, Proximity (Sectoral / regional / 
geographical condensation), Cooperation, Specialization. Particularly, networking, proximity and 
specialization have key position in definitions.Clusters networks comprise of regional suppliers, customers, 
competitors, universities and research centres and their correlation with each other As stated by Porter’s 
diamond model, four main factors like “company strategies and competitiveness”,“input conditions”, “demand 
conditions”“supply conditions” and relevant and supportive institutions interact with each other, regional and 
central government and their policies are positioning as supportive elements (Has,2013). 
 
Cluster development raises many questions about the relationships between policy, enterpreneurial behaviour 
and economic performance which go beyond the importance of local development interinstitutional forms of 
networking and how these can be appraised in economic development terms (Raines,2002). Each member of 
the cluster effect each other to reveal of the organizational culture and strategical status in their sectors. If we 
look through organizational culture’s ingredients in terms of clustering there is a scheme as below mentioned 
will summarize the general business climate and cultural transformation via cluster policies.In the 
followingfigure, critisizm oriented to clustering about ignorance innovation is taken into consideration. In 
figure 1, Porter’s diamond modelling indicators combined with effects of clustering. Thus, inovation and new 
entrepreneurs positioning upto clusters organizational culture (Ozturk,2010). General business climate 
including sectoral differencies can transform in cluster to newlyshaping organizational culture of cluster’s 
itself. Each cluster act in unwritten cultural patterns to general business climate. 
 
In trade-based cultural trasnformation occurs due to vision equilisation in cluster’s bindings, shared action 
preferences and type of sectoral and professional knowledge.Trade based cultural transformationleads the rise 
ofSME’s national and international competitiveness as an invisible part of the iceberg. However, in today’s 
knowledge based economies, cultural transformation depends on creation and usage of knowledge.Criticism at 
knowledge creation of clusters focus on knowledge creation process. Main three hypothesis about knowledge 
creation in clusters are; a) knowledge creates by companies cooperation and mutual interaction, b) knowledge 
rises in clusters because of rising competitiveness, c) knowledge in clusters, generated by companies and 
peoples mobility and socialization.  
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DIAMOND MODELLING: 
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Reaching competitive clusters in local developmentis necessary for that the local development agencies as 
regulator in macro level, and the individuals which effected enterprises inmicro level without ignoring Porter’s 
diamond model. In this correlation, corporative public relations and communication strategies have accelerator 
effect on macro and micro level players in the World of commerce. The cluster-based firms, regardless of their 
employees’ quality, style and ingenuity, have to adapt to current economic system and macro economic 

strategies. If we accept strategy, structure and system concepts as enterprise’s solid elements, then it is safe to 
say these solid elements in fact operate within the flexible and variable circle of shared cultural and moral 
values.A cluster as an organization, includes some effects like expressing and/or transforming business climate 
in their region. These effects can be observable like positive or negative externalities.  
 
Defining in the terms of negative externalities, during their commersial activities, clusters face with an efficient 
communicational gap. Clusters as an organization, can prefer to be in a better position in regional, national and 
international level but they can be in confined position for new entrepreneurs. Although regional trade shapes 
by cultural impressions. 
 
Trade Culture is a tool to control and enhances the values. Physicial (logos, buildings, organizational charts 
etc.), behavioral (communication style, rewarding, team spirit, etc.), verbal (spoken language, addressing, 
slogans, etc.). (Magoulick,2013) Clusters are learning organizations which are in interaction with cultural 
variables. Each cluster has its own level of avoiding the unknown, its own way of perceiving the outer world, 
level of adoption of inequality, individualism / collectivism perception, the perception of status, gender and 
time perception. At this stage, being macro variables clusters’ perception of external factors (regional, national 
economy politics, international crises, maturity in internal / external borrowing, etc.) may cause differences 
which shape the cluster's public policies and strategic objectives. (Doğan,2007). As a result of demand 
conditions, structure, the strategy and the competitive situation, input conditions of a firm, which form the 
Porter's diamond model and pertinent and supportive industries the model functions, hence, the clustering 
process is established.Clusters will have more opportunities to improve their efficiency and effectiveness in 
direct proportion to competencies of the firms constituting them, vision and management models, sharing 
common vision, together with other cluster firms and systematic learning skills (Porter,2009). 

Figure_1: Cultural transformation 
loop in general business climate 
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Withinclusters development period some disadvantages may appears named as “cocoon effect of clustering”. 
Due to one of the internal effects’ precedence as “competitiveness in cooperation”, cluster may loose it’s 
elasticity against new ideas and entrepreners. If such a reaction occurs, a cluster may prefer to behave 
conservative. In that case knowledge production and sharing of explicit and tacit knowledge percentages may 
fall dramatically that conclude with the damage of networking abilities on trade.  
 
The structure of cocoon is a close system. Clusters may act like a close system if shared regional and sectoral 
devepoment strategies are not exist.  In this circumtances we cannot inject and new entrepreneurs for 
development of enterpreneur and cluster itself. However this development may seems like an articulation to 
recent cluster cocoon.If “cocoon effect” appears in cluster’s behavior, sectoral and regional development 
process will be infuenced innovation and entrepreneurship’spositive effects on competitivenessin middle and 
long term but in negative externalities. Only if regional development agencies and universities can have 
efficient role during development process of a cluster, cocoon effect can be limited and eradicable. Otherwise 
cocoon process can be completed against knowledge and target sharing. As a result clusters can be devoid of 
new entrepreneurs' innovative and competitive dynamism. 
 
Figure_4: DNA of Competitiveness via Universities and Regional Development Agencies against Cocoon 
Effect of Clustering 

 
 
Provided that, Newcomb’s ABX modelling to trade communication in clusters is adapted, it will be visable for 
entrepreneurs and clusters interaction. 
 
1.2 Newcomb’s ABX Model  
 
The main purpose of ABX model is to introduce the role of communication in a social relationship (society) 
and to maintain social equilibrium within the social system. Newcomb does not include the message as a 
separate entity in his diagram, implying it only by use of directional arrows. Newcomb concentrates on the 
social purpose of communication, showing all communication as a means of sustaining relationships between 
people which called as an “ABX” model of communication.Newcomb took balance out of the head of one 
person and applied it to communication among people and relations within groups. Newcomb claimed that 
communication between people sought to establish symmetrical orientations. Newcomb's A-B-X model has 
stimulated little research beyond the classic longitudinal study of the acquaintance process (Ellis,1976). The 
Newcomb’s model works in a triangular format or ABX system; 
 

A – Sender / B – Receiver / X – Matter of Concern 
 

Sender and Receiver may work in a same flow but the same time some factor like “X” may affect their flow of 
relationship.  “X” it may be third persons, issue, topic or policy.In articulation of new entrepreneurs to clusters 
example:Regional development agencies introduce a new policy to increase new entrepreneurs articulation to 
recent clusters for regional development. 
 

A-Clusters / B-New Entrepreneurs/ X-Policy or issues. 
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If both clusters and new entrepreneurs are satisfied with this policy’s benefit for their profit then the 
communication maintains its equilibrium status between them. Otherwise the flow of communication between 
“A” and “B” becomes trouble in the social system. If “A” or “B” is not ready to accept the policy then it will 
directly affect the social system and can’t maintain the equilibrium status. So Clusters”A” can convince new 
entrepreneurs “B” as much as possible. Otherwise they have to make some adjustments in the Policy “X” and 
convince them towards the policy. 
 
Sustainability communications requires a systematic approach in which all the communication activities are 
directed toward achieving increased understanding between the organization and its relevant stakeholders about 
the issues. New entrepreneurs must be positioned as a stakeholder for clusters.The interest which brings “A” 
and “B” together, lies in the emergence of an object-dependent relationship. The “X” object may be replaced 
by “ interest”, “encounter”, “product”, “brand” and profit. “X” must be coherent with regional 
development and competitive priorities that shared by companies and entrepreneurs. 
 
2. IZMIR’S CLUSTERING ID 
 
Clusters have increasingly become an important focus of economic development policy. With cluster initiatives 
having taken place or taking place in at least 39 countries, as well as at least 22 states of the United 
States(Linde, 2003). 
 
Turkey follows regional clustering policy in 26 regions under the coordination of Turkish Ministery of 
Development since  “Developing Clustering Policy Project” which was started in 2007, was financed by 
European Union. “Clustering Strategy Certificate” prepared by the project which was completed in 2009, is the 
first official document and a guide prepared in the field of the cluster. In this regard, it is a guideline document 
which can provide information to all partners. Under Secretariat of Foreign Trade has issued Turkey’s 
“clustering map”. This map has identified industries, related to each other in 32 sectors, clustered.  
 
Despite of the fact that many important studies about the concept of clustering have been applied in our 
country, the main tendency to the clustering approach is not in the desired level. Weak relationships between 
different businesses, public corporations and universities can be considered as the main reasons of that situation 
as well as the lack of financial support. Another key point of view in Turkey should be changing the attitudes 
and tendencies about family oriented business firms and corporations(IZKA,2012). 
 
In addition, family businesses in Turkey for co-operation and partnership approaches are also needed 
replacing.Research of clustering in Turkey (Gençyılmaz.2004), the Middle East Competitive Strategies Center 
was created in 1999 under the guidance of Porter was established with the support of the Turkish private sector 
and the CAT platform (the global arena of Turkey `s Economic Competitiveness Improvement Project - 
Competitive Advantage of Turkey(Sölvell, and others, 2003). 
It has been argued that cluster policy is an evolution or more properly, an amalgamation of separate trends in 
more traditional policies, especially those concerned with regional and business development. (Boekholt And 
Thuriaux, 1999). This amalgamation must be orientated with national and local culture. There is strong 
evidence to suggest that a cluster policy brings additional positive effect to existing SME policy in 
industrialised economies, but such effects have not been extensively researched in developing 
countries(Karaevand others:2007). 
 
3. IZMIR’S ENTREPRENEURSHIP ID 
 
The results of Izmir’s entrepreneurship climate’s status quois summarized as follow:  

 There are limited tools to establish entrepreneurship’s situation in Izmir.  
 There are efficient business people organizations in Izmir but there not active about mentoring new 

entrepreneurs. At the mean time networking between profesional business people and new 
entrepreneurs are inactive.  

 Angel Investors potencial is higher than expected depend on focus group meeting result reports. 
Infact there are communicational gaps between potantial angel investors and new entrepreneurs.  

 KOSGEB as a local authority, gives financial support for new entrepreneurs commonly. 
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 Entrpreneurship is a lesson at universities in Izmir. 
 Weak communicational and coopertive actional abilities between business leaders in Izmir is an 

obstacle aganist entrepreneurship. 
 
Performed ininterpretive analysis on Izmir Regional Development Agency’s Entrepreneurship and Clustering 
based reports -like Izmir’s Entrepreneurship Climate Analyze Focus Group report-articulation of new 
entrepreneurs to the local clusters doesn’t stated in any clause. 
 
 
 
SUGGESTİONS 
 
That is the fact that entrepreneurs and clusters are articulated to regional economics. However this two 
economical actors(clusters and entrepreneurs)have quite deficient articulation between each other. Carried out 
integration policies of regional development agencies, to go to articulation of new entrepreneurs to recent 
clusters, ; 
 

 Communication strategies must developed between business parties. 
 Changes in cultural climate of trade must be observed and measured periodically. 
 Cocoon effect of clustering must be detected and discontinue with innovation based new 

entrepreneurs collaborations before cocoon fully formed. 
 Universities and regional development agencies must collaborate for sectoral incubations matching 

with recent clusters. 
 Articulation of new entrepreneurship to recent clusters can be possible if only local development 

agencies and university’s collaboration. 
 Clusters and their incubations may get new entrepreneurs’ way shorter in national/ international 

business arena via universities. 
 Corporate communication strategies and their coherence with regional economical devepolment 

policies have highly substantial positioning in trade culture. 
 
As detected in analysis communication has a key role between entrepreneurs and clusters. However recent 
diversification and communication strategies are far from being efficient. 
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ABSTRACT 
 
The word ‘entrepreneur’ derives from French language and is used to describe individuals who ‘take on the 
risk’ between consumers and sellers or who ‘undertake’ a task, which simply means starting a new venture. 
Most entrepreneurs use their entrepreneurial skills to create an innovative way to satisfy both the economic and 
social needs of the society, and are likely related with making profit but this is not the significant way that 
humanity can benefit from their actions. An individual may also set up his/her own venture by also adding 
value to community in various methods, ie. helping individuals to progress their self-confidence while having 
monetary gain at the same time. 
 
This paper will analyze the concept of social entrepreneurship with a spatial analysis on the successful 
entrepreneurial venture of worldwide-known revolutionary Toms Shoes, found by a social entrepreneur. The 
study will focus on how the venture differentiates itself by the mission of the company and the entrepreneur in 
details. Forwardly, it will examine motivation of social entrepreneurship, the opportunity for TOMS shoes and 
the venturing process in terms of both theoretical and conceptual approaches. 
 
Keywords: Social entrepreneurship, entrepreneurial venture, entrepreneurial character, SWOT 
analysis. 
 
1.INTRODUCTION 
 
This paper will analyse the successful entrepreneurial venture of the revolutionary Toms Shoes, found by social 
entrepreneur Blake Mycoskie.The study will focus on how the venture differentiates itself by the mission of the 
company and the entrepreneur in details. Forwardly, it will examine motivation of social entrepreneurship, the 
opportunity for TOMS shoes and the venturing process in terms of both theoretical and conceptual approaches. 
 
2.THE ENTREPENEUR 
 
The word ‘entrepreneur’ derives from the French language and is used to describe individuals who ‘take on the 
risk’ between consumers and sellers or who ‘undertake’ a task, which simply means starting a new 
venture(Barringer&Ireland,2012,pp32). Blake has an entrepreneurial character supported adventurous spirit all 
the time. Before Toms, he started five businesses. He achieved in his first business, which was a door-to-door 
laundry service for students. He was happy to earn money meanwhile being in the class. After reaching EZ 
Laundry to four partners, Blake sold his share.More than business ventures, Blake teamed up with his sister to 
compete with the Amazing Race. He travelled the world and won the $1 million dollar grand 
prize(www.toms.com/blakes-bio). 
 
His trip to Argentina made a huge impact in his business life. Discovering area’s traditional shoes, this has 
transformed into a revolutionary product while addressing a social campaign generated by him. Many 
entrepreneurs describe him as "chief shoe giver", who's donated over one million pairs of shoes in less than a 
half decade. HisOne for One programme turned into a global movement. Blake made this shoe as the prototype 
of social issues by creating a lifestyle and culture of responsibility(Schwartz,2011). Blake named his company 
after hischaritable mission, "Shoes for a Better Tomorrow," which ultimately became "Tomorrow's Shoes," and 
finally "TOMS"(Mycoskie,2010). He travels all over the world in order to drop shoes in underprivileged parts 
in South Africa, Cambodia and elsewhere. Blake has also wrote a book named, "Start Something That Matters" 
for the purpose of sharing his experiences(Hubbard,2012).  
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2.1. Characteristics of the Entrepreneur 
 
Blake is an enthusiastic traveller, demonstrates his intelligence by never stopping to learn new things, in other 
words, he is a life-long learner. Personal characteristics requires to be associated with the entrepreneurial 
opportunity(Audretsch et al.,2000 in Bridge et al.,2009), and Blake has proved this by his passionate character 
about shaping young generation with a purpose of helping to make tomorrow better. He has showed courage 
throughout the One for One campaign for achieving his mission by being tenacious in spite of failure. His 
biggest dream is to see a future full of social-minded businesses and clients(Hubbard,2012). He has contributed 
to draw social awareness by focusing on making a unique product for the campaign and also by allowing 
clients to participate in shoe giving trips. All in all, Blake has been a tremendously inspirable social 
entrepreneur. 
 
3.WHEN AND HOW THE TOMS COMPANY STARTED?  
 
TOMS was founded in 2006 by Blake Mycoskie in his Argentina trip. Argentina influenced him about being 
without shoes. “On my visit I saw lots of kids with no shoes who were suffering from injuries to their 
feet”(Shambora,2010). When he saw poverty and bad health conditions,decided to setting up a business would 
be the best supportable way to help to make a better tomorrow with changing business models, without firstly 
thinking about financial issues.  Meanwhile, he acknowledged the traditional ‘alpargata shoes’, then prepared 
Argentine style simpleshoes.He served tothe U.S. market with a simply effective goal, “to show how together, 
we can create a better tomorrow by taking compassionate action today”(Mycoksie,2009). His best friend Alejo 
became his business partner in TOMS. With the help of warm atmosphere in TOMS, Blake felt more 
responsible for his mission and created new solutions to take corporate social responsibility to another level. 
 
4.SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
 
Entrepreneurs are likely related with making profit but this is not the significant way that humanity can benefit 
from their actions. According to Chellet al. (2001), an individual set up own venture because it offers 
motivation of different lifestyle and an option to achieve philanthropic mission way. 
 
Most of the entrepreneurs use their entrepreneurial skills to create an innovative way to satisfy both the 
economic and social needs of the society. Social entrepreneurship indicates the authoritative way to drive social 
change and the potential payment, with its transformational advantage over the society that sets many 
practitioners apart(Martin&Osberg,2007).  
 
Social entrepreneurs are accomplished as ‘change makers’ as they bring out ‘new combinations’ in these areas, 
such as in new services, new quality of services, new methods of production, new forms of organizations or 
new markets(Defourny&Nyssens,2010). This study focuses on new services, new markets and new forms of 
organizations established by Blake Mycoskie. 
 
4.1. Motivation for Social Entrepreneurship 
 
Apart from being creative and innovative, the entrepreneur needs to be motivated and be capable of motivating 
and encouraging others(Kirby, 2003, pp.160). Blake’s most admirable motivation was fundraising for social 
projects by making an impact on less financially privileged societies. According to Skinner(1971) and 
Vroom(1964), wants or needs motivate individuals. So, their missions turn out to be desires of entrepreneurs. 
Because of this, Blake finds storytelling as a marketing tool. He has believed that differentiating from other 
shoe companies with a social impact is the major point. He has always highlighted that he could make profit 
with passion and meaning of life simply lies together in TOMS company(www.imasocialentrepreneur.com). 
 
4.2. Why Shoes for “One for One Program”? 
 
According to Blake, shoes are necessary for protecting children’s health in order to takean education. Besides, 
in many undeveloped countries, children must walk long distances barefoot for getting water or medical 
help(www.toms.com/our-movement-why). Numerous children are at risks of infections, injuries and soil-
transmitted diseases. For example, in Argentina, there has been a threat of podoconiosis,which is a fungus, 



 

26 
 

destroys the lymphatic system by penetrating into the skin(Ha,2011).Wearing shoes is the only way to prevent 
this. Children cannot attend school barefoot because shoes are required as an essential part of their uniform. If 
they cannot wear any shoes, they couldn’t go to school. If they don't have education, they won't have the 
opportunity to be aware of their potential, also illustrated in Figure 1 (Ha,2011).Briefly, healthy and educated 
children are more tend to be active improving the future of local area. 
 
Figure 1: The philosophy of TOMS shoes 

 
Ref: Ha, 2011. 
 
4.3. How does ‘One for One’ Work? 
 
According to Toms Giving Report their mottois to ‘Give Sustainably.Give Responsibly’. Toms has a well-
prepared process with the help of Blake’s innovative ideas. First step is establishing partnerships. TOMS works 
to form shoe-giving partnerships with humanitarian organizations, which have long-term existence in countries 
they help. Second step is identifying countries or societies, who need shoes. By support ofpartners, they find 
communities who need help due to economic,health and educational facts. Importantly, they select areas where 
local businesses won’t have any negative effect. Final step is to satisfy children’s needs. TOMS family has 
learned that children grow out of shoes really fast. Responsibly, they don’t give and leave. They repeat doing it, 
by that they can learn more about the needs of the country while kids are growing.Children who get shoes also 
receive health and educational programs. So, Blake continues helping to improve that local area in many ways 
by serving community development programs(http://www.toms.com/how-we-give). 
 
5.IDENTIFYING THE OPPORTUNITY FOR THE VENTURE 
 
Entrepreneurs are assumed to have talents to see and seize upon opportunities, commitment required to follow 
them, and enthusiasm to bear the natural risks throughout the venture. Theoretically, it is believed that 
entrepreneurship defines the combination of a context in which an opportunity is situated, a set of 
characteristics is necessary to recognize and pursue this opportunity, and the creation of 
outcome(Martin&Osberg,2007). Recognising the opportunity requires thinking ‘outside the box’ to become a 
successful(Price&Allen,1998,pp26). Additionally, recognising people’s need plays an essential role on social 
entrepreneurship. The reason is entrepreneurs could develop innovative ways to do more than a philanthropic 
impact on societies. According to opportunity selection model, innovation related to social needs forms a high-
value opportunity, which differentiates itself from others by creating more than a brand(Rae, 2007, pp.254) 
 
6.VENTURING PROCESS 
 
6.1.SWOT Analysis 
 
Strengths: Social entrepreneurial business holdsa purpose. As it appears in the official TOMS website, “With 
every pair you purchase, TOMS will give a pair of new shoes to a child in need. One for One.”, it offers more 
than buying one pair of shoes.  It has also been a global brand and popular worldwide by teens. TOMS contains 
innovative and versatile product options by providing quality material, such as Haiti artist collections 
(www.toms.com). 
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Weaknesses: TOMSdoes not frequently use advertising or media exposure. Because of that, brand awareness 
cannot be achieved in more. Availability has been another issue problem, because the brand hasn’t got a retail 
shop under TOMS’ name. 
 
Opportunities: More people have rapidly been aware of social issues. By this way, clients seem to be active in 
the near future to achieve TOMS’ social purpose. Increasing rise in green marketing influences directly TOMS 
because of not using any media sources for advertisement. In addition, various types of product scale occurs 
large potential market. 
 
Threats: The most significant one is to having stiff competition with older brands with larger media exposure, 
caused because of lack of advertising. In addition, oversaturation of shoe market impacts the brand harmfully. 
So, TOMS requires taking steps to differentiate more in the market. 
 
6.2. Marketing Mix 4P 
 
Product:  Contains a simplistic and innovative design with providing individualism by special colours and 
patterns, such as classics, wedges, wedding styles or wrap boots. Also eyewear is available for both girls and 
boys with many colour and style options. 
 
Place: The company is headquartered in Venice, California. Firstly,the company began sales by phone orders 
and online shopping. Nowadays, it is available at most of the retail stores all over the world. 
 
Price: Minimum price of a TOMS shoe is $44. Special designs and creative patterns are available with a higher 
cost. Also, a boot option is available for men, women and children priced at $77.    
 
Promotion: No advertisements for the TOMS shoes existed in the media. Blake Mycoskie stated that “Every 
person who wears our shoes, becomes a marketer of our shoes.”. TOMS has gained a massive popularity 
through blogs and positive publicity from various magazines. Also, due to company’s mission of goodwill, 
media highlighted TOMS shoes frequently by telling the One for One program. 
 
6.3.Growth Strategies 
 
6.3.1.  Marketing Strategies 
 
TOMS’s most important aim was to create awareness of societal situations. This has been the possible way to 
expose a movement by building new lifestyle and increase sales. When the marketing aims and objectives are 
established, the entrepreneur can start to improve marketing strategies to achieve 
them(Hrisch&Peters,1998,pp273). Marketing strategies are categorised under four main areas. 
 
Online: TOMS.com is a well-organised website and directly draws consumers’ attentions to the appeared 
varieties of products. Commonly, new styles for the season would be the first thing that the customers see. 
 
According to macro analysis(PEST), online availability is significant in marketing because for TOMS. They 
cannot do discount on their products, because of serving One for One campaign. Therefore, innovative ways 
like discount coupons is ideal for TOMS to have for special customers. 
 
Social Media: TOMS has a strong reputation on social platforms, such as Facebook and Twitter. As a 
significant example, Facebook focuses on the social part of the brand and children associated with this. 
Purchasers are able to receive information about the process of the shoe donating to children in need in over 24 
countries(Budaj,2011). 
 
Blog: The TOMS blog is regularly updated with news about everything related to the brand and social issues 
updated by the TOMS headquarters. The blog contains information and pictures about the One for One shoe 
donations. This month, the blog highlights about sustainable water systems for Kenya, also going through a 
campaign for donation. Blake’s warm diary appears with a video about taking part in support. Moreover, 
“TOMS in the Press” section is made up of various articles from different sources. 
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6.3.2. Creative Strategy 
 
Social entrepreneurs use their talent to generate creative strategies due to having positive social 
changes(Trivedi&Stokols,2011). Blake formed a strategy to change TOMS clients’ points of view. The brand 
has aimed to recognise as more than a pair of shoes, not a social mission, it is a lifestyle. People purchase 
TOMs, in order to give that lifestyle by feeling both special with innovative designs and also, socially 
responsible. Consequently, creative strategy has transformed the brand into a lifestyle(TOMS Public Relations 
Plan). 
 
7.CONCLUSION 
 
“Toms is going a step further than most in blurring the difference between brand and charity; the brand doesn't 
exist outside the charitable work”–Wall Street Journal 
 
TOMS now passes and represents, in 44 countries, their motto ‘The way you shop can change the world’ and 
supports developing countries’ societies by works on education, health and community development programs. 
2,000,000 pairs of new shoes have already been distributed to children in need with the help of amazing clients. 
The TOMS family is incredibly proud of their impact to change thousands of children’s lives and inspire other 
companies by their magnificent story. Consequently,TOMS movement has a strong influence on other 
businesses to recognise facts to corporate social responsibility, philanthropic activities, social awareness and 
democratic values in all over the world. 
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ABSTRACT 
 
Microcredit has developed extremely rapidly since its beginning in the late 1970, however how much it 
affected the household’s business is a subject for debate. The aim of this paper is to clarify the effects of 
microcredit on microenterprises in Kyrgyzstan. Random sampling procedure was used to collect data from 307 
borrowers of microfinance institutions selected from Isyk-Kul region, Chuy region and Bishkek city. Multiple 
regression was used to determine the variables that affected microcredit income. Findings showed that 
microcredit has a limited positive impact on the income, which is only about 3 percent. Therefore, there is a 
need to give emphasis on providing financial literacy, decreasing the average interest rate and over-
indebtedness in order to promote sustainable microenterprise development. 
 
Keywords: Microcredit; Microfinance; Microenterprise Income; Kyrgyzstan 
 
JEL classifications: G21, G23, O16 
 
1. INTRODUCTION 
 
Nowadays, microcredit is a a rapidly growing financial institution. Starting with the social policy goals to 
reduce poverty and to promote economic growth by generating income for as many people as possible, 
microfinance institutions (MFIs) are becoming more and more profitable (Schicks,2010:1).  
 
Their growth parameters are outstanding, both in the number of entities and in the number of clients. By 
december 2010, 3.652 microcredit institutions in the world (http://www.mixmarket.org/mfi)  have reported 
reaching 205 million clients (Maes and Reed, 2012:3). 
 
Mirocredit has been thought of as a key factor in development of microenterprise.  However, a major problem 
with this kind of application is the impact of microcredit on microenterprises’ income. More recently, literature 
has emerged that offers contradictory findings about microcredit affection. The issue of impact of microcredit 
has received considerable critical attention. For example, Indian microenterprises are being ‘carpet bombed’ by 
loans leading to extreme overindebtedness. Exorbitant rates set by some MFIs drew the attention of Kyrgyz 
parliamentarians, too. National Bank of Kyrgyzstan closed down 100 microcredit institutions, whose annual 
interest rates reached about 200% - 300% (knews, 2013).  
 
Although extensive research has been carried out on the impact of microcredit in the world, there is а limited 
written work about to what extent microfinance services have impact on microenterprise income especially in 
Kyrgyzstan.  Does the use of microcredit have the same impact on the lives of male and female borrowers? Do 
the borrowers receive microcredit at adequate interest rate? Is microcredit the main cause for over-
indebtedness? These questions have nоt been thoroughly disclosed. Therefore, it is necessary to analyze the 
effect of microcredit on microenterprises’ income in Kyrgyzstan. Keeping in mind the importance of 
microcredit, this study was undertaken to focus on the impact of microcredit on microenterprise income, 
formulating the hypothesis as; Microcredit increases the income microenterprise, and women are more 
effective than men in the use of micro-credit. 
 
In order to obtain relevant information concerning our hypothesis, 307 borrowers were interviewed face-to-face 
for data collection through random sampling method. Firstly, to analyze the first hypothesis, multiple 
regression was used to determine the variables that affect microcredit income. Secondly, to test the hypothesis 
that women are more effective than men in the use of microcredit “t test” was used. First findings determine 
positive or negative impact on the microenterprise income. Second findings show the importance of lending to 
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women. Is there a difference on how alternate genders use microcredit? Does it support the theory of Yunus, 
which describes the advantage of loaning to the women in this way - women spent their loans to improve the 
living standards of their entire family, starting with their children first, then their houses, and then other 
necessities? Men, however, tend to use loans on themselves first, and then give what remained to their wives 
and children (Scott, 2006:281). 
 
The next sections below describe the Literature Review, Development of microcredit in Kyrgyzstan, Survey 
Methods, Research Findings and finally Conclusion. 
 
2.LITERATURE REVIEW 
 
Studies on micro-finance have been conducted in different countries all over the world. The findings from 
these studies are useful to new researches on microfinance. One of the studies that have a significant 
contribution is the work of Mosley (2001).  He assessed the impact of microfinance on income of low income 
people, and observed small sample surveys of four microfinance institutions. All the institutions demonstrated 
that microcredit had a positive impact on income and asset levels. 
 
Microcredit is not a panacea that converts the poor into the non-poor. Rather, it can be a platform that raises the 
likelihood of success of the strategies to escape from poverty that poor households pursue (Matin and others, 
2002:291). 
 
Many studies have shown that microcredit helps to reduce poverty. Khandler (2003:285) said that microcredit 
reduces poverty among poor borrowers and it raises per capita household consumption. Zubair (2004) and 
Goldberg (2005) found that microcredit reduces vulnerability. Ebimobowei and others (2012; 53) concluded 
that microcredit alone cannot increase the income of microenterprise in any given society unless the 
government provides basic infrastructural facilities such as good transportation system and constant power 
supply. Robinson (2001), Kohn and Jainzik (2006) stated that commercialization of microfinance can lead to 
sustainability and development, rather than subsidizing lending programs.  However, some other scholars such 
as Srinivasan (2010), Bateman (2010) and Fernando (2006) have stated that there is no impact of microfinance.  
 
Microcredit has important effects on business outcomes and composition of the household expenditures. 
Moreover, these effects differ from one household to another. Borrowers succeed in affecting household 
expenditure and establishing their own businesses. It does not directly affect education, health, or womens’ 
empowerment; however, long term effects can be observed (at least after 15-18 months) when the investment 
impacts have translated into total expenditure in order to get education and health (Banarjee, A and others, 
2009:20-21). 
 
Wright (1999) states that an increase in income after using the microcredit is a measure of the impact of 
microfinance on poverty. There is a significant difference between increasing income and reducing poverty. 
The income of the poor depends on what the poor do with this money. 
 
Bashir et al. (2010) made another work about the impact of microfinance on poverty in Pakistan, where they 
tried to check the indirect impact of microcredit on the poverty in an indirect way using multiple regression 
model in two phases. The result suggested rejecting the null hypothesis, and accepting the alternative 
hypothesis that microcredit significantly helps to increase the incomes and reduces the poverty. 
 
Döşeyen (2007) asserts that micro credit has social and economic impact. He tried to analyze the succes of 
Turkey Grameen Microcredit Project, and measured the qualitative and quantative social domain and access to 
facilities of the first Grammen type microcredit program. 
 
Asemelash (2003) found that microfinance has positive impact on the life of the microenterprise as compared 
to those who do not get access to microcredit. He also showed that it improves income, asset building, access to 
scholls and medical facilities. 
 
Rajendran and Raja (2010) assert that there are positive relationship between microfinance and sustainable 
development of the nation.  
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Imai, Arun and Annim (2010),  said that  loans for  productive  purposes were more important for poverty 
reduction. 
 
Studies on microfinance in Kyrgyzstan were carried out by Seyitbekov (2007), Djuraev (2008), Jeenbaeva 
(2008) and Temirbekova (2012). Seyitbekov (2007) shows the social impact of microfinance system in 
Kyrgyzstan. Djuraev (2008) examines in his work the role of microcredit in generating entrepreneurial 
activities. Main purpose of the study, to determine the influence of micro-credit in job creation and 
development of private enterprise. Jeenbaeva explored the effectiveness of microcredit system. Temirbekova 
addresses the question: How can microcredit be used to increase the access of women to income-generating 
entrepreneurial activity in Kyrgyzstan. 

 
3.  DEVELOPMENT OF MICROCREDIT  IN KYRGYZSTAN 
 
Microcredit began to develop in Kyrgyzstan in 1994 with the help of World Bank - UNDP, Asian Development 
Bank and others. The first microcredit initiative was started in Kyrgyzstan  in 1995 by FINCA.  
 
In 2005 with the efforts of government agencies and international donors, the loan portfolio of non bank 
financial institutions amounted to 4 billion soms. The number of clients -116 thousand people. Due to the 
dynamic growth of the sector in 2005, the National Bank initiated the development of the Medium-Term 
Strategy for Microfinance Development in the Kyrgyz Republic for 2006 - 2010. Microcredit is becoming 
more common in the Kyrgyz market, complementing the traditional banking segment. In table 1, microcredit 
institutions’ loans are developing quickly than commercial banks’ loans. In 2010, the loan portfolio of 
microfinance sector exceeded 15 billion soms, and in 2011,  22 billion soms.  The main demand of the 
population was agricultural loans, trade and consumer loans. More than 80 percent of borrowers live in rural 
areas. There are 850 offices of MFIs in Kyrgyzstan, in which employed 7-8 thousand people. In 2012, 
according to the Association of Microfinance Institutions (AMFI), only 36 of its members have provided more 
than 500 million of tax revenue. In the third quarter of 2012, the MFI's loan portfolio has grown to 18 billion 
soms. Year by year the number of borrowers increased. For example, in 2010, 7.1% of the overall population in 
Kyrgyzstan received a loan from MFI and in 2012,  the 8.5% of population received the services of microcredit 
institutions. 
 
Within few years the legal framework for microcredit was developed, including Laws “On credit unions” and 
“On microfinancial organizations”. MFIs can dictate their own sizes of loans and interest and commission rate. 
(Temirkulova,2012:21). 
 
The artificial interest rates can be below the market rate, this may drive MFI underground and reduce 
transparency or even push them out of the market. As a result, the price of loans will increase (Temirkulova, 
2012:28). 
 
Many legislators in developing countries often also face political or cultural pressure to keep interest rates low 
( Duval,2004;2).  Opposition leaders in Bangladesh, Cambodia, India, Pakistan, and Sri Lanka have  suggested 
that ceilings be introduced on interest rates to protect consumers from moneylenders (Fernando,2006;1). 
Unfortunately, in 40 developing countries interest rate cap was more harmful than protecting the most 
vulnerable people (Helms,2004:1). 
 
For example, in 2001 Nicaragua parliament introduced an interest rate ceiling, then portfolio growth fell from 
30% per year to less than 2%. In West Africa (UMOA), Central Bank and government ministries of Finance 
enforce an interest rate cap of 27% for microcredit institutions. As a result, some MFIs are withdrawing from 
poorer and increased their average loan size.  
 
The main reason of high microcredit interest rate is the cost of making small loan. The cost of making a small 
loan is higher in percentage terms than the costs of making a larger loan. For example, if it costs $25 of actual 
cost per loan, then a $10,000 loan would cost 0.25% whereas a $100 loan would cost 25%. On the other hand, 
the percentage cost of making microloans is even higher because clients generally have no credit history, no 
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collateral, are frequently illiterate, and often live in remote areas. It is expensive to go to these clients’ 
doorsteps and intensively monitor repayments (Goodwin-Groen, 2002;1). 
 
Determinants of interest rate are cost of funds- (average percentage  12-15%), operating or processing costs- 
(15-25% of average loan portfolio outstanding), cost of risk  or loan losses-(2%); net income-(6-8%). Total 
annual effective interest rate is about 35-50% (Wright and Alamgir,2004:5). 
 
Today, existing date shows that microcredit interest rates fall between 20 percent and 50 percent a year 
(data.mftransparency.org/data/countries/). 
 
In Kyrgyzstan commercial banks’ interest rates around 22-28% and MFIs interest rates are about 38-100%. At 
the same time, the share of MFIs in the market, whose interest rates are going through the roof at 43 percent 
per annum is less than 1 percent (Dudka,2012, and amfi.kg). The average annual interest rate for 2005-2011 
years is about 31-39 %.(see table 2)  
 

Table 2:   Annual Interest Rate  for 2005-2011 years  
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MFI 33.5 33.5 32.9 32.45 34.45 31.7 38.29 

Credit Union 26.8 25.9 25.8 27.99 29.55 28.4 28.99 

Source: M-Vector, issledovaniya mikrofinansovogo sektora KR,2010:6  
 
In table 3, despite the big number of registered MFIs in the Kyrgyzstan, 84,57 percent of the aggregate credit 
portfolio belongs to only seven institutions. About 90.04 percent of all clients belong to this 7 MFI. Net income 
of some microfinance institutions approached that of the banking sector, and, in some cases, even exceeded. 
Net profit of Mol-Bulak Finance in 2011 ranks first among MFIs, and third in banking sector. 
(http://banker.kg/reiting/) 
 
4. SURVEY METHODS 
 
MFIs  currently offer financial services to all 7 regions in Kyrgyzstan. Among the 7 regions, 2 regions (Chuy 
region, Isyk Kul region) and Bishkek city (where the number  of  borrowers is relatively higher compared to 
other regions and cities) were randomly selected for data collection through random sampling method. In this 
way 307 respondents were interviewed through face-to-face. All the respondents represented microenterprises. 
To get the representative sample was used Yamane taro (1967) formula. Formula: n=N/(1+N*e^2), Here; 
n=sample size; N=population size; e= level of precision; For e=7%, N= 231 232 (Isyk Kul region:86357, Chuy 
region:86603, Bishkek city:58272) (www.stat.kg). n=231 232/(1+231232*0.07^2)=304; Sample size taken in 
the study: 306. The questionnaire comprised questions about gender, age, education, number of family 
members and living standards, and questions related to microloan, microloan income, interest rate, over-
indebtedness, etc. 
 
The same context of questions was given to all interviewees. Questions were very specific with a fixed range of 
answers. Questionnaire had multiple-choice questions to select one or more of the alternatives, and 
dichotomous questions that had only two response alternatives, yes or no. Questionnaire had ‘Likert Scale’ 
(considered on 1-5 points scale) questions to measure the impact of microcredit on their microenterprise 
income.  
 
The collected data was analyzed using multiple regression model. The main reason for this analysis is to show 
the impact of microcredit on income in this area. Firstly to analyze the hypothesis that microcredit loan has 
impact on income of microenterprise was assessed using the following equation; 
 

Y= Bo+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+ε;  Where, 
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Y=Microcredit Income per month (in KGS soms); X1=Microcredit Loan (in KGS soms); X2=Development of 
operating business (dummy variables); X3=Borrowers, who rented accommodation (dummy variables); X4= 
No Difficulty in Paying Loan  (dummy variables); Bo=Intercept, B1, B2, B3, B4 and B5 are parameters of the 
model to be estimated, ε =disturbance term. 
 
To investigate the effect of microcredit on women and men, it is important to explore how they used the 
microcredit they received. Independent sample t-test showed is there exists a statistically significant difference 
between two given groups or not. Null hypothesis states that there is no difference between women and men in 
the use of micro-credit. And the alternate hypothesis states that there is a difference between women and men 
in the use of micro-credit. To test these statements independent sample t-test was applied with the help of 
SPSS. 
 
5.RESEARCH FINDINGS  
 
The distribution of respondents according to genders showed that there were more female 197(64.4 %) than 
male 109(35.6%).This finding indicates that females continue to dominate positions of responsibility in 
financial institutions as well as business enterprises as compared to men. This rate (64,4%) is slightly below 
percentage of women company establishers in developing countries (84%), but it is above the percentage of 
women company establishers in France (28.7% in 2002), in the European rates (respectively 39% and 30% in 
2004), in the East European (62%) and NorthAmerican (59%) rates. Many microfinance institutions target 
women primarily because they have higher repayment rates than men, their families get higher benefit from 
their extra income (Brana,2010;8).  
 
The age of respondents ranged between 20 and 63 years with a mean of about 41 years. 33.7% of the 
respondents were in the age group of 41 to 50 years; 28.8% of the respondents were in the age group of 31-40;  
15,4% of the respondents were in the age group of 51-60; 2.6% of the respondents were in the age group of 
above 60 and remaining 19.6% were 30 years and below. The majority of the respondents were between 31 and 
50 years.  
 
In order to investigate the effect of microcredit on microenterprise income, it is important to explore how 
respondent used the credit they received. 67% of the survey participants told that microcredit helped to increase 
productive capacity of their own business, create employment and income generating opportunities. 31% stated 
that there is no change in productive capacity of the own business. 
 
The distribution of respondents based on microcredit repayment. 22.5% of the participants faced problem in the 
repayment of microcredit. 77.5% of the participants said that there is no problem in the repayment of 
microcredit. Despite large incidences of repayment stress in Kyrgyzstan, only 0.7% of the clients in the mass 
default respondents reported that their economic lives had become worse after taking MFI loans.  According to 
National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic repayment level is 97.4% for 2010. and  94.9% for 
2012 (stat.kg). 
 
Maurer and Pytkowska showed that by taking microcredit,17% borrowers are over-indebted and 11% 
borrowers are at risk of becoming over-indebted in Bosnia and Herzegovina (Maurer and Pytkowska,2010). 
 
The distribution of respondents based on microcredit demand. There is excess demand for credit about 74.2 
percent.  74.2% of the respondents stated that they want to take again microcredit. 25.8% of those who refused 
to take microcredit. If the reasons of those who do not want to get the credit are analyzed, microcredit interest 
rates are high, it is difficult to repay, financial literacy, multiple borrowing and over-indebtedness, repayment 
stres, etc. 
 
In most places the increase in competition among MFIs has not only brought benefits such as better access and 
lower interest rates, but also introduced some problems which changed their behavior. Increasing the loan size 
without sufficient investigation of customer’s ability to repay, decreasing cost by lowering lending standards 
and giving parallel credit brings multiple borrowing, and puts the borrower at risk. From Credit Information 
Bureau it is not possible to obtain complete credit information on borrowers.  Only 70 companies of bank and 
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finance sector provide information on borrowers to Credit Information Bureau. However, there are 550 active 
financial institutions, which do not provide information to Credit Information Bureau.  
 

The results of regression analysis are presented in Table 4.  
 

Table 4: Coefficients of Regressions 
 

 Coefficient T Std. Error Prob.   
X1 0.03 0.00911858851836 3.3276052991 0.000 
X2 5912 2804.1159215 2.10864099575 0.035 
X3 -6426 3397.93321773 -1.8912310673 0.059 
X4 4992 2596.27760336 1.92294448585 0.055 

 
The coefficient of microcredit loan (X1) is 0.03 when other variables are kept constant or zero which indicates 
that if the amount of microcredit loan is increased by KGS som 1, than it will increase the income of loanees by 
about 0.03 or the income from microcredit loan is only 3%. There are many reasons why impact of microcredit 
on income is small (3%). One of the reason is the interest rate of microcredit is high and microloan was used 
for consumption not income generating business. 
 
The coefficient of borrowers who wish to develop their existing businesses (X2) is 5912. This dummy variable 
is significant because probability (0,035) is less than 0,10.  It means that a borrower who develops existing 
business is generating higher revenue than others. Because borrower uses microcredit for the expanding the 
existing business.  
 
The coefficient of borrowers, who rented accommodation (X3) is -6426. This dummy variable is significant 
because probability (0,059) is less than 0,10.  It means that borrower who rented accommodation are 
generating less income than those who live in own houses because every month they spend extra rent expense 
from their business income, which leads to a decrease in the investment money for their businesses. 
 
The coefficient of borrowers, who have no difficulties in paying loan  (X3) is 4992. This dummy variable is 
significant because probability (0,055) is less than 0,10.  It means that borrower who have no difficulties in 
paying loan are generating higher revenue than those borrowers who have difficulties in paying loans.  

 
The results of t test are presented in Table 5. 
 
 H0= There is no difference between women and men in the use of micro-credit. 
 H1= There is difference between women and men in the use of micro-credit. 
 
Independent  sample  t-test  is  used  to  compare  the  mean  score  of  any  continuous  variable of  two  
different  groups  of  people or  conditions. According to the results of T test, sig (2 tailed) part is important and 
this value is 0.04 is less than 0.05. For this, the null hypothesis is rejected, the alternative hypothesis is 
accepted. There is a significant difference between women and men in the use of microcredit. Therefore, in 
Kyrgyzstan women use the microcredit effectively than men. 
 
6. CONCLUSION 
 
Microcredit is one of the most significant current discussions as an antecedent for generating income and 
employment. The past decade has seen the rapid development of microcredit in low income countries; Bolivia, 
Combodia, Kenya, Mongolia, Nicaragua, Tanzania, Vietnam, and transition economies; Armenia, 
Bosnia&Herzegovina, Kyrgyzstan, Tajikistan (Di Bella,2011:3), however how much it helps to 
microenterprise’s business is a subject of debate. 
 
The purpose of this paper is firstly to analyze the impact of microcredit on microenterprise income in 
Kyrgyzstan, and secondly to investigate the effect of microcredit on women and men.  
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First finding of this study indicates that microcredit has a small positive impact on the income. Despite the 
significant achievements in the microcredit sector, the impact of microcredit loan on income is very small. 
Second finding of this study shows that the effect of microcredit on women and men. It is important to explore 
how they used the microcredit they received. The results of independent sample t-test showed that women use 
the microcredit more effectively than men in Kyrgyzstan. 
 
High interest rates of microcredit in Kyrgyzstan helped the microcredit sector grow fast, and enabled 528 654 
microenterprises (by 2012 year) to gain access to microcredit. However, there are low income households who 
cannot afford such loans because of their high cost. Only those who can generate a sufficiently high surplus of 
funds can afford.   
 
The better strategy to protect consumers from predatory lending is a requirement of mandatory disclosure on 
total loan costs; clearly defined complaint resolution procedures; consumer education to prevent abuse; and 
effective enforcement mechanisms.  
 
The study findings yielded the following policy implications in view of the impact of microcredit on 
microenterprise income.  
 
Firstly, the cost of currency convertion operations for MFIs is very expensive. The National Bank of 
Kyrgyzstan could have reviewed the law and allowed them to give loans in foreign currency, reducing the cost 
of operations and allowing them to give cheaper loans to clients. 
 
Secondly, Government should take responsibility for quality forecasting and planning for the agriculture sector 
because many clients of MFIs need to know which kind of crops to grow, who will buy their productions.  
 
In the third place, all MFIs should pay attention to the quality of credit specialist and improve their knowledge. 
Improving the physical, human infrustructure and financial literacy among borrowers will have a positive 
impact on the operating cost of microlenders. Use of new information and communication technology by MFIs, 
adult education and accounting, auditing will have a significant bearing on operating costs. Moreover, greater 
efficiency, scale, and competition can lead to lower interest rate.  
 
Finally, government should facilitate mechanisms facilitating fully information exchange in order to obtain 
complete credit information on borrowers.  
 

REFERENCES  
 
1. Armendariz B. and Morduch J., (2005), The Economics of Microfinance,  The MIT Press, 5 

Cambridge Center, Cambridge, MA 02142.  
2. Asmelash H., (2003). The İmpact of Microfinance in Ethiopia,Master Thesis, School of Graduate 

Studies, Addis Ababa University 
3. Banarjee  A and others,(2009). The miracle of microfinance?Evidence from a randomized 

evaluation, BREAD Working Paper No. 278, 1-30 
4. Bashir M.K., Amin  A. and Naeem M.K., (2010). Micro-Credit and Poverty Alleviation in Pakistan 

World Applied Sciences Journal 8 (11): 1381-1386 
5. Bateman M.,(2011).Microfinance as a development and poverty reduction policy: is it everything it is 

cracked up to be? Overseas Development Institute 
6. Bauer J.  And Meier T.,(2012). Competition in Microfinance. Over-Indebtedness, seminar 

microfinance and business, University of  Zurich 
7. Brana S.,(2008).Microcredit in France: does gender matter? The European Microcredit Research 

Award 2008-Fundacion Nantik  Lum 
8. Brana S.,(2010).Microcredit: an answer to the gender problem in funding?LAREFI Working Paper 

№2010-08,  
9. Di Bella, G.,(2011.) The impact of the global Financial Crisis on Microfinance and Policy 

Implications, International Monetary Fund Working Paper, WP/11/175  
10. Djuraev  N., (2008). Mikro Kredi Sistemi ve Kırgızistan, Yüksek Lisans Tezi, SBE, KTMÜ 



 

37 
 

11. Döşeyen  A.,(2007). Yoksullukla Mücadele Programlarından Mikrokredi ve Türkiye Diyarbakır 
Örneği Başarı Değerlendirmesi, Yüksek lisans tezi, SBE,İTÜ 

12. Dudka I., (2012).V Kyrgyzstane Kreditniy Portfel MFO, 24.kg 
13. Duval A.,(2004). Donor Brief 18, The Impact Of Interest Rate Ceılıngs On Mıcrofınance, Occational 

Paper, CGAP 
14. Ebimobowei A, Sophia J.M. and Wisdom S., (2012). An Analysis of Microfinance and Poverty 

Reduction in Bayelsa State of Nigeria, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and 
Management Review, Vol.1, No.7; 

15. Elizabeth L., Hashemi Syed M., Morduch J.(2003). Is Microfinance an Effective Strategy to Reach 
the MDGs?CGAP,No.24 

16. Fernando, N.A.,(2006). Understanding and Dealing with High Interest Rates on Microcredit: A Note 
to Policy Makers in the Asia and Pacific Region Asian Development Bank 

17. Goldberg, N.,(2005). Measuring the impact of microfinance: taking stock in what we know. 
USA:Grameen Foundation 

18. Goodwin-G. R.,(2002). Donor Brief 6, Making Sense of Microcredit Interest Rates,Occational Paper, 
CGAP 

19. Helms B. and Reille X.,(2004). İnterest Rate Ceilings and Microfinance: The Story So Far, 
Occasional Paper No. 9, CGAP 

20. Imai K. S., Arun T., Annim S. K., (2010).Microfinance and Household Poverty Reduction: New 
Evidence from India, World Development, Volume 38, Issue 12, December 2010, Pages 1760–1774 

21. Jeenbaeva B.J.,(2008).Problemi Razvitya Mikrofinansirovaniya I Mikrokreditovaniya v Perehodniy 
Period, Tsentr Ekonomicheskih isledovaniy NAN KR. 

22. Khandker R. S.,(2005). Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh, 
The World Bank Economic Review, Vol.19, No.2, 263-286 

23. Kohn D. and Jainzik M.,(2006). Sustainability in Microfinance — Visions and Versions for Exit by 
Development Finance Institutions  

24. Ledgerwood, J.,(1999). Microfinance Handbook, An institutional and finance perspective, The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank,Washington 

25. Maes J.P. and Reed L.R,(2012). State of The Microcredit Summit Campaign Report 2012, 1730 
Rhode Island Avenue, NW, Suite 400, Washington, DC 20036, ISBN # 978-0-9763704-7-5 

26. Matin and others,(2002). Finance for the poor: From microcredit to microfinancial services, Journal 
of International Development, J. Int. Dev. 14, 273–294 (2002), DOI: 10.1002/jid.874 

27. Mia M. and Ramage M.B., (2011).Overlapping and Information Systems in Microcredit: a 
Bangladesh perspective, The Open University, UK  

28. Mosley, P.,(2001).Microfinance and Poverty in Bolivia, Journal of Development Studies, 
Vol.37(4),101-132 

29. Rajendran K. and Raya R.P.,(2010). Impact of Micro Finance - An empirical Study on the. Attitude of 
SHG Leaders in Vellore District. (Tamil Nadu, India) Global Journal of Finance and Management, 
Volume 2, Number 1,pp. 59-68 

30. Robinson  M. S.,(2001). The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor, 
Washington,  D.C.:World Bank, New York: Open society Institute   

31. Sample B.,(2011). Moving 100 million Families Out of Severe Poverty: How can we do it?Global 
Microcredit Submit, Auxiliary Session Paper 14-17 November 2011-Valladolid, Spain 

32. Schicks J.,(2010). Microfinance and over-indebtedness: Understanding its drivers and challenging 
the common myths, CEB Working Paper 10/048  

33. Scott R., (2006).Book review: Banker to the poor: Micro Lending and the Battle against World 
Poverty, Review of radical Political Economics, ISSN: 04866134 Year: 2006 Volume: 38 Issue: 2 
Pages: 280-283  

34. Seyitbekov  T.,(2007). Mikro Finans’ın kırgızistan uygulaması ve sonuçları (Celalabad vilayeti 
Alabuka bölgesi),Yüksek Lisans Tezi, SBE, Sakarya Üniversitesi 

35. Sinha S.,(1998).Micro-Credit:Impact, Targetting and Sustainability, IDS Bulletin, Vol.29. No.4. 
36. Srinivasan N.,(2010). Microfinance India State of the Sector Report 2010, Sage Publications India 

Pvt Ltd 
37. Temirbekova N.,(2012). Microfinance in Kyrgyzstan: Facilitating Women’s Economic Empowerment, 

Master thesis, Central European University, Budapest, Hungary 



 

38 
 

38. Tsoy M. (2012).Iz makro v makro, Vecherniy Bishkek. 
http://www.vb.kg/paper/2012/03/06/181346_iz_mikro_v_makro.html 

39. Wrenn  E., (2005). Micro Finance literature review 
40. Wright, D. & Alamgir, D.( 2004). Microcredit Interest Rates in Bangladesh: Capping Versus 

Competition, Donor’s Local Consultative Group on Finance 
41. Wright, G. A.N.,(1999). The İmpact of Microfinance Services: Increasing Income or Reducing 

Poverty? Small Enterprise Development, Volume 10, Number 1, pp. 38-47(10) 
 

Appendix 
Table 1: The total microcredit institution loans in blue color (thousand soms for 2000-2011 years) and 
commercial bank loans in green color(thousand soms for 2007-2011 years) 
 

 
Source: www.stat.kg and autor’s calculations 
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Table 3: Rating  the Largest MFIs for 2011 in Kyrgyzstan  
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1 Microcredit 
company 
“Finca” 

3 136 170 21,63 122 263 26,37 956 046 129 308 3 4 

2 Financial 
Group 
Kompanion 

2 763 970 19.06 137 310 29,61 824 189 157 646 2 1 

3 Bai-
Tushum&Part
ners  

2 546 431 17.56 35 428 7,64 740 079 104 361 4 3 

4 Mol-Bulak 
Finance 2 509 586 17,31 105 125 22,67 1 344 378 271 735 1 2 

5 Microcredit 
company 
“Frontiers” 

707 929 4.88 78 0.02 290 842 39 348 5 5 

6 “Pervaya 
Microcredit 
Company” 

458 298 3.16 13 514 2.91 241 704 9 332 6 6 

7 “Microcredit 
company 
OKSUS” 

139 282 0.96 3 794 0.82 23 917 24 535 7 7 

 Total 12 261 665 84,57 417 512 90,04 3 076 758 736 264   
 Total for 

MFIs 14 498 674 100 463 691 100 6 583 943 1 137 30
8.96   

(Tazabek,2012 and Temirbekova, 2012:24) 
Table 5: Results of T test for Equality of Means 

 
 
 
 
 

 Levene's Test for Equality of 
Variances 

T-Test for Equality of Means 

 
F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances 
assumed ,725 ,395 2,064 304 ,040 

Equal variances 
not assumed   2,055 220 ,041 
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ABSTRACT:  
 
In relation with the developments in the global economy and increasing completion, the interest towards 
innovation is continuously increasing. The concept of innovation refers to both a process and a result. 
Innovation which contributes to economic growth towards increasing the productivity and competitive power is 
evaluated as factor which effects the direction of economic activities world wide. In the global market where 
competitiveness has greatly increased, being innovative became vital both for companies and the countries. An 
extensive literature review in relation with innovation resources and indicators is presented in this study, along 
with a comparison between Turkey and various European countries in terms of their innovation policies. 
 
Keywords:Innovation, competitiveness, European Union, Turkey. 
 
1. INTRODUCTION 
 
In EU and OECD literature, innovation is described as: “transforming an idea into a marketable product or 
service, a new or improved production or distribution method or a new method of society service”. Innovation 
also means the new or improved product, service or method at the end of this transformation process 
(TÜSİAD, 2003). 
 
Innovation has technologic and organizational dimensions. In the organization level, networking and 
cooperation between companies has become even more important from the competitive power point of view. 
Moreover, intrafirm organizational innovations can play a significant role towards increasing the competitive 
power through technological changes. 
 
Innovation is considered to be an important factor guiding the economic activities throughout the world by 
increasing the productivitiy and the competitive power, thus leading to economic growth. There are innovative 
ideas behind many developments that improves daily lives. The owners of these ideas have been the countries 
supporting the innovative activities, investing more in R&D activities and the productive research facilities, 
and establishing effective innovation systems. Such countries also have taken huge steps towards 
improvements in socio-economics dimension. 
 
2. INNOVATION: THEORETICALFRAMEWORK 
 
Being innovative has become a vital issue in a global market where the competitiveness has greatly increased. 
For this reason, innovation concept has been keeping its importance for over a half century and studied in many 
reseaches.  
 
From the economic perspective J. A. Schumpeter is known to be the first one to study innovation. He defines 
the innovation as “every outcome that stems from technologic developments and brings profit to the 
entrepreneur”(Schumpeter,1928).  
 
Fischer defines innovation as; new ways of thinking, finding new ways of doing things, trying out what is 
produced and using in economic and social activities about human (Fischer, 2001:210). 
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3. INNOVATION RESOURCES 
 
Becoming one of the developed countries in the new world where everything changes with a great speed has 
alot to do with information. Being able to produced information and transforming it to a value is only possible 
with innovation. Thus it is imporatant to understand innovation and take every step with this in mind. Although 
taking actions such as spending more in R&D activities, increasing the number of researches, providing the 
necessary infrastructure and auditing procedures, changing the educational system to encourage critical 
thinking, increasing the awareness in patent issues is required, probably the most important thing is preventing 
the brain drain and finding ways of utilizing them in optimum levels. 

 
Table 1: Resources of Innovation 

Customers, Competitors, and Sector 
-Customer of customer 
-Customer of alternative products 
-Focus groups 
-User panels 
-Customer surveys 
-Tracking professional users (Lead User) 
-Customer Follow up 
-Meetings with sector experts and focus groups 
-Market surveys  
-Participation in fairs 
-Membership in professional organizations 
-Participation in standard building committees 
Internal Resources 
-Using innovation strategy to detect the opportunities  
-Operational talent evaluation  
-Brainstorming with functional and cross-functional groups  
-Meetings with sales-marketing personnel and brainstorming  
-Collecting opinios of employees as customers  
-Company idea bank 

Government Organizations 
-Legal instructions 
-EU projects 
-R&D incentives 
-Contact with venture capital establishments 
-Contact with public-pricate R&D units  
 
Supply Chain 
-Supplier visits and meetings with product development 
/ engineering personnel  
-Partnership development projects with suppliers  
-Meetings with logistic and distribution companies  
-Reviewing the supply chain to detect the opportunities  
Academic and Sectoral Researches 
-Internet search 
-Following literature and publications 
-Analysis of competitors 
-Patent browsing 
-Following periodical sectorial publications  
-Contact with universities and academic personnel  

Source: http://www.devlerinbulusmasi.com/arge/sunum/Temsa.pdf 
 
4. A COMPARISON OF INNOVATION PERFORMANCES OF COUNTRIES 
 
In this section, the innovative performance of Turkey in terms of some fundamental innovation indicators are 
compared with European Countries as well some other developed countries such as Japan, USA, Russia, and 
China. The ranking of Turkey in the Global Competitiveness Index according to the Global Competitiveness 
Report is also provided in Table 2 and observations are presented.  

 
Table 2: The Global Competitiveness Index 2013-2014 

 Overall Index Innovation and 
Sophistication 

Factors 

 Overall Index Innovation and 
Sophistication 

Factors 
Country Rank Score Rank Score Country Rank Score Rank Score 

Switzerland 1 5.67 1 5.72 USA 5 5.48 6 5.43 
Finland 3 5.54 2 5.65 Japan 9 5.40 3 5.62 

Germany 4 5.51 4 5.59 China 29 4.84 34 4.10 
Sweden 6 5.48 5 5.46 Turkey 44 4.45 47 3.91 

Netherlands 8 5.42 7 5.36 Portugal 51 4.40 38 4.06 
UK 10 5.37 10 5.15 Russia 64 4.25 99 3.35 

Norway 11 5.33 16 5.07 Guinea 147 2.91 142 2.69 
Denmark 15 5.18 11 5.14 Chad 148 2.85 144 2.61 
Belgium 17 5.13 15 5.07      

Source: World Economic Forum © 2013, Global Competitiveness Index rankings and 
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2013-2014 comparisons (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf) 
 
Based on the comparison of main indicators of innovation such as R&D, patent and education activities, 
although Turkey has recorded considerable development in recent years, it still lags behind the developed 
countries.  
Switzerland is ranked first with a 5.67 score, Germany is fourth with 5.59, USA is fifth with 5.48, and Turkey 
is ranked 44th with 4.45. In overall, it is observed that the developed countries are placed in the upper ranks of 
the list while developing countries are ranked lower. Turkey has not been able to reach asgood performance in 
terms of quality of scientific research institutions, R&D expenditures, and university-industry cooperation 
indicators. 
 
Turkey falls by one position to 44th, following its significant improvement last year. The macroeconomic 
environment has deteriorated slightly, with a rising fiscal deficit and inflation nearing double digits, although 
the situation remains better than in many other European economies. (http://www3.wefo-
rum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf, pp.29). 
 
All of the innovation leaders are ranked quite high above the EU average in terms of collaborative publications 
of public-private sector which indicates the relationship between the scientific base and companies. In overall, 
the developed countries in EU are ranked high in terms of their ratio of R&D expenditures in GDP. In Figure 1, 
the trends of R&D expenditures of some EU countries for the periof of 1998-2008 can be observed. 
 

Figrue 1:R&D Expenditure as a Percentage of GDP  

 
Source: World Bank, “World Development Indicators, Science and Technology Data” 

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries 
 
Moreover, the technology leaders have also demonstrated a good performance in terms of commercialization of 
techonologic information and the patent/licence revenues obtained from abroad. The countries ranked high in 
terms of innovation indicators have various fields in their national research and innovation systems. Table 3 
exhibits the information pertaining to the distribution of R&D personnel into the sectors that habe employed 
them. Closely analyzed, it can be concluded from the table that most of the innovation leaders such as 
Germany, Finland, Denmark and Sweden has a quite well performance in terms of R&D personnel employed 
in business enterprises, as well as other innovation indicators. 
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Table 3: Total R&D personnel by sector of employment 
 

 

Total R&D personnel 
(FTE)- Business 
enterprise % 

Total R&D personnel 
(FTE) - Government 
% 

Total R&D personnel 
(FTE) - Higher 
education % 

Total R&D personnel 
(FTE) - Private non-
profit % 

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 
Belgium 62.731 52.78852 6.5421 7.99907 29.75025 38.23976 0.9766 0.97265 
China 52.139 75.24676 30.592 14.37149 17.26935 10.38176 ... ... 
Denmark 62.943 65.14168 15.011 2.59262 21.2639 31.74882 0.7826 0.51688 
Finland 55.859 57.18307 13.904 12.61933 29.38729 29.06254 0.8497 1.13506 
France 54.262 ... 16.303 ... 27.49934 ... 1.9358 ... 
Germany 64.466 61.32243 14.741 16.61927 20.79285 22.0583 ... ... 
Italy 42.647 50.33168 20.812 15.08182 36.54192 31.78899 ... 2.79751 
Japan 64.863 ... 6.6069 ... 25.40924 ... 3.1209 ... 
Netherlands 52.029 58.1059 13.828 10.26249 32.93945 31.63161 1.2036 - 
Norway ... 48.92359 ... 17.77561 ... 33.3008 ... ... 
Poland 23.549 22.91727 23.849 25.11972 52.5803 51.81304 - 0.14997 
Portugal 16.299 26.65822 27.121 6.20467 44.22537 56.65825 12.354 10.47886 
Russian 
Federation 62.433 52.39417 27.438 32.92977 9.88348 14.43678 0.2456 0.23916 
Sweden ... 69.78721 ... 4.31448 ... 25.56702 ... 0.33129 
Switzerland 69.217 ... 1.7118 ... 29.07144 ... ... ... 
Turkey 22.338 ... 15.069 ... ... ... ... ... 
UK 50.416 44.15199 10.286 5.34409 ... 48.59258 2.0017 1.91133 

Source: UNESCO Institute for Statistics (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/dimView.aspx) 
 
5. INNOVATIONINDICATORSandRECENT PERFORMANS OF TURKEY 
 
Among other indicators that measures the innovation and reflects on the innovation performances of the 
countries; World Bank-Databank, 2012; World Economic Forum-Global Competitiveness Report, 2011-2012; 
PRO European Commission-Innovation Union Scoreboard, 2011; INSEAD-Global Innovation Index, 2012 etc. 
can be listed. Employment in information-oriented sectors, Total Factor Productivity, R&D expenditures, 
patent applications, numbers of entrepreneur/researcher/technician, export of advanced technology, royalty and 
licence fees, industry value added, and innovation capacity are some of these indicators. 
 
Percentage of R&D expenditure in GDP for Japan, EU, and USA was 3.3, 1.7, and 2.6, respectively while it 
was 0.71 for Turkey back in 2005. A successful R&D requires continuous and long term effort and only the 
countries that have realized this sooner than the others managed to become technology manufacturers. Table 4 
presents the R&D expenditures along with numbers of personnel during the period of 2002-2012 to reflect on 
the efforts of Turkey for the last decade. As it can be observed, 0.53% of R&D in GDP at the beginning of this 
period has increased to 0.92% while number of personnel has doubled itself during the same period. Despite 
these positive changes, it can hardly be said that these efforts are enough for a country with greater potential 
and competitive situation. 
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Table 4: R&D Expenditure and Personnel of Turkey (2002-2012) 
  
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GERD / GDP 
(%) 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 0,84 0,86 0,92 

Total R&D 
Expenditure 
(1000TL) 

18432
88 

21970
90 

28975
16 

38354
41 

43998
80 

60911
78 

68930
48 

80874
52 

92675
89 

1115414
9 

130622
63 

 Labour costs 
(1000TL) 

76432
7 

96578
8 

11691
49 

17475
79 

20938
28 

29318
36 

32452
82 

40048
46 

47566
00 

5726332 689262
6 

Other current 
cost (1000TL) 

65460
5 

82797
0 

12563
84 

14698
26 

17212
88 

21266
56 

25383
12 

28450
22 

31948
45 

3688275 441268
4 

Instruments and 
equipments 
(1000TL) 

34267
5 

27184
4 

35995
0 

49248
9 

45945
1 

77685
8 

77688
2 

92265
6 

84794
3 

1301597 134908
1 

Land and 
buildings 
(1000TL) 

81680 13148
6 

11203
2 

12554
6 

12531
1 

25582
6 

33257
0 

31492
6 

46819
9 

437945 407870 

  
Business 
Enterprises 
(1000TL) 

52896
3 

51035
1 

70059
5 

12975
91 

16290
87 

25134
87 

30485
03 

32352
72 

39429
08 

4817272 589121
4 

Government 
(1000TL) 

12928
8 

22932
6 

23049
4 

44316
1 

51380
3 

64284
1 

82365
0 

10165
22 

10606
83 

1263503 143692
3 

Higher education 
sector (1000TL) 

11850
36 

14574
11 

19664
26 

20946
88 

22569
89 

29348
49 

30208
95 

38356
57 

42639
98 

5073373 573412
5 

  
R&D personnel 
(Headcount) 

79958 83281 86680 97355 10503
2 

11973
8 

12514
2 

13504
3 

14741
7 

164287 184301 

R&D personnel 
(FTE) 

28964 38308 39960 49252 54444 63377 67244 73521 81792 92801 105122 

R&D personnel 
(FTE) per ten 
thousand 
employed person 

13,6 18,1 20,4 24,5 26,7 30,6 31,7 34,6 36,2 38,5 42,4 

Source: Turkish Statistical Institute 
 
The ratio of education expenditures to GDP in Turkey for all education institutions (public and private) at all 
levels is 3.8% in 2002 according to OECD data. This rate is well below the OECD average of 6.1%. In fact, it 
is lowest rate of all OECD countries. The countries on the top of this list was Iceland, USA, Canada, Denmark, 
and South Korea with over 7%. However, increasing trend in this indicator after 2002, follows the same 
increasing pattern in innovation index which reflects a positive relationship. 
 
Table 5 lists the numbers of publications and faculty members in Turkey. The table indicates an increasing 
trend in all indicators. The increase in ratio shows an improvement not only in terms of number of faculty 
members but also their efficiency. 
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Table 5: Scientific Publications in Turkey 
 

Year Publications Faculty Members Ratio 
2010 27364 42124 0.65 
2009 25046 39458 0.63 
2008 22564 38317 0.59 
2007 18331 34076 0.54 
2006 16836 32073 0.52 

Source: Higher Education Council of Turkey 
 
According to the statistics of Turkish Patent Institution, most of the patent applications and registrations have 
foreign origins. Aside from this fact, there is an increasing trend in the number of local applications recently. 
Actions taken such as increasing awareness about the importance of pantent ownership in an information 
society, informing and educating people about the application process and methods have already started to 
bring Turkey to a better level. 

 
Table 6: Patent Registrations 

 

Yıl Yerli Yabancı Genel Genel 

  TPE PCT  EPC Toplam Artış  TPE PCT EPC Toplam Artış  Toplam Artış Oranı 

2001 41 17 0 58 152,17% 237 1814 0 2051 84,28% 2109 85,65% 

2002 44 28 1 73 25,86% 349 1351 11 1711 -16,58% 1784 -15,41% 

2003 74 18 1 93 27,40% 226 685 176 1087 -36,47% 1180 -33,86% 

2004 52 16 0 68 -26,88% 225 686 957 1868 71,85% 1936 64,07% 

2005 59 29 7 95 39,71% 210 525 2342 3077 64,72% 3172 63,84% 

2006 89 18 15 122 28,42% 142 410 3631 4183 35,94% 4305 35,72% 

2007 183 114 21 318 160,66% 130 202 4140 4472 6,91% 4790 11,27% 

2008 253 48 37 338 6,29% 96 154 4281 4531 1,32% 4869 1,65% 

2009 341 68 47 456 34,91% 93 149 4912 5154 13,75% 5610 15,22% 

2010 507 66 69 642 40,79% 83 110 4675 4868 -5,55% 5510 -1,78% 

2011 714 59 74 847 31,93% 56 67 5569 5692 16,93% 6539 18,68% 

2012 879 44 102 1025 21,02% 28 53 6710 6791 19,31% 7816 19,53% 
Source: Turkish Patent Institution 

 
Table 6 and 7 presents the distribution of patent registrations and applications respectively, during the period of 
2001-2012 according to the Turkish Patent Institution statistics. 2019 patent registration in 2001 has increased 
to 7816 in 2012. As it was stated earlier, the share of foreign registrations is quite high compared to the local 
counterpart. The same increasing trend and high share of foreigners can be observed in Table 7 for patent 
applications. 
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Table 7: Patent Applications 
 

Yıl Yerli Yabancı Genel Genel 

  TPE PCT EPC Toplam Artış  TPE PCT EPC Toplam Artış  Toplam Artış Oranı 

2001 298 39 0 337 21,66% 119 2756 2 2877 -8,84% 3214 -6,38% 

2002 387 27 0 414 22,85% 88 1335 37 1460 -49,25% 1874 -41,69% 

2003 454 35 1 490 18,36% 43 305 314 662 -54,66% 1152 -38,53% 

2004 633 49 3 685 39,80% 68 167 1342 1577 138,22% 2262 96,35% 

2005 895 33 7 935 36,50% 75 143 2308 2526 60,18% 3461 53,01% 

2006 979 93 18 1090 16,58% 71 89 3915 4075 61,32% 5165 49,23% 

2007 1747 60 31 1838 68,62% 71 139 4141 4351 6,77% 6189 19,83% 

2008 2159 69 40 2268 23,39% 68 107 4694 4869 11,91% 7137 15,32% 

2009 2473 74 41 2588 14,11% 69 105 4479 4653 -4,44% 7241 1,46% 

2010 3120 60 70 3250 25,58% 77 100 4916 5093 9,46% 8343 15,22% 

2011 3962 43 82 4087 25,75% 120 100 5934 6154 20,83% 10241 22,75% 

2012 4360 74 109 4543 11,16% 78 154 6824 7056 14,66% 11599 13,26% 
Source: Turkish Patent Institution 

 
Number of Full-Time Researchers have recorded a steep increase to reach 72.000 by 2011 (Figure 2). 
Additionally, private enterprises have been the source of 45.8% of total R&D initiatives during the same period 
and exceeded the public sector in this sense.  
 

Figure 2: Full-Time Researchers 2002-2011  
 

 
Source: TUBITAK, 2013 

 
Figure 3 presents the trends of R&D expenditures of Turkey as a percentage of GDP during the period of 2003-
2011. Reaching 0.84% with a 58% increase during that period meant 2nd fastest growth after China and 
nominal R&D expenditure also tripled to exceed 11 billion USD. 
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Figure 3:Breakdown of R&D Expenditures 
 

 
Source: TUBITAK, 2013 

 
6. EU-TURKEY COMPARISON FOR INNOVATION INCENTIVES  
 
During the discussions of Turkey joining the EU, various regulations are prepared by the government towards 
encouraging the innovation focusing more on SMEs which constitutes the backbone of the economy. Based on 
the innovations scores of Europe, it can be concluded that Turkey has catched a positive trend, while it was 
quite behind the other countries in 2004 innovation index (EU, 2003-2004; 1-5). 
 
With the ICT Policy Support Programme which is a part of Competitiveness and Inovation Programme (CIP) 
initiated to increase the competitiveness and innovation power in EU, it is aimed to support beneficial services 
to the public sector (EC CIP; 2010). 
 
EU has been using five-year Framework Programs since 1984 to increase scientific research and technological 
development capacity. Participation of the member states through VAT and other payments as a ratio of their 
GDPs builds up a fund for this purpose. The budget used for such programs has increased substantially over the 
years which shows the importance given by the Union to the scientific research and technological development 
in order to become the strongest economy of the world.  
 
One of the forthcoming issues in the integration of Turkey with EU is science and technology policies. Turkey 
has participated in EU technology programs such as EUREKA and COST and gained important benefits. 
 
The outlines of EU technology policies are determined by the Lisbon Strategy. This strategy which was 
accepted in 2000, can be called as future projection of EU. Setting 3% of GDP aside for R&D is determined as 
a goal within this strategy. 
 
There is no particular incentive model in EU. Various practices can be seen in member states. Incentives are 
provided from own resources oft he member states as well as from EU budget. Since the main attitute of EU 
towards incentives is protecting the free competition and free trade, it is still debated whether such incentives 
provided by the states should be in the form of financial supports of tax breaks. Both ways have advantages 
along with disadvantages but it is common to see the states using both together with changing portions.  
 
Turkey has participated in the 6th framework program in its journey of membership. This is important from the 
perspective of integrating Turkish science and technology policies with EU. 
 
It is possible to analyze the innovation policies of Turkey through the 2013-2017 Strategic Plan prepared by the 
Ministry of Science, Industry and Technology. According to this plan; Improving R&D and Innovation, 
University-Industry cooperation, using R&D human capital in universities and infrastructure by the private 
sector will be supported. The infrastructure of the Technology Development Zones which brings universities 
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and private enterprises together will be completed and they will be encouraged to specialize in primary fields. 
Technology Transfer Centres will be established to transfer the information produced as a result of R&D 
activities. Moreover, establishing private sector or NGOs that will offer consultation for choosing, transferring, 
and managing technology will be supported. Cooperation with EU members will be conducted towards 
transferring information and technology. 
 
7. CONCLUSIONS 
 
For the countries and companies, innovation plays a significant role to protect and improve the overall level of 
economy, increase the competitiveness, and cope with the dynamic global economy. 
 
It has an important role in producing information, creating new job opportunities, increasing production and 
productivity in the developing and developed countries. The governments need to pay attention to the 
econonomic trends and developments during their effort of designing new incentives and policies to encourage 
innovation. Many countries use innovation systems as a tool when preparing their development plan. Such 
countries that comprehend the imporatance of innovation system try to use innovation in the most efficient and 
productive way in the development processes. 
 
In the developed EU countries, high R&D rates in GDP can be easily observed. However, for the new countries 
of EU and Turkey, these rates are below the average. Consequently, a positive relationship can be concluded 
between the state of development and R&D expenditures. In countries such as England, France, Finland, 
Germany, and Denmark, the share of advanced technology export in the total export amount is also 
considerably high. 
 
Through utilization of science and technology policies, EU has aimed to increase its competitive power against 
USA and other power houses in Asia, such as Japan and South Korea. The level of success in reaching this goal 
is still being debated, however. On the other hand, Turkey has failed to develop science and technology 
policies until recently. National policies towards improving production of goods and services have not been 
discusses thoroughly in five-year development plans. Participation in the framework program during the 
process of full membership of EU has great effects in terms of technologic development goals. Being able to 
develop and science and technology policy that will enable integration between Turkey and EU will be 
increasing the competitive power of the country on the international platform as well. For this reason, the 
question of how Turkish science and technology system can benefit the most from the grants available in 
Europe, remains as an important issue. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Туризм начинает играть все более значительную роль в мировой экономике, в развитии экономики 
многих стран и по прогнозам Всемирной туристкой организации ежегодный прирост мирового туризма 
будет составлять 4-5%. Важное  место  в туристической индустрии занимает  современный 
гостиничный сектор Кыргызской Республики. В статье рассмотрены современное состояние 
гостиничной бизнеса республики существующие в этой области проблемы и некоторые пути их 
решения.  

 
В мировой экономике туризм  - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей. Доля  сферы 
туристической деятельности в валовом внутреннем продукте Кыргызстана также имеет с 
незначительным колебаниям тенденцию роста, хотя и незначительную. Так, если в 1996г. доля сферы 
туризма в ВВП республики составляла  1,9%, в 2000 г.- 2,9 %, 2005 г - 3,3% то в 2012 г - 4,7%.  
 
Важное  место  в туристической индустрии занимает  современный гостиничный сектор. По данным 
Всемирной туристической организации турист тратит на гостевые услуги около 30% от своего бюджета 
путешествия. Турист, приезжая в страну, обязательно остановится в гостинице и заплатит за эту услугу 
деньги. Гостиничное предприятие, а точнее, гостиничный номер становится на время пребывания туриста в 
стране временным домом, в котором он оказывается сразу же после приезда. И первые впечатления о стране 
будут складываться от увиденного впервые. И это, как правило, гостиница  - приём в гостинице, дизайн 
гостиницы и самого номера и отношение персонала. Поэтому очень важно уделить внимание развитию и 
совершенствованию гостиничной индустрии Кыргызской Республики. 
 
В последние годы в мировой гостиничной индустрии произошли существенные изменения, которые в 
корне изменили взгляд на гостиничное хозяйство, его место и роль в мировой экономике в целом. 
Активный интеграционный процесс привел к созданию более 300 гостиничных цепей, которые вышли 
на международный уровень. Сегодня они располагают более чем 50% долей мирового номерного 
фонда. 
 
Дальнейший рост специализации гостиничных предприятий связан с мировыми тенденциями в 
индустрии гостеприимства. Это создание не только международных цепей (когда гостиницы 
расположены более чем в одной стране), но и  национальных и локальных цепей (когда гостиницы 
расположены на территории одной страны или одного региона), которые способствуют созданию и 
продвижению нового гостиничного продукта, а также соблюдению высоких стандартов обслуживания 
и увеличению рыночной стоимости гостиничного бизнеса в стране. 
 
В то же время из-за некоторой обезличенности, стандартизированности обслуживания не все 
гостиничные предприятия способны удовлетворить все возрастающие и самые разнообразные 
потребности клиентов, что и создает условия для развития малых форм гостиничных предприятий, 
способных сохранить уникальные особенности архитектуры, менеджмента и перечня услуг. Такие 
гостиницы считаются прототипами гостиниц будущего века и являются основным инструментом 
рыночной политики государства. И это становится тенденций развития гостиничной индустрии в тех 
странах, где она делает первые шаги на пути становления.  
 
В Кыргызстане функционируют  свыше 15 разновидностей предприятий размещения, в т.ч 147 
гостиниц, 155 специализированных средств размещения в 2012 году. 
 
Как видно на рис. 1, с 2000 по 2012 г. произошло увеличение количества гостиниц в 1,5 раза и 
специализированных средств – в 2,3 раза. К примеру, в 2000 г. гостиниц насчитывалось 95, а к 2012 г. – 
147 единиц. 
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Специализированных средств размещения насчитывалось в 2000 г. 77, а в 2012 г. – 147 единиц. 
Несмотря на политические события, происходившие в республике, гостиничный сектор за 
десятилетний период пополнился специализированными средствами размещения, что показывает на 
увеличение спроса на гостиничном рынке Кыргызской Республики. Соответственно требуется 
ускорение развития гостиничной индустрии и значительные инвестиционные вложения.  
 

95

120 123 119

152 154 157
149 147

77

150

166
154

166
172

161 160
155

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Гостиницы Специализированные средства размещения

 
Рис. 1. Динамика коллективных средств размещения 

Кыргызской Республики 
Источник: Составлено  на основе данных  Нацстаткома КР. 
 
Гостиничный сектор республики характеризуется неравномерным размещением по ее территории (рис. 
2).  
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Рис. 2. Региональное размещение гостиниц Кыргызстана в 2012 г. 
 
Примечание: в числителе - государственные, в знаменателе - частные гостиницы. 
Источник: Туризм в Кыргызстане за 2012 г. [Текст]: статежегодник. – Б.: НСК КР. – С.35. 
 
За период 2000-2012 гг. увеличение гостиниц произошло практически во всех регионах республики. В 
2012 г. в г. Бишкеке функционировала 33 гостиница, в Джалал-Абадской области – 30, в г.Ош – 22, в 
Иссык-Кульской – 19, в Баткенской – 10, в Ошской области  – 2, самое малое количество – одна 
гостиница – в Таласской области. По формам собственности преобладают частные гостиницы. 
Соответственно уровень заполняемости выше в частных гостиницах, так как сервисное обслуживание и 
предложение дополнительных услуг здесь также выше, чем в государственных. 
 
При этом 80% гостиничных предприятий расположено в городской местности и только 20% – в 
сельской. Следовательно, необходимо создание во всех областях, особенно в сельской местности, 
туристических центров и реконструкция гостиниц, а также строительство комфортабельных гостиниц в 
виде современных караван - сараев на автодорогах по Великому Шелковому пути. 
 
Необходим также анализ взаимодействия туризма с экономикой региона, его социально-экономическим 
развитием. Так как на регионы оказывает влияние множество различных факторов (природных, 
экономических, социальных, экологических, политических и др.), то и уровни развития регионов могут 
быть неодинаковы. 
 
Как видно из рис. 3, в 2012 г. наибольшее число лиц воспользовалось услугами гостиниц в г. Бишкеке 
(103254 тыс. человек), за ним следуют г. Джалал-Абад (21 431 тыс. человек), г.Ош (29173 тыс. человек), 
Баткенская (12 583 тыс. человек) и далее – Чуйская (12502 тыс. человек), Иссык-Кульская (9231 тыс. 
человек), Нарынская (4682 тыс. человек) области. Самый низкий показатель в Таласской области (1435 
тыс. человек). 
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Рис. 3. Число обслуженных туристов регионами Кыргызстана 

в гостиницах в 2012 г. 
Источник: составлен по данным: Туризм в Кыргызстане за 2012 г.[Текст]: статежегодник. – Б.: НСК 
КР. – С.40; 2012 г. – С 47. 
 
Анализ современного состояния отечественной гостиничной индустрии показал, что большинство 
гостиниц Кыргызстана нуждается в реконструкции. Стратегия развития страны предусматривает 
реконструкцию гостиниц и доведение их до уровня международных стандартов. 
 
В ближайшей перспективе предстоит активное строительство гостиниц туристического профиля класса 
три звезды, которыми, как правило, пользуются туристы среднего уровня. Однако цены в 
кыргызстанских гостиницах этого класса явно завышены, а уровень сервиса совсем не соответствует 
ценам. К тому же пока в Кыргызстане отсутствует конкуренция гостиниц туристического профиля, 
управляемых международными гостиничными операторами. Интеграция гостиниц и других средств 
размещения в международные гостиничные цепи должна, на наш взгляд, задать определенный импульс 
развитию конкуренции на национальном гостиничном рынке, способствуя внедрению новых 
технологий в гостиничный сервис и повышению его качества. 
 
Решение комплекса проблем, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий 
гостиничной индустрии имеет большое социально-экономическое значение для развития туризма. Если 
прибывший в нашу страну турист не почувствует себя желанным гостем, то даже созданные самые 
прекрасные условия пребывания окажутся абсолютно бесполезными. Следовательно, одним из 
важнейших факторов развития туризма является привитие культурных ресурсов гостеприимства. 
«Ресурсы гостеприимства» включают такие понятия, как: учтивость, обходительность, дружелюбие, 
искренний интерес, желание обслуживать и прочие способы выражения теплоты и гостеприимства 
работниками туризма и местными жителями принимающего региона. 
 
Для улучшения деятельности предприятий гостиничной индустрии Кыргызстана необходимо: 
 

осуществлять систематический контроль над соблюдением гостиницами и другими средствами 
размещения национальных стандартов обслуживания клиентов качества предоставляемых услуг, 
отражать их результаты на официальных сайтах, также распространять на туристических выставках и 
ярмарках, как в Кыргызстане, так и за рубежом; 
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обеспечить потребителя достоверной информацией о том, что категория   средств размещения 
подтверждена системой классификации, одобренной распоряжением правительства, что повышает 
конкурентоспособность средств размещения; 

 
сохранить систему добровольной сертификации гостиничного бизнеса, что создаст условия для 

развития конкуренции между системами сертификации и исключит возможность бюрократической 
волокиты; 

 
разработать инвестиционную программу/проект, направленную на расширение мест 

организованного отдыха (отелей, пансионатов) туристов, ориентированных на различные категории 
туристов по уровню доходов и видам отдыха; 

 
создать специализированные объединения межотраслевого характера или возложить на 

Ассоциацию гостиничного и ресторанного бизнеса Кыргызстана решение сложных организационных и 
экономических проблем, возникающих на стыках самых различных отраслей экономики. 
 
Ряд проблем возникает также в связи с несовершенством законодательной базы, сложностью 
процедуры сертификации, неудовлетворительным состоянием материально-технической базы и 
инфраструктуры, неэффективной организацией труда, ограниченностью механизмов государственной и 
муниципальной поддержки, низким уровнем развития информационных технологий и коммуникаций, 
недостатками рекламной и маркетинговой деятельности (маркетингом должны заниматься все 
подразделения гостиницы, а не только отдел маркетинга) и др. 
 
Решение вышеуказанных проблем, стимулирование развития гостиничной индустрии позволят 
повысить конкурентоспособность этого сектора в республике.  
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ÖZET 
 
Gelişmekte olan tüm ülkelerin en önemli ekonomik sorunlarda birisi de kayıt dışı ekonomidir.Bu çalışmada 
kayıt dışı ekonomi teorik yapısı ,nedenleri ve etkileri incelenecektir.Ayrıca kayıt dışı ekonomi hesaplama 
yöntemleri açıklanacak ve geçiş ekonomilerinde ve kırgızistanda MIMIC ve elektrik tüketimi yöntemi ile 
hesaplanan  kayıt dışı ekonomi dışı ekonomi rakamları analiz edilecektir. 
 
Jel Kodları: O17 Kayıt Dışı Ekonomi, P25 Geçiş Ekonomileri 
 
ABSTRACT 
 
One of the most important problems in developing countries is the informal economy. In this study, the 
causes,theoretical structre and effects of informal economy will be examined. In addition to this, methods of 
calculating the informal economy will be explained and the informal economy stats that are calculated by 
MIMIC and power consumption in Kyrgyzstan and Transition economies will be analyized. 
 
JEL Codes: O17 Shadow Economy, P25 Transition Economies 
 
GİRİŞ 
 
Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarından birisi olan kayıt dışı ekonomi, nedenleri, sonuçları ve işleyişi 
bakımından karmaşık ve çok boyutludur. Bu sebeple, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması hem 
gelişmekte olan ülkeler için hem de gelişmesini tamamlamış ülkeler için çözüm getirilmesi gereken bir sorun 
olmaktadır.  
 
Ekonomik faaliyetlerin bir kısmının ölçülememesi ,hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli 
sorunlara yol açmaktadır. Her şeyden önce kayıt dışı ekonomi olgusuna, çalışmamız kapsamında baktığımızda, 
bu sorunların başında kayıt dışı ekonominin kayıtlı ve kayıt dışı kesim arasında oluşturduğu haksız rekabet 
gelmektedir. Şöyle ki; kayıtlı çalışan işletmeler yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalmakta, bu ise 
firmalar aleyhine üretim ve ticareti saptırıcı etkiler doğurmaktadır. Kayıt dışılığın daha çok görüldüğü küçük ve 
orta boy işletmeler vergi kaçakçılığı ile vergiden kurtulurken, kaçakçılık yapmayan kesim üzerinde ağır bir 
vergi yükü oluşmaktadır. Böylece kayıt dışı sektör, düşük maliyetle üretim yaptığı için kayıtlı sektör ile haksız 
şartlarda rekabet yapmaktadır. Bu durum ise zaman içinde kayıtlı sektörün ya piyasadan çekilmesine ya da 
kayıt dışı ekonomiye kaymasına neden olmaktadır. 
 
A.  KAYIT DIŞI EKONOMİNİN KAVRAMSAL BOYUTU 
 
Kayıt dışı ekonomi gerek ulusal gerekse uluslararası bir problem olarak son yıllarda üzerinde çok durulan ve 
tartışılan bir konudur. Kayıt dışı ekonomi olgusuna 1970’li yıllardan itibaren sadece iktisatçılar tarafından 
değil; aynı zamanda sosyologlar, antropologlar, siyasetçiler, hukukçular, muhasebeciler ve istatistikçiler 
tarafından da yoğun bir şekilde teorik ve ampirik ilgi duyulmuştur. Büyüklük, doğallık ve önem bakımından 
ekonomide gelir yaratan faaliyetler sıralandığında ortaya çıkan sonuç şunu göstermektedir ki, kayıt dışı 
ekonomi disiplinler arası bir kavramdır ve teorik olarak literatürde büyük bir yer kaplamaktadır (ÖZÇELİK, 
2005:27) 
 
Kayıt dışı ekonomi kavramı çok geniş bir kavram olup birçok kaynakta da farklı ifadelerle açıklanmaya 
çalışılmıştır, ayrıca kayıt dışı ekonomi kavramı yabancı kaynaklarda da yine bircok karşılık bulmuştur. 
Bunlardan bazıları;  
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- Black Economy (Kara Ekonomi) ,Paralel Economy (Paralel Ekonomi), Second Economy (İkinci Ekonomi), 
Shadow Economy (Golge Ekonomi), Hidden Economy ( Gizli Ekonomi ), Underground Economy ( Yeraltı 
Ekonomisi ), Informal Economy ( Gayri Resmi Ekonomi ), - Unrecorded Economy ( Kayıt dışı Ekonomi), 
Unreported Economy ( Beyan dışı Ekonomi ) ve Moonlight Economy ( Ayışığı Ekonomisi ) olarak sıralanabilir 
(Kaptangil, 2003:1).  
 
Bilimsel olarak kayıt dışı ekonomi, “resmi GSMH'yı tahmin etmek için kullanılan mevcut istatistiksel 
yöntemlerce ölçülemeyen ve bu sebeple resmi GSMH hesapları dışında kalan gelir yaratıcı ekonomik 
faaliyetler” şeklinde tanımlanabilir (Dinçer, 2007:16). Devletin bilgisi dışında gercekleşen ekonomik faaliyet, 
gelir yaratıcı ise kayıt dışı ekonomik faaliyettir. Bununla beraber, yasadışı kumarhane işleten kişi bu faaliyet 
dolayısıyla katma değer yarattığı için faaliyetin gizliliği kayıt dışı ekonomi içinde yer almasına sebep olur. 
Kısaca, bir faaliyetin katma değer yaratıcı özellikle olması kayıt dışı ekonomik faaliyet olarak nitelendirilmesi 
bakımından önemlidir. Kayıt dışı ekonomi; devletin koyduğu uyulması zorunlu kurallara uyulmamasıdır.  
 
Kayıt dışı ekonomi makro ekonomik bir kavram olup, devletin piyasa ekonomisine aşırı müdahalesi ve 
özellikle kayıt dışı vergilere başvurması sonucunda ekonomide yaratılan reel milli gelirin, siyasal iktidarında 
izniyle, milli gelir hesaplarında muhasebeleştirilemeyen diğer bir ifadeyle görülmeyen kısmıdır. Dolayısıyla bir 
ülkede kayıt dışı ekonomiden bahsedebilmek icin, (i) devletin piyasa ekonomisine aşırı müdahalesi soz konusu 
olmalı ve (ii) bu müdahale özellikle kayıt dışı vergilere yönelmeli, (iii) bu yüzden reel milli gelirin bir 
bölümünün kayıp bulunması gerekmekle birlikte, bu durumun ortaya çıkabilmesi, (iv) siyasal iktidarın bu 
sorunu tolere etmesine ihtiyaç gösterir. Böylece bir ekonomide kayıt dışı ekonomiden söz edebilmek için 
sayılan bu dört öğenin var olabilmesi gerekmektedir.  
 
1. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri 
 
Kayıtdışı ekonominin daraltılması ve kayıtlı ekonomi içindeki payının azaltılması icin öncelikle kayıtdışı 
faaliyete yol açan nedenlerin bilinmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kayıtdışı ekonominin tanımı 
konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen nedenleri konusunda az da olsa bir fakir birliği vardır. Kayıtdışı 
ekonominin ortaya çkmasında ve boyutlarının genişlemesinde rol oynayan faktörler, toplumun tüm kesimleri 
tarafından belirlenmektedir. Bu faktörlerin önem ve etkisi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.  
 
Günümüzde dünyanın hiçbir ülkesinde sıfırlanamayan, büyük boyutlara ulaşmış olan vergi kayıp ve 
kaçaklarının nedenleri arasında önemli görünenler şu şekilde sıralanabilir (Tosuner,1995:65):  
 
Mali ve ekonomik nedenler ( enflasyon, gelir dağılımı, vergi adaleti), hukuki nedenler ( yasaların basit ve 
açık olmaması, sık değişikliğe uğraması, vergi oranlarının yüksekliği, istisna ve muafiyetler, üniter yapıdaki 
bozulma, defter tutma hadleri), idari nedenler ( vergi idaresinin organik yapısı, teknik yapı, personel yapısı ve 
denetim mekanizması) , sosyal nedenler (vergi ahlakı, mükellef psikolojisi ve tarihsel nedenler) , siyasal 
nedenler ve baskı gruplarından kaynaklanan nedenler,   küreselleşme ve teknolojik gelişmelerdir. 
 
2.   Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri 
 
Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerinin yanında olumlu etkileride söz konusudur. 
 
2.1.Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Etkileri 
 
İstatistik anlamda kayıt dışılığın olumsuz etkilerini aşağıdaki şeklinde özetlenebilir. 
 
*Kayıt dışı ekonominin tanımından da anlaşılacağı üzere kayıt dışı ekonominin söz konusu olması durumunda 
ilk olarak GSMH rakamı gerceği yansıtmaz. Kayıt dışı ekonominin varlığı ile GSMH rakamının olması 
gerektiğinden daha düşük bir rakamı göstermesi ise en başta büyüme oranının doğru bir şekilde tespitine engel 
olur ve büyüme oranı gerçekte olduğundan daha küçük görünür. 
 
*Kayıt dışı ekonominin boyutlarının büyümesi kayıtlı ekonominin boyutlarının küçülmesi demektir. Böylece, 
devletin esas gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin eksik ödenmesi ya da ödenmemesi devletin gelir kaybına 
uğramasına ve bütçe açıklarına neden olmaktadır. Bu durumda devlet ihtiyaç duyduğu geliri ya borclanma ya 
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da emisyon yoluyla sağlamak zorunda kalmaktadır. Elbette  bu tür uygulamalar sosyal devlet anlayışını 
zedelemektedir (Arıkan, 1994:56). 
 
*Kişi başına milli gelir de kayıtlı GSMH’a bağlı olarak hesap edilir ve böylece gerçekte olduğundan daha 
düşük düzeyde hesaplanır. Doğru bir şekilde kişi başına GSMH tespiti için, kayıtlı (resmi) ve kayıtsız GSMH 
rakamlarının toplamı kullanılmadır.  Böylece ülkeler arası refah ya da gelişmişlik düzeyleri karşılaştırıldığında, 
o ülkenin diğer ülkeler arasındaki yeri doğru bir şekilde tespit edilebilir. 
 
*Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde çalışanlar işsiz olarak nitelendirilir. Çünkü resmi kayıtlarda görünmeyen 
ekonomik faaliyetlerde çalışanların kayıt altına alınması  mümkün değildir. Bu durumda işsizlik oranı gerçekte 
olduğundan daha yüksek olarak hesaplanır ve bu sektörde çalışan kişi sayısına bağlı olarak istihdam oranı ( 
istihdam edilen işgücü / toplam işgücü ) daha düşük çıkması olasıdır. 
 
*Kayıt dışı ekonominin söz konusu olduğu durumlarda, bazı mal ve hizmetler, kayıtlı ekonomiye göre, yasal 
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle, daha düşük maliyetle üretilir. Ayrıca, muamele vergileri de 
söz konusu olmadığından, daha düşük fiyatla mallar piyasada satılır. Böylece kayıt dışı ekonomi ile fiyatlar 
üzerinde aşağıya doğru bir baskı oluşur. Ancak bu fiyatlar resmi enflasyon oranına yansımadığından, açıklanan 
enflasyon oranı gerçekte olduğundan daha yüksek görünür. 
 
*İthalat, ihracat rakamlarında ve ödemeler dengesi hesaplarında da resmi kayıtlarda yer almayan kaçak mal 
giriş ve çıkışlarının büyüklüğüne bağlı olarak bozulmalar meydana gelebilir.  
 
*Artan kayıt dışı ekonomik faaliyetler verimlilik göstergelerini de etkileyecektir. Özellikle, verimlilik 
göstergesi olarak çıktı/kişi kriteri esas alınmışsa, yeraltı ekonomisinde gerçekleştirilen üretim ve çalışan kişi 
sayısı resmi kayıtlara dahil olmadığı için verimlilik göstergesinde önemli sapmalar görülebilir 
(Özsoylu,1996:47). 
 
*Kayıt dışı ekonomide ödemelerin daha çok nakit para kullanılarak gerçekleştiriliyor olması, fiyat istikrarının 
olmadığı durumlarda, kayıtlı ekonomi yanında kayıt dışı ekonomide de istikrarlı bir para birimi arayışına ve 
dolar ve euro gibi nispeten istikrarlı para birimlerinin ekonomide yaygın olarak kullanılmasına, yani 
“dolarizasyon”a yol açmaktadır (Tandırcıoğlu, 2002:18). 
 
*Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik sisteminin işleyini olumsuz yönde etkilemektedir. Prim ödenekleri 
toplanamamakta, sosyal güvenlik kuruluşları da finansman zorlukların etkisiyle görevlerini etkin olarak yerine 
getirememektedir. Kaynaklardan bir kısmının kayıt dışı ekonomiye kayması kaynak ve gelir dağılımını 
etkileyerek refah kaybına neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonomi söz konusu iken gelir dağılımındaki adalet, 
kayıt dışı ekonominin olmadığı duruma göre daha da bozulur.  Kayıt dışı faaliyetlerin artması, toplumun moral 
ve ahlaki değerlerinin bozulmasına ve anti sosyal davranışlarının yayılmasına sebep olmaktadır. Kayıt dışı 
ekonomi, kurumsallaşmış ve tamamen kayıtlı olarak çalışan işletmeler üzerinde olumsuz etkiler 
oluşturmaktadır. Sektörler arası rekabet şartları bozulmakta, haksız rekabetle karşılaşılmaktadır (Kazıcı, 
1993:27). 
 
2.2.  Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Etkileri 
 
Kayıt dışı ekonomi özellikle gelişmekte olan ekonomilerde büyük boyutlara ulaşmakta, olumsuz etkilerinin 
yanı sıra ekonomiye olumlu bazı katkılarda sağlamaktadır. Bu olumlu etkileri şu şekilde sıralanabilir; 
 
*Ekonomik büyümenin önündeki en önemli engellerden birisi tasarruf yetersizliğidir. Kayıt dışı çalışarak 
yaratılan gelirden, vergi ödemeyerek sağlanan fonlar tasarruf birikimine  yardımcı olmaktadır (Aydemir, 
1995:94). 
 
*Kayıt altında bulunan ekonominin yüksek maliyetler, kapasitenin eksik kullanımı ve kaynakların sınırlı 
olması gibi nedenlerle herkese iş yaratma imkanı yoktur. Kayıt dışı ekonomi, açıkta kalan bu işsiz kitlelere iş 
imkanı sağladığı için bir çok insanın geçim kaynağı olma özelliği taşır (Sarılı, 2002:44). 
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*Kayıt dışı ekonomide, kayıtlı ekonomideki gibi sigorta, vergi ve benzeri yüksek oranlı mali yükümlülükler 
olmadığından üretim maliyetleri dolayısıyla, satış fiyatı düşük gerçekleşecektir. Böylece kayıt dışı ekonomi, 
yurt içinde ve yurt dışında rekabet gücü kazanacaktır (Arıkan, 2006:57). 
 
*Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin diğer önemli bir etkisi, gelir dağılımına olumlu katkısı nedeniyle sosyal 
adaletin belli ölçüde kurulmasına yardımcı olmasıdır (Karagül, 1997:191). 
 
*Ekonomik istikrar, öncelikle fiyat istikrarının sağlanması ve ekonominin tam çalışma düzeyinde devamlı 
dengede bulunmasıyla ilgilidir. Kayıt dışı ekonomi, ekonominin istikrara kavuşmasında etkili olur.  
 
*Kayıt dışı ekonomik işlemlerle elde edilen fonlar bankacılık sistemi kanalı ve menkul kıymetler borsası 
yardımıyla kayıtlı ekonomiye kaynak sağlamaktadır.  
 
*Devlete ödenen vergiler yolsuzluklar, gereksiz tüketim vb. nedenlerle gereksiz yere kullanılabilir. Kayıt dışı 
ekonomi ile devlete verilmeyen vergiler ise, üretime, istihdama, yatırıma kaynak sağlar. 

 
B.  GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARI 
 
Bu bölümde kayıt dısı ekonominin gerek dünya ekonomisinde gerekse Orta Asya ülkelerinin ekonomisinde 
ulaştığı büyüklügü ele alınmaktadır.  
 
1.Kayıt Dışı Ekonomiyi Tahminlemeye Yönelik Kullanılan Yöntemler 
 
Kayıt dışı ekonominin doğası, doğrudan ölçülmesi konusunda zorluklar yarattığından araştırmacılar tarafından 
çeşitli tahmin yöntemleri geliştirilmiştir. Ölçme konusundaki zorluklar, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin gizli 
yürütülmesi ve cezai yaptırımlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Hesaplamalarda kullanılan yöntemler 
ülkelere göre farklılık arz etmekle beraber iki temel gurupta değerlendirilebilir. Bunlar doğrudan ve dolaylı 
ölçme yöntemlerdir. 
 
Tablo 1: Kayıt Dışı Ekonominin Hacmininin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Özeti 
 

Yöntemler Yaklaşım 

Doğrudan Yöntemler: 1- Anket Yöntemi 
2- Karma Yöntem 
3- Vergi Denetim ve İnceleme Yöntemi 

Dolaylı Yöntemler: 
 
 
 
Fiziksel Çıktı Yöntemi: 
 
 
 
 
 
Parasalcı Yöntemler: 

1- Farklı Yöntemlerle Hesaplanan GSMH 
Büyüklüklerinin Karşılaştırılması 
2- İstihdam Yaklaşımı 
 
3- Elektrik Tüketimi Yaklaşımı 
a- Basit Elektrik Tüketimi Yaklaşımı 
b- Değiştirilmiş Elektrik Tüketimi Yaklaşımı 
c- Karma Elektrik Tüketimi Yaklaşımı 
 
4-Basit Parasal Oran Yaklaşımı 
5-İşlem Hacmi Yaklaşımı 
6-Nakit Para Talebi Yaklaşımı 
7-MIMIC Model Yaklaşımı (Lisrel Tekniği) 

 
Kaynak: 1- Akbulak ve Tahtakılıç, 2003,32 2- Oyan, Oğuz; Türkiye  Ekonomisi, İmaj Yayıncılık, Ankara, 
1998, s.115 3- Özsoylu, Ahmet Fazıl; Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1996, s. 
25 
 
Yukarıdaki tabloda yer alan  yöntemlerden  sadece MIMIC modeli ile elektrik tüketimi yaklaşımlar ele 
alınacaktır.Bu yaklaşımlar ile yapılmış çalışmaların sonuçları analiz edilecektir. 
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1.1.Fiziksel Çıktı (Elektrik Tüketimi Yaklaşımı)Yöntemi 
 
Bu metod ilk olarak Lizzeri (1979); daha sonra Del Boca ve Francesco (1982), Alejadnro Portes (1996); 
Kaufmann ve Aleksander Kaliberda (1996); Johnson, Kaufmann ve Shleifer (1997) tarafından kullanılmıştır 
(Fredrich & Enste, 2000:77-114). Elektrik Tüketimi Metodu veya Kaufmann-Kaliberda Method olarak da 
adlandırılan bu yaklaşıma göre, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ölçmede dolaylı yöntemlerden olan 
elektrik tüketimi yaklaşımında, elektrik tüketiminin ekonomik faaliyetlerle bire bir ilişkili olduğu 
varsayılmakta; buna göre, elektrik tüketimi verilerine dayanılarak hesaplanan ekonomik faaliyetler ile 
gerçekleşen ekonomik faaliyetler arasındaki farkın kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin büyüklüğünü yansıttığı 
varsayılmaktadır (Us, 2004). Ekonomideki resmi ve resmi olmayan ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi için 
Kaufmann ve Kaliberda (1996), elektrik tüketiminin bu faaliyetlerin en iyi fiziksel göstergesi olduğunu kabul 
etmektedir (Fredrich & Enste, 2000:77-114). 
 
1.2.MIMIC Yaklaşımı 
 
Bu yaklaşımın en önemli özelliği, diğer yöntemlerden farklı olarak sadece tek bir faktör ile kayıt dışı 
ekonomiyi açıklamamakta ve kayıt dışı ekonominin etkilerinin gözlendiği para, işgücü ve üretim piyasalarının 
tümünden aynı anda faydalanmaktadır. Sonuçlarının istatistiksel testlere tabi tutulmasına da izin veren bu 
yöntem, özellikle vergi etiği ve bürokratik yapılanma ya da kurumsal kalite gibi değişkenlere ait olası veri 
eksiklerinin oluşması durumunda uygulaması güçleşmektedir. Ayrıca, değişken tanımlamaları ve 
değerlerindeki küçük bir değişmenin sonuçları değişmesine olanak tanıması anlamında da MIMIC yöntemi 
eleştirilmektedir (Savaşan, 2004:16).  
 
2.  Geçiş Ekonomiler ve Kırgızistan’da  Kayıtdışı  Ekonomi Analiz 
 
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve iki yıl sonrada Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile oluşan ülkelere iktisat 
literatürlerinde yaygın olarak geçiş ekonomileri denilmektedir. Geçiş ekonomileri açısından kayıtdışı ekonomi 
kavramı oldukça yenidir. Geçmişte sosyalist ekonomilerde kayıtdışı ekonomi kavramı bulunmaktaydı. Ancak, 
bunların boyutları, özel mülkiyet ve girişim konusundaki kısıtlamalar ile devletin cezalandırma 
mekanizmalarının yüksekliği nedeniyle küçük ve kapitalist ekonomilere kıyaslandığında farklı içeriklere 
sahiptir. Bağımsızlık sonrasında ise geçiş ekonomilerinde kayıtdışı faaliyetlerin hızla yayıldığı görülmektedir 
(Bal, 2004:68). 
 
Geçiş ekonomileri ya da daha önceden bilinen ismi ile ikinci dünya ekonomilerinde iki karşıt görüş 
bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilkine göre kayıtlı ekonominin büyümesi; mafya benzeri ekonomik faaliyetlerin 
negatif sosyal sermayesini ve geniş ölçekte bir vergi kaçınmasını vurgulayan kayıtdışı ekonomi tarafından 
engellenmektedir. Bu düşünce genel olarak Rusya ekonomisi için ileri sürülmektedir. Karşıt görüş ise, 
hükümetlerin göstermiş oldukları zayıf performans, girişimcileri kayıtdışı ekonomiye doğru itmektedir 
(Pippidi, Ionita & Denisa, 2000:72). 
 
Bir çok geçiş ekonomisi, geçiş sürecinde büyük boyutlarda kayıtdışı ekonomik sorun yaşamıştır. Bu kayıtdışı 
ekonomik faaliyetlerden bazıları suç sayılabilecek türden olduğu için kayıt altına alınamamıştır. Küçük 
üreticiler ve perakendeci sektöründe çalışanlar, faaliyetleri sonucunda yeterli kazanç sağlayamadıklarından 
dolayı kayıtlı sektöre girip vergi ödemeyi tercih etmemektedirler. Buna rağmen geçiş ekonomilerindeki bazı 
ekonomik faaliyetler ise; yarı kayıtlı durumdadırlar. Örneğin, firma kayıt altında olmasına rağmen burada 
çalışanlar kayıtdışında olabilmektedir. Bu firmalar uygun politika değişiklikleri sayesinde tamamen kayıtlı hale 
gelmişlerdir (Djankov, Lieberman, Mukherjee & Nenovatatiana, 2003:10). 
 
Geçiş ekonomileri açısından kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin en önemli boyutu bavul ticaretidir. Bavul ticareti; 
başlangıçta geçici bir durum olarak değerlendirilmekle ve teşvik edilmekle birlikte geçiş ekonomilerinin 
giderek artan ekonomik problemlerinden birisi olmuştur (Bal, 2004:73). 
 
Çeşitli ülkelerdeki kayıt dışı ekonomi büyüklüğü 1998 yılı için Fredrich Schneider tarafından hesaplanmıştır. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan toplam 76 ülkeyi kapsayan çalışmada, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü gelişmiş 
ülkelerde resmi GSMH'nın % 15'ine, gelişmekte olan ülkeler içinse resmi GSMH'nın yaklaşık üçte birine eşit 
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olduğu saptanmıştır. Schneider gelişmiş ülkeler için emisyon hacmi yaklaşımını kullanırken, gelişmekte olan 
ülkeler için “fiziki girdi yaklaşımı”nı kullanmıştır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde, resmi ekonomide de 
çoğunlukla nakit para kullanıldığından, emisyon hacmi yaklaşımı yanıltıcı sonuçlar verebilir. Ama Schneider 
fiziki girdi yaklaşımında, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü aşırı elektrik kullanımından hareketle tahmin 
etmeye çalışmıştır. Bunun için de ülkenin resmi GSMH değeriyle yine o ülkedeki elektrik tüketimini 
kıyaslamış ve elektrik tüketimindeki fazlalığı kayıt dışı ekonominin göstergesi olarak kabul etmiştir. 
Schneider'in bu çalışmasında incelemeye aldığı 76 ülke için toplam 9 trilyon dolar kayıt dışı değer tespit 
etmiştir. IMF'nin hesaplamalarına göre 1998 yılı için resmi global GSMH'nın 39 trilyon dolar olduğu 
düşünüldüğünde, bu 76 ülkede yaklaşık bir ABD ekonomisi büyüklüğünde kayıt dışılıktan 
bahsedilebilmektedir (Fredrich & Enste, 2000:77-114). 
 
Aşağıdaki Tablo 2, 1989-2002 yılları arasında geçiş ekonomilerindeki kayıtdışı sektörlere ilişkin yapılmış bazı 
çalışmalardan derlenen bulguları göstermektedir. Kayıtdışılığın en düşük olduğu ülkeler Çek Cumhuriyeti ve 
Slovakya’dır. Kayıtdışı ekonominin en yüksek gözlemlendiği ülkeler ise Azerbaycan ve Gürcistan’dır. Bu 
ülkelerde kayıtdışı ekonominin GSMH’ye oranı yarıdan fazladır. Estonya ve Litvanya gibi bazı reformcu 
ülkelerde bile kayıtdışı ekonomi hala GSMH’nin 1/3’ü kadardır. Kırgızistan’da ise 1990-1993 yılları arasında 
27,1 iken 2002 yılında 39,8’e yükselmiştir. 
 
Doğu bloğu ülkelerinde kayıtdışı ekonomi daha büyüktür. Yaygın olan görüşe göre, bu ülkelerde mal ve hizmet 
dağılımının önemli bir kısmı resmi GSMH tahminlerine girmez. Kayıtdışı ekonominin büyüklüğünün ve 
doğasının bilinmesi, geçiş döneminde çıktı dinamiklerinin yeniden tahmin edilmesini sağlar ve bu yöndeki 
politikaları kamu finansmanından, sosyal koruma yönüne kaydırır. Buna rağmen GSMH tahminlerine 
girmeyen sektörleri bilmek olanaksızdır. Bu yüzden geçerli bir tahmin yapmak çok kolay değildir (Alexeev & 
Pyle, 2003:42). 
 
Tablo 2: Geçiş Ülkeleri İçin Yapılmış Kayıtdışı Ekonomi Tahminleri Fiziksel Girdi (Elektrik Tüketimi) 
Yaklaşımı 
 

Ülkeler 1989-1990 1990-1993 1994 1995 1999 2002 

Azerbaycan 21,9 41,0 58,0 60,6 60,1 60,6 

Beyaz Rusya 15,4 31,7 18,9 19,3 47,1 48,1 
Estonya  19,9 35,9 25,1 11,8 39,1 - 
Gürcistan 24,9 50,8 63,5 62,6 66,1 67,3 
Kazakistan 17,0 29,8 34,1 34,3 42,2 43,2 
Kırgızistan - 27,1 - - 39,4 39,8 
Letonya 12,8 32,2 34,2 35,3 39,6 39,9 
Litvanya 11,3 38,1 28,7 21,6 29,4 30,3 
Moldova 18,1 - 39,7 35,7 44,1 45,1 
Rusya 14,7 36,9 40,3 41,6 45,1 46,1 
Ukrayna 16,3 37,5 45,7 48,9 51,2 52,2 
Özbekistan 11,4 23,3 9,5 6,5 33,4 34,1 
Bulgaristan 24,0 32,7 29,1 36,2 36,4 36,9 
Hırvatistan 22,8 39,0 - - 32,4 33,4 
Çek Cum. 6,1 28,7 17,6 11,3 18,4 19,1 
Macaristan 27,5 30,9 27,7 29,0 24,4 25,1 
Makedonya - 40,4 - - 45,1 - 
Polonya 17,7 31,8 15,2 12,6 27,4 27,6 
Romanya 18,0 29,0 17,4 19,1 33,4 34,4 
Slovakya 6,9 30,6 14,6 5,8 18,3 18,9 
Slovenya - 28,5 - - 26,7 27,1 
Sırbistan - - - - 34,5 - 
Ermenistan 31 108 80 74 45,3 - 
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Kaynak: 1. Bal (2004, s.76), 2. Schneider ve Enste (2000, s.101), 3. Alexeev ve Pyle (2003, s.158), 4. Djankov 
ve diğerleri (2003, s.64). 
 
Friedrich Schneider, Andreas Buehn ve Claudio E. Montenegro’nun yaptıkları son araştırmada 162 ülke için 
2000-2007 yıllar arasındaki kayıtdışı ekonominin boyutların hesaplamışlar. Bunlar son yıllarda yapılan 
çalışmalarda en sık kullanılan yöntemlerin birisi MIMIC model yaklaşımın kullanmışlar. MIMIC model kayıt 
dışı ekonominin ölçülmesi amacıyla kullanılan bir zaman serisi tahmin modelidir ve alternatiflerine göre bazı 
üstünlükleri vardır. MIMIC model yaklaşımı, çok sayıda sebep ve gösterge değişken kullanımına imkan 
sağlaması özelliğiyle çeşitli çalışmalarda yapılan analizlere de temel oluşturmaktadır (Kırcı, 2006:83). 
 
Aşağıdaki Tablo 3, Doğu Avrupa ve Orta Asya (çoğunlukla eski geçiş) ülkelerinde kayıtdışı ekonomilerin 
büyüklüğü ve GSMH içindeki oranı olarak gösterilir. Öncelikle bu Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde 
1999 yılında% 36.9 ve 2007 yılında% 32.6 'e düşmüştür.  
 
Tablo 3: Geçiş Ülkeleri İçin Yapılmış Kayıtdışı Ekonomi TahminleriMIMIC model yaklaşımı 
 

Kaynak: Friedrich Schneider, Andreas Buehn and Claudio E. Montenegro “Shadow Economies All over the 
World New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007”, Policy Research Working Paper, July 2010 
 

Kayıtdışı ekonominin en küçük boyutları üç ülkede, yani Slovak, Çek Cumhuriyetleri ve Macaristan 
ülkelerinde ortalama büyüklüğü 18.1% 1999-2007, 18.4% ve 24.4% yüzde ile rakamlarda. En yüksek kayıtdışı 
ekonomileri, 44.5% ile 49.7% ve 65.8% oranında, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan ülkelerinde gözlenmiş. 
Kırgızistan’da bu çalışmada ortalama olarak % 40 civarında gözükmektedir. Gerçektende Kırgızistan’da kayıt 
dışı ekonomi önemli bir sorun olarak gözükmektedir. 
 

Ülkeler 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Estonya - 32,7 32,4 32,0 31,4 31,1 30,5 29,8 29,5 

Gürcistan 68,3 67,3 67,2 67,2 65,9 65,5 65,1 63,6 62,1 

Kazakistan 43,8 43,2 42,5 42,0 41,1 40,6 39,8 38,9 38,4 

Kırgızistan 41,4 41,2 40,8 41,4 40,5 39,8 40,1 39,8 38,8 

Letonya 30,8 30,5 30,1 29,8 29,4 29,0 28,4 27,7 27,2 

Litvanya 33,8 33,7 33,3 32,8 32,0 31,7 31,0 30,4 29,7 

Moldova 45,6 45,1 44,1 44,5 44,6 44,0 43,4 44,3 - 

Rusya 47,0 46,1 45,3 44,5 43,6 43,0 42,4 41,7 40,6 

Ukrayna 52,7 52,2 51,4 50,8 49,7 48,8 47,8 47,3 46,8 

Bulgaristan 37,3 36,9 36,6 36,1 35,6 34,9 34,1 33,5 32,7 

Hırvatistan 33,8 33,4 33,2 32,6 32,1 31,7 31,3 30,8 30,4 

Çek Cum. 19,3 19,1 18,9 18,8 18,7 18,4 17,8 17,3 17,0 

Macaristan 25,4 25,1 24,8 24,5 24,4 24,1 24,0 23,7 23,7 

Makedonya 39,0 38,2 39,1 38,9 38,4 37,4 36,9 36,0 34,9 

Polonya 27,7 27,6 27,7 27,7 27,5 27,3 26,9 26,4 26,0 

Romanya 34,3 34,4 33,7 33,5 32,8 32,0 31,7 30,7 30,2 

Slovenya 23,7 27,1 26,7 26,6 26,4 26,2 25,8 25,3 24,7 
Slovakya 18,9 18,9 18,8 18,6 18,3 18,1 17,6 17,2 16,8 
Tacikistan 43,5 43,2 42,9 42,7 42,1 41,7 41,5 41,2 41,0 
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Geçiş ekonomi ülkelerde kayıtdışı faaliyet formlarının hızlı gelişiminin temel nedeni, reformunun erken 
dönemlerindeki derin bir ekonomik kriz oldu. Reform, herhangi bir büyük ölçekli yenilik gibi, tüm sistemin 
geleceği ile ilgili yüksek derecede belirsizlik getirdi. Ekonomide istikrarsızlığın, belirsizliğin temel 
nedenlerinden biri, enflasyon oldu. Yukarıda belirtildiği gibi, 1993 yılında tüketici fiyat endeksi 1466% oldu. 
Bu şartlar altında, tamamen para arzını azaltmayı amaçlayan sıkı para politikası kullanılması haklı idi. Ama bu 
da, takas, nakit ödemeler gibi yarı para ödeme sisteminin hızla gelişmesi para sıkıntısına yol açmıştır. Bunların 
hepsi kayıtdışı ekonominin standartlarına iyice uymakta, çünkü daha zor kontrol etmek ve muhasebe 
yapmaktaydı, işlemlerin parasal değerini düşürmekteydi, genel olarak işlem sayısını kısaltmaktaydı.  
 
Özelleştirme süreci düşük emlak fiyatları, bilgi kısıtlanması gibi mekanizmalarla, kayıtdışı işlemlerin 
gelişmesine katkıda bulunmuştur.  
 
Geçiş ekonomilerinde kayıtdışı sürecinin temelinde yasaları ve kanunları kırmanın yeni teknolojilerin ortaya 
çıkmasıydı. Onlar her şeyden önce küçük işletmeler tarafından nakit ödemelerle yapılan kayıt dışı işlemleri 
içerir. 
 
Bir ülkede kayıt dışı ekonominin varlığının ve büyüklüğünün önemi elbetteki yol açtığı olumsuz sonuçlar 
bakımından da değerlendirilmelidir. Ekonomideki kayıtdışılık, vergi sistemini olumsuz etkilemekte, vergi 
tabanının aşınmasına ve vergilendirilebilir kaynakların kontrol dışına çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda 
devletin vergi toplama gücü ve etkinliği de azaltmakta, vergide adalet ve eşitlik ilkesi, vergisini düzenli ödeyen 
kayıtlı kesim aleyhine bozulmaktadır.  
 
Kırgızistan'da son yıllarda işgücü göçü artmakta, işverenler, işçiler veya kendi hesabına çalışanlar özellikle 
vergi, sigorta primi vb. mali yükümlülüklerinden kaçınmak, bürokratik islemlerden kurtulmak üzere kayıt dısı 
ekonomik faaliyette bulunmakta ve elde ettikleri geliri kayıt dışında bırakmaktadırlar.  
 
Kayıt dışı ekonominin istatistiki anlamdaki olumsuz etkisi ise, ülkenin refah düzeyi, istihdam, cari açık, fiyatlar 
genel seviyesi ve gelir dağılımı konularındaki verilerin doğru saptanamaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum, verilerin eksik ve hatalı olarak oluşmasına ve bu veriler temel alınarak oluşturulacak sosyal ve 
ekonomik politikaların uygulamada başarısız olmasına veya istenmeyen sonuçlar doğurmasına neden 
olmaktadır. 
 
Kayıt dışı yapılan üretimler, belgesiz ve denetimsiz olduğundan standartlara uygun ve garantili olmamaktadır. 
Bu ürünleri tüketen tüketiciler de bu nedenle kayıtdışılıktan dolayı mağdur olmakta ve tüketicileri korumaya 
yönelik yasalardan ve satış sonrası hizmetlerden yararlanamamaktadır. 
 
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız olumsuz etkileri göz önüne alındığında, kayıt dışı ekonominin, artık salt 
vergisel nedenleri ilgilendiren bir konu olmaktan çıkarak, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren 
ulusal bir sorun haline geldiği rahatlıkla söylenebilir. 

 
SONUÇ 
 
Daha sağlıklı ve istikrarlı bir ekonomik sistemin oluşturulabilmesi için  düşünülen her türlü ekonomik ve 
sosyal politikaların uygulanması sırasında  ülkelerde karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi kayıt dışı 
ekonomi olgusudur. Gelişmişlik düzeyleri ve rejimleri farklı da olsa hemen her ülkede karşılaşılan kayıt dışı 
ekonomi, özellikle müdahale ve sınırlamaların yoğun olduğu ülkelerde daha büyük boyutta görülmektedir. 
 
Kayıt dışı ekonomik faaliyetler beyan dışı, enformel ve yasadışı ekonomik faaliyetler olarak üç grupta 
sınıflandırılabilir. Beyan dışı ekonomi; kurallara göre vergi idaresine beyan edilmesi gerektiği halde beyan 
edilmeyen veya eksik beyan edilen faaliyetler ve bunlar sonucu elde edilen gelirlerdir. Enformel ekonomi; 
yasalarda konulmuş resmi kurallarca ya tanımlanmamış ya da belirlenmiş olan kuralların dışında kalan 
ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır, emeklilerin çalışması ya da kendi ihtiyaçları için aile içi üretim gibi. 
Yasadışı ekonomi ise; yasalarla yasaklanmış faaliyetlerdir, silah veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi. 
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Kayıt dışı ekonominin tanım ve sınıflandırılması, nedenleri, olumlu ve olumsuz sonuçları, mücadeleye yönelik 
çözüm önerileri ve geçiş ekonomi ülkelerinde ekonomik performansına etkisinin incelendiği bu çalışma 
boyunca elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 
 
Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında; MG’in adaletsiz dağılımı, enflasyon, devletin düzenleyici işlemleri, 
işsizlik gibi ekonomik; vergi oranlarının yüksekliği, vergiye olan direnç, vergi ortamının belirsizliği gibi mali; 
nüfus artışı, iç-dış göçler, düzensiz kentleşme gibi sosyal; mükelleflerin devlet harcamalarına bakış açısı ve 
toplumsal baskı gibi psikolojik faktörler; çalışma hayatından kaynaklanan faktörler; teknolojik faktörler; 
hukuki ve siyasi faktörler rol oynamaktadır. 
 
Kayıt dışılık ekonomiyi sonuçta olumsuz etkilese de kimi zaman emniyet sübabı görevini üstlenmektedir. 
Özellikle gelişmekte olan ekonomik kurum ve altyapısı oturmamış ülkelerde kayıt dışılığın birçok artısı olduğu 
söylenebilir. Sermaye birikim sürecini hızlandırması, istihdam yaratma özelliği, gelir dağılımını düzenlemesi, 
kaynakları verimli alanlara kaydırarak ekonomide verimlilik ve etkinliği sağlaması, bu sektörde faaliyet 
gösteren firmalara rekabet gücü kazandırması, ekonomide subap işlevi görerek sosyal patlamaları engelleyici 
istikrar unsurları taşıması ve bu sebeplerle ekonomiye dinamizm vermesi gibi. 
 
Ancak tüm bu olumlu düzenleyici yönlerine rağmen kayıt dışı ekonomi gelişmemişliğin bir göstergesidir.  Kısa 
dönemde hissedilmese de ,uzun dönemde ekonomiyi tümden çıkmaza sokacak olumsuz istenmeyen bir 
unsurdur. Bu açıdan bakıldığında kayıt dışı ekonominin ekonomik ve mali düzen üzerinde büyüme oranı, vergi 
adaleti, kişi başına MG, yanıltıcı bir işsizlik oranı gibi olumsuz etkilerinin yanısıra ekonomi politikalarında 
meydana gelen sapmalar, sosyal güvenlik üzerindeki olumsuz etkisi, kaynak dağılımının bozulması şeklinde 
refah kaybı, kayıtlı ekonomi üzerindeki etkisi ve haksız rekabet şeklinde olumsuz etkileri sözkonusudur. 
 
Konuya çalışmamız kapsamında bakarsak; geçiş ekonomileri ülkelerinde kayıt dışı ekonomi kayıtlı kesimin 
üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta, sektörler arası rekabet şartları bozulmakta ve haksız rekabet ortaya 
çıkmaktadır. KOBİ’ler vergi kaçakçılığı ile vergiden kurtulurken, kayıtlı kesim üzerinde vergi yükü 
artmaktadır ve kayıtlı çalışan işletmeler yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Faaliyetlerini kayıt 
dışı yürütenler ise bu maliyetlere katlanmadıklarından, haksız rekabet avantajı elde etmektedirler. Bu durum ise 
ekonomideki rekabet yapısını bozmakta, sonuçta rekabetçi piyasanın etkin kaynak dağılımını gerçekleştirme 
fonksiyonu kaybedilmektedir. 
 
Kayıt dışı ekonominin boyutunun küçültülmesi sorununun ancak kayıt dışılığı ortaya çıkaran yada genişleten 
etmenlerin ortadan kaldırılması ile çözümlenebileceği unutulmamalıdır. Yılların birikimi olan ve ekonomik 
yaşantı içine yerleşen bazı alışkanlıkların bir anda ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bunun için hemen 
her alanda kökten değişiklikler yapılmalı ve alınılacak tedbirler uzun vadeli olmalıdır. Ne kadar önlem alınırsa 
alınsın mutlaka kayıt dışılık söz konusu olacaktır. Ancak mümkün olabilecek en alt seviyeye indirebilmek 
temel amaç olmalıdır. 
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ÖZET 
 
1980’lere kadar ithal ikameci anlayışa dayalı içsel kalkınma politikasının izlendiği Türkiye, bu yıllardan 
itibaren köklü bir politika değişikliğine gitmiştir. Bu doğrultuda ekonomi liberalleştirilerek dış ticarete ve 
rekabete açılmış, özelleştirme yoluyla devletin ekonomik üretimdeki ağırlığına son verilmiştir. Bu değişikliğin 
ekonomik hayattaki bir diğer yansıması da özel yatırım ve girişimlerin önündeki birçok engelin kaldırılması ve 
yatırım alanlarının çeşitliliğinin artırılması olmuştur. İzleyen yıllarda hükümetler, ekonomik büyümeyi 
sağlamak, özellikle istihdamı artırmak ve yoksulluğu azaltmak amacı doğrultusunda yatırım ve girişimciliği 
teşvik eden politikalar izlemişlerdir. Bu amaçla, bir yandan girişim ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, 
ekonomik ve bürokratik tedbirler alınmış, bir yandan da hem yerli hem de yabancı girişimcilere çeşitli teşvikler 
ve kolaylıklar sağlanmıştır. 
 
Bu çalışmada, Türkiye örneğinde girişimcilik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki eşbütünleşik regresyon 
modeli kullanılarak ampirik olarak incelenmektedir. Analiz sonuçları, Türkiye’de girişimcilik ile ekonomik 
büyüme arasında negatif bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, ekonomik büyüme, regresyon analizi, Türkiye. 
JEL kodu:  L26, O10 
 
ABSTRACT 
 
After following an import substitution based endogenous development policy until 1980s, Turkey witnessed a 
fundamental policy change. In this line, the economy was liberalized and opened to foreign trade and 
competition, and the public sector intensity in the economic production has been ended. Another reflection of 
this policy change on the economic life was abolishment of the barriers across private investment and 
enterprises and enhancement of the variety of investment areas. In the following years, in order to ensure 
economic growth, especially to raise employment and reduce poverty, governments adopted the policies which 
promote investment and entrepreneurship. To this end, judicial, economic and bureaucratic measures have been 
taken in order to adjust the investment and entrepreneurial environment while a variety of promotions and ease 
have been provided to native and foreign entrepreneurs. 
 
In this paper, the relationship between entrepreneurship and economic growth is empirically examined by using 
a cointegrated regression model. Results of the analyses show that there is a negative relationship  between 
entrepreneurship and economic growth in Turkey. 
 
Keywords: Entrepreneurship, economic growth, regression analysis, Turkey. 
 
1. GİRİŞ 
 
Girişimciliğin, yeni iş oluşumu yoluyla ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu fikri Schumpeter (1934) den 
beri savunulmaktadır. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tarafından hazırlanan bir rapora göre, bir 
bölgenin ekonomik performansı ve refahının yüzde 70’i bölgenin ne kadar girişimci olduğu ile ilişkilidir. 
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Bununla birlikte, girişimciliğin ekonomik büyümeyi hangi kanal ile etkilediği konusunda bir fikir birliği olduğu 
söylenemez. Teorik ve ampirik literatürde yeni iş oluşumundan verimlilik artışına, teknolojik ilerlemeden 
rekabet artışına kadar birçok farklı etkileşim biçimi öne sürülmektedir. Aslında, ülkelerin farklı 
karakteristiklerine göre bunlardan bir veya birkaçının geçerli olabileceği söylenebilir. Tartışmasız gerçek ise, 
tüm bu mecralar yoluyla girişimciliğin ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmesi için öncelikle serbest piyasa 
ekonomisi kurallarının geçerli olması gerektiğidir.  
 
1980’lere kadar ithal ikameci anlayışa dayalı içsel kalkınma politikasının izlendiği Türkiye, bu yıllardan 
itibaren köklü bir politika değişikliğine gitmiştir. Bu doğrultuda ekonomi liberalleştirilerek dış ticarete ve 
rekabete açılmış, özelleştirme yoluyla devletin ekonomik üretimdeki ağırlığına son verilmiştir. Bu değişikliğin 
ekonomik hayattaki bir diğer yansıması da özel yatırım ve girişimlerin önündeki birçok engelin kaldırılması ve 
yatırım alanlarının çeşitliliğinin artırılması olmuştur. İzleyen yıllarda hükümetler, ekonomik büyümeyi 
sağlamak, özellikle istihdamı artırmak ve yoksulluğu azaltmak amacı doğrultusunda yatırım ve girişimciliği 
teşvik eden politikalar izlemişlerdir. Bu amaçla, bir yandan girişim ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, 
ekonomik ve bürokratik tedbirler alınmış, bir yandan da hem yerli hem de yabancı girişimcilere çeşitli teşvikler 
ve kolaylıklar sağlanmıştır. 
Bu çalışmada, Türkiye örneğinde girişimcilik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki eşbütünleşik regresyon 
analizi kullanılarak üretim fonksiyonu yapısı içinde ampirik olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular 
Türkiye’de ekonomik büyüme ile girişimcilik arasında anlamlı ancak negatif yönlü bir ilişki olduğu 
şeklindedir. 
 
2. GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI VE ÖLÇÜLMESİ 
 
Türk Dil Kurumu girişimciyi; üretim amacıyla bir işe girişen, teşebbüs eden (müteşebbis), ticaret, sanayi vb. 
alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kişi şeklinde tanımlamaktadır. Girişimci kelimesi ilk olarak 18. 
yüzyılda Fransız iktisatçı R. Cantillon tarafından kullanılmıştır. Cantillon, girişimcinin ekonomi açısından 
önemine dikkat çekmiş ve girişimciyi “belirsiz bir fiyattan satmak üzere belirli bir fiyattan ürün alan ve risk 
üstlenen kişi” olarak tanımlamıştır. 
 
Girişimci, iktisat teorisinde temel üretim faktörleri olarak kabul edilen emek, sermaye ve toprağı bir araya 
getirerek üretimin gerçekleşmesine önayak olan unsur olarak kabul edilmektedir. İşletmenin faaliyetinde 
başarılı olabilmesi ve üretimin devam edebilmesi için girişimcinin mücadeleci olması, riskli durumlarla karşı 
karşıya kaldığında risk-getiri oranını iyi tahlil edebilmesi ve piyasalardaki belirsizlik durumlarında işletmeyi en 
iyi şekilde yönlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan, Schumpeterci bakış açısıyla ele 
alındığında, girişimcinin yeni ürünler oluşturma, yeni teknolojiler kullanma ve yeni pazarlara girme konusunda 
istekli ve yetenekli olmasının yanı sıra kendine güvenmesi de taşıması gereken temel özelliklerdendir (Gerni 
vd., 2013; 761). 
 
İnsanları girişimci olmaya iten sebepler açısından girişimcilik iki türe ayırılabilir; “Mecburi girişimcilik” 
(necessity entrepreneurship), insanların daha iyi bir seçenekleri olmadığından girişimci olmalarını, “fırsat 
girişimciliği” (opportunity entrepreneurship) ise piyasada fark ettikleri bir boşluğu doldurmak üzere girişimde 
bulunmalarını ifade etmektedir (Acs, 2006; 97). 
 
Bunun yanı sıra, bir “iç-girişimcilik” ten (intrapreneurship) de bahsedilebilir. İç-girişimcilik, şirket 
yöneticilerinin yeni bir yatırım veya farklı bir alanda yatırım kararı almalarını ifade etmektedir. 
 
Girişimciliğin tanımlanmasından daha büyük bir zorluk bir ülkedeki girişimcilik faaliyetlerinin ölçülmesi 
konusunda yaşanmaktadır. Girişimciliği doğrudan ölçmek zor olduğundan, özellikle ampirik analizlerde, 
girişimcilik çeşitli göstergelerle temsil edilmektedir. Bunlar arasında en çok kullanılanlar patent sayısı, yeni 
kurulan şirket sayısı ve kendi hesabına çalışan nüfus oranıdır. Bunların yanı sıra, son yıllarda GEM verilerinin 
de giderek yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bunda GEM verilerinin girişimciliğin daha hassas ve 
güvenilir bir ölçüsünü vermesinin yanında zaman içinde veri stokunun ve ülke sayısının artmasının da etkili 
olduğu söylenebilir. 
 
Küresel Girişimcilik İzleme (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) araştırma programı ulusal düzeyde 
girişimcilik faaliyetlerini değerlendiren üniversite ve bazı kurumlardan oluşan bir konsorsiyum faaliyeti olarak 
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1999’da 10 ülkeyi kapsayacak şekilde başlatılmıştır. Program aradan geçen zaman içinde hızla büyümüş ve 
2013 itibariyle dünya nüfusunun %75’ini oluşturan 75 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkedeki girişimcilik 
faaliyetlerinin gelişimi ve düzeyi hakında detaylı bilgi veren bir veri tabanına dönüşmüştür. 
 
GEM programı, her bir katılımcı ülkedeki girişimcilik faaliyetlerinin ulusal düzeyde yapılan 
değerlendirmelerinin uyumlulaştırılmasına dayanmaktadır. Örneklemler rassal olarak oluşturulmaktadır. Resmi 
istatistik programlarında girişimciliğin ölçülmesine yönelik unsurlarla ilgili veriler farklılık gösterdiğinden, 
GEM projesi bu konuda uluslararası düzeyde homojen ve karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesini mümkün 
kılmaktadır. 
 
3. GİRİŞİMCİLİK – EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 
 
Neoklasik büyüme teorisi teknolojik değişme ve girişimciliğin açıklanması konusunda herhangi bir görüş 
belirtmemektedir. Ölçek ekonomileri fabrika düzeyinde etkide bulunduklarından, geleneksel Solow modelinde 
ekonomik büyüme daha büyük fabrikalardaki sermaye yatırımına dayanmaktadır. Son dönem büyüme teorileri, 
ölçek ekonomileri yerine dışsallıkları ekonomik büyümenin motoru olarak görmektedirler. Dışsallıklar birey 
düzeyinde etkili olduklarından, girişimci ve onun yarattığı örgütler ekonomik büyüme açısından daha önemli 
olabilmektedir (Acs ve Armington, 2003). 
 
J. Schumpeter, girişimciyi daha ziyade yeniliklerin taşıyıcısı olarak ele alır ve girişimciliğin ekonomik 
büyümenin başlıca kaynaklarından biri olduğunu vurgular. Yenilikçi girişimci icatların izini sürerek, piyasaya 
hâkim olan firmalara kafa tutar ve mevcut teknolojilerin ve ürünlerin piyasadan kalkmasını sağlar. Bu yaratıcı 
imha süreci, Schumpeter Düzey I rejiminin en karakteristik özelliğidir. Diğer taraftan, büyük firmalar, 
yenilikten giderek artan AR&GE faaliyetlerine doğru uzayan güçlü pozitif geri-besleme zinciri sayesinde 
küçük firmaları alt ederler. Yaratıcı birikim olarak adlandırılan bu süreç ise Schumpeter Düzey II rejiminin 
ayırt edici özelliğidir. 
 
Belirli bir dönem ve endüstride bu iki süreçten hangisinin baskın olacağı birçok faktöre bağlı olarak değişiklik 
gösterir. 20. asrın büyük kısmında birikim süreci etkili olurken, Batılı ekonomilerde 1970’lerden itibaren küçük 
ölçekli imalat işletmelerinin canlanma gösterdiği görülmektedir. Büyük firmalar yeniden yapılanıp küçülerek 
“asıl işleri” üzerine odaklanırken girişimcinin rolü tekrar ön plâna çıkmaktadır. Bu bakımdan 20. asrın son 
çeyreğinin yaratıcı imha sürecine uygun olduğu söylenebilir (Carree vd. 2002; 11). Audretsch ve Thurik (2001) 
bu değişimi “yönetimsel ekonomiden girişimsel ekonomiye geçiş” olarak nitelendirmektedirler. 
Mecburi ve fırsat girişimciliğinin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi farklılık gösterebilmektedir. 
Acs ve Varga (2005), 11 ülkenin GEM verilerine dayanarak, mecburi girişimcilik ekonomik büyüme üzerinde 
herhangi bir etkide bulunmazken fırsat girişimciliğinin pozitif ve anlamlı bir etkide bulunduğunu 
belirtmektedirler. 
 
Acs ve diğ. (2008) ekonomik büyümeden girişimciliğe doğru negatif bir geri besleme etkisinden 
bahsetmektedir. Buna göre, ekonomik büyümeye bağlı olarak ortalama firma büyüklüğü giderek yükselmekte 
ve artan sermaye stoku nedeniyle girişimsel faaliyetlere nazaran başkası hesabına ücretli çalışmanın getirisi 
armaktadır. Yani, ekonomi büyüdükçe girişimciliği düşünen insan sayısı azalmaktadır. 

Tablo 1. Girişimciliğin rolü 

Literatür 
Alanı Özel İçerik Rekabet Yenilik Yeni Firma 

Ekonomik 
Büyümeye 

Katkı 

Tarihsel 
görüş 

Schumpeter/Baumol ++ +++ + ++ 
Neo-Klasikler ++ + 0 + 
Avusturya Okulu ++ + 0 ++ 

İçsel Büyüme Teorisi + +++ 0 + 
İktisat Tarihi ++ +++ + +++ 
Yönetim Literatürü + +++ ++ ++ 
Sanayi İktisadı - Porter +++ +++ ++ +++ 
Evrimci İktisat - Eliasson +++ +++ +++ +++ 
Not: 0 ; Literatürde yer almıyor, + ; İma yoluyla değiniliyor, ++ ; Açıkça değiniliyor, +++ ; Temel unsur olarak 
değiniliyor (Kaynak: Wennekers ve Thurik, 1999) 
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Acs ve Amoros (2008), ekonomik büyüme ile girişimcilik düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırdıkları 
çalışmalarında, ihracata dönük girişimlerin ekonomiye etkisinin gelişmekte olan ülkelerde negatif iken gelişmiş 
ülkelerde pozitif olduğunu ortaya koymaktadırlar. Bunun nedeni, etkinlik-yönlü aşamada bulunan gelişmekte 
olan ülkelerde ihracatın küçük firmalar tarafından değil, büyük ve çokuluslu firmalar tarafından yapılmasıdır. 
Diğer taraftan, bu firmaların genellikle yenilik-yönlü olmaları da bu uyumsuzluğu artırmaktadır. 
 
4. AMPİRİK LİTERATÜR  
 
Girişimciliğin ekonomik büyümeye etkisi konusundaki ampirik literatür, girişimciliğin ekonomik açıdan 
öneminin anlaşılmasına paralel olarak son yıllarda giderek genişlemektedir. Özellikle GEM veritabanının 
gelişmesi ile birlikte ampirik çalışmaların sayısı artmaktadır. Tek ülke örneklerinde yürütülen zaman serileri 
analizlerinde girişimcilik düzeyini temsilen patent ve yeni kurulan şirket sayısı göstergelerinin, çok ülkeli panel 
veri analizlerinde ise elverişliliği nedeniyle GEM verilerinin kullanıldığı gözlenmektedir. Elde edilen bulgular 
genel olarak girişimciliğin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği şeklindedir. 
 
Amaghouss ve Ibourk (2013), 2001 – 2009 yılları arasındaki verileri kullanarak 19 OECD ülkesi için 
gerçekleştirdikleri panel veri analizinde, girişimcilik ve yeniliğin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği 
sonucuna varmaktadırlar. Kurumsal yapının, özellikle yenilik potansiyeli üzerinde etkili olduğu da çalışmanın 
bir diğer bulgusudur. 
 
Acs ve Amoros (2008), ekonomik büyüme ile girişimcilik düzeyi arasındaki U-biçimli ilişkiden hareketle, 
kalkınmada etkinlik-yönlü aşamada bulunan ülkelerde girişimciliğin büyüme üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Ulaştıkları bulgulardan biri, etkinlik-yönlü aşamada bulunan ülkelerin ihtiyaç-yönlü 
girişimciliği azaltmaları gerektiği şeklindedir. İkinci olarak, ihracata dönük girişimlerin ekonomiye etkisi 
gelişmekte olan ülkelerde negatif iken gelişmiş ülkelerde poztiftir. Bunun nedeni, etkinlik-yönlü aşamada 
bulunan gelişmekte olan ülkelerde ihracatın küçük firmalar tarafından değil, büyük ve çokuluslu firmalar 
tarafından yapılmasıdır. Üçüncü olarak, yüksek etkili girişimler de ekonomiyi negatif yönde etkilemektedir, 
çünkü bu firmalar yenilik-yönlü aşamada faaliyet göstermektedirler. 
 
Salgado-Banda (2005), 22 OECD ülkesi için yürütüğü analizde girişimciliğin göstergesi olarak patent ve kendi 
işinde çalışanların sayısını kullanmıştır. Elde ettiği sonuçlar, patent sayısı göstergesi kullanıldığında 
girişimciliğin ekonomik büyüme üzerinde negatif etkide bulunduğu, ikinci gösterge için ise pozitif bir 
etkileşimin görüldüğü yönündedir. 
Stam (2008), farklı bir girişimcilik göstergesi (Young Business Indicator) kullanarak gerçekleştirdiği analizde, 
girişimciliğin düşük gelirli ülkelerde ekonomik büyümeye etkide bulunmadığını, ancak geçiş ekonomileri ve 
yüksek gelirli ülkelerde önemli bir etkinin mevcut olduğunu belirlemiştir. 
 
Girişimciliğin bölgesel kalkınma üzerindeki etkisini konu alan çalışmalar da mevcuttur. Audretsch ve Keilbach 
(2004) girişimcilik ve ekonomik performans ilişkisini Almanya’nın bölgeleri için araştırmışlar ve bölgesel 
karakteristiklerin girişimcilik – ekonomik büyüme ilişkisini etkilediği sonucuna varmışlardır. Yanya ve diğ. 
(2011) Tayland için yürüttükleri analizde yeni kurulan şirket sayısının ekonomik büyümeyi artırdığını ancak 
tersinin geçerli olmadığını ortaya koymuşlardır. Vazquez-Rozas ve diğ. (2010) de İspanya ve Portekiz’de 
bölgesel ölçekte girişimcilik – ekonomik büyüme ilişkisini araştırmış ve pozitif bir ilişki bulunduğunu 
belirlemişlerdir. 
 
5. EKONOMETRİK ANALİZ VE BULGULAR  
 
Bu bölümde girişimciliğin ekonomik büyümeye etkisi ekonometrik olarak analiz edilmektedir. Bunun için 
aşağıdaki klasik büyüme modeli kullanılmıştır. 
 

     (1)  
      (2) 

  (3)  
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Burada; Y, çıktı düzeyini veya ekonomik büyüklüğü; K, sermaye stokunu; L, işgücünü; Z ise kontrol 
değişkenlerini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda tahmin edilecek olan regresyon denklemi 
aşağıdaki gibidir: 
 

 (4) 
 
Burada, 
 
EB; Ekonomik büyüme (GSYH, cari fiyatlarla, milyon ABD $) 
SER; Sermaye (Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu, cari fiyatlarla, milyon ABD $) 
EMEK; İşgücü (İstihdam edilenlerin sayısı, bin kişi) 
GİR; Girişimcilik (Yeni kurulan şirket sayısı) 
 
Ekonomik büyüme dönemler arası değişim yerine mutlak büyüklük olarak alınmıştır. Bunda negatif büyüme 
değerlerinin logaritmik dömüşüme engel teşkil etmesi de etkili olmuştur. 
 
Girişimcilik düzeyini temsilen yeni kurulan şirket sayısı kullanılmıştır. Bu gösterge ampirik literatürde yaygın 
olarak kullanılmaktadır (örneğin, Audretch ve Keilbach, 2004; Vazquez-Rozas ve diğ., 2010; Yanya ve diğ., 
2011). Çalışmanın zaman derinliği, GEM verilerinin kullanılmasını mümkün kılmamıştır.  
 

Tablo 2. Birim Kök Testleri 

 ADF PP 

Değişkenler Sabit Trend + Sabit Sabit Trend + Sabit 

LNGSYH -0.6314 
 (0) 

-2.4996  
(0) 

-0.6314  
(0) 

-2.6974  
(2) 

LNGİR -1.3760  
(0) 

-2.0021 
 (0) 

-1.3807  
(1) 

-2.1239 
 (1) 

LNEMEK 
 

-0.5438  
(0) 

-4.3589***  
(5) 

-0.5777 
 (2) 

-2.0758  
(2) 

LNSER -1.1228 
(0) 

-2.5009 
(0) 

-1.1228 
(0) 

-2.6963 
(0) 

 LNGSYH 
 

-6.5838* 
(0) 

-6.5048* 
(0) 

-6.5838* 
(0) 

-6.5048* 
(0) 

 LNGİR 
 

-6.0778* 
(0) 

-6.0515* 
(0) 

-6.0788* 
(0) 

-6.0424 * 
(2) 

 LNEMEK 
 

-5.8656* 
(0) 

-5.3002* 
(9) 

-5.8645* 
(1) 

-5.7895* 
(1) 

 LNSER -6.4126* 
(0) 

-6.3755* 
(0) 

-6.4128* 
(1) 

-6.3755* 
(1) 

Kritik Değer %1 -3.5885 -4.1864 -3.5885 -4.1864 

Kritik Değer %5 -2.9297 -3.5180 -2.9297 -3.5180 

Kritik Değer %10 -2.6030 -3.1897 -2.6030 -3.1897 
     
  Not:   işareti birinci farkları ifade etmektedir. 

  Gecikme uzunluğu minimum SBC kriterine göre seçilmiştir. 
  Parantez içindeki değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir. 
  ADF ve PP için kritik değerler MacKinnon (1996) tarafından elde edilmiştir. 
  *, ** ve *** sırasıyla  p < 0,01, p < 0,05 ve p < 0,10 olduğunu göstermektedir 
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1968 – 2012 dönemini kapsayan ve yıllık değerlerden oluşan veriler, Dünya Bankası-WDI online veri 
tabanından ve TÜİK (2013) ten derlenmiştir. Dalgalanmaları yumuşatmak ve olası bir değişen varyans 
sorununun etkisini hafifletmek için değişken değerlerinin logaritmaları alınmıştır. 
 
Zaman serilerine dayalı regresyon analizinin gerçekçi sonuçlar vermesi için serilerin durağan olmaları gerekir. 
Bu nedenle analize öncelikle serilerin durağanlıkları araştırılarak başlanmaktadır. Bu amaçla, Genişletilmiş 
Dickey - Fuller (ADF) ve Philips – Perron birim-kök testleri kullanılarak serilerin bütünleşme dereceleri 
incelenmiştir (bkz. yukarıda Tablo 2). 
 
Test sonuçlarına göre değişkenlerin tümü düzey değerleri itibariyle durağan değilken birinci farkları alındıktan 
sonra durağan hale gelmektedirler. Bu nedenle, serilerin düzey değerleri arasında kurulacak bir regresyon 
ilişkisinin yanıltıcı (sahte regresyon) olup olmadığını anlamak için değişkenler arasında eşbütünleşme 
(cointegration) ilişkisinin varlığı Johansen testi ile araştırılmıştır. 
 
Eşbütünleşme testi için uygun gecikme derecesi farklı model seçme kriterlerine göre yapılmış ve tüm kriterler 
en uygun gecikme uzunluğunun 1 olduğuna işaret etmiştir (bkz. aşağıda Tablo 3). 
 

Tablo 3. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Gecikme Log L LR FPE AIC SC HQ 

0 14,9105 NA 6,99e-06 -0,5195 -0,3541 -0,4589 

1 169,1151 271,6939* 9,73e-09* -7,1007* -6,2733* -6,7974* 

2 177,2374 12,7636 1,45e-08 -6,7256 -5,2362 -6,1797 

3 186,7203 13,0955 2,09e-08 -6,4152 -4,2639 -5,6267 

  
    Not:  * Kriter tarafından seçilen gecikme uzunluğunu gösterir.  

FPE: Final prediction error, AIC: Akaike information criterion, SC: Schwarz information criterion, 
HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 
Johansen eşbütünleşme testinin sonuçlarına göre değişkenler arasında en üç tane anlamlı uzun dönem 
ilişkisinin bulunduğu belirlenmiştir (bkz. aşağıda Tablo 4). Buna göre değişkenlerin düzey değerleri arasında 
kurulacak bir (eşbütünleşik) regresyon ilişkisi sahte olmayacaktır. Eşbütünleşik regresyon katsayısının 
tahminleri aşağıda Tablo 5’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi 

H0 
Hipotezi 

Özdeğer 
İstatistiği 

İz 
İstatistiği 

% 5 
Kritik 
Değer 

 
Olasılık** 

Max-Özdeğer 
İstatistiği 

% 5 
Kritik 
Değer 

 
Olasılık** 

r = 0 0,3197 43,9039 55,2458 0,3342 16,5625 30,8151 0,8129 

r   1 0,2564 27,3414 35,0109 0,2597 12,7411 24,2520 0,7010 

r   2 0,2059 14,6003 18,3977 0,1569 9,9156 17,1477 0,4051 

r   3* 0,1032 4,4847 3,8415 0,0304 4,6847 3,8415 0,0304 

Not: Maksimum özdeğer testi α= 0,05 için eşbütünleşme eşitliğinin bulunmadığını göstermektedir. 
        ** MacKinnon- Haug-Michelis (1999) p değerleridir. 
 
Regresyon denklemi üç farklı model yapısıyla tahmin edilmiştir. Tahminlere göre tüm model yapılarında her 
üç değişken de ekonomik büyüklük üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. Denklemlerin açıklama başarısını gösteren 
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belirlilik katsayıları oldukça yüksektir. İlk model Denklem (4)’e dayanmaktadır. İşgücü ve sermaye 
değişkenlerinin etkisi pozitifken girişimciliğin ekonomiyi negatif yönde etkilediği görülmektedir.  
 
Model 2, 2001 yılı civarında serilerde görülen yukarı doğru kırılmanın etkisini hesaba katmak için oluşturulan 
kukla değişkeni (D1) içermektedir. Değişkenin katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olması, bahsedilen 
tarihte ilişkinin yapısal bir kırılmaya uğradığı şeklinde yorumlanabilir. Bunda, 2002 yılından itibaren sağlanan 
makroekonomik istikrar ve bunun kararlı büyüme sürecine yansımasının etkili olduğu söylenebilir. 
 
Model 3, önceki modellerde görülen otokorelasyon sorununu gidermek amacıyla denkleme eklenen otoregresif 
bileşeni kapsamaktadır. Nitekim Model 3’te Durbin – Watson istatistiği ve burada sonucu rapor edilmeyen LM 
testi otokorelasyon sorununun bulunmadığını, White testi sonuçları da hata terimlerinin sabit varyanslı 
olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 5. Eşbütünleşik regresyon tahminleri. 
 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Sabit     -11,9733*** 
(3,2812) 

  -10,6156*** 
(2,1667) 

     -8,4981*** 
(2,6733) 

LEMEK      1,0599** 
(0,4114) 

       1,0593*** 
(0,2707) 

     0,7598** 
(0,3237) 

LSER        0,9450*** 
(0,0519) 

       0,8117*** 
(0,0386) 

      0,3487*** 
(0,0491) 

LGİR      -0,2781*** 
(0,0654) 

     -0,1940*** 
(0,0445) 

     -0,1641*** 
(0,0523) 

D1         0,3091*** 
(0,0418) 

     0,2431*** 
(0,0631) 

AR(1)         0,5905*** 
(0,1385) 

R2 0,987 0,994 0,996 

F - değeri 1043,717 (0,0000) 1821,835 (0,0000) 1863,011 (0,0000) 

D – W 0,5052 0,9836 1,7512 

White χ2 1,2933 (0,7307) 1,2259 (0,8737) 0,8554 (0,9737) 

Not:  *, ** ve *** sırasıyla  p < 0,01, p < 0,05 ve p < 0,10 olduğunu göstermektedir 
 
6. SONUÇ 
Bu çalışmada, girişimciliğin ekonomik büyümeye etkisi Türkiye örneğinde araştırılmıştır. Klasik bir büyüme 
modeline dayalı olarak gerçekleştirilen analizde yeni kurulan şirket sayı ile temsil edilen girişimcilik 
faaliyetlerinin Türkiye’de ekonomik büyüme üzerinde negatif etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Acs ve 
Amoros (2008) un belirttiği gibi, Türkiye gibi etkinlik-yönlü kalkınma aşamasında bulunan gelişmekte olan 
ülkelerde bu yönde bir ilişki beklenebilir. Diğer taraftan Acs ve Varga (2011) nın değindiği mecburi 
girişimcilik olgusunun Türkiye’de fırsat girişimciliğine nazaran daha yaygın olmasının girişimlerin kaynak 
etkinliği açısından zayıf performans göstermesi ve genellikle zarar etmesinin de bu negatif ilişki üzerinde etkili 
olduğu düşünülebilir. Bunun yanı sıra, bu tür analizlerin girişimciliğin göstergesi olarak kullanılan değişkenlere 
karşı duyarlı olduğunu da dikkate almak gerekmektedir. 
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İKTİSAT TEORİSİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GİRİŞİMCİLİĞİN ETKİLEYİCİ ROLÜ 
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ÖZET 
 
Küreselleşen dünyada ekonomik büyümede rol oynayan en önemli aktörlerden biri girişimcilerdir. Ekonomi 
üzerinde artan bu önemi itibariyle, girişimcilerin tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim ve evrim incelenerek 
ekonomi üzerindeki fonksiyonlarının araştırılması gerekmektedir. 
 
Avrupa ekonomisinde feodal sistem, girişimciliğe ve yeniliğe engel olurken, bu durumun zaman içerisinde 
Ortaçağ Avrupa’sında değiştiği görülmektedir. Kentleşmenin hızlanmasıyla birlikte hammadde arz eden ve 
bitmiş mallar pazarlayan tüccar sınıf arasında girişimcilik önem kazanmaktadır. Sanayi devrimi bu süreci biraz 
daha hızlandırmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte ise girişimciliğin önemi daha da 
artmaktadır. Bilgi toplumuyla birlikte üretim üzerinde emeğin payı azalırken, bilgiye dayalı emeğin üretim 
üzerindeki ağırlığının artığı görülmektedir. Diğer yandan bilgi toplumuyla birlikte üretim, ulaşım ve yönetim 
gibi alanlardaki gelişmeler ve dünyadaki küreselleşme süreci girişimciliğin önemini biraz daha artırmaktadır. 
 
Günümüzde ekonomik büyüme ve kalkınma; ürün, bilgi, teknoloji ve hizmet alanında üretimin artırılmasına 
bağlıdır. Bu da ekonomik yapıda girişimcilikle sağlanabilir. Girişimciliğin ekonomideki bu önemine rağmen 
tam olarak iktisatçılar tarafından kavranamayan bir fenomen olarak devam etmektedir. Bu çalışmada iktisat 
teorisinde girişimciliğin geçirdiği süreç, evrim ve ekonomi içindeki önemi vurgulanarak, Klasik Yunan 
döneminden, yeni ekonomi olarak da bilinen, bilgi çağına kadar ki süreçte ekonomideki girişimciliğin rolü 
üzerinde durulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İktisadi Düşünceler Tarihi. 
Jel Sınıflandırma: M13, M30, M31, B30, B31. 

 
IMPRESSIVE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMY FROM PAST TO THE PRESENT 

 
ABSTRACT 
 
In the globalizing world, entepreneurs are one of the most important actors that play a role in economic gorwth. 
In the historical process, it is necessary to investigate the function on economy by examining the changes and 
evolution of entrepreneurs as of increased importance on the economy. 
 
The feudal system in the European economy while preventing entrepreneurship and innovation, this situation 
seems to have changed over time in the medieval Europe. With the progress of urbanization, entrepreneurship 
is gaining importance among the merchant class supplying raw materials and marketing final goods. The 
industrial revolution has accelerated this process slightly more. The transition from industrial society to 
knowledge society, the importance of entrepreneurship has further increased. While the share of labor on the 
production has decreasing with knowledge society, knowledge-based labor has increased weight on production. 
On the other hand, manufacturing, transportation and development in areas such as management and the 
globalization process enhances the importance of entrepreneurship a bit more together with the information 
society. 
 
Today, economic growth and development depend on increasing production of products, information, 
technology, and services. This can be provided by entrepreneurship in the economic structure. Despite the 
importance of entrepreneurship, it continues as a phenomenon that cannot be fully understood by economists. 
In this study, the process of entrepreneurship emphasizing on the evolution and importance in economy will be 
discussed in the economy theory from the classical era to the knowledge age also known as new economy. 

 
Key Words: Entrepreneurship, The History of Economic Thought. 
Jel Classification: M13, M30, M31, B30, B31. 
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GİRİŞ 
 
Günümüzde ekonomik kalkınma ve büyüme; ürün, bilgi, teknoloji ve hizmet alanında üretimin artırılmasına 
bağlıdır. Bu da ekonomik yapıda girişimcilikle sağlanabilir. Girişimciliğin ekonomideki bu önemine rağmen 
tam olarak iktisatçılar tarafından kavranamayan bir fenomen olarak devam etmektedir. Bu çalışmada iktisat 
teorisinde girişimciliğin geçirdiği süreç, evrim ve ekonomi içindeki önemi vurgulanarak, Klasik Yunan 
döneminden, yeni ekonomi olarak da bilinen, bilgi çağına kadar ki süreçte ekonomideki girişimciliğin rolü 
üzerinde durulacaktır.  
 
1.GİRİŞİMCİLİK VE ÖNEMİ 
 
Fransızca “entre” (girmek, giriş) ve “prendre” (almak üstlenmek) sözcüklerden türetilmiş olan girişimci 
kavramı, iş dünyasında fırsatları tanımlayan ve bunların kapitalizasyonu için gerekli kaynakları bir araya 
getiren ve kâr-büyüme amaçları doğrultusunda risk alarak yeni iş yaratan kişidir (Öğüt, Şendoğdu ve Yılmaz, 
2006). Kelime, ekonomi literatüründe ilk kez 1730’larda Fransız Richard Cantillon tarafından kullanılmıştır. 
19. Yüzyılda John Stuart ile İngiliz literatüründe kullanılmaya başlanmıştır (Çetindamar, 2002). 19.Yüzyılda 
üretim faktörü olarak girişimci kavramını kullanan iktisatçı ise Jean Baptiste Say’dır.  Say’ın müteşebbisi, bir 
iktisadi işin organizyonunu sağlayan, sevk ve idare eden, emek, sermaye ve toprak faktörlerini bir araya 
getirerek iktisadi işi yöneten üretim faktörü olarak tanımlamaktadır. Buna göre Say’ın iktisadi düşüncelerinde 
üretim faktörlerinin sayısı emek, sermaye, toprak ve müteşebbis olmak üzere dört tanedir. Say’ın üretim 
faktörlerine müteşebbis kavramını getirmesi ile kârın faizden ayrılmasına neden olmuştur (Bocutoğlu, 2012). 
Peter Drucker ise girişimciyi, elinde bulundurduğu kaynakları verimliliği düşük alanlarından, verimliliği 
yüksek alanlarına yönlendiren ve orada kalmasını başarabilen kişi olarak ifade etmektedir (Çelik, 2006). 
Schumpeter ise, girişimciliği tanımlarken yenilik yapmayı esas almakta ve girişimciliği girişimcilerin risk 
alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerini kapsayan bir kavram olarak 
açıklamaktadır (Çetindamar, 2002). 
 
Girişimci, riski üstlenerek doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirip insanların 
ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci kâr 
sağlamak ve işletmeyi yönetmek için bir işletmeyi kuran ve bu işletmedeki faaliyetleri yürüten kişidir (Tekin, 
2009). Girişimcilik ise, pazardaki fırsatların belirlenmesi ile başlayan, kaynakların ve girdilerin kullanıldığı, 
yeni işlerin yaratıldığı yani ekonomik fırsatların refaha dönüştüren dinamik bir süreçtir. 
 
Girişimcilik, işsizlik sorununun en önemli çözüm yolu, ekonomik kalkınma ve büyümenin lokomotifi, yenilik 
ve yaratıcılığın kaynağıdır. Ülkelerdeki refahı artırmanın en önemli yolu rekabete dayalı özel girişimciliği 
artırmaktır, Özel mülkiyetin dolayısıyla özel girişimciliğin olmadığı veya yetersiz olduğu ülkelerde ekonomik 
refah düzeyinin düşük olduğu artık bilinen bir gerçektir. 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. Girişimci yeni 
düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, 
teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik 
büyümeyi hızlandırır (http://www.forumtayfa.net, Erişim Tarihi: 19.03.2014). 
 
Küreselleşen dünyada, sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşüm içerisinde girişimcilik kavramı da değişmektedir. 
Başka bir ifadeyle, insanlık tarihi boyunca, girişimcilik sürekli değişim içerisinde olan aktif bir faaliyettir. Eski 
cesaretli, riski seven girişimci yerini bilgiye dayalı düşünen ve yenilikçi bir anlayışa sahip girişimciye 
bırakmaktadır. Böylelikle sürekli değişim içinde olan girişimcilik kavramı, günümüzde sanayi toplumundan 
bilgi toplumuna geçişin yaşandığı ve rekabetin önem kazandığı küreselleşen dünyada yenilikçi girişimcilik 
olarak ekonomi literatüründe yer almaktadır (Hazel Er, 2013). 
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2. GİRİŞİMCİLİĞİN TARİHİ SÜREÇTE GEÇİRDİĞİ EVRELER 
     
Tablo 1: Ekonomik Teori Tarihinde Girişimcinin Rolü 
 

 
    Kaynak: Ripsas, 1998: 106. 

 
Tablo:1’de iktisadi düşünürlerin girişimcilikle ilgili görüşlerine yer verilmektedir.  Bu düşünürler göre 
girişimci risk üslenen, finansal sermayeyi arz eden, yenilikçi, karar verici, endüstriyel lider, yönetici, 
organizatör, girişim sahibi, işveren, müteahhit, arbitrajcı, alternatif kullanımlar arasında kaynakların 
tahsisçisidir. 
Araştırmamızın bundan sonraki kısmında bu düşünürlerin iktisat teorisindeki düşüncelerini iktisat doktrini 
çerçevesinde ilkçağdan günümüze kadarki geçirdiği evrimi incelemeye çalışacağız. 
 
2.1. İlkçağlarda Girişimcilik ( MÖ 5. ve 4. Yüzyıl) 
 
Girişimcilik, insanoğlunun avcılık ve toplayıcılık devrine son verip (cilalı taş) neolitik dönemde üretime 
başlamasıyla birlikte ilk şekillerini oluşturmaya başlamıştır. Bu dönemden kısa bir süre sonra yerel olsa dahi 
maden devrinin başlamasıyla bu günkü anlamda olmasa bile iş yerlerinin kurulması neticesinde ticari hayat da 
başlamış; tunç devrinde şehir devletleri kurulmuş ve ticaret yerel olmaktan çıkıp şehirlerarasına yayılmıştır 
(Ercan ve Gökdeniz, 2009). 
 
2.2. Yunan’da Döneminde Girişimcilik (MÖ 5. ve 4. Yüzyıl)  
 
Yunanlılara göre devlet yönetim şekli olan polis, uygarlığın tek mümkün şekli ve bundan dolayı Yunan 
filozofları siyaset bilimi üzerinde yoğunlaşmışlardır. İktisadi düşünceler de genellikle aristokratik, köleci site-
devletinin ahlaki sorunlarına odaklanmış olan siyaset felsefesi içinde yer almaktadır. Yunan filozofları için 
iktisat, siyaset alanının dışında kalmaktadır. Antik Yunan kültürü ekonomiye piyasa yaklaşımından değil 
yönetim açısından yaklaşıyordu. İktisadi hayatın temelini teşkil eden üretim faaliyetleri yerleşik yabancılarla 
(Metekler), kölelere bırakılması ve yerleşik yabancılar toprak sahibi olmadıkları için bunlar da ticaret ve çeşitli 
zanaatlarla uğraşıyorlardı (Erdem ve İslatince, 2012). 
 

Düşünürler Girişimcilik Konusundaki  Düşünceleri 
Cantillon, Thünen, Mill, 
Hawley, Knight, Mises, Cole, Shakle Girişimci belirsizlikle ilgili riski üstlenen kişidir. 

Smith, Turgot, Böhm-Bawerk, 
Pigou, Mises Girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir. 

Baudeau, Bentham, Thünen, Schmoller, Sombart, Weber, 
Schumpeter Girişimci bir yenilikçidir. 

Cantillon, Menger, Marshall, Wieser, Amasa, 
Walker,Francis Walker, Keynes, Mises, Shakle, Cole, 
Schultz 

Girişimci bir karar vericidir. 

 Say,Sain-Simon, Amasa Walker, Francis, Walker, 
Marshall, Wieser, Sombart, Weber, Schumpeter Girişimci endüstriyel bir liderdir. 

Say, Mill, Marshall, Menger Girişimci bir yöneticidir. 
Say, Walras, Wieser, Schmoller, Weber,CLARK, 
Davenport, Schumpeter, Coase 

Girişimci ekonomik kaynakların bir düzenleyicisi 
ve koordinatörüdür. 

Quesnay, Wieser, Pigou, Hawley Girişimci bir girişimin sahibidir. 
Amasa Walker, Francis Walker, Wiesr, Keynes Girişimci üretim faktörlerinin bir işverenidir. 
Bentham Girişimci bir müteahhittir. 
Cantillon, Walras, Kirzner Girişimci bir arbitrajcıdır. 

Cantillon, Kirzner, Schultz Girişimci alternatif kullanımlar arasında 
kaynakların bir tahsisçisidir. 
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Eski Yunan site devletlerinde ise, girişim ve girişimcilik pek erdemli bir iş sayılmamaktadır. Bu işin daha çok 
yabancılar tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Buna göre, tarıma önem verdikleri anlaşılmakta ve üretim kâr 
amaçlı değil sadece toplumun ihtiyacını karşılayacak şekilde olması gerektiği vurgulanmaktadır (Ercan ve 
Gökdeniz, 2009). 
 
2.3. Roma Döneminde Girişimcilik (MÖ 6. Yüzyıl ve MS 5. Yüzyıl) 
 
Roma’nın iktisadi düşünceye en büyük katkıları, bireysel hakları, bireysel özgürlükleri ve özel mülkiyeti ön 
plana çıkaran hukukî düzenlemeleridir. Bu düzenlemeler ekonomik sistem içinde bireyin önemini 
artırmaktadır. Latifundia adı verilen büyük toprakların sahipleri, köle bulmanın gittikçe zorlaşması nedeniyle, 
toprakların işletilmesi kiracılara ve özgür kölelere kısmen ürün kısmen de para karşılığında verilmekteydi. 
Roma dönemindeki işletmecilik toprak işletmeciliğine dayanmaktaydı. Dördüncü yüzyılda Latifundiada çalışan 
özgür köleler bu topraklara bağlanarak asıl toprak sahiplerine karşı belirli yükümlülük altına sokulmuştur. 
Böylece kölelik kurumu, yerini bir başka kölelik biçimi olan serflik (toprak köleliği) kurumuna bırakmıştır. Bu 
serf sınıfı, daha sonra ortaçağ ekonomisinin bel kemiğini oluşturacak olan feodalizm sisteminin öncüsü 
olacaktır (Bocutoğlu, 2012). 
 
Kalıntılardan anlaşılıyor ki, Roma ekonomisi bir market ekonomisidir: Hem ürün ticareti, hem işçi marketleri, 
hem sermaye piyasaları günümüz ekonomilerini andırmaktadır (Ercan ve Gökdeniz, 2009). Sanayide çalışan 
kölelerin ürettikleri mallardan elde edilen kârın efendilere ait olması bu alandaki yenilikleri ve sanayinin 
gelişimini engelliyordu. Roma’da sanayi ancak Yunanlılar ve Etrüksler’le temasa başladıktan sonra gelişme 
imkânı bulmuştur (Adaçay ve İslatince, 2009). Girişimcilikte bu gelişme sürecine paralel olarak ilk önceleri 
toprak işletmeciliği sonra sanayi alanında olmuştur.  
 
2.4. Ortaçağ’da Girişimcilik ( 5. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl) 
 
Orta çağda ilk girişimciler modern anlamda ticari kapitalizmle ortaya çıkmışlardır. Girişimciler, Fenikeliler 
gibi bölgede bulunan ihtiyaç mallarını bir başka bölgeye götürerek pazarlayan kişilerdir. Bu da daha ilerde 
ticari kapitalizm denen bir şekle dönüşmektedir (Çelik, 2006). 
 
Josph A Schumpeter, The History of Economic Analysis isimli kitabında Batı Roma İmparatorluğu’nun 
yıkıldığı 476 yılı ile Snt. Thomas Aquina (1225-1274)’nın yaşadığı 13.yüzyıl arası, iktisadi düşünce tarihinde 
en küçük bir düşünce kırıntısının bile yer almadığını ve bir tür büyük düşünsel boşluk (great gap) olduğunu 
ileri sürmüştür (Küçükkalay, 2010). 
 
Ortaçağ’da üretimin genel olarak yerel gereksinmelerin karşılanmasına yönelik olması, para kullanımını 
azaltmış ve ticaretin sınırlı alanlar da yapılmasına neden olmuştur. Ortaçağ’da özellikle 11.yüzyıldan itibaren 
ticaretin canlanması ve kentleşme feodal sistemin yıkılmasına yol açmıştır (Ersoy, 2008). 
 
2.5.Ortaçağ’da İslam Dünyasında İktisadi Düşünce (7.Yüzyıl ve 15. Yüzyıl) 
 
Batılıların büyük boşluk adını verdiği zaman aralığı, İslam dünyasının bilimin bütün dallarına en kapsamlı 
katkıları yaptığı döneme karşılık gelmektedir.   
 
İslam toplumlarının iktisadi ve sosyal kurumlarının çoğunluğu Ortaçağ’da kurulmuştur. Ortaçağ’da İslam’ın 
etkisi altında bulunan bölgelerin iktisadi ve sosyal yapıları genellikle dinamikti. Güçlü merkezi otoritenin 
bulunması, siyasi iktidarın iktisadi ve bilimsel konulara müdahale etmemesi, iktisadi ve sosyal hayata 
dinamizm kazandırmaktadır (Ersoy, 2008). 
 
İslam iktisadi yapısında emek faktörüne dayalı tarımsal bir yapı mevcuttur. Bir kimsenin kendisinin ve 
ailesinin geçimini sağlayacak kadar bir servete sahip olması meşruyken, İslam bilginleri, israftan kaçınmayı, 
tüketimde ölçülü olunmasını tavsiye ederler. Ortaçağ İslam düşüncesinde, girişimcilik genellikle tarımsal 
toprakların işletilmesi ve ticaret üzerine dayanmaktaydı. Girişimcilikte fazla kârlara karşı çıkarken, faizi ve 
tefeciliği de yasaklamıştır. 
Osmanlı ekonomisinin geleneksel yapısı ve girişimciliğin gelişime ilişkin Şerif Mardin’in değerlendirmesi ise 
şöyledir: "Osmanlı Devleti’nin başlıca ekonomi politikası kırsal kesimden vergi alımını azamileştirme çabasına 
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dayandıran mali bir devlet sistemidir” (Doğanay, 2013). Osmanlı imparatorluğunda toprağın mülkiyeti devlete 
aittir ve zirai faaliyetle uğraşılmaktadır (İnalcık, 1993). Devlete ait topraklar, büyüklüğüne göre, belli bir 
miktar vergi vermek ya da belli sayıda asker yetiştirmek üzere tımarlı sipahilere verilmektedir. Toprağı işleyen 
köylüye gelince, Osmanlı toplumunda her köylü ailesine bir çift öküz ile sürülebilecek olan tapulu toprak tahsis 
edilmiş, fakat mülkiyeti devlete ait olduğu için satılması, hibe ve vakıf edilmesi yasak, babadan oğla geçen bu 
toprakları köylünün kendisinin işletmesi gerekmektedir. Devlet, gelirlerinin büyük bir kısmını bu sınıftan aldığı 
vergilerle karşılamaktadır. Bu durum devletin reayayı (halkı) korumak için azami çabayı göstermesi sonucunu 
doğurmuş, bu yüzden ayanlık (kentin ileri gelenleri) önlenerek, ticarette kâr oranlarına müdahale edilmekteydi 
(Doğanay, 2013). 
 
2.6. Merkantilizm’de Girişimcilik (1500-1776 Yılları Arası) 
 
Merkantilizm, ülkede serveti artırmanın kaynağının altın ve gümüşe bağlayan iktisadi doktrindir. Merkantilist 
dönemde sağlanan başarıların yükünü işçiler ve köylüler taşımaktaydı. Bu yöndeki gelişmeler toplumun sosyal 
yapısında ekonomik güç açısından birbirlerine yabancılaşmış farklı sınıflar yaratmaktaydı. Bu sistem sosyal 
alanda Fransa ve İngiltere’de ticaret ve sanayiye dayalı güçlü bir burjuva sınıfı, buna karşılık asilzadeler, 
çiftçiler ve köylülerin yoksullaşarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmesini sağlayan sınıf ayrımına 
neden olmaktadır. 
 
Liberalizm, kendisini Avrupa’da hissettirmeye başladıktan sonra ve akılcılığın ön plana çıkması, rekabetin üst 
düzeyde yaşanması, uluslararası ticaretin desteklenmesi özel sektör girişimciliğinin önemini artırmaktadır. On 
yedinci yüzyılda girişimcilik risk unsuru olarak görülmeye başlanmaktaydı. Çünkü bu dönemde girişimler, 
hükümetle sabit fiyat üzerinden imzalanan sözleşmeler üzerinden yapılmaktaydı. Bu sebeple girişimcilik 
faaliyeti sonundaki kâr ya da zarar olasılığı, risk unsurunu da beraberinde getirmekteydi (Özgüven 1992), 
ürünün alış fiyatının sabit olması, fakat satış fiyatının belirsiz olması nedeniyle ilk kez “girişim riski” iktisat 
teorisinde kendisini göstermekteydi (Hisrich ve Peter, 1998). Ülkenin zenginliğinin altın ve gümüşle ölçülmesi, 
tarımın ihmal edilerek sanayiye önem verilmesi; devletin ülkeye altın girmesini teşvik etmek dışarıya altın 
çıkmasını önlemek için ekonominin her alanına müdahale etmesi, zamanla gelişmekte olan sanayilerin 
gerilemesine neden olmaktaydı (Erdem, İslatince, 2012).  
 
Merkantilist dönemde girişimciler üzerinde, ithalatın kısıtlanması ve ihracatın artırılmasına yönelik müdahaleci 
politikalar uygulanmaktaydı. Modern korporasyonların (çok uluslu şirketlerin)  ataları olan, imtiyazlı, kamusal 
izinli ticaret şirketleri; yeni ürünleri piyasaya sürerek, mamul mallara yeni pazarlar sunarak sermaye 
yatırımlarının artması için teşvik getirerek Avrupa’nın iktisadi organizasyonundaki değişime katkı 
sağlamaktaydılar (Bocutoğlu, 2012). 
 
2.7. Fizyokratizm ve Girişimcilik (1756-1776 Yılları Arası) 
 
Fizyokratlar, reformcu fikirleri ile 1789 Fransız ihtilâli öncesinde, monarşiye ve merkantilist politikanın 
Fransa’da yarattığı olumsuz etkilere karşı çıkmaktadırlar. Bu nedenle Fizyokrasinin Fransız ihtilali’nin 
hazırlayıcısı olduğu yönünde düşünceler de mevcut bulunmaktadır. 
 
Fizyokratlar doğanın, dolaysıyla toprak ve tarımın önemine vurgu yaparak, toprağı üretim unsuru ve artı değeri 
yaratan tek üretim faktörü olarak kabul ediyorlardı. Buna bağlı olarak, bütün ekonomik ve sosyal yaşayışa 
hâkim olan bir dizi doğal kanunların varlığını ileri sürüyorlardı. Bu doğal düzen insanın eseri olmayıp bütün 
doğanın yaratıcısı olan “İlahi Kudret” in eseri olduğunu açıklayan iktisadi görüştür (Turanlı, 2011). 
 
Girişimcilik kavramını ekonomik analizlere “Essai Sur la Nature du Commerce en General” çalışmasıyla ilk 
kez ortaya koyan Richard Cantillon’dur (Formaini, 2001). Richard Cantillon, iktisat teorisinde girişimcinin 
önemli rolünün farkına varan ilk iktisatçıdır. Cantillon’un eseri, girişimcilik tarihinde bir dönüm noktasıdır. 
Çünkü girişimciyi ekonomik sistemin içinde önemli bir unsur olarak yerleştirmiştir (Herbert ve Link, 2006). 
Girişimci belirsizlikle ilgili riski üzerine alan kişidir (Ripsas, 1998). Cantillon’a göre, girişimciliğin kökenini 
öngörü eksikliği ve risk almaya isteği ortaya çıkarmaktadır. Böylece Cantillon girişimciliğin piyasadaki 
belirsizliğe katlanma rolü üzerine odaklanmaktadır (Hebert ve Link, 1989). Girişimci, sermaye sahibinden ayrı 
risk üstlenen kişidir (Ercan ve Gökdeniz, 2009).  
 



 

78 
 

Fizyokrat Quesnay, gıda sektörü üzerinde etkileri olan toprak sahibi girişimciler üzerinde durmuştur. 
Quesnay’a göre girişimci, belirsizlik taşımakta, üretimi sevk ve idare etmekte, yeni metotlar ve yeni ürünler 
ortaya çıkarmakta ve yeni pazarlar araştırmaktadır. Bunu düzgün bir şekilde yapabilmek için de pazarlara 
serbest erişim kolaylığı sağlanmalı ve yaptığı eylemlerde azami özgürlük sağlanması için hükümete güven 
duymalıdır (Hoselitz, 1962). 
 
Kısaca, Fizyokratizm tarımsal girişimciyi ön plana çıkarmış ve bunda da ekonomide tarımın baskın olduğu, 
Sanayi Devrimi’nin dünya ekonomisini tam olarak değiştirmediği bir döneme rastlamasının büyük rolü 
bulunmaktadır (Formaini, 2001). 
 
2.8. Klasik İktisadi Düşünce ve Girişimcilik (1776-1936 Yılları Arası) 
 
Klasik İktisat 1776 adam Smith “Milletlerin Zenginliği” ile başlar, Keynes’in “Faiz, İstihdam ve Paranın Genel 
Teorisini” yayınladığı 1936 yılına kadar devam eden süreçtir.  
 
Adam Smith, Milletlerin Zenginliği eseri ile “kapitalizm” kavramını bütün bir teori halinde ortaya koyan ilk 
iktisatçıdır. Smith’e göre kapitalist, temel kaynakları başarılı bir endüstriyel girişimde birleştiren mülkiyet 
sahibi yöneticidir. Smith, kapitalistleri gelişmeyi ve toplumun refahının dağılımını sağlayan temel unsurlar 
olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere Smith, girişimci ile kapitalisti özdeşleştirmiştir (Özkul, 
2007). 
 
Klasik iktisatçılardan Jean Babtiste Say, 1800’li yıllarda, girişimcinin, bütün ekonomik faaliyetlerin 
merkezinde olduğunu, üretim ve servetin dağılımında düzenleyici bir rol oynadığını açıklamaktadır. 
Girişimciyi, işçiden emeğini, tasarruf sahiplerinden sermayesini, toprak sahiplerinden arazisini kiralayarak, 
üretim için bu üretim faktörlerini birleştiren organize eden, üretimin riskine katlanan kişi olarak 
tanımlamaktadır. Satış hâsılatından, emeğe ücret, sermayeye faiz, toprağa rantı paylaştırdıktan sonra geriye 
kalan kısım girişimcinin kâr payıdır (Adaçay ve İslatince, 2009). Say, girişimci ile sermayedar arasındaki farkı 
şu şekilde açıklamaktadır: sermayedar para tedarik eden ve finansal risk alan kişi iken, girişimciyi ise, üretim 
faktörlerini yeni zenginlikler yaratacak biçimde bir araya getiren kişi olarak tanımlamaktadır (Çonkar ve İlter, 
2004) 
 
John Stuart Mill’in 1848 yılında yayınlanan “Principles of Political Economy” başlıklı çalışması ile İngiliz 
literatüründe girişimcilik kavramını yaygınlaştırmıştır. Mill, yönetim aktivitesi içinde girişimcinin rolünü 
tanımlamıştır. Bir girişimi yönetmek için kültürel bilgi, yönetim kabiliyeti ve belirli bir seviyede başarıya sahip 
olmak gibi bazı özellikler gerekmekte olduğunu açıklamıştır. Mill’e göre girişimci, sıradan insanların hepsinin 
sürekli çabaları sonucu bile asla oluşturamayacağı avantaj imkânlarını görme özelliğine sahip olması 
gerekmektedir (Sciascia ve De Vita, 2004). 
 
Klasik iktisatçılar; riski üstlenen, üretim faktörlerini birleştiren ve yenilik imkânını araştıran girişimci ile süreç 
içerisinde yatırım için sadece araç sağlayan kapitalist arasındaki ayrımı yeterli bir şekilde yapmamışlardır 
(Formaini, 2001).  
 
Kapitalizmin kuralları, özel sektör girişimciliğinin gelişmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Çıkar 
ilişkisi, bir anlamda zamanın ihtiyaçlarının da artması ile birlikte birçok iktisadi kanunun oluşmasına neden 
olmaktadır. Bilim adamları tarafından, kapitalizmin acı kurallarına ve uygulanma şekline alternatif model 
ortaya koyma çalışmalarına hız verilmektedir. Özellikle sosyalizm, himayecilik ve Alman Tarihçi okulu 
bunların başlarında yer almaktadır (Ercan, Gökdeniz, 2009). 
 
2. 9. Neo-Klasik İktisat ve Girişimcilik  (1830-1930 Yılları Arası) 
 
Neo-Klasik iktisadın ortaya çıkmasının en önemli nedeni sanayi devrimi ve sonuçlarıdır. Sermayenin yıllar 
süren yavaş ve kararlı birikimi, ticaretin ulusal sınırları aşmasındaki artış, teknolojik gelişme ve bu gelişmenin 
üretimin her alanına uygulanması ile siyasal düşüncede ortaya çıkan gelişmeler, Neo-klasik iktisadın ortaya 
çıkmasındaki en önemli nedenlerdir (Küçükkalay, 2010). 
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Neo-Klasik iktisatçılar girişimciliğin denge teorilerini ortaya koymaktadırlar. Denge teorileri, piyasada 
fiyatların ekonomide rol oynayan aktörlerin ortaklaşa kararından ortaya çıktığını varsaymaktadır. Denge 
teorisine göre, herkes bütün fırsatların farkında olduğu için ve bütün işlemler mükemmel bir şekilde organize 
edildiği için, hiç kimse girişimsel kârların farkında değildir. Denge teorisi girişimci olmayı tercih eden bireyleri 
açıklayarak girişimciliği tanımlar. Denge teorisi, herkesin bütün girişimsel fırsatların farkında olduğunu ve 
girişimci olmayı fırsatlar hakkındaki bilgiden ziyade insanların temel özellikleri tarafından belirlendiğini 
açıklar (Shane, 2000). 
 
Walras’a göre girişimci, ekonomik kaynakların düzenleyicisi ve koordinatörü aynı zamanda bir arbitrajcıdır. 
Girişimci; toprak sahibi, kapitalist ve işçinin dışında ekonomideki dört aktörden biridir (Ripsas,1998). 
 
Neo-Klasik okulun en önemli öncülerinden biri Alfred Marshall’dır. Marsall da Walras gibi girişimcileri; 
koordinatörlük, yenilikçilik ve arbitrajcılığı kapsayan çeşitli rollerle tanımlamıştır (Aidis, 2003). 
 
Alfred Marshall, kârı bir prim olarak görmektedir. Bu primin içinde, yöneticinin ücreti, sermayenin faizi ve iş 
hayatında karşılaşılması muhtemel olan belirsizlik ve riskler bulunmaktadır. Girişimcinin işine devam etmesi 
için uğraşısından elde ettiği net gelirin giderlerinden fazla olması gerekmektedir. Girişimcinin faaliyetini 
devam ettirebilmesi için sermayesinin getirisi cari faiz oranının üzerinde olmalıdır. Kâr bu açıdan girişimcinin 
bütün maliyetleri çıkardıktan sonra kalan net gelir olarak tanımlanmaktadır. Marshall, talepteki artışla kârın 
kısa dönemde artabileceğini, fakat uzun dönemde kârın normal düzeyde kalacağını savunmaktadır. Marshall 
kârı üretimin dördüncü faktörü saydığı müteşebbisin kazancı olarak kabul etmektedir. O modern üretim 
ünitelerinin teşkilatlanmasını üstlenen ve yöneten girişimcinin hâsıladan aldığı payı kâr olarak açıklamaktadır 
(Ersoy, 2008). Ayrıca Marshall’a göre en önemli yatırım insana yapılan yatırım ve bunu da beşeri sermaye 
olarak tanımlamaktadır. İnsanın eğitim yoluyla gelişmesine ve yetişmesine en önemli katkıyı anne ve aile 
yaptığını, aile eğitiminin işbirliği ve yardımlaşmayı etkilediğini açıklamaktadır (Ersoy, 2008). 
 
Marshall’a göre girişimcilik bazı beceri ve kabiliyetler gerektirmektedir. Örneğin girişimci hızlı hareket etmeli, 
karşılaştığı problemlere hızlı bir şekilde çözümler yaratabilmeli, değişikliklere uyum sağlayabilmeli, istikrarlı 
ve güvenilir olmalıdır. Bu genel yetenek ve beceriler aileye, eğitime ve doğuştan gelen kalıtsal kabiliyetlere 
bağlıdır. Yine bu genel beceri ve yeteneklerin yanı sıra girişimcilik, ticaret bilgisi, öngörü yeteneği, fırsatları 
görebilme ve risk üstlenebilme yeteneği gibi bazı özel yetenekleri de sahip olmalıdır. Son olarak ise girişimci 
işveren rolünün üstesinden gelebilmek için lider vasfına sahip olması gerekmektedir (Arıkan, 2004).  
 
 
 
2.10. Girişimcilik, Yenilikçilik ve Schumpeter’in Girişimcilik Üzerine Görüşleri 
 
Girişimcilik teorisine, en önemli ve en bilinen katkı “The Theory of Economic Development” adlı kitabında 
girişimciyi yeniliği sunan birey olarak tanımlayan Joseph Schumpeter tarafından yapılmıştır (Aidis, 2003).  
Schumpeter girişimciyi, ekonomik gelişmenin lokomotifi olarak görmüş ve onun fonksiyonunun; yaratıcı bir 
çerçevede yenilikler yaparak, yeni mallar, yeni teknolojiler, arza yönelik yeni kaynaklar, yeni tip 
organizasyonlar üretmek olduğunu ifade etmiştir (Ripsas, 1998). F.H. Knight ise girişimcinin, öngörüye sahip 
gelecek tahmini yapması yönündeki yeteneklerini işaret ederek, belirsizliğe karşı kâr amacı ile ileri görüşlü 
hareket etmesi üzerinde durmuştur. F.A. Hayek’in ise girişimci kâr güdüsü ile piyasada dağınık yerlerde 
bulunan bilgiyi rekabet ve fiyatlar mekanizması yardımıyla keşfeden, böylece piyasaların dengeye doğru 
hareket etmesini sağlayan süreci hızlandıran aktör olarak nitelendirmiştir (Wood, 2005). 
 
Yenilik ve büyüme arasındaki ilişki ile ilgili olarak Klasik düşünce işbölümü ve uzmanlaşma sonucunda 
büyüme sağlanacağını ileri sürmektedir. Klasikler müşteri talepleri, zevkleri ve tercihlerinin yenilikçiliği ortaya 
çıkaracağını savunmaktadır. Neo-klasik düşünce de yenilik ve büyüme arasındaki ilişki, üretim fonksiyonunda 
girdilerin çıktıya dönüşümün nasıl sağlanacağı kullanılan "teknoloji" tarafından belirlenmektedir.  Evrimci 
yaklaşım da neo-klasik düşünce gibi girdilerin çıktıya dönüştürülmesinde teknoloji oldukça önem arz 
etmektedir. Ancak farklı olarak teknolojik bilgi ve bilginin üretime nasıl uyarlandığını da ele alınmaktadır. 
Evrimci yaklaşım, böylelikle büyümede teknolojik yenilik ve öğrenme süreçlerinin etkili olduğu üzerinde 
durmaktadır. Schumpeter’de ise büyüme girişimcilerin yenilikleri sonucu ortaya çıkan yaratıcı yıkım süreci 
sonucu gerçekleşmektedir (Hazel Er, 2013). 
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Schumpeter girişimcilik işlevinin; yeni bir malın ya da malın daha iyi bir kalitesinin tanıtımı, yeni bir piyasanın 
açılması, yeni üretim metodunun tanıtımı, hammadde ya da yarı işlenmiş mal temini için yeni bir kaynağın 
bulunması, herhangi bir sektörde yeni bir organizasyonun yürütülmesi olduğunu üzerinde durmuştur (Sciascia 
ve De Vita, 2004). 
 
2.11. Schumpeter Sonrasında Girişimcilik Alanındaki Gelişmeler 
 
Schumpeter, girişimcilik teorisine önemli bir katkı sağlamış olup, daha sonraki düşüncelerin ortaya çıkmasında 
ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Schumpeter sonrasında girişimcilik alanına katkı sağlayan en önemli 
düşünürlerden bazıları Knight, Kirzner, Casson ve Baumol’dır. 
 
Bilgi teknolojileri, sanayi-ötesi dönemde mekanik teknolojilerin yerini alarak toplumsal ve ekonomik yaşamı 
ve girişimcilik biçimlerini değiştirmiştir.  Buna bağlı olarak bilgi-tabanlı iş dünyasında bilgi yönetiminin 
ilkelerinin rasyonel şekilde uygulanabilmesi için bilişimci girişimcilerin yetiştirilmesi oldukça önem arz 
etmektedir. 
 
Bilişimci girişimciler, girişim sürecinin her aşamasında bilgi teknolojilerini yoğun biçimde kullanarak ve bilgi 
yönetiminin tüm kurallarını işletmek suretiyle fark yaratarak, genel girişimci tanımına yeni bir boyut 
kazandırır. Bu bağlamda, ülkelerin sınırlarının geçirgen hale geldiği ve kıran kırana bir rekabetin yaşandığı 
çağımızda, donanımlı bilişimci girişimcinin işletmenin stratejik amaçları ile ilintisi göz önüne alındığında 
örgütsel vizyona katkıları oldukça önemlidir (Öğüt, Şendoğdu ve Yılmaz, 2006). 
 
Girişimcilik, gelişmiş ülkelerin bugünkü konumlarına ulaşmalarının ana belirleyenlerindendir. Bu nedenle 
gelişmiş ülkelerde ekonomik yapının merkezinde yer almakta ve sürekli geliştirilmek için mücadele 
edilmektedir. Girişimciliğin, yerine getirdiği işlevler itibariyle ekonomik büyümeye ve genel toplumsal yapıya 
olan katkılarının gelişmemiş/azgelişmiş ülkelerce de anlaşılmasıyla bu olgu, giderek küresel ölçekte kabul 
görmeye başlamıştır. Söz konusu işlevleri dikkate alındığında, girişimciliğin gelişmemiş/azgelişmiş ülkelerin 
toplumsal sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir (İlhan 2004). 
 
SONUÇ  
 
Ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinde girişimcinin rolü, iktisat teorisinin başlarından itibaren iktisatçıların, 
sosyologların ve işletmecilerin araştırmalarının en önemli kaynaklarındanbiridir. Fakat girişimcilik ekonomik 
literatürde çok çapraşık ve son derece anlaşılması güç bir konudur. 
 
Tarihsel süreçte,Cantillon’dan itibaren başlayan modern girişimcilikteorisi çerçevesinde her dönem çok çeşitli 
görüşler olmasınarağmen, girişimcinin bir ekonomik aktör olarak önemine vurguyapılmaktadır.Bu düşünürler 
göre girişimci risk üslenen, finansal sermayeyi arz eden, yenilikçi, karar verici, endüstriyel lider, yönetici, 
organizatör, girişim sahibi, işveren, müteahhit, arbitrajcı, alternatif kullanımlar arasında kaynakların tahsisini 
sağlayan ekonomik bir aktördür. 
 
Fizyokrat düşüncede, ekonomide tarım baskın olduğu içingirişimcilikle ilgili düşünceler çoğunlukla tarımsal 
alandaki girişimci faaliyetleridir.  
 
Klasik iktisatçılar girişimci ile kapitalisti özdeşleştirilerek, üretim faktörlerine müteşebbis kavramını 
getirmeleri ile kârın faizden ayrılmasını sağlamışlardır. 
 
Neo-Klasik okulda ise girişimcilik, sadece üretim faktörlerini biraraya getirme fonksiyonu ve bireyin, 
geleceğin risklerine karşı korunmamotifi ile sınırlıdır. 
 
Schumpeter girişimcilik konusunu genel olarak yenilikçilik kavramınınetrafında şekillendirmiştir. 
Schumpeter’e göre girişimci olabilmenin yolu, daha önce gerçekleştirilmemiş bir yeniliği veya fikri ortaya 
atmaktan geçmektedir.  
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Günümüzde ise, bilgi tabanlı iş dünyasında bilgi yönetiminin ilkelerinin rasyonel şekilde uygulanabilmesi için 
bilişimci girişimcilerin yetiştirilmesi oldukça önem arz etmektedir. 
 
Sonuç olarak girişimcilikle ilgili bütün bu yaklaşımlar, girişimciyibelirli karakteristik özellikleriyle incelemiş 
ve birbirinden kopuk olarak ekonomik gelişim sürecine, yenilik ve değişime göre geliştirmişlerdir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada 1998-2012 yıllar arasındaki yıllık veriler yardımıyla Kırgızistan’da mal gruplarına göre dış 
ticaretin, yani ihracat ile ithalatın gayri safi yurtiçi hasılaya etkileri regresyon analizi ile incelenmiştir. Diğer bir 
ifadeyle, hammadde, enerji kaynakları, tüketim malları, yatırım malları ve ara malları dış ticaretinin etkileri 
ayrı ayrı analiz edilmiştir. Regresyon tahmini sonuçlarına göre,ara mal ithalatı ve tüketim malları ithalatı ile 
GSYİH arasında pozitif bir ilişki, yatırım malları ithalatı ile GSYİH arasında ise negatif ilişki bulunmuştur. 
Diğer taraftan, ara malı ihracatı, hammadde ihracatı ve yatırım malları ihracatı ile GSYİH arasında istatistiki 
olarak anlamlı, pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar, Kırgızistan ekonomisinde günümüzde “Hollanda 
hastalığı”nabenzer bir durumun söz konusu olduğunu göstermektedir. Böyle bir durumdan kurtulmak için 
Kırgızistan’ın tarım ve sanayide uluslararası karşılaştırmalı üstün olabileceği sektörlerinin belirlenmesi ve 
geliştirilmesi konusunda gerekli politika ve faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: ihracat, ithalat, gayri safi yurtiçi hasıla, Kırgızistan 
JEL Codes: F10, F13, F14 
 
1. GİRİŞ 
 
Kırgızistan bağımsızlık döneminde hızlı bir şekilde liberal piyasa sistemine geçiş reformlarını gerçekleştirmeye 
başladı. Bir taraftan, özelleştirme yapıp özel mülkiyeti geliştirirken, diğer taraftan liberal dış ticaret politikası 
izledi. 1998’de ülkenin DTÖ’ne (WTO) üye olması bunun en önemli göstergesidir. Fakat günümüzde bunun 
ülke ekonomisine olan etkisinin pozitif veya negatif olduğu konusunda net bir görüş birliği yoktur. Serbest 
ticaret politikası sonucunda özellikle Çin’den gelen ucuz ithalat pek çok sektörlerde iç üretimin 
gelişememesine neden olmuştur ve bunun sonucunda da Kırgızistan’da ithalata bağımlılık artarak dış ticaret 
açığı kronik hale gelmiştir (şekil 1). 
 

Şekil 1. Kırgızistan’da İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Açığı 
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Ülke halkının kısmen Veblen etkisi nedeniyle tüketim toplumuna dönüşmesi dış açık sorununu daha da 
güçlendirmiştir. Bilindiği gibi, dış açık bir taraftan iç üretimi negatif etkilerken, diğer taraftan dış borçları 
arttırır. Fakat, gümrük vergilerinin düşük olması ülkenin re-eskport imkanını artırarak “Dordoy”, “Karasuu” 
gibi Orta Asya’daki büyük pazarların oluşmasına yol açmıştır ve ülkede önemli istihdam imkanları yaratmıştır. 
Ayrıca, ucuz malların tüketicilerin genel refahını artırdığını söylemek mümkündür. Serbest ticaretin bunun gibi 
negatif ve pozitif etkilerinin net olarak ülke ekonomisine faydalı veya zararlı olduğunu söylemek güçtür. 
 
Diğer taraftan, ülkenin ihracat ve ithalatının ekonomik büyümeye olan etkilerini ülke bazında, yani zaman 
serisi verileriyle inceleyen empirik çalışmalar çok sınırlıdır. Bu konuda Kadı (2006) tarafından Kırgızistan’ın 
1995-2005 yılları arasındaki çeyrek verileri kullanılarak yapılan bir çalışmada ihracat ile ekonomik büyüme 
arasında bir ilişki bulunamamış, ithalat ile ekonomik büyüme arasında ise çift taraflı ilişki bulunmuştur. Yani 
ithalatın ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği, bunun nedeninin de Kırgızistan’ın ithal ettiği mallar içinde 
makina ve kimyasal maddelerin büyük bir ağırlığa sahip olması, ülkede üretim artışı için ithalatın gerekli 
olması gibi faktörler gösterilmiştir. 
 
Yardımcıoğlu ve Gülmez (2013) tarafından yapılan ve Kırgızistan’ın da dahil olduğu Türk Cumhuriyetleri’nde 
ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1995-2011 dönemi için panel veri analizi ile araştıran bir 
çalışmada söz konusu ülkelerde ihracat ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ihracattaki 100 dolarlık bir artışın ekonomik büyümeyi uzun 
dönemde yaklaşık 36 veya 40 dolarlık bir artışa neden olacağı söylenmiştir. 
 
Bu nedenlerle bu çalışmada Kırgızistan’da dış ticaretin ve mal gruplarına göre ihracat ve ithalatın GSYİH’ya 
etkilerinin zaman serisi verileriyle empirik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Dış ticaretle büyüme arasındaki ilişki uzun zamandan beri tartışmalara neden olmakta ve bu konuda pek çok 
görüşler mevcuttur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çoğu iktisat önderleri dış ticarette korumacı politikaların 
büyümeyi artıracağı sonucuna varmış ve çoğu gelişmekte olan ülkeler tarafından ithal ikameci politikalar 
uygulanmıştı. Fakat 1980’lerde tek ülke için yapılan zaman serisi ve çok ülkeli panel veri analizleri ithal 
ikameci yaklaşımın etkin olmadığını ortaya koymuştur. Panel veri analizleri genellikle dışa dönük politikaların 
büyümeyi olumlu etkilediğini gösterirken, son dönemlerdeki bu çalışmalara yapılan eleştiriler (örneğin, 
RodriguezandRodrik, 1999) bu sonuçlarda şüphe oluşturmaktadır (Baldwin, 2000). Yani genel olarakserbest 
dış ticaretin büyümeyi olumlu etkileyeceği kabul edilmekle beraber bir çok olumsuz etkilerin de olduğu 
söylenmektedir. Dolayısıyla her ülkenin kendi spesifik durumuna göre dış ticaretin olumlu etkilerinden 
maksimum yararlanacak ve olumsuz etkilerini de minimumlaştıracak dış ticaret politikası yürütmesi 
gerekmektedir. Ülke bazında yapılan empirik çalışma sonuçlarının buna bir ışık sağlayacağı söylenebilir. 
 
İhracatın ekonomik büyümeye olan etkisinin empirik araştırılmasında iki tip çalışmalar yapılmaktadır: ülke 
gruplarını inceleyen panel veri analizleri ve tek ülkeyi inceleyen zaman serisi analizleri (Abbas, 2012: 92). 
Fakat, ülkeler arasında farklılıklar olması nedeniyle zaman serisi analizlerin daha net sonuçlar vereceği 
söylenebilir. 
 
Günümüze kadar dünyada bu konuda sayısız empirik çalışmalar yapılmıştır. Belirtmek gerekirse, Thornton 
(1997) altı Avrupa ülkesinde ihracata dayalı büyümenin geçerliliğini araştırmış ve çalışma sonuçları; İtalya, 
Norveç ve İsveç’te ihracattan GSYİH’ya doğru tek yönlü, İngiltere’de GSMH’dan ihracata doğru tek yönlü ve 
Danimarka ve Almanya’da ikisi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermiştir. 
 
Ramos (2001) Portekiz’de ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyerek onların arasında 
hiçbir istatistiki anlamlı ilişki bulamamıştır. 
 
Hatemi-j (2002) Granger nedensellik testini kullanarak Japonya’da ihracat büyümesi ile ekonomik büyüme 
arasında çift yönlü ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. 
 
PistoresiandRinaldi (2011) İtalya’da 1863-2004 döneminde reel ihracat, ithalat ve GSYİH arasındaki 
nedensellik ilişkisini araştırarak nedensellik ilişkisinin var olduğunu, fakat nedenselliğin yönünün döneme göre 
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değiştiğini bulmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde ithalatın artışı GSYİH’nın büyümesine neden 
olduğu, onun da GSYİH’ya dayalı ihracat artışına dönüştüğü ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde ise 
çift yönlü ilişkinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. 
 
Abbas (2012) ise Pakistan’da ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırarak GSYİH artışının ülke 
ihracatını artırdığı sonucuna ulaşmıştır. 
 
Özetlersek, genel olarak ihracatın ekonomik büyümeyi olumlu etkileyeceği kabul edilmektedir. Bu olumlu 
etkinin bazı önemli nedenleri şu şekilde özetlenebilir: 
 

 Ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanma; 
 Verimliliğin ve yeni teknolojilerin elde edilmesi (teknoloji ithali) ve bunun sonucunda ekonomik 

büyüme oranının artması (Grossman, 1991; Rivera-BatizandRomer, 1991); 
 Döviz gelirlerinin artması ve dış ödemeler bilançosu açığı sorununun azalması. Böylece teknoloji, ara 

ve yatırım malların ithalatına ve büyümeye kaynak sağlanması; 
 Dış rekabet nedeniyle mal kalitesi ve verimliliğin artması. 

 
Bunlar, özellikle ikinci ve üçüncü maddeler aynı zamanda ithalatın da büyümeye olumlu etkilerini 
göstermektedir. 
 
Diğer bir ifadeyle, milli gelir hesaplamalarında ihracat GSYİH’ya pozitif bir katkı sağlarken ithalat da GSYİH 
üzerinde negatif bir etkide bulunmaktadır. Bununla birlikte ara malı ve teknoloji ithalatı ekonomik verimliliğin 
artmasını sağlayarak ihracat ve GSYİH üzerinde pozitif bir etki meydana getirebilmektedir (Güngör ve Kurt, 
2007: 198). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hammadde, ara malı, yatırım malı ve teknoloji ithali ekonomik 
kalkınmada çok önemli role sahiptir. Ve dolayısıyla ithalat ekonomik gelişmenin önemli kaynağı 
durumundadır. Bu durum Kırgızistan için de geçerlidir denilebilir. 
 
Sözkonusu hipotezleri Kırgızistan açısından test etmek ve eğer ithalat ile ihracatın ekonomik büyümeye 
istatistiki anlamlı etkisi varsa, bu etkini tahmin etmek için zaman serisi verileriyle regresyon analizi yapılmıştır. 
 
3. VERİ, MODEL VE SONUÇLAR 
 
1998-2012 dönemine ait GSYİH ve dış ticaret değişkenlerinin yıllık serileri KırgızistanCumuhuriyeti Merkez 
Bankası’nın veri tabanından alınmıştır. Hem ithalat, hem de ihracat malları tüketim, ara, yatırım, enerji ve 
hammadde olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır ve ülkedeki önemli orandaki re-export dolayısıyla ortaya 
çıkabilecek olan çoklu doğrusal bağlantı sorunundan kurtulmak amacıyla ithalat mallarının büyümeye etkisi ve 
ihracat mallarının büyümeye etkileri iki ayrı denklemle gösterilmiştir. Regresyon denklemleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 
 

   (1) 
   (2) 

 
Değişkenler modelde aşağıdaki gibi kısaltmalar şeklinde kullanılmıştır: 
 
arax: aramal ihracatı; 
hamx: hammadde ihracatı; 
enx:enerji kaynakları ihracatı; 
tukx: tüketim malları ihracatı; 
yatx: yatırım malları ihracatı; 
aram: aramal ithalatı; 
hamm: hammadde ithalatı; 
enm: enerji kaynakları ithalatı; 
tukm: tüketim malları ithalatı; 
yatm: yatırım malları ithalatı; 
gsyih: gayri safi yurtiçi hasıla. 
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Durağan olmayan zaman serileriyle yapılan çalışmalarda sahte regresyonlar ortaya çıkabilmektedir vesahte 
regresyonlarda parametre tahmin sonuçlarının herhangi bir ekonomik anlamı bulunmamaktadır.Bu durumda 
zaman serileri analiziyle yapılan çalışmalarda sahte regresyondan kaçınmak için kullanılacak olan zaman 
serilerinin durağanlığının sınanması gerekmektedir. Bir değişkenin durağanlık düzeyi veya birinci farkı 
alındıktan sonra durağan olup olmadığını belirlemede Engle&Granger (1987) tarafından önerilen Genişletilmiş 
Dickey Fuller (AugmentedDickey Fuller) testi yaygın kullanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada en çok kullanılan ve serilerdeki otokorelasyon sorununu da dikkate alan Genişletilmiş Dickey-
Fuller (ADF) testi ile serilerde değişen varyansın olup olmamasını da dikkate alan Phillips-Perron (PP) 
durağanlık testleri kullanılmıştır. Serilerin durağanlık testi yapılmadan önce serilerdeki değişen varyans 
sorunundan kurtulmak için tüm serilerin doğal logaritması alınmıştır ve dolayısıyla serilerin kısaltmalarının 
önüne “l” harfi eklenmiştir. Durağanlık testi sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  
 

Tablo 1. Serilerin Durağanlık Testi Sonuçları 
 ADF Testi Sonuçları PP Testi Sonuçları 
Değişkenler Seviye Birinci Farklar Seviye Birinci Farklar 
laram 0,67 (0) -1,75***(0) 0,67 (0) -1,75***(0) 
larax 0,83 (2) -4,46*(1) -0,25 (12) -3,48*(2) 
lenm -0,05 (0) -2,99*(0) -0,09 (1) -3,02*(2) 
lenx -1,48 (1) -3,03*(0) -1,90 (2) -3,07*(4) 
lhamm -0,57 (0) -2,88*(0) -0,73 (1) -2,88*(0) 
lhamx -1,36 (0) -3,25*(0) -1,36 (0) -3,24*(2) 
ltukm 0,32 (0) -3,17*(0) 0,48 (1) -3,17*(1) 
ltukx 0,01 (0) -2,78*(0) -0,03 (1) -2,78*(0) 
lyatm 0,05 (0) -2,49**(0) -0,1 (1) -2,46**(1) 
lyatx 1,22 (3) -2,65**(0) -0,02 (1) -2,65**(0) 
lgdp -1,31 (3) -3,35**(1) 0,49 (4) -2,52**(0) 
 ADF testinde sabitli model kullanılmıstır.* - %1,  ** - %5 ve *** - %10 seviyesinde 

duraganoldugunu göstermektedir. 
 MacKinnon kritik değerleri Eviews 7 ekonometrik paket programı tarafından verilmektedir. 
 Parantez içi degerler optimal gecikme uzunluklarını vermektedir. Optimal gecikme uzunlukları 

Akaike Bilgi Kriterine göre belirlenmiş ve maksimum gecikme 3 olarak alınmıstır. 
 

Tablo 1’den görüldüğü gibi ara mal ithalatı verisinin birinci farkı %10 anlamlılık düzeyinde, onun dışında 
kalan tüm serilerin birinci farkları %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde durağan bulunmuştur. Dolayısıyla tüm 
serilerin birinci fark verileriyle çalışılmıştır. 
 
GSYİH ile ithalat arasındaki ilişkileri gösteren (1) no’lu denklemin regresyon sonuçları aşağıdaki gibi 
bulunmuştur: 
 

     
 (0,019) (0,149) (0,085) (0,064) 
 (0,728) (3,237) (3,305) (-3,453) 

 
Tahmin edilen regresyon modelinin belirlilik katsayısı (R2) 0,878 bulunmuştur. Model bütün olarak anlamlıdır 
ve artıkları normal dağılmıştır, regresyon modeli ile ilgili diğer test sonuçları Ek-1’de sunulmuştur. Enerji 
kaynakları ithalatı (lenem) ile hammadde ithalatı (lhamm) değişkenlerinin katsayıları istatistiki olarak anlamsız 
bulunduğundan dolayı modelden çıkartılmıştır. 
 
Regresyon tahmini sonuçlarına göre ara mal ithalatı ile GSYİH arasında pozitif bir ilişki vardır ve ara mal 
ithalatındaki %1’lik bir artış GSYİH’yı %0,483 artırmaktadır. Tüketim malları ithalatı ile GSYİH arasında da 
pozitif bir ilişki vardır ve tüketim malları ithalatındaki %1’lik bir artış GSYİH’nın %0,281 oranında artmasına 
yol açmaktadır. En ilginç sonuç da Kırgızistan’da yatırım malları ithalatı ile GSYİH arasında negatif ilişkinin 
bulunması olmuştur. Bunun en önemli nedeni de son dönemlerde Kırgızistan’da gösteriş tüketimi etkisiyle 
otomobil ithalatının artması ve otomobilin istatistiklerde yatırım malı olarak değerlendirilmesidir. Gerçekte ise 
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otomobil üretime göre daha çok tüketim amaçlı kullanılmaktadır ve bu da GSYİH’yı, yani iç talebi ve iç 
üretimi negatif etkilemektedir. Yatırım malları ithalatındaki %1’lik bir artış GSYİH’yı %0,221 oranında 
azaltmaktadır. Dolayısıyla gösteriş tüketimi ithalatının azalması ve ara mal, teknoloji ithalatının artması iç 
üretimi ve GSYİH’yı artıracaktır. 
 
GSYİH ile ihracat arasındaki ilişkileri gösteren (2) no’lu denklemin regresyon sonuçları ise aşağıdaki gibi 
bulunmuştur: 

     
 (0,027) (0,114) (0,053) (0,063) 
 (1,187) (4,687) (1,872) (3,204) 

 
Tahmin edilen regresyon modelinin belirlilik katsayısı (R2) 0,717 bulunmuştur. Model bütün olarak anlamlıdır 
ve artıkları normal dağılmıştır, regresyon modeli ile ilgili diğer test sonuçları Ek-2’de sunulmuştur. Enerji 
kaynakları ihracatı (lenex) ile tüketim malları ihracatı (ltukx) değişkenlerinin katsayıları istatistiki olarak 
anlamsız bulunduğundan dolayı modelden çıkartılmıştır. 
 
Regresyon tahmini sonuçlarına göre ara malı ihracatı, hammadde ihracatı ve yatırım malları ihracatı ile GSYİH 
arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu durum teoriye ve iktisadi mantığa 
uygundur. Diğer taraftan, 1995-2005 dönemi verilerini kapsayan Kadı (2006) tarafından yapılan çalışmada 
toplam ihracat ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki bulunamamıştı. Daha uzun bir süre ve son yılların 
verileri de analize katıldığında ihracatın ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği sonucu elde edilmiştir. 
 
Yatırım malları ihracatı büyük oranda re-export, yani ülkeye ithal edilen otomobillerin bir kısmının 
Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan gibi komşu ülkelere ihraç edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır ve bu 
değişkenin katsayısı 0,203 bulunmuştur. Yani yatırım malları ihracatındaki %1’lik bir artış GSYİH’da 
%0,203’lük bir artışa neden olmaktadır. Diğer taraftan, yatırım malları ihracatı katsayısı yatırım malları ithalatı 
katsayısından 0,018 birime daha düşük bulunmuştur, bunun anlamı şudur ki, yatırım malları dış ticaretinin 
ekonomik büyümeye net etkisi yaklaşık 0,018 oranında negatif yöndedir. 
 
Hammadde ihracatındaki %1’lik bir artış da GSYİH’yı %0,1005 oranında artırmaktadır. Bu da Kırgızistan 
ekonomisinin azgelişmişliğinin önemli bir göstergesidir, yani ülke daha çok işletilmemiş tarım ürünlerini ihraç 
etmektedir. Bunun diğer bir önemli kanıtı da ara malları ihracatı ile ilgilidir. Regresyon sonuçlarına göre, ara 
malları ihracatındaki %1’lik bir artış GSYİH’nın %0,537 oranında artmasına neden olmaktadır. Bu mukayeseli 
çok büyük bir rakamdır. Fakat ara malı ihracatının mal grubuna baktığımızda söz konusu grubun önemli 
kısmının işlenmemiş altın ihracatından oluştuğu görülmektedir. Sonuçlarsak, Kırgızistan ekonomisinde 
günümüzde “Hollanda hastalığı”na benzer bir durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Altın üretimi (özellikle 
“Kumtör” tarafından) ve dünyada altın fiyatları arttığı dönemlerde Kırgızistan’ın hem ihracatı, hem 
GSYİH’sında artışlar meydana gelmekte, “Kumtör” altın üretiminde sıkıntılar olduğunda da ekonomi 
durgunluğa girmektedir. Böyle durumdan kurtulmak için Kırgızistan’ın tarım ve sanayide uluslararası 
karşılaştırmalı üstün olabileceği sektörlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda gerekli politika ve 
faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. 
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ABSTRACT 
 
Even though state administration adopted neo-liberal economic policies by year 1980, it didn’t abandon 
enhancement policies of the national capital and entrepreneurship. When state determines general policies, 
guides and inspects sectors, so entrepreneurs, through regulatory and supervisory institutions, non-
governmental public administrations take an active role in economics day by day. This study will assess the 
reason for beings and types of public enterprises in a conceptual framework. Public enterprises which are 
established by state and other public administrations (local administrations) will be discussed in a historical 
framework with respect to practices in EU and other states and their future will be predicted. Public enterprises 
will be analyzed in a critical view with regard to their business types, affiliated public administrations and 
service region. Besides, this study makes use of statistical data by reviewing the literature. It is thought that this 
study will contribute to the field. 
 
Key Words: Public Enterprises, Public Entrepreneurship, Public Administrations, Public Economic 

Enterprises 
Jel Classification: H1, H54, L32, L33, R53 
 
ÖZET 
 
Devlet idaresi her ne kadar 1980 itibariyle neo-liberal ekonomik politikaları benimsemiş olsa da milli sermaye 
ve girişimciliği arttırma politikalarından da vazgeçmiş değildir. Devlet, genel politikalar tesis etmekte, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar aracılığıyla sektörleri dolayısıyla girişimcileri yönlendirmekte ve 
denetlemekte iken, devlet dışı diğer kamu idareleri ekonomik alanda her geçen gün daha etkin bir rol 
üstlenmektedir. Bu çalışmada kamu girişimi aracı olan kamu işletmeleri kavramsal bir çerçevede ele alınarak 
varlık nedenleri ve türleri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Devlet ve diğer kamu idareleri (mahalli 
idareler) tarafından tesis edilen kamu işletmeleri tarihsel süreçleri ile birlikte ele alınarak AB ve diğer dünya 
devletlerindeki uygulamalar da esas alınarak gelecekleri ile ilgili öngörülerde bulunulacaktır. Kamu işletmeleri; 
faaliyet türleri, bağlı oldukları kamu idareleri ve hizmet çevresi açısından ayrı ayrı eleştirel bir bakış açısıyla 
değerlendirilecektir. Ayrıca araştırmada literatür taraması yapılarak istatistiki verilerden yararlanılacaktır. 
Çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Kamu İşletmeleri, Kamu Girişimciliği, Kamu İdareleri, KİT 
Jel Sınıflandırması: H1, H54, L32, L33, R53 
 
1. GİRİŞ 
 
Klasik dönem devletler ile sanayi devrimi sonrası modern devletlerin önemli ortak özelliklerinden birisi de 
güçlü bir ekonomiye ihtiyaç duymalarıdır. Sahip olunmak istenen modern yaşam koşulları, teknoloji ve 
teçhizat; amaçlanan sosyal barış, refah, demokrasi ve adalet; bağımsızlığın bekası için öngörülen askeri güç, 
uluslararası etkinlik ve kendi kendine yeterlilik ancak güçlü bir ekonominin varlığı ile mümkün olabilmektedir. 
Güçlü bir ekonominin kurulabilmesi devletler için bu kadar önemliyken söz konusu devletlerin ekonomik 
politikalar oluşturmaması düşünülemez. Devletlerin doğrudan girişimci olması, girişimciyi desteklemesi hatta 
özgür girişimcilerin oluşması adına piyasadan çekilmesi ya da piyasaya dolaylı müdahalesi birer politika 
örnekleridir.  
 
Devletlerin ekonomi politikaları ve bu politikaları gerçekleştirmek için kullandıkları araçları genel olarak ele 
almak kitap ya da tez formatında bir çalışmayı gerektirmesinden dolayı çalışmamızın amaç ve kapsamını 
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aşacaktır. Bu nedenle devletimizin ekonomi politikalarına ışık tutabilmesi açısından çalışmamızda yalnızca 
kamu idarelerinin doğrudan girişimci olduğu politikalar ile bu politikaların bir aracı olarak kamu işletmeleri 
tarihsel süreç içerisinde ele alınacaktır. Çalışmamızın kapsamının - amacının daha iyi anlaşılabilmesi ve 
kavramsal kargaşaların önlenmesi açısından kamu idaresi (kamu kurumundan farkı) ve girişimcilik 
kavramlarının kısaca açıklanması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Kamu idareleri; gerçek kişilerin belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle oluşturulan, yönetim ve 
karar organları kendisini oluşturan gerçek kişiler arasından seçilen ve asli unsuru insan olan kişi topluluğu 
şeklindeki kamu tüzel kişileridir (Gözler, 2011: 839; Gözler, 2009: 161; Mecek, 2013: 489). Kamu idareleri; 
merkezi idare ya da genel idare olarak adlandırılan Devlet ile Mahalli idarelerden (yerel yönetimler) 
oluşmaktadır. Yasama, yürütme ve yargı organlarınca tesis edilen devlet, merkez teşkilatı (Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği olmayan müsteşarlık, başkanlık, genel 
müdürlük, vs.) ile taşra teşkilatından (iller, ilçeler, bucaklar) meydana gelmektedir. Yer yönünden yerinden 
yönetim kuruluşları olarak da ifade edilen mahalli idareler ise il özel idareleri, belediyeler ve köylerden 
oluşmaktadır (Derdiman, 2011: 142; Gözler, 2011: 142; Mecek, 2013: 489). 
 
Kamu kurumları; bir kamu idaresi tarafından belli bir mal varlığının belli bir amacın gerçekleştirilmesine tahsis 
edilerek kurulan ve onun vesayet denetimi altında bulunan, çalışanları ve karar organları kendisini kuran kamu 
idarelerince atanan, asli unsuru mal varlığı olan, mal topluluğu şeklindeki kamu tüzel kişileridir (Gözler, 2011: 
840-841; Gözler, 2009: 186-188; Mecek, 2013: 490). Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olarak da 
ifade edilen kamu kurumları; devlet tarafından kurulan ve ülke geneline hizmet veren milli kamu kurumları 
(Üniversiteler, TRT, TÜBİTAK, Orman Genel Müdürlüğü, vs.) ile mahalli idarelerce kurulan ve yerel düzeyde 
(mahalli, bölgesel) hizmet sunan kurumlardan oluşmaktadır. 
 
Girişimcilik ekonomi, finans, işletme, sosyoloji, psikoloji başta olmak üzere siyaset bilimi, tarih ve diğer 
birçok disiplinin ilgi odağı haline gelen çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle de literatürde tüm disiplinleri 
kapsayan, genel kabul görmüş, ortak bir girişimcilik tanımı yapılamamış olup; girişimciliği inceleyen her 
disiplin dalınca kendi bilimsel teknik ve alanına uygun olarak girişimcilik tanımları geliştirilmiştir (Mecek, 
2013: 491). Mevcut çalışmamız içerik itibariyle başta yönetim (siyaset) bilimi, ekonomi, işletme ve finans 
olmak üzere girişimciliği inceleyen birçok disiplin ile ilişkili olduğu için bu disiplinleri kapsayacak genel bir 
tanıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle girişimciliği; 
 
“Belirli bir mal ya da hizmeti üretmek ve/veya pazarlamak amacıyla bazı fırsatları önceden görebilen, yeni 
teknik ve teknolojiler kullanarak ya da mevcut teknik ve teknolojileri geliştirerek, gerekli kaynakları tespit ve 
temin eden, birtakım beceriler (bireysel, yönetsel ve teknik) ile donatılmış gerçek veya tüzel kişinin 
(girişimcinin) kar ya da zarar etme riskini göze alarak hayata geçirdiği ekonomik, yönetsel ve psiko-sosyolojik 
süreçtir” 
 
şeklinde tanımlayabiliriz (Mecek, 2013: 494). 
 
2. GİRİŞİMCİLİK ARACI OLARAK KAMU İŞLETMELERİ 

 
2.1. Kamu İşletmelerinin Kavramsal Çerçevesi 

 
Kamu idarelerinin doğrudan girişimci olması dolayısıyla ekonomik alanda meydana getirdikleri oluşumlar 
işletme yönetimi, iktisat,  ticaret hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku, muhasebe ve diğer disiplinlerce farklı 
terimler ile ifade edilmiştir. Şirket, işletme, iştirak, girişim, teşebbüs, teşekkül, müessese,  bağlı ortaklık, 
kuruluş, vb. yakın ve/veya eşanlamlı terimlerin hukuk normlarında birbiri yerine kullanılması literatürde farklı 
anlaşılmalara neden olabilmektedir.  
 
Çalışmamızda bir girişim-teşebbüs çeşidi olan işletme kavramının kullanılmasının nedeni; anayasa ve diğer 
hukuk normlarında devlet ve diğer kamu idarelerine ait ekonomik oluşumları ifade eden şirket, kuruluş, 
teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve iştirak kavramlarını kapsayıcı olmasıdır1.  
                                                             
1 Kamu işletmeleri kavramı; yeni kamu yönetimi anlayışına göre yönetişim olarak ifade edilen “Kamu-Hizmet 

İşletmeciliği” kavramı ile karıştırılmamalıdır. 
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Kamu işletmesi kavramı ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına 
(2006/111/EC sayılı Şeffaflık Direktifi) göre kamu işletmeleri, “ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası 
kamuya (merkezi veya mahalli) ait olup, oy hakkının yarısından fazlası kamu kontrolündeki ya da yönetim ve 
denetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının atama hakkı kamuya ait olan işletmeler” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre AB tarafından kamu şirketleri merkezi idare (devlet) ve yerel idareler 
ayrımına tabi tutulmamıştır. Ayrıca sermayesinin yarısı kamuya ait olmamasına rağmen imtiyazlı hisseler ya da 
yapılan düzenlemeler sayesinde oy hakkının yarıdan fazlası kamunun elinde olan işletmeler ile yönetim 
ve/veya denetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının kamu tarafından atandığı işletmeler de kamu işletmeleri 
kapsamında yer almaktadır (Hazine Müsteşarlığı, 2013: 15). 
 
Ülkemiz mevzuat ve literatürü açısından kamu işletmelerinin tasnifinin AB’nin aksine dar bir kapsamda ele 
alındığını görmekteyiz. İdare hukukçularımız genel olarak kamu işletmeleri yerine “iktisadi kamu kurumları” 
kavramını (Milli Kamu Kurumları içinde) kullanmayı tercih etmektedirler. İktisadi kamu kurumlarını da Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kavramı altında toplamaktadırlar (Günday, 2002: 461; Gözler, 2009: 568-569; 
Yayla, 2010: 260-263; Derdiman, 2011: 336-343). Ayrıca bazı kamu işletmelerinin KİT içerisinde yer almadığı 
bilgisi ile mahalli idarelerin kamu kurumu kurabilecekleri ifade edilir. Söz konusu kaynaklarda KİT dışı kamu 
işletmelerinin tasniflerinin yapılmaması çalışmaların kapsamı nedeniyledir. 233 sayılı KHK kapsamında yer 
almayan kamu sermayeli bankalar, özelleştirme portföyündeki kuruluşlar, döner sermaye işletmeleri, bütçe dışı 
fonlar ve mahalli idarelerce kurulan iktisadi teşebbüsler (şirketler) arasında mevcut olan farklılıklar nedeniyle 
çalışmamızda bu işletmelere ayrı ayrı yer verilerek kamu işletmeleri türlerine göre kapsamlı bir şekilde tasnif 
edilecektir. 

 
2.2. Türkiye’de Kamu İşletmelerinin Türleri 

 
Türkiye’de kamu işletmelerini faaliyet türlerine, hizmet sundukları coğrafi alana ve bağlı bulundukları idareye 
- kuruma göre farklı şekillerde tasnif edilebilir. Kamu işletmeleri arasındaki ortak ve ayırt edici unsurlar 
dikkate alınarak Şekil-1’de kapsamlı bir tasnif yapılmıştır. Buna göre; 

Şekil 1 - Kamu İşletmeleri Tablosu 

 
Kaynak : Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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2.2.1. Mahalli İdareler Tarafından Kurulan Kamu İşletmeleri; İl özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından 
ayrı ayrı ya da birlikte kurulan işletmeler ile mahalli idare birliklerce kurulan işletmeler bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 
 
Mahalli idarelerin hizmet sunumlarını işletme kurarak ifa etmeleri çok fazla yaygın değildir. Genellikle işletme 
kurarak yerel hizmetlerin özelleştirilmesine gelişmiş kentlerde kurulan büyükşehir belediyelerinde 
karşılaşılmaktadır. Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/a maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi 
olan illerde il özel idareleri kaldırılmıştır. Kamu işletmelerine en sık rastlanan büyükşehir belediyelerine ait 
işletme sayıları aşağıdaki gibidir; 

 
Tablo 1 – 2010-2013 Verilerine Göre Kamu İdareleri/Kurumları İşletmeleri/İştirakleri 

Sıra 
No 

Kamu 
İdaresi/Kurumu 

Adı 

Kamu 
İşletmesi 

Sayısı (2010) 

Kamu 
İşletmesi 

Sayısı (2011) 

Kamu 
İşletmesi 

Sayısı (2012) 

Kamu 
İşletmesi 

Sayısı (2013) 

Kamu 
iştirakleri 

sayısı (2013) 

TOPLAM 
(işletme + 

iştirak) 
1 İstanbul B.B. 22 23 23 23 1 24 
2 Ankara B.B. 15 16 16 14 0 14 
3 Kayseri B.B. 4 5 5 5 8 13 
4 Eskişehir B.B. 12 12 12 12 0 12 
5 İzmir B.B. 7 7 7 7 4 11 
6 Bursa B.B. 4 4 4 4 3 7 
7 Kocaeli B.B. 6 6 6 6 0 6 
8 Adana B.B. 5 5 5 5 0 5 
9 Gaziantep B.B. 5 5 5 5 0 5 
10 Antalya B.B. 4 4 4 4 0 4 
11 Malatya B.B. 3 3 3 3 1 4 
12 Konya B.B. 5 2 2 2 0 2 
13 Sakarya B.B. 1 1 1 1 1 2 
14 Samsun B.B. 1 2 2 2 0 2 
15 Balıkesir B.B. 1 1 1 1 0 1 
16 Denizli B.B. 1 1 1 1 0 1 
17 Erzurum B.B. 1 1 1 1 0 1 
18 Hatay B.B. 1 1 1 1 0 1 
19 Kah.maraş B.B. 1 1 1 1 0 1 
20 Manisa B.B. 1 1 1 1 0 1 
21 Mersin B.B. 1 1 1 1 0 1 
22 Şanlıurfa B.B. 1 1 1 1 0 1 
23 Trabzon B.B. 1 1 1 1 0 1 
24 Van B.B. 1 1 1 1 0 1 
25 Aydın B.B. 0 0 0 0 0 0 
26 Diyarbakır B.B. 0 0 0 0 0 0 
27 Mardin B.B. 0 0 0 0 0 0 
28 Muğla B.B. 0 0 0 0 0 0 
29 Ordu B.B. 0 0 0 0 0 0 
30 Tekirdağ B.B. 0 0 0 0 0 0 

Kaynak: Yazarlar tarafından ilgili büyükşehir belediyelerinin web sayfaları ve Hazine Müsteşarlığı (2013: 41-
91) verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur  

 
2.2.2. Merkezi Yönetim (Devlet) İle İlgili Kamu İşletmeleri; Bu grupta 9 (dokuz) kamu işletmesi türü yer 
almaktadır. 
 
2.2.2.1. Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT); Anayasamızın 165’inci maddesinde “sermayesinin yarısından fazlası 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları” şeklinde tanımlanan 
KİT’ler İDT (İktisadi Devlet Teşekkülleri) ve KİK (Kamu İktisadi Kuruluşları) olarak ikiye ayrılır (Mecek, 
2013: 496).  
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İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT); sermayesinin tamamı devlete ait olan, iktisadi alanda ticari esaslara göre 
faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsleridir. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) ise; 
sermayesinin tamamı devlete ait olup; tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve 
pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan 
kamu iktisadi teşebbüsüdür (Mecek, 2013: 496).  

 
     Tablo 2 – 233 Sayılı KHK Kapsamındaki Kamu İktisadi Teşekkülleri (İDT + KİK) 

Sıra No Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) Adı 
1 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 
2 Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 
3 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 
4 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) 
5 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
6 Türkiye Taşkömürü Kurumu 
7 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
8 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
9 Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü 
10 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
11 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 
12 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
13 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) 
14 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 
15 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
16 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
17 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
18 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
19 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

Kaynak: Yazarlar tarafından Hazine Müsteşarlığı (2013:41-91) verilerinden oluşturulmuştur. 
 

KİT’ler genellikle ekonomik faaliyetlerini doğrudan doğruya kendisi yapmak yerine müessese, bağlı ortaklık 
ve kamu iştirakleri eliyle yürütmeyi tercih eder. Kendisi finansman, planlama ve eşgüdüm görevlerini yerine 
getirirler (Yıldırım, 2012: 143; Mecek, 2013: 496). Müesseseler; sermayesinin tamamı bir İDT veya KİK’e ait 
olup, bunlara bağlı işletme veya işletmeler topluluğuna denir (Yıldırım, 2012: 143; Akyılmaz ve Sezginer, 
2001: 194; Mecek, 2013: 496). Bağlı Ortaklıklar; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası bir İDT veya KİK’e ait 
olup ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir (Yıldırım, 2012: 144; 
Akyılmaz ve Sezginer, 2001: 195; Mecek, 2013: 496). İştirakler; bir İDT veya KİK veya bağlı ortaklığın, özel 
kesime ait anonim şirketlerinde sahip oldukları en az yüzde on beş, en çok da yüzde elli paya denir (Yıldırım, 
2012: 145; Gözübüyük, 2004: 158-159; Mecek, 2013: 496). 
 

Tablo 3 – 233 Sayılı KHK Kapsamındaki Bağlı Ortaklıklar 
Sıra No Kamu İktisadi Teşekküllerine (KİT) Ait Bağlı Ortaklığın Adı 

1 Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2 Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
3 Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
4 Yeniköy – Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
5 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. 
6 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. 
7 Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 

Kaynak: Yazarlar tarafından Hazine Müsteşarlığı (2013:93-108) verilerinden oluşturulmuştur. 
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2.2.2.2. Hazine Sermayeli 233 Sayılı KHK Dışı İşletmeler; Sermayesinin tamamı veya bir kısmı Devlet 
Hazinesine ait olup, 233 sayılı KHK’ya tabi olmayan işletmelerdir (Hazine Müsteşarlığı, 2013:19). Türksat 
Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT) ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) bu 
kapsamda yer alan kamu işletmeleridir. 
 
2.2.2.3. Çoğunluk Sermayesi Devlete Ait Olan Kamu Sermayeli Bankalar; Hazinenin pay sahibi olduğu ilgili 
bankalar 4603 sayılı yasa ile KİT statüsünden çıkartılarak yeniden yapılandırılmışlardır. Bu grupta yer alan 
kamu sermayeli bankalar aşağıdaki gibidir; 
 

Tablo 4 – Çoğunluk Sermayesi Devlete Ait Olan Kamu Sermayeli Bankalar 
Sıra No Kamu Sermayeli Bankanın Adı 

1 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
3 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
4 Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 
5 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 
6 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
7 İller Bankası A.Ş. 
8 T.C. Merkez Bankası A.Ş. 

Kaynak: Yazarlar tarafından Hazine Müsteşarlığı (2013:125-142) verilerinden oluşturulmuştur. 
 

2.2.2.4. Çoğunluk Sermayesi Devlete Ait Olmayan Kamu Hâkimiyetli İşletmeler; Çoğunluk sermayesi devlete 
ait olmayan, ancak yönetimin yarısından fazlasının kamu kuruluşlarınca atandığı işletmelerdir. Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığı gibi işletmeler bu grupta yer almaktadır. 

 
2.2.2.5. Şirket Statüsünde Olmayan Özel Statülü İşletmeler; Şirket statüsünde olmadığı halde yaptığı faaliyetler 
nedeniyle kamu işletmesi niteliğine sahip, özel statülü işletmelerdir. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ve Milli 
Piyango İdaresi bu grupta yer almaktadır. 

 
2.2.2.6. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Portföyündeki Kuruluşlar; Özelleştirme kapsamına ve 
programına alınan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından pay sahipliği yürütülen kuruluşlar bu 
kapsamdadır. Bu kuruluşlar alt organizasyonlarıyla birlikte oldukça fazladır. Çalışmamızda örnek teşkil etmesi 
açısından yalnızca % 50’den fazla payı kamuya ait olan işletmelere yer verilmiştir. 

 
Tablo 5 – Kamu Payı %50’den Fazla Olan ÖİB Portföyündeki Kuruluşlar 

Sıra No Kuruluş (İşletme) Adı 
1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 
2 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
3 Sümer Holding A.Ş. 
4 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
5 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
6 Gayrimenkul A.Ş. 

Kaynak: Yazarlar tarafından Hazine Müsteşarlığı (2013:109-124) verilerinden oluşturulmuştur. 
 

2.2.2.7. KİT (Kamu İktisadi Teşekkülü) Dışı İştirakler; 233 sayılı KHK kapsamı dışında kalan iştirakler bu 
kapsamda yer almaktadır. Bu grubu oluşturan kamu işletmeleri 6 (altı) alt başlık içerisinde incelenecektir. 

 
 2.2.2.7.1. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve İştirakleri; Başbakanlık ile ilgili olan kurumun 
Hazine Müsteşarlığı verileri ve web sayfasında yer alan bilgiler ışığında 2 kamu işletmesi ve 4 kamu iştirakine 
sahip olduğu görülmektedir (www.toki.gov.tr 01.03.2014; www.hazine.gov.tr 01.03.2014). İlgili işletmeler; 
Emlak Konut GYO A.Ş. ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Tic. A.Ş. işletmeleridir. Ankara Büyükşehir Belediye 
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Başkanlığı ve çeşitli organizasyonlarla iş ortaklığını sürdüren TOKİ’nin birçok girişimde ortaklığı da 
bulunmaktadır. 
 
 2.2.2.7.2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İştirakleri; TMSF’nin 2013 yılı Hazine 
Müsteşarlığı verilerine göre 6 (altı) adet kamu işletmesi bulunduğu görülmektedir. İlgili işletmeler; Merkez 
Yayın Holding A.Ş., Eskişehir Yem Sanayi A.Ş. (ESYEM), Nergis İnş.ve Tic. A.Ş., Yaz Bilgi Sistemleri Tic. 
A.Ş., RCT Varlık Yönetim A.Ş., Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. işletmeleridir. Ayrıca TMSF’ye ait 
27 adet bağlı ortaklık ve iştirakler bulunmaktadır (Hazine, 2013:162). 
 
 2.2.2.7.3. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İştirakleri; Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. ile Conrad Otel ve 
Radisson Blu (stad) Otel ilgili kurum iştirakidir. 
 
 2.2.2.7.4. Türk Hava Kurumu (THK) İştirakleri; Holdingleşme sürecine doğru giden Gökçen 
Havacılık İktisadi İşletmesi ve 8 (sekiz) işletme iştiraki bu grupta yer almaktadır. İlgili iştirakler; Göksun 
Turizm Seyahat Acentesi, Gökbil Bilişim ve Güvenlik, THK Sigorta Aracılık Hizmetleri İktisadi İşletmesi, 
THK Uçak İmalat A.Ş., THK Teknik, TAMROM Havacılık Savunma San. ve Tic. A.Ş., THK Uçuş Akademisi 
ve ASAL Aeronautics işletmeleridir. 
 
 2.2.2.7.5.Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) İştirakleri; TSKGV, KİT’ler ile birlikte özel kuruluşlar 
ve yabancı ortaklı kuruluşlar ile birlikte sahip olduğu askeri giyim fabrikaları, tersaneleri, ikmal ve ana bakım 
merkezleri bu kapsamda yer almaktadır. Söz konusu iştirakle hava, kara ve deniz araçları üretimi, 
elektronik/yazılım, lojistik ve roket-füze-mühimmat üretimi alanlarında faaliyet göstermektedirler. 
 
 2.2.2.7.6. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) İştirakleri; TSKGV’nin pay sahibi 
olduğu 17 (onyedi) şirket vardır. Bu şirketlerin 4 tanesi dolaylı bağlı ortaklıktır. TSKGV, 5 şirket ve 3 dolaylı 
bağlı ortaklıkta % 50 ve üzerinde paya (hisseye) sahipken 9 (dokuz) şirkette ve dolaylı bağlı ortaklıkta % 
50’den daha az hisseye (paya) sahiptir. TSKGV’nın % 50 ve üzeri hisseye sahip olduğu şirketler; İŞBİR 
Elektrik Sanayi A.Ş., HAVELSAN, ASPİLSAN, ASELSAN ve TAI’dır. Dolaylı bağlı ortaklıklar ise; MİKES, 
EHSİM ve STM’dir. 
 
2.2.2.8. Bütçe Dışı Fonlar; Mali şeffaflık ve hesap verilebilirliğin daha fazla sağlanabilmesi adına ülkemizde 
faal olan tüm bütçe dışı fonlar 2000 ve 2001 yılında kanunla kaldırılmıştır. Şirket statüsünde faaliyet 
göstermeyen bu kamu işletmelerinin bağımsız gelir ve giderleri vardır. 2014 itibariyle ülkemizde bu kapsamda 
sadece 5 (beş) adet bütçe dışı fon bırakılmıştır. Bu fonlar; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Özelleştirme Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve Tanıtma 
Fonu’dur. 
 
2.2.2.9. Döner Sermaye İşletmeleri (DSİ); Genel idare esaslarına göre üretilmesi mümkün olmayan hizmet ya 
da malların üretilmesini sağlamak amacıyla bu idarelere ait sermaye ile kurulan ve bu idarenin esas 
faaliyetlerinin bir parçası olarak faaliyetlerine devam eden işletmelerdir. Ülkemizde mevcut olan 2802 döner 
sermaye işletmesinin bağlı olduğu idare ve bütçesine göre dağılımı aşağıdaki gibidir; 
 

Tablo 6 – DSİ’lerin Kurumsal Dağılımı 
Sıra No DSİ’lerin Bağlı Olduğu Kuruluş Adı DSİ Sayısı Bütçe Türü 

1 Sağlık Bakanlığı 1064 Genel 
2 Milli Eğitim Bakanlığı 893 Genel 
3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 186 Genel 
4 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 82 Genel 
5 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 73 Genel 
6 Milli Savunma Bakanlığı 60 Genel 
7 Diğer Bakanlıklar 20 Genel 
8 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 23 Genel 
9 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 301 Özel 
10 Üniversiteler 99 Özel 
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11 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 Özel 
Kaynak: Yazarlar tarafından Hazine Müsteşarlığı (2013:169) verilerinden oluşturulmuştur. 

 
2.3. Türkiye’de Kamu İşletmelerinin Kurulma Nedenleri 
 

Türkiye’de kamu işletmelerin kurulma nedenleri çok fazladır. Bu nedenleri ekonomik-mali, sosyal, politik 
(stratejik – ideolojik), askeri, kültürel vb. olarak ana gruplandırmalar yaparak tasnif etmek mümkündür. Ancak 
bu gruplar arasındaki sınırı ortaya koymak her zaman mümkün olamamaktadır. Bazen bir neden aynı zamanda 
birden çok grup kapsamında olabilmektedir. Kamu işletmelerinin türleri dikkate alınmadan genel kurulma 
nedenlerini yani kurulma amaçlarını başlıca 3 (üç) ana başlıkta değerlendirecek olursak2; 
2.3.1. Ekonomik-Mali Nedenler; Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak temel nedenlerdir. Bu kapsamda; 
 

 Ekonomik planlamalar yapmak, 
 Ekonomiyi yönlendirmek, 
 Ekonomiye ivme kazandırmak, 
 Çeşitli piyasalardaki mal ve hizmet kalitesini arttırmak, 
 Girişimci sayısının yetersiz olduğu piyasalarda girişimci sayısını arttırmak, 
 Sermaye piyasası oluşturmak, 
 Özel sektöre öncülük etmek ve teşvik etmek, 
 Özel sektörün girişimde bulunmadığı ya da yetersiz kaldığı alanlarda mal ya da hizmet üretmek, 
 Doğal tekelleri (su, elektrik, gaz, vs.) işletmek, 
 Karaborsa ve tekelleşmeyi önlemek, 
 Özel finans kuruluşlarının sunduğu kredi imkânlarından daha kolay ve etkin yararlanabilme, 
 Vergi, resim, harç ve benzerleri dışında yeni gelirler elde etme. 

 
2.3.2. Sosyal Nedenler;  
 

 Eşitlik ve adalet ilkesi çerçevesinde toplumsal yapıdaki gelir ve servet dağıtımını sağlamak, 
 Halkın sosyo-kültürel ihtiyaçlarının kaliteli ve yeterli sayıda karşılanması, 
 Yerel ve bölgesel hizmetleri etkin, esnek ve ekonomik bir şekilde yerine getirmek, 
 İstihdam olanaklarını arttırmak ve nitelikli işgücü oluşturmak, 
 Personel istihdam etmek, 
 Çevre kirliliğini önlemek, 
 İş güvenliğini arttırmaktır. 

 
2.3.3. Politik Nedenler; Stratejik ve ideolojik nedenlerde bu grupta değerlendirilmektedir. 
 

 Siyasi kontrollerden uzaklaştırılmış piyasa yapısına uygun hizmet yönetimi sağlamak, 
 Ulusal ve uluslar arası ekonomik güçler karşısında ülkeyi korumak, 
 Ekonomik alandaki siyasi plan, program ve kararları daha etkin uygulayabilmektir. 

 
2.4. Türkiye’de Kamu İşletmelerinin Tarihsel Gelişimi ve Geleceği 

 
Girişimciliğin ülkemizdeki başlangıcını cumhuriyet tarihi ile özdeşleştiren yazarların yanında Osmanlının son 
dönemleri, Sultan Abdülmecit’in ilk dış borç alımı sonucu oluşan Hayriye Tüccarları, ahilik teşkilatının 
kuruluşu, Anadolu’nun fethi, hatta cilalı taş devrine geçişe kadar öncesine götüren yazarlara rastlanılmaktadır 
(Mecek, 2013: 497). Girişimciliğin geçirdiği tarihsel süreç dikkate alındığında ilk girişimcilik örneklerinin ya 
da girişimciliğin ilk şekillerinin cilalı taş devrine kadar gitmesi fikri kanaatimizce de isabetli bir görüştür. Diğer 
fikirler ise girişimciliği başlangıcı değil, girişimciliğin ülkemizde geçirdiği gelişim ve dönüşüm süreçlerini 
ifade etmektedir (Mecek, 2013: 498). 
 

                                                             
2 Söz konusu ana başlıklar ve içerikleri Dura (2006: 24-26), Özdemir (2008: 48), Vural ve Teyyare (2011: 71-

74) çalışmalarından yararlanılarak özetlenmiştir.  
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Girişimciliğin ülkemizdeki gelişimini cumhuriyet öncesi dönem ve cumhuriyet sonrası dönem olmak üzere iki 
ana dönemde incelenmesi literatürde oldukça yaygındır. Girişimcilik ekseninde bu dönemlerde kurulan özel ve 
kamu işletmeleri hakkında verilecek temel bilgilerin konunun daha iyi anlaşılması açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
 
2.4.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem; Avrupa’da IX. Yüzyıl itibariyle kurulan lonca benzeri mesleki birlikler 
girişimciliğin gelişimi açısından önemli bir aşama olmuştur. Bu gelişmeler Anadolu’da hüküm süren 
Selçukluları da etkilemiştir. XIII. Yüzyılda merkezi Kırşehir olan Ahilik Teşkilatı Ahi Evran Veli tarafından 
kurulmuştur. Meslek loncası (meslek odası) olarak kurulan teşkilat ile meslek ahlakı, meslek ilkeleri, mesleki 
ve sosyal dayanışma, mesleki eğitim, mesleki denetim gibi hususlar teşkilatın bünyesinde gerçekleştirilmeye 
başlanılmıştır. XV- XVII yüzyıllar arasında teşkilatta bazı çözülmeler ve bu çözülmelere bağlı değişimler 
yaşanmıştır. VII. Yüzyılda gayrimüslim tebaa teşkilata dahil edilmiş, XVIII. Yüzyılda esnaf çeşidi ve sayısının 
sırlandırıldığı gedik sistemi uygulanmaya başlanılmıştır. Ayrıca dünyanın ilk kadın teşkilatı olan ve Ahi 
Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan Bacıyan-ı Rum Teşkilatı Anadolu kadınların sosyo-ekonomik ve 
kültürel yönden gelişmesini sağlayıp, dünyadaki günümüz kurumsal kadın girişimciliğinin de temelini atmıştır. 
Kurulan çeşitli vakıflar da ekonomik gelişmeler açısından oldukça önemlidir.  
 
1777 yılında İTO’ya kayıtlı olarak günümüzde de faaliyetini devam ettiren en eski girişim olan Ali Muhittin 
Hacı Bekir lokum işletmesini kurmuştur (İTO, 2013:172-175). Yerli sermayedarların/girişimcilerin oluşması, 
korunması ve geliştirilmesi amacıyla 1820 yılında fikri temelleri atılarak 1829 yılında Osmanlı padişahı II. 
Mahmut tarafından hayata geçirilen Hayriye tüccarları ülkemiz girişimciliğinin gelişiminde önemli bir dönüm 
noktasıdır (Genç, 2005: 23; Esen ve Çetin, 2012:71; Mecek, 2013:501). Böylelikle yerli girişimciler de yabancı 
girişimcilerin sahip oldukları ayrıcalıklara sahip olmuşlardır. 
 
1854 yılında ilk dış borç alımı gerçekleştirilmiştir. Ancak 1879 yılına kadar alınan 17 dış borç alımından elde 
edilen paranın sadece % 7,8’i yatırım amaçlı kullanılabilmiştir. Yaklaşık %92’lik kısmı cari harcamalara 
gitmiştir (Tabakoğlu, 2003: 194). 1858 tarihli arazi kanunnamesi ile devlet (miri) arazileri üzerinde şahsi 
teşebbüslerin (girişimlerin) yapılabilmesi kabul edilmiştir. 1867 yılında esnafı yabancı rekabetine karşı 
korumak amacıyla Islah-ı Sanayi Komisyonu kurulmuştur (Doğangün, 2013:14-15).  
 
1880 yılı itibariyle devlet teşvik ve imtiyazlarından faydalanan bazı yerli Müslüman girişimcilerin tarım 
ürünlerini dönüştüren-işleyen değirmen, tuğla ocakları ve muhtelif hafif sanayi dallarında ruhsatlar aldığı 
görülmektedir (Ortaylı, 2005: 204). 1912 yılı itibariyle sanayi, ticaret ve finans sektörlerinde yabacı unsurların 
ve yerli gayrimüslim tebaanın hâkimiyeti söz konusudur. Finans sektörü açısında İstanbul Anadolu ve Rumeli 
bölgeleri ile Ara toprakları haricindeki tüm Asya topraklarında tüm bankacıların Rum, Ermeni, Yahudi, 
Levanten ve Avrupalı olduğu görülmektedir. Sadece Eskişehir ve Harput’ta 2 Türk bankacı bulunmaktadır. 
Türk-Müslüman girişimcilerin sanayi ve ticaretteki etkinlikleri her ne kadar finans sektörüne oranla daha fazla 
olsa da bu sektörlerde de hâkimiyet yabancıların ve/veya gayrimüslim tebaanın elindedir (Doğru, 2008: 87). 
 
1913 yılında sanayiyi canlandırmak için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmıştır. 1913 ve 1915 yıllarında yapılan 
sanayi sayımlarına göre ülkede 1908 yılı öncesi kurulmuş çeşitli sektörlerde 169 işletmenin3 olduğu 
belirtilmektedir (Tokgöz, 2001: 9; Boratav, 2007: 20-21; Doğangün, 2013: 16).  
 
1889 yılında kurulan İttihat ve Terakki üyeleri, özellikle İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı, millî iktisat 
denemesine girişmişler, 1914'de kapitülasyonları kaldırıp, devletin para basma yetkisini Osmanlı Bankası’nın 
elinden alarak, tarım ve sanayiyi özendirecek yeni bir gümrük sistemi kurmuşlardır (Boratav, 2007: 27; 
Doğangün, 2013: 8-9). Bu politikaları daha etkin kılmak amacıyla Şubat 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi 
yapılmıştır. 
 
2.4.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem; Cumhuriyet sonrası dönem literatürde yaygın olarak beş ayrı dönemde 
incelenmiştir. 1929 yılı büyük ekonomik kriz, ikinci dünya savaşı, petrol krizi, neo-liberal akım bu dönemlerin 
oluşmasına önemli etkiler yapmış olmasına rağmen bu konudaki en büyük etkinin ülkemizde yaşanan siyasi 
gelişmeler olduğu düşünülmektedir (Mecek, 2013:502-503). 
 
                                                             
3 Tokgöz, işletme sayısı 159 olarak tespit etmiştir. 
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2.4.2.1. 1923 – 1929 Dönemi (Özel Girişimciliğe Teşvik); Bu dönemde, yabancıların ekonomideki 
hâkimiyetlerine son verilip, ekonomik güç amacıyla yerli bir girişimci sınıf oluşturmaya çalışılmış ve 
girişimciliği teşvik etmek için bir takım önlemler alınmıştır. Ancak tüm bu çabalara rağmen bazı yetersizlikler 
ve savaşın olumsuz etkilerinin sürmesi nedeniyle önemli bir gelişme sağlanamamıştır (Tügiad, 1993: 19; 
Mecek, 2013: 503).Ayrıca patent, model, marka yasaları çıkartılmış, ulaşım alt yapısı geliştirilmiş, teknoloji 
transferleri yapılmış, doğrudan ya da dolaylı olarak parasal fayda sağlayan bazı önlemler alınmıştır (Bülbül, 
2010: 96-146). 

 
2.4.2.2. 1930 – 1946 Dönemi (Devletçilik Politikaları); Bu dönemde özel sektörün yetersiz kaldığı 

alanlarda devletin yatırım yapmasını amaçlayan devletçilik politikaları uygulanmaya başlanmış ve bazı KİT’ler 
kurulmuştur. Ayrıca özel sektörün gelişmesi için bir dizi önlem alınarak Beş Yıllık Sanayi Planları 
hazırlanmıştır. Sermaye ve nitelikli işgücü eksikliği ile bazı uluslararası gelişmeler (1930 Bunalımı, II. Dünya 
Savası) nedeniyle hedeflere istenilen düzeyde ulaşılamamıştır. Ancak özel sektörün girişimciliğinde bir önceki 
döneme göre önemli gelişmeler sağlanmıştır (Mecek, 2013:503; Tügiad, 1993: 19; Köseoğlu, 2005: 5-6). 

 
2.4.2.3. 1946  – 1960 Dönemi (Liberal Ekonomiye Geçiş); 2.Dünya Savaşı sonrası ABD tarafından 

yapılan Marshall Yardım programından yararlanılması kapsamında devletçi – müdahaleci politikalar yerini 
liberal ekonomiye doğru ilerleyen geçiş politikalarına bırakmıştır. Özellikle özel girişimlerin özendirilmesi, 
özel işletmelerin sayı, tür ve nitelik olarak arttırılması temel bir politika olarak benimsenmiştir. Liberal 
ekonomiye geçiş sürecinde özel girişimin sanayideki payı % 70’e çıkmıştır (Tügiad, 1993: 19; Mecek, 2013: 
504). Ülkemizdeki işletmelerin % 96.8’i 1950 yılından sonra kurulmuştur (Tekin, 2005: 25). 

 
2.4.2.4. 1960  – 1980 Dönemi (Planlı Ekonomiye Geçiş); DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kurularak 

devletin birçok alanda planlama öncülüğünü üstlenmesi bu dönemin en belirgin özelliğidir. 1963 ve 1968 
tarihlerinde Beş Yıllık Kalkınma Planları hazırlanarak uygulanmasına geçilmiştir. Daha önce mevcut olan 
devletçilik politikalarının bazı etkilerinin devam etmesinin yanı sıra, özel sektör yatırımlarının sayı ve 
niteliklerinin arttırılmasına önem verildiği ve bu politikalar sonucunda da özel sektöre ait işletme sayılarında 
artış meydana geldiği görülmektedir (Mecek, 2013:504-505). Holding sayılarında meydana gelen ciddi artışlar 
özel girişimciliğin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. 

 
2.4.2.5. 1981  – Günümüz Dönemi (Dışa Açık Liberal Ekonomi); Devletin ekonomik alandaki aktif 

rolünden sıyrılarak düzenleyici – denetleyici konuma geldiği dönemdir. Devlet hacminin küçültülmesi 
amacıyla özelleştirmelerin yoğunlaşmaya başlaması, yabancı sermayenin yurt içindeki yatırımlara 
özendirilmesi, dış piyasalar ile rekabete girilmesi, ihracatın arttırılması, özel sektördeki sermaye birikiminin 
teşvik edilmesi bu dönemin öne çıkan özellikleridir (Tügiad, 1993:20; Köseoğlu, 2005:6; Mecek, 2013:505). 

 
3. SONUÇ 
 
Ülkemizdeki en temel kamu idaresi olarak devletin ve mahalli idarelerin (il özel idareleri, belediyeler, köyler) 
yerel, bölgesel ve ulusal müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurdukları kamu işletmeleri ilgili kamu 
idarelerinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olarak kamu hizmeti sumaktadırlar.  
 
Ekonomik-mali, sosyal, politik (stratejik – ideolojik), askeri, kültürel vb. amaçları yerine getirmek için kurulan 
bu işletmelerin bazıları tekel niteliğinde olup, tek başlarına kamu hizmetini ifa etmektedirler. Bu işletmelerin 
bazıları her ne kadar stratejik amaçlar için tekel niteliğinde bırakılsalar da bazıları özel sektörün karsız bulduğu 
ve yatırım yapmadığı ve/veya yeterli yatırım yapmadığı sektörlerdeki eksikliği gidermişlerdir. Özellikle 
kurtuluş savaşı sonrasındaki olumsuz ekonomik-mali atmosferde ülke ekonomisini yönlendirmiş, özel sektöre 
cesaret vermiş, ekonominin gelişmesindeki en önemli katalizör görevini yerine getirmişlerdir. 
 
1980 sonrası uygulanan neo-liberal ekonomi politikaları nedeniyle devlet tarafından kurulan kamu 
işletmelerinin büyük çoğunluğu özelleştirme sürecinden geçerken; il özel idareleri ve belediyeler kamu işletme 
sayılarını arttırmışlardır. Bu farklılık nedeniyle her ne kadar yerel yönetimler ile devlet arasında zıt ekonomik 
politikaların uygulandığı, özellikle de mahalli idarelerin neo-liberal ekonomik politikalara uygun olmayacak 
şekilde daha çok ekonomik-mali alanda yer almaya başlandığı düşünülse de genel olarak neo-liberal ekonomik 
düşünceye uymayan genel bir politika uygulanmamaktadır.  
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Yerel idarelerin kamu işletmeleri kurmalarındaki ana sebep; yerine getirmeleri gereken birçok görevlerini 
kamunun bazen hantal sayılabilecek bürokratik-siyasal yapısından uzaklaştırarak özel piyasa koşullarına göre 
yerine getirmesidir. Bir nevi görev ve sorumluluklarını özelleştirmektedirler. 
 
Kamu idareleri ile ilgili birçok verinin derlendiği, hatta bazılarının ilk kez oluşturulduğu çalışmamızın 
literatüre katkı sağlaması ve daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. 
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ÖZET 
 
İnsanlığın varoluşundan bu yana biriktirdiği değerler bütünü olarak kültür, birçok alanda etkisini 
göstermektedir. İnsanların bir takım bireysel özelliklerinin yanında, dâhil oldukları toplumsal yapı ve bu 
yapının sahip olduğu anlayışlar kültürü meydana getirir. Dolayısıyla insanlar bireysel özelliklerinin yanında 
karar alma sürecinde kültürden de etkilenirler. 
 
Fırsatları tespit etmek, yakalamak ve başarı için veri haline dönüştürmek amacıyla kaynakları bir araya getiren 
değer sürecine girişimcilik denir. Girişimciliğin her aşamasında mevcut olan karar vermede de kültürün payı 
yadsınamayacak kadar büyüktür. 
 
Bu çalışmada bireyin yaşadığı sosyal yapının ve kültürün girişimcilik üzerindeki etkisi, Türk toplumunun 
sosyal ve kültürel yapısı örneğinde ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kültür, Türk Toplumu. 
JEL Kodu: M13, M19. 

 
SOCİO-CULTURAL INFLUENCES ON ENTREPRENEURSHİP: AN OVERALL ASSESSMENT 
FOR TURKİSH SOCIETY 
 
ABSTRACT 

 
Since the existence of mankind as a whole value of culture, shows the effect in many areas. Besides that a 
number of people of individual characteristics, the social structure of people end understanding of this structure 
form culture. So people besides their individual characteristics are influenced by culture in decision-making 
processes. 
 
With the aim of making firm the opportunities capturing and converting them in to data sources to be 
successful which brings together value process is called entrepreneurship. Existing decision-making at all 
stages of entrepreneurship the ration of culture is too large to underestimate. 
 
In this study the effect of social structure where people live and the impact of culture on entrepreneurship will 
be discussed in the example of social and cultural Turkish society. 

 
Key Words: Entrepreneurship, Culture, Turkish Societ. 
JEL Code: M13, M19. 

 
GİRİŞ 
 
Küreselleşen dünyada çok hızla ilerleyen teknoloji ile acımasızca hüküm süren rekabet ortamına uyum 
gösterebilmek ve avantajlı bir şekilde ayakta durabilmek ekonomik gelişmişliğin derecesine bağlıdır. 
Girişimciler de ekonomileri ayakta tutan dinamik unsurlardandır. Fırsat ve yenilik kovalayan, yakaladıklarında 
ilgili riskleri de hesap ederek üretim yapmak üzere üretim faktörlerini birleştiren dinamik bireyler bir toplumda 
ne kadar fazla ise toplumun gelişmişlik seviyesi de o kadar yüksektir (Tekin, 2004). 
 
Girişimcilik oluşumunda bireyin ve bireyin de içinde bulunduğu sosyokültürel çevrenin etkisi göz ardı 
edilemeyecek büyüklüktedir. Kültürün ögesi olan sosyo-kültürel çevre ve diğer ögeleri de göz önünde 
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bulundurularak hazırlanan bu çalışma da ilk kısımda girişimcilikten bahsedildi. Farklı kişilerin girişimcilik 
üzerinde farklı tanımlara sahip olmasının girişimciliğin önemine yapılan bir vurgu olduğu belirtildi. 
 
İkinci kısımda girişimciliğin ülkemizdeki gelişim sürecine değinilerek, günümüzde girişimcilik adına yapılan 
örgütlenmelerle örneklendirildi. 
 
Üçüncü ve dördüncü kısımlarda ise kültürel ögeler ışığında kültürün girişimcilik üzerindeki etkisi 
değerlendirildi ve Türk toplumunun sosyal ve kültürel yapısının girişimcilik üzerindeki etkisi ahilik örneği ile 
ortaya koyulmaya çalışıldı.  
 
1. GİRİŞİMCİLİK 
 
Literatür incelendiğinde girişimcilik ve ilgili kavramlar konusunda farklı tanımlamaların var olduğu 
görülmektedir. Bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda girişimcilik ile ilgili literatürde tam bir fikir 
birliği olmadığı sonucuna ulaşabiliriz.  Bu yüzden girişimciliğin anlaşılabilmesi için mevcut tanımları 
incelemek gerekmektedir (Emre, 2007). 
Mucuk’a göre üretim faktörlerini insan ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetleri üretmek üzere uygun 
şekilde bir araya getiren kimsedir. Genellikle amacı kârdır ve riske de katlanır. Kendisi de dördüncü üretim 
faktörüdür   (Mucuk, 2001) 
 
Girişimcilik bir işletmenin kurulması, yönetsel süreçlerin işletilmesi, üretim ve pazarlamaya yönelik tüm 
risklerin üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır (Küçük, 2010). 
 
Bir organizasyonu kuran, devamlılığını sağlayan ve otoritesinin kaynağını hem fikir hem de varlıklar 
üzerindeki sahiplik gücünden alan kişi. Daha geniş anlamıyla belirli bir mal ya da hizmeti üretmek, üretip 
pazarlamak veya yalnızca pazarlamak için, kendisine ait ya da başkalarından temin ettiği sermayeyi üretim 
faktörlerine yatıran ve böylece kar veya zarar etme olasılığını göze alan özel ya da tüzel kişidir (Güney, 2004). 
 
Girişimcilik ile ilgili pek çok tanımın bulunması da kavramın sahip olduğu önemi vurgulamaktadır. 
 
2. TÜRK TOPLUMUNDA GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ 
 
Girişimciliğin gelişim süreçlerini incelemek için Cumhuriyet öncesi dönemlere gidilmesinde fayda vardır. 
Osmanlı döneminde yerli halk çiftçilik ve askerlik ile uğraşması gerektiği için sonrasında da ticari faaliyetlere 
entegre olmada sorun yaşamıştır (Küçük, 2010). 
 
Cumhuriyet öncesi dönemde faaliyet gösteren ahilik teşkilatını Türk girişimciliği örneği olarak gösterebiliriz. 
Ancak bu teşkilat sanayi devrimi ve sonrasında meydana gelen kitle üretim, sosyoekonomik gelişmelere ayak 
uydurma da zorluk çekmiştir (Küçük, 2010). 
 
Cumhuriyet döneminde girişimciliğin başlangıcı 1. İktisat kongresinde Türkiye’de ekonomik gelişme ve 
kalkınmanın ancak girişimcilikle sağlanacağı kararının alınması ile olmuştur. Cumhuriyetin başlangıç 
yıllarında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan Asya, Avrupa ve Kırımdan gelen Türklerin 
Anadolu da girişimciliğin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Örneğin; Kırım’dan göç eden Türkler çeşitli 
tarım alet makinelerini Türkiye’ ye getirerek üretim faaliyetine başlamıştır (Tekin, 2009). 
 
1950’de Demokrat Parti’nin iktidar olmasıyla ekonomide liberalleşme hareketi başlamıştır. Yeni hükümet 
girişimciliğinin ufkunu açmıştır ve işgücü ucuzlamıştır (Demirel, 2003). 
 
1963’den itibaren Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla beraber beşer yıllık planlı kalkınma dönemleri 
başlamıştır. Bu sayede öncülük misyonu ile yeni bir girişimci kuşağı oluşmuş ve özel sektör yatırımları 
arttırarak devam etmiştir. 
 
1970’lerden itibaren ithal ikamesi yaygınlık kazanmıştır. 70’li yılların başlarında kamu yatırımları azalma, özel 
sektör yatırımcıları ise artma eğilimi göstermiştir. Yine aynı dönemde ülkede yaşanan; siyasi ve ekonomik 
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istikrarsızlık, terör olayları, döviz sıkıntısı, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra konulan ambargolar, teşvik 
sistemlerinin çağdışı kalması, dışa açık olmama ve ithal ikamesi sisteminin çağdışı kalması, dışa açık olmama 
ve ithal ikamesi sisteminin tıkanması girişimciliğe büyük boyutta olumsuz etki oluşturmuştur ( Emre, 2007). 
 
1980 sonrası dönemde her alanda olduğu gibi ekonomide de küreselleşmenin etkisi hissedilmiş ve kamu 
iktisadi teşebbüslerin milli ekonomi içerisindeki payı azalmaya başlamıştır. Piyasa ekonomisi ile sermayenin 
serbest dolaşımı öngörülmüş ve kamu kesimi faaliyetlerini azaltmak amaçlanmıştır.  
 
Girişimcilik olgusu ve sermaye hızı 1990'lı yıllarla beraber hız kazanmıştır. Bununla beraber kendi arasında 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD), Karadeniz Genç İşadamları Derneği (KAGİD), Gebze 
sanayici ve işadamları derneği (GESİAD) gibi oluşumlarla örgütlenmeye başlamıştır. Bilginin dağıtımı, 
hammadde ve kaynakların etkin temini, teknolojinin ve tekniğin kullanımı gibi bir çok girişimsel alanda 
işbirliği yapabilmektedirler ( İrmiş vd. , 2002). 

 
3. GİRİŞİMCİLİK VE SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 
 
Girişimcilik ile bireyin içinde yaşadığı sosyal yapı arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Kişi ya da birey 
içerisinde yaşadığı toplumun sosyal yapısından, ekonomik faaliyetlerinden ve eğitim durumundan büyük 
oranda etkilenmekte ve düşünce yapısına bu ortam şekil vermektedir (Ersoy, 2010). 
 
Kültürel yapının da girişimcilik eğilimi üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Girişimcilerin sahip olduğu 
tutum ve davranışlar günümüze kadar kültürle taşınmıştır. Kültürlerin sahip olduğu vurguların birbirinden 
farklı olması nedeniyle,  kültürlere ait insan tipleri de birbirinden farklılık gösterir. Bazı kültürler bireysel, 
bağımlı bireyler oluştururken bazıları özgürlükçü, bağımsız bireyler oluşturur. Elde edilen bu sonuçlar da 
bireylerin benliklerini meydana getirir. Benliğe ait ilk yatırımlar aile ortamında atılmaya başlanırken, kültürle 
pekiştirilir ve sonrasında bireylere göre çeşitlilik arz eder. 
 
Benlik oluşumundan karar verme sürecine, yaşam tarzından girişimciliğe kadar bireyleri etki altında bırakan 
kültüre ait tanımları incelersek; 
 
“Bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, sanatı, hukuku, örf-âdeti ve insanın cemiyetin bir üyesi olması dolayısıyla 
kazandığı diğer bütün maharet ve itiyatları ihtiva eden mürekkep bir bütün.”E. B: Taylor (Kafesoğlu, 2010). 
“Kültür bir milletin dini, ahlaki, hukuki, muakalevi, bedii, lisanî, iktisadi, fenni hayatlarının ahenkli 
mecmuasıdır.”  Ziya Gökalp (Kafesoğlu, 2010). 
 
Hofstede’e göre kültür, “aklın ortaklaşa programlanması sonucu oluşmakta ve varlığını bu programlama 
çerçevesinde devam ettirmektedir. Aklın ortaklaşa programlanması ise üç aşamada olmaktadır. Bu aşamalar 
sırası ile insan doğası, kültür ve kişiliktir ."(İrmiş vd, 2010) gibi tanımları görebiliriz. 
 
Kişilik ferdin yaşama biçimi olarak tanımlanabilir. Yaşam biçimini etkileyen pek çok boyut vardır ve 
insanların yaşam süreçleri boyunca sergiledikleri tutum ve davranışların tümü kişilik olarak ifade bulur. 
Davranışların bir kısmı doğuştan gelen özelliklerle kazanılırken, bir diğer kısmı da toplumun beklentileri ve 
öğretileri ile oluşur ( Dal, 2009). 
 
Toplumun beklentileri ve öğretileri ile oluşan kültürün sahip olduğu bazı unsurlar bulunmaktadır. Girişimcilik 
kültürünü anlamak adına değerler ve tutumlar, örf ve adetler, sosyal yapı, din, aile, eğitim… vb. olarak 
sıralayabileceğimiz bu unsurları incelemek yararımıza olacaktır. 
 
Kişiliğin gelişmesinde aile ve çocuk etkileşimi çok önemlidir. Bu etkileşim sürecinde önemli bir olgu 
toplumsallaşmadır. Toplumsallaşma, çocuğun, ailesi ve içinde bulunduğu sosyal grubu tarafından kabul edilen 
standart, gelenek, töre ve beklentilere uygun davranışları geliştirme sürecidir ve ilk önce ailede başlar. 
Özellikle annesiyle olan ilk yaşantıları daha sonraki kişilik özelliklerini etkilemesi bakımından çok önemlidir. 
Bu süreçte de birey cinsiyetine, sosyal ve dinsel guruplarına uygun davranışları öğrenir (Kocacık, 1988). 
 



 

103 
 

Girişimcilerin aile çevresi, akrabalık ilişkileri, ailenin mesleği, doğum sırası geçmişten günümüze kadar 
incelenmiştir. Ailenin özellikle de babanın girişimci olması erkeklerde de kadınlarda da girişimciliği 
destekleyen önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Eğitim amaçları önceden tespit edilmiş, bedensel-zihinsel gelişmelerle davranış değişikliği oluşturan planlı, 
amaçlı bir süreçtir ve girişime başlamakta karşılaşılan problemlerin üstesinden gelmekte de eğitim çok 
önemlidir. İşte başarı için gerekli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte girişimcilerin finans, 
stratejik planlama, pazarlama ve yönetim alanlarında eğitime ihtiyaç vardır. 
 
Din ve dinsel inançlar insani değerin kaynağını oluşturduğu düşüncesi yaygındır. Dinlerde birikim, harcama ve 
rekabetlere bakış açıları farklı olduğu için girişimciliği ve yöntemlerini belirlemede de etkilidir (Gürol, 2006). 
 
Gurup ve kurumlar, sosyal statü sistemi, bunlar arasındaki kaynak dağılımı ve ilişki bir kültürün sosyal yapısını 
meydana getirir. Sosyal yapı bir ülkede üretim çeşidi, pazarlama yöntemleri ve iş yapma maliyetlerini dahi 
etkilemektedir (Gürol, 2006). 
 
Kişisel değerler, yaş, iş tecrübesi, rol modellerini de kültürel yapıyı oluşum süresince etkileyen faktörler 
arasında sayabiliriz. 
 
4. AHİ TEŞKİLATI 
 
Ahilik, 13-19’uncu yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmesini 
sağlayan, onları ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını, iyi ahlakı esas alarak düzenleyen bir 
örgütlenmedir. Ahilik doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir 
sosyo-ekonomik düzendir. (http://www.tesk.org.tr/tr/yayin/123.pdf, 31.03.2014). 
 
Bununla birlikte Ahilik, Türk kültürünün, gelenek ve göreneklerinin yaşanmasında ve korunmasında, Türk 
ticaret ahlakının oluşmasında önemli hizmetler vermiştir. 
 
Ahilik var olduğu sürece Türkler arasındaideal insan tipini oluşturmayı amaçlamıştır. Türklerin yiğitlik ve 
cömertlik mefkûresi olarak adlandırdıkları bu ideal insan tipine akı, mesleğine de akılık denilmiş ve akılığın 
gereği olarak akılar birbirinekarşı kardeşçe muamelede bulunmuşlardır. Bu kelime zamanla da yerini ahi 
kelimesine bırakmıştır. 
(http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s14/karasoy.pdf, 31.03.2014) 
 
Ahilik, Türklere özgü ulusal bir kuruluş olarak ortaya çıkmış, tüketicilerin korunması dahil, Türklerin 
Anadolu’da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Ahiler Birliğinin Müslümanlara özgü 
yapısı 17’nci yüzyıla kadar sürmüştür. Osmanlı Devletinin Müslüman olmayan egemenlik alanı genişledikçe 
çeşitli dinlere mensup kişilerin birlikte çalışma zorunluluğu doğmuştur. 
(http://www.tesk.org.tr/tr/yayin/123.pdf, 31.03.2014)  
 
Ahi birlikleri Türk milletinin sosyal, iktisadi, ahlaki, dini ve kültürel hayatında önemli görevlere sahiptir. Türk 
esnaf ve sanatkarlarına, Bizans esnaf ve sanatkarları karşısında rekabet edebilmelerini sağlamış ve araların da 
derin bir dini yaşantı ve ahlak anlayışı oluşmasının önünü açmıştır. Ekonomik açıdan güçlenmeyi, sosyal 
dayanışmayı, ülke savunmasına katkıda bulunmayı önemsemiştir. Bununla birlikte yoksullara yardımcı olarak 
toplum katmanları arasındaki gelir uçurumunu da önlemiştir. Verilen hizmetlerde de edebiyat, müzik, sanat, 
gelenek ve göreneklerin yaşatılmasını ihmal etmemiştir 
(http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s14/akca.pdf, 31.03.2014). 
 
Ahiliğin genel çalışma prensiplerini incelemek gerekirse iş bölümü, üretim anlayışı, dayanışma ve kontrol 
mekanizması yönlerine değinmek gerekir. İşbölümü prensibine göre herkes kabiliyetine en uygun işte çalışmalı 
ve sık iş değişiminde bulunmamalıydı. Sık sık iş değişiminde bulunan ahilere iyi gözle bakılmaz istikrarsız bir 
yapıya sahip oldukları düşünülürdü. Herkesin kabiliyetine uygun tek bir işte çalışması, o işte uzmanlaşması 
istenilirdi. 
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Ahilik üretim anlayışını sınırsız ihtiyaçların karşılanması olarak görmeyip zaman zaman üretim kısıtlamasına 
gitmişlerdir. İsrafa ve gereksiz tüketime-üretime karşı durmuşlardır. Çalışanların kabiliyetlerine ve isteklerine 
göre çalışıp o alanlarda üretim yapmalarına özen gösterip, yapılan işten zevk alınması sağlanmaya çalışılmıştır. 
 
Ahilikte hem Türk kültürünün hem de İslamiyet’in unsuru olarak dayanışmaya ayrı bir önem atfedilmiştir hatta 
dayanışma ahilik sisteminin kurulma nedenlerinden biridir. Ahilikte rekabet içinde bulunma ya da daha fazla 
kazanma kültürü bulunmamaktadır. Bunun yerine tek ve sevilen bir işte uzmanlaşmak, o işi en iyi yapabilecek 
seviyeye gelmek önemsenmiştir. İhtiyacından daha fazla gelir elde eden ahilerden de fazlasını ihtiyaç 
sahiplerine ve fakirlere yardım için kullanmaları beklenmiş ve bu kültür haline getirilmiştir. 
 
Ahilikte kazancın şahsiliği anlayışına pek rastlanmaz ve üyelerin kazançları tamamen kendilerine ait değildir 
teşkilatın sahip olduğu genel sermayeyi meydana getirir. Orta sandıklarında toplanan sermaye üyelerin 
ihtiyaçlarına göre dağıtılmakta, kalanı ile de ihtiyaç sahiplerine yardım edilmekteydi. 
(http://www.ahilik.net/images/stories/makaleler/sosyalguvenlik.pdf, 31.01.2014) 
 
Ahilik sisteminde inanarak ve bütün gücüyle çalışarak üretme sadece bencil bir düşünceyle değil,  halk için, 
toplum refahı için dürüstçe üretme ve adalet ve hak üzere paylaştırma anlayışı, zaman içerisinde sıkı bir oto 
kontrol sistemini geliştirmiştir. (http://www.ahilik.net/images/stories/makaleler/sosyalguvenlik.pdf, 
31.03.2014) 
 
Üretimi yapılan ürünlerin kalitesi, ustalık ya da kalfalık belgesi alan birine işyeri açma izniniz verilip 
verilmemesi, açılacak işyerine ihtiyaç duyulup duyulmaması gibi konularda ahiliğin denetimi bulunmaktaydı. 
Devletin üretime ait getirdiği bazı kısıtlamalara uygunluk denetimi yapmakta ahiliğin görevleri arasında 
bulunmaktadır. 
 
15 ve 16. Yüzyıldan itibaren ahi birliklerinde çözülmeler meydana gelmiştir. Avrupa’da meydana gelen teknik 
ilerlemelerle değişen ticaret anlayışı ile mevcut potansiyeli ile rekabet edemeyen ahilik anlayışı yavaş yavaş 
son bulmuştur. Bu son buluşta Osmanlı Devleti’nin siyasi başarısızlıkları, genişleyen sınırları yeni sosyal 
grupların ülkeye dahil oluşu da etkili olmuştur. 
 
Ahilik teşkilâtı, Osmanlı Devletinin son döneminde Lonca adını alarak görevini sürdürmüştür. Ahiliğin Türk 
toplumuna etkilerinin bugün bile devam ettiğini görmek için, Anadolu’da her hangi bir sanat kolunda usta-
kalfa-çırak ilişkisine bakmak yeterlidir. Bununla ilgili olarak birçok örnek verilebilir. Günümüzde bu örgütün 
yerini, Esnaf Örgütleri ve Ticaret Odaları almıştır.  
(http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s14/karasoy.pdf, 31.03.2014) 
 
SONUÇ 
 
Ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri ve var olan seviyelerini sürdürebilmeleri adına girişimcilik hayati bir öneme 
sahiptir. Uluslararası piyasada rekabet gücünden, bireyin günlük gelirine kadar girişimciliğin etkisi 
görülmektedir. Farklı kişilerin farklı anlamlara sahip olduğunu düşünmesi de girişimciliğin önemine ve 
boyutuna yapılan atıflardır. 
Yapılan çalışma ile hedeflenen esas nokta sosyokültürel yapının girişimcilik üzerindeki etkisini ortaya 
koyabilmekse de binlerce yıllık bir tarihi tek bir demeçte anlatabilmek mümkün değildir. 
 
Bu çalışmanın özünde sosyokültürel hayattan, ticari faaliyetlere, karar verme sürecinden, yaşam tarzına kadar 
kültür ve ögelerinin bulunduğu mesajını vermek vardır. Kanaat toplumu olan Türk milletinin bu kültürü elde 
etmesinden, kullanmasına kadar gelişen süreç içerisindeki tutum ve davranışlarına değinilmiştir. Bununla 
beraber kanaat toplumu olmanın girişimcilik ve rekabet gücünü azaltmadaki etkisine de vurgu yapılmıştır. 
 
Bir girişimcilik örneği olan ahilik kurulum amacından, işletim sistemine kadar kültürün ögelerine bağlı kalmış 
ve Türk kültürünün, gelenek ve göreneklerinin yaşanmasında ve korunmasında, Türk ticaret ahlakının 
oluşmasında da önemli hizmetler vermiştir. Yardımlaşma, sosyal sorumluluk, iş bölümü gibi sosyokültürel 
hayata yaptığı katkılarının yanında üyelerine güçlerini birleştirme ve istişare etme ortamı sağlayarak iktisadi 
hayata da katkıları bulunmuştur. 
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Zamanla eski verimliliğini ve önemini kaybeden ahilik yerini önce localara günümüzde de Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği MÜSİAD), Karadeniz Genç İşadamları Derneği (KAGİD), Gebze sanayici ve işadamları 
derneği (GESİAD) gibi oluşumlara bırakmıştır. 
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ÖZET 
 
Girişimcilik globalleşen dünyada ekonomik kalkınma ve büyüme de rol oynayan önemli faktörlerden biridir. 
Girişimcilik ekonomik kalkınma ve büyümenin lokomotifi, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Ekonomik 
açıdan artan bu önemi itibariyle, ekonomik sistemler açısından girişimcilerin araştırılması gerekmektedir. 
 
Kapitalizm; feodalizmin ardından sanayi devrimi ile birlikte meydana gelen bir toplumsal-ekonomik yapı ve 
üretim şeklidir. Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; 
yatırım, gelir dağılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluştuğu piyasa ekonomisi tarafından 
belirlendiği sosyal ve ekonomik sistemdir. Bu sistemde genellikle bireylerin ya da grupların oluşturduğu tüzel 
kişiliklerin ya da şirketlerin emek, yer, üretim aracı ve para ticareti yapabilmeye hakkı vardır. Sosyalizm ise 
özel mülkiyeti reddeden, kollektif mülkiyeti tercih eden, liberalizmin kişiye önem veren yaklaşımını kabul 
etmeyen ve genel olarak iktisadi tarafı ağır basan bir sistemdir. Sosyalist devlet girişimciliğe fırsat vermeyen 
devlet yönetim biçimidir. Esasen sosyalizm, kapitalizme bir antitez olarak gelişmiştir. Sosyal refah devlet 
anlayışı ise kapitalist ekonomik sitemin içinde gelişmiştir. Kapitalizmin aksayan ve eksik yönlerini onararak, 
kapitalist ekonomiyi dengede tutmaya çalışmaktadır.  
 
Bu çalışmada girişimciliğin kapitalist ekonomik sistem içerisinde serbest rekabet piyasasındaki önemi 
vurgulanıp, sosyal devlet anlayışında devletin yaptığı müdahalelerle girişimcinin serbest hareket etme imkânını 
ne şekilde sınırlandırıldığı ve sosyalist devlet anlayışının kolektivist bir yapıya sahip olduğundan özel 
girişimciliğe fırsat vermemesinin üzerinde durulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kapitalizm, Sosyalizm, Sosyal Devlet Anlayışı 
JEL Sınıflaması: L30, P12, P13, P31 
 

ENTREPRENEURSHIP IN CAPITALISM, SOCIALISM AND UNDERSTANDING OF SOCIAL 
STATE 

 
ABSTRACT 
 
Entrepreneurship is one of the important factors that play a role in economic growth and development in a 
globalizing world. Entrepreneurship is the engine of economic growth and development, the source of 
innovation and creativity. As increasing importance in economic terms, entrepreneurs need to be explored in 
terms of the economic systems. 
 
After feudalism, capitalism is the form of a social-economic structure and production process occurring with 
the industrial revolution. Capitalism;  private ownership owned the majority of the means of production and 
operated, investment, income distribution, production, supply and demand of goods and services as determined 
by the market economy is a social and economic system. In this system, usually formed by individuals or 
groups of entities or companies have the right to make money trading, labor and means of production. 
Socialism is a system, which refuses the private property, preferring to collective ownership, not accept the 
approach of liberalism’s emphasis on people and generally outweighs the economic side. Essentially socialism, 
developed as an antithesis to capitalism. Concept of the social welfare state has developed in the capitalist 



 

107 
 

economic system. It is trying to keep balance capitalist economy by repairing the short comings and 
weaknesses of capitalism. 
 
In this study, the importance of entrepreneurship in free competitive market within the capitalist economic 
system will be emphasized. Moreover, it will be stated that understanding of the social state with the 
intervention of the state, the possibility of free movement of entrepreneurs limited the way in which and focus 
on outmatching the private entrepreneurship due to  understanding of the social state having a collectivist 
structure. 
 
Key words: Entrepreneurship, Capitalism, Socialism Concept of  Welfare State 
JEL classification: L30, P12, P13, P31 
 

1. GİRİŞ 
 
“Girişimcilik genellikle daha çok risk alma, inovasyon yani yenilikçiliğe açık fırsatları değerlendirme gibi 
faaliyetleri kapsayan bir süreç olarak tanıtılmakta ise de, esasen girişimcilik, işin devamlılığını, 
sürdürülebilirliğini, geliştirilmesini ve genişletilmesini kapsayan faaliyetler bütünüdür” (Andaç, 2012). Bu 
anlamıyla girişimcilik farklı ekonomik sistemlerde farklı yapılarda şekillenerek ortaya çıkmaktadır. Piyasa 
ekonomisi olarak da adlandırdığımız kapitalist sistemde bireysel çıkarlar paralelinde şekillenen girişimcilik 
olgusu, sosyalist sistemlerde ise devlet girişimciliği şekline bürünmektedir. Sosyal refahı göz önünde 
bulunduran bir karma sistem olarak görebileceğimiz sosyal devlet anlayışı kapsamında ise girişimcilik otorite 
tarafından alınan belli önlemler ve politikalar paralelinde sosyal refahı göz önünde bulunduran bir boyutla 
şekillenmektedir. 
 
Girişimci kavramının iktisadi düşünce tarihinde rol almaya başladığı dönem 18. yüzyıla tekabül etmektedir. 
Girişimci, Fransız iktisatçı J.B Say’dan itibaren emek sermaye ve toprağın yanına dördüncü üretim faktörü 
olarak kabul edilmiştir (Durukan, 2005). Say tarafından ortaya konan girişimci kavramı risk üstlenen ve bunun 
sonucunda kâr elde etmeye çalışan bir ekonomik aktör olarak tanımlanmaktaydı. Girişimci kavramı daha sonra 
Schumpeter tarafından tekrar ele alınarak yenilikçi girişimci kavramına dönmüştür. “Dinamik girişimciler de 
denilen yenilikçi girişimciler; yeni tedarik kavramları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni 
örgüt yapıları oluşturarak eskiyi yeni ile ikame etmekte ve sürekli bir yenilik süreci içinde daha etkin üretim 
yöntemlerini uygulamaktadır” (Durukan, 2005). Fakat Schumpeter kapitalizmin bu üretken yenilikçi yapısının 
kendi sonunu hazırlayan bir dinamik olarak sosyalizme ortam oluşturacağını da düşünmekteydi. Girişimcilik, 
kapitalist ekonomik sistem içerisinde gelişen serbest rekabet piyasası gereğince önemli bir aktör olmasının yanı 
sıra sosyal devlet anlayışı içerisinde serbest rekabet piyasasını sınırlayan devlet yönetim biçimi içerisinde de 
önemli bir aktör olarak yer almaktadır (Andaç, 2012). Sosyal devlet anlayışı kapsamında yenilik oluşturmayı 
hedefleyen, sosyal bilinci yüksek ve kâr amacı gütmeyen girişimci yapısının da oluştuğu gözlemlenmektedir. 
 
İktisadi düşünce tarihi içinde var olmuş farklı sistemlerde teorik ve uygulama aşamasında farklılıklar gösterse 
de girişimcilik kavramı gerek kapitalist sistemde gerek sosyal devlet anlayışında ve sosyalist politikaların 
uygulanma süreci içinde önemli bir aktör olarak görülmektedir. Girişimcilik kavramı kapitalist sistemden 
başlanarak ele alındığında bu önem daha açık şekilde görülecektir. 
 

2. KAPİTALİZM VE GİRİŞİMCİLİK 
 
“Asli ifadesini laissez-faire-laissez-passer (bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler) sloganında bulan kapitalist 
sistem, bağımsız bireyin kendi özgür iradesi ile seçtiği işi yaparken, hem daha üretken (dolayısıyla müreffeh ve 
mutlu) olacağı hem de ister istemez toplumsal çıkara hizmet edeceği kabulüne dayanmaktadır“ (Aydın, 2003). 
Bireysel çıkarları ön planda tutan kapitalist sistem içinde var olan çıkar peşinde koşan girişimci kavramını da 
Schumpeter’ın ortaya koyduğu şekli ile açıklamak mümkündür. Schumpeter’ın bahsettiği girişimci ekonomiyi 
daha ileri bir seviyeye taşıyacak pazar ve ürünlerde yenilikler oluşturan kişidir (Dees, 1998). Bireyin 
bağımsızlığının ulusal boyuttan çıkıp uluslararası arenaya taşındığı globalleşme sürecinde ise kapitalist sistem 
girişimciliğin önündeki barikatları kaldırılmasına ve yenilik yaratma sürecinde daha aktif davranılmasına neden 
olmaktadır. Yeni dünya düzeninde artık kurallar ulus-devletler tarafından değil giderek baş döndürücü bir hızla 
artan teknolojik gelişim sonucu etkisini ve varlığını daha fazla hissettirmekte olan küresel bir güç 
hakimiyetinde şekillenmektedir (Gürol, 2006). 
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Kapitalist sistemin günümüz ekonomik düzeninde ortaya koyduğu bir değişiklik ise pazar kavramında ortaya 
çıkmaktadır. “Özel işletmelerin satış yapmak zorunda olmaları müthiş bir modern satıcılık mekanizması 
meydana getirir” (Rand, 1993). Satıcılık mekanizmasında gelişen teknolojinin de katkısıyla oluşan değişim 
günümüzde gittikçe yaygın hale gelen elektronik ticaret olgusunu yenilik oluşturma yönünden bir girişimcilik 
örneği olarak karşımıza çıkarmaktadır. Birçok firma elektronik şubeleriyle ulaşılması güç yerlerdeki taleplere 
karşılık verebilir hale gelmekte ve pazarlarını şube açmaya gereksinim duymadan genişletme olanağına sahip 
olmaktadır. Girişimciliğin dinamik yapısı sadece bu firmalarda değil bağlantılı olarak taşımacılık sektöründe de 
yenilikler ortaya çıkmasına neden olmaktadır. “Her geçen gün geleneksel anlamda bireysel girişimciliğin yerini 
ortak girişimler, stratejik işbirlikleri sanal örgütler vb. girişim türlerinin aldığı söylenebilir” (Durukan, 2005). 
 
Kapitalist sistemde oluşan yeni girişimcilik olgusu büyüme ve kalkınma ile de sıkı bağlara sahiptir. 
“Girişimcilik ekonomik kalkınmayı etkilerken ekonomik kalkınma da girişimciliğe büyük bir ivme 
kazandırmaktadır“ (Durukan, 2005).  Kapitalizmin sınırları yok sayan anlayışı kapsamında rahatça hareket 
edebilen sermaye, yeterli sermaye stokuna sahip olmayan yerlere girişimci vasıtasıyla giderek atıl bulunan 
emek ve doğal kaynak gibi diğer üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlayabilmektedir. Girişimcinin başlattığı 
bu akım önsel ve gerisel bağa sahip sektörlerle birlikte ekonominin diğer kısımlarına da yayılarak büyümeye 
olanak sağlayan bir yapı oluşturmaktadır. 
 

3. SOSYALİZM VE GİRİŞİMCİLİK 
 
Kendisini sosyalist olarak nitelendiren çok sayıda düşünür bulunmakta ve bu düşünürlerin üzerinde anlaşma 
sağlanamayan çeşitli görüşlerinin bulunması farklı sosyalizm türlerini ortaya çıkarmıştır (Bocutoğlu, 2012). 
Sosyalizm sistemi içinde girişimcilik kavramı incelenirken 1917-1991 yılları arasında kapalı bir ekonomik 
sistem uygulayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin uygulamalarını incelemek yararlı olacaktır. 
Sovyetler ekonomisinin yerlerde süründüğü 1921 döneminde Yeni Ekonomi Politikası (NEP) devreye konarak 
tarım sektöründe işlenen toprak alanı 60 milyon hektardan 6 yıl içerisinde 90 milyon hektara yükseltildi buna 
bağlı olarak tahıl üretimi de bu süreçte katlanarak artmıştır (Vernadsky, 2011). Bunun yanı sıra bir bölümü özel 
sektörde olan endüstriyel alanda da artış sağlandı (Vernadsky, 2011). Kısa sürede böyle bir artışı sağlayan 
programın içinde arz artışını oluşturma bakımından özel sektör girişimcilerin etkisinin olduğu söylenebilir. 
Daha sonra terk edilse de bu plan sosyalizmden geri adım atıldığı yönünde otoriteyi elinde bulunduran 
Komünist Parti içinde tartışmalara sebep olmuştur (Vernadsky, 2011).  
 
SSCB’de Yeni Ekonomik Sistem sonrasında özellikle 1936 ve 1977 anayasalarında da yer verildiği şekliyle 
tarım ve sanatsal küçük uğraşlar anlamında özel işletmecilikle ilgili düzenlemelere başvurulmuştur(Burhan, 
1988). Sovyetler birliğinin son dönemlerine yaklaşılırken uygulamaya geçirilen yeniden yapılanma 
politikasından hareketle ortaya çıkan gerçekler sosyalist sistemin uygulamasında girişimcilik faaliyetlerinin 
gizli de olsa sürdürüldüğü gerçeğini gözler önüne sermektedir. Özel işletmeciliğe belli sınırlar dâhilinde imkân 
tanıyan yeniden yapılanma politikasının raportörünün ifadesi, 1986 yılı için ilk aşamada 100 bin gizli şekilde 
faaliyet gösteren çalışanı, ruhsat almak için başvuru yaptığı anlaşılmaktadır(Burhan, 1988). 
 
Sosyalizm içyapısı içinde kendine yer bulamayan özel sektör boyutunda girişimcilik olgusu uygulama 
aşamalarında sistemin aksaklıklarını düzeltmek için taviz verilen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sosyalizm gibi tamamen toplumsal çıkar için hareket eden sistemler bile, uygulama aşamasında girişimcilere 
fırsat sunarak özel sektör girişimciliği sınırları aşırı daraltılmış bile olsa istikrarı sağlama yolunda bir politika 
aracı olarak kullanılmaktdır. 
 

4. SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDA GİRİŞİMCİLİK 
 
Kapitalist sisteminin kimi zaman vahşi tutkulara neden olan sınırsız bireysel özgürlüklerinin otorite tarafından 
dizginlendiği ve toplumsal kalkınmaya katkı yapabilecek düzenlemelerle şekillendirildiği yönetim anlayışını 
sosyal devlet anlayışı olarak adlandırabiliriz. Sosyal devlet tamamen kamu egemenliğini kapsayan ve bireysel 
çıkar doğrultusunda ekonomik eylemlere izin vermeyen sosyalist sistemle aynı anlamı taşımamaktadır (Andaç, 
2012). Sosyal devletin içinde kapitalist sistemdeki girişimcilik olgusunun yanında toplumsal çıkarları da içeren 
kamusal girişimcilik ve kâr amacı gütmeyen sosyal girişimcilik olguları da yer almaktadır. 
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Kamu girişimciliği kavramı kamusal hizmetleri yerine getirmekle yükümlü olan kişilerin, görev tanımları 
doğrultusunda yaptıkları işin yanı sıra toplumsal faydayı arttırmak için yenilikçi atılımlarda bulunması olarak 
tanımlanabilir (Kümbül Güler, 2010). Bunun yanı sıra toplum için gerekli olan ve özel sektör tarafından 
karşılanamayacak gereksinimlerin devlet eliyle uygulamaya konması ve yenilik oluşturma hedefindeki kamu 
ve özel girişimcileri maddi anlamda destekleyen kurumların oluşturulması da sosyal devlet anlayışı içinde 
üzerinde durulması gereken konular olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında 
oluşturulan ve uygulaması devam eden kamu iktisadi teşebbüsleri ve özellikle bilimsel anlamda destek 
sağlayan TÜBİTAK gibi kurumlar sosyal devletin girişimcilik anlamındaki katkıları olarak gösterilebilir. 
 
Sosyal girişimciler ise sadece özel değer değil toplumsal değer de oluşturmak ve sürdürmek misyonunu 
benimseyen, bu misyona hizmet etmek için yenilikçi fırsatlar kovalayan, yenilik, uyum ve öğrenme sürecine 
katılan, elindeki kaynakları uygun ölçüde toplumsal değer yaratma yolunda kullanan sorumluluk duygusu 
yüksek kişilerdir (Dees, 1998). Sosyal girişimcilerin öncelikli amacı toplumsal faydayı maksimize etmektir. 
Toplumsal çıkarlar doğrultusunda hareket eden sosyal girişimciler kalkınma sorunsalının aşılması yolunda da 
katkı da bulunmaktadır. Sosyal girişimciler kaynak tahsisi ve alt yapı geliştirme gibi stratejilerin 
uygulanmasına katkı da bulunarak dünya üzerinde var olan yoksulluk sorunsalının aşılması ve yoksul 
insanların dünya ekonomisi ile bütünleşme sağlanması yolunda da çalışmaktadır (Kümbül Güler, 2010). Sosyal 
girişimciler ekonominin bir çok sektöründe önemli roller oynayabilmektedir. Dünya genelinde faaliyet gösteren 
UNICEF, Kızılay ve Avrupa Çevre Forumu gibi kuruluşlar sosyal girişimcilik kavramına örnek olarak 
verebileceğimiz kuruluşlardan bazılarıdır. 
 
SONUÇ 
 
Girişimcilik kavramının en etkin ve etkili olduğu sistem kapitalist sistemdir. Günümüzde oluşan küresel 
piyasada girişimci hem yenilik yaratma da hem de talep fazlasını doyurmak için yeniliklerin dünya üzerinde 
kolayca hareket edebilmesi yardımıyla kendi kişisel çıkarı doğrultusunda hamleler yapabilir durumdadır.   
 
Sosyal devlet anlayışında ise devletin toplumsal faydayı gözetmesi sebebiyle girişimcilik sınırlandırılmalara 
tabii tutulsa da sosyal devlet anlayışının ortaya çıkardığı kâr amacı gütmeyen sosyal girişimcilik kavramını 
ortaya çıkmaktadır. Sosyal girişimci yenilik oluştururken bireysel çıkar güdüsüyle değil toplumsal çıkar 
hedefiyle hareket etmektedir. 
 
Sosyalist sistemde komuta sistemiyle devlet eliyle yürütülen bir girişimcilik olgusu ön plana çıkmaktadır fakat 
uygulama aşaması dikkate alındığında ağır mali tedbirler altında çok küçük düzeyde de olsa gerektiğinde arz 
eksiğini karşılama amacıyla özel girişimcilik hane işletmeciliği düzeyinde ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET 
 
Turizm sektörü gücünü çevre ve çevresel değerlerden alan, çağımızın giderek en önemli sektörlerden 
birisi haline dönüşen, doğal kaynaklara bağımlı ve girişimcilik seçeneği en zengin olan sektörler 
arasında yer almaktadır. Turizm sektörünün çevresel değerler ve kaynaklar olmaksızın varlığını 
devam ettirmesi düşünülemez. Turizm sektöründe faaliyette bulunan veya bulunmayı düşünen 
girişimcilerin çevreyi öncelikli olarak ele alması gerekmektedir. Sahip olduğu girişimcilik 
seçenekleri açısından ve 21. yüzyılın en geniş endüstrisi (McIntosh vd.,1995: 368) olması, turizmle 
ilişkili iş olanakları bakımından turizm faaliyetlerini dünyanın hemen her coğrafyasında görmek 
mümkündür. Bu düzeyde bir girişimcilik deneyimi imkânı sunan ve ekolojik değerlere son derece 
bağlı olan bir sektörde çevreye duyarlı olmayan bir işletmecilik ve girişimcilik anlayışının olması 
düşünülemez. Bu çalışmanın temel amacı, turizm sektöründe potansiyel ve efektif olarak var olan 
girişimcilik anlayışının çevreye duyarlı bir anlayışla var olmasının gerekliliğini ortaya koymaktır.  
 
Girişimcilik, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik ve sosyal yönde gelişmesini sağlayan en önemli 
aktiviteler arasında yer almaktadır. Liberal ekonominin hâkim olduğu dünyada, bağımsız girişimcilik 
anlayışının, iktisadi refah ve gelişim açısından çok önemli bir faktör olduğu şüphe götürmez bir 
gerçektir. Girişimci, risk üstlenerek üretim faktörlerini bir araya getiren, toplumun ihtiyacı olan mal 
ve hizmet üretimini gerçekleştiren aksiyonerlerdir. Turizm sektörünün, girişimcilik yetenekleri 
yüksek olan bir toplumda gelişme ihtimali çok daha yüksektir. Çünkü irili ufaklı birçok iş alanın 
gelişmesi ile turistlerin ihtiyaçları olan turistik mal ve hizmetlerin üretimi mümkün olabilir. Ancak, 
turizm alanındaki girişimcilik anlayışının, çevreye duyarlı olmaması kabul edilemez. Bu bağlamda 
yukarıda belirtilen çalışma amacını gerçekleştirmek üzere, literatür taraması yönteminden 
yararlanılmıştır.   
 
Dünyada var olan ülkelerin gelişmişliği mukayese edildiğinde, gelişmişlik düzeyinin ciddi anlamda 
girişimcilik yetenekleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Toplumların girişimcilik becerilerinin 
kültürel değerlerle ilişkili olduğunu savunan görüşler de söz konusudur. Demirel ve Tikici (2004), 
kültürün girişimcilik yeteneği ile olan ilişkisini ele almışlardır. Bu çalışmanın kapsamında da, 
öncelikle çevre ve çevre ile ilgili yaklaşımlara değinilecek, bu yaklaşımların turizmde girişimcilik 
anlayışı üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Çevreye bakış açısını ortaya koyan temel yaklaşımlardan 
yola çıkılarak, çevreye duyarlı bir girişimcilik anlayışının nasıl geliştirilmesi gerektiği ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. Esas amacı kâr elde etmek olan girişimcilerin, ilk bakışta bu amaçla çelişen 
çevresel duyarlılığa sahip olmaları gerekliliği kanıtları ile birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çevre, Ekoloji, Yeşil Turizm, Sürdürülebilirlik, Doğal Kaynaklar, Girişimcilik. 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde küresel ölçekte yaşanan sosyal, ekonomik ve çevresel alanda hızlı değişim ve gelişimler, 
çevreci girişimciliği ekonomik ve sosyal kalkınmanın ve gelişmenin temel dinamiği haline 
getirmiştir. Uluslararası alanda söz sahibi olmanın ekonomik ve soysal üretim gücüne bağlı olması ve 
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bunun da girişimcilik anlayışının küresel gelişmelere uyumlu olmakla mümkün olması, girişimcilik 
olgusunun özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli değerleri arasında yer almasına neden 
olmuştur. Ekonomik kalkınmanın en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiği gelişmekte olan 
ülkelerin de bu sorunu çözüme kavuşturarak uluslararası alanda var olabilmesi ürün, bilgi/teknoloji 
ve hizmet alanlarındaki üretim gücünü arttırmasına bağlıdır. Bu nedenle toplumsal sistemin bütünsel 
olarak girişimci etkinliklere hazır duruma getirilerek, ekonomik alanın girişimcilik temelinde 
yapılandırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 
 
Girişimcilik, ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmelerine yardımcı olurken aynı zamanda 
insanların çevresel değerlerinin de zarar görmesine neden olabilmektedir. Özellikle, sera gazları, 
savaşlar, ekonomik gelişmeler, olaylara sadece faydacı düşünce açısıyla bakılarak hareket edilmesi, 
çevrenin hızla doğal güzelliklerinin yok olmasına ve insanlar için çekiciliklerini kaybetmelerine 
neden olmaktadır. Doğal güzelliklerin hızlı bir şekilde ortadan yok olması, devletleri ve uluslararası 
kuruluşları ve yerel yönetimleri hızla önlemler almaya yöneltmektedir. 
 
Turizm, çevresel değerlerden en fazla yararlanan ve varlığını önemli ölçüde çevresel değerlere bağlı 
olarak sürdürmesi gereken ve buna ihtiyaç duyan bir sektördür. Bir zamanlar dünyanın önemli 
çevresel zenginliklerine sahip olan ve zamanla ekonomik çıkarcılık nedeniyle bu özelliğini ve turizm 
potansiyelini kaybeden pek çok turistik destinasyon turizmin eski defterlerinde yer almaktadır. 
 
Turizm açısından çevrenin önemini kavrayan ve onunda korunmazsa kaybolduğunu gören ülkeler, 
çevreye duyarlılığı teşvik etmeye başlamışlar ve turizm işletmeleri de sürdürülebilir turizm için çevre 
korumayla ilgili önlemleri uygulamaya başlamışlardır. Turizmin çevre ile olan ilişkisi, büyük ölçüde 
arz kaynaklarını elinde bulunduran karar vericilerin kontrolünde gelişmektedir. Sektörün arz yönünü 
temsil eden ve turistik ürünü ortaya koyan girişimci ve işletmecilerin üstlendikleri rol, çevre 
açısından çok daha önemli hale gelmektedir. Bu maksatla çalışmada sırası ile turizmin çevre ile olan 
ilişkisi, sektörde girişimciliğin önemi, çevre ile ilgili yaklaşımların girişimcilik anlayışına etkisi 
konularından bahsedilmiş ve çalışmanın esası olan çevreye duyarlı girişimcilik yaklaşımının nasıl 
olması gerektiği bu konulara paralel olarak izah edilmiştir. Sonuç kısmında ise, turizm sektöründe 
girişimcilik rolünü üstlenen veya girişimci olmayı arzulayan adaylara, çevreye duyarlı bir anlayışa 
sahip olmalarının gerekçelerine dayalı olarak öneriler sunulmuştur.  
 
2.TURİZM VE ÇEVRE 
 
Çevre, turizm için oldukça değerli bir kaynaktır. Bazı araştırmacılar çevreyi turizmin ana unsuru, 
bazıları ise tali unsuru olarak tanımlamaktadırlar. Çevresel, sosyal ve kültürel değerler turizmin en 
çok yararlandığı ve turizmin sürdürülebilirliği açısından önemini koruyan değerlerdir. Bu değerler 
turizmin ortaya çıkışının en önemli nedeni olup, sürdürülebilirliğin en önemli bileşenini 
oluşturmaktadır (Akıllı, 2004: 22). Çevre, canlı ve cansız varlıkların birbirine bağlı olduğu, 
varlıklarını sürdürdüğü, karşılıklı olarak etkileşimin yaşandığı alanlara verilen isimdir (Gökdayı, 
1997: 20; Görmez, 2003: 15). Oldukça geniş bir anlam içeren çevre, turizmle ilişkisi bakımından ve 
arz kaynağını oluşturan temel değer olması yönü ile büyük öneme sahiptir. 
 
Turizm ve çevre arasında güçlü bir ilişki vardır. Çünkü turizm, çevre bünyesinde var olan turistik 
çekiciliğe sahip doğal kaynaklara bağlı olarak gelişim gösterir. Çevresel, doğal ve kültürel ayırt edici 
özelliklerin her biri turizm için yararlanılması gereken bir özelliktir. Bu nedenle turizmde doğanın ve 
doğal çekiciliklerin korunması çok önemlidir. Doğal varlıkların turizm ile aşırı ve kontrolsüz 
kullanımı ve turistik panoramanın bozulması, çevrede doğal flora ve faunayı da bozmaktadır. 
Ekosistemler aşınarak zamanla entropiye uğrayacak, çevre turizm açısından kabul görmeyecek bir 
değere dönüşecektir (Kılıç, 2006: 28). 
 
Sürdürülebilir bir turizm için çekici, temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevreye ihtiyaç vardır. Çevre ve 
turizm etkileşiminde turizmin sürdürülebilirliği ancak çevre kalitesinin sağlanması ve korunması ile 
mümkün olur. Diğer ekonomik sektörlere kıyasla turizm sektöründe çevrenin çekiciliği, kalitesi ve 
sürekliliği çok önemlidir ve çevre sorunları bir destinasyondaki turizm olaylarını doğrudan 
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etkilemektedir(Baysan, 2004). Çünkü çevre, bir turizm kaynağı niteliği taşırken, turizmin olumlu 
veya olumsuz etkileri de çevre üzerinde gerçekleşmektedir (Demir ve Çevirgen, 2006). 
 
Doğal kaynakların sürdürülebilir kapsamlı ekonomik ve sosyal stratejiler ile bütünleştirilmesi için 
yapılan global ölçekteki çalışmalar, 1980 yılında hazırlanan Dünya Koruma Stratejisi ve 1987 
Brundtland Raporu ile belirtilmiştir. Bu çalışmalarda, çevre korumanın kalkınmayı engelleyici bir 
nitelik taşımadığı, aksine çevre korumanın kalkınma için önemli bir faktör olduğu kabul belirtilmiştir. 
Çevre korumada turizmin rolü, turizm kaynaklarının kontrollü olarak kullanılması, turistik çevrede 
yaşayan nüfusun sosyal ve ekonomik yaşamına, destinasyonun tarihi ve kültürel değerlerine zararlı 
olacak faaliyetlerde bulunulmamasına ve bütün turizm kaynaklarının insanoğlunun mirası olduğuna 
vurgu yapan Dünya Turizm Organizasyonu’nun Manila Bildirgesi ile ortaya konmuştur. Doğal ve 
kültürel kaynakların korunmasının gerekliliği, kapsamlı bir turizm planlamasının da en önemli 
amaçlarından biridir (Özbey, 2002). Plansız ve kısa zamanda gelişen turizm faaliyetleri, 
destinasyonlarda ekonomik açıdan memnuniyete neden olurken, çevresel açıdan ise onarılmaz 
felaketlere yola açabilir (Young, 1973; Brown, 1998). Çevre tahribatının geri dönülemeyecek 
boyutlara ulaşması, insanların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği gibi, turizmin de ekonomik 
faydalarını minimize edecektir. Turizmin kontrolsüz ve taşıma kapasitesinin üzerinde gelişmesi çevre 
sorunlarının artmasına neden olacak ve hem turistler hem de yörede yaşayan yerli halkın da sorunlar 
yaşaması kaçınılmaz hale gelecektir (Tekeli, 1992). Bu gelişme ise, turizmden amaçlanan fayda 
yerine turizme olan bakış açısının olumsuz gelişmesine neden olacaktır. 
 
3.TURİZMDE GİRİŞİMCİLİK 
 
Turizm döviz girdisi sağlayan özelliği itibariyle özellikle sanayi olanakları kısıtlı, gelişmekte olan 
ülkelerde önemli girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Turizm hammadde ve teknoloji bakımından dışa 
bağımlılığı çok fazla olmayan bir sektördür. Ne kadar teknolojiden belirli ölçüde etkilense de özünde 
insan kaynaklarına dayalı bir hizmet sektörü olduğu için işsizliğin yoğun olduğu ülkelerde büyük 
önem taşımaktadır (Durgun, 2006). 
 
Girişimcilik, sosyo-ekonomik yapıda yerine getirdiği işlevler itibariyle, çok boyutlu bir görünüm 
sergilemektedir. Özellikle, istihdam hacminin arttırılmasında, refah düzeyinin yükseltilerek nesnel 
kriterlere uygun biçimde paylaşılmasında, sosyal hareketliliğin hız kazanmasında, yerel kaynakların 
hızlı ve etkin biçimde mobilize edilmesinde vb. oynadığı rol,  girişimciliğin çok yönlülüğünü ortaya 
koyan işlevlerin başında gelmektedir (İlhan, 2004). 
 
Girişimcilik sayesinde, üretim faktörlerinin bir araya getirilerek üretim olayının gerçekleştirildiği 
teknik birimler olan işletmeler vücuda gelmektedir (Demirel ve Tikici, 2004). Turizm anlamında 
girişimcilik, turizmin çevresel etkilerinin sağladığı fırsatlardan yararlanmak ya da yeni fırsatlar 
gerçekleştirmek amacıyla, turistik ürün ve hizmet üretmek için üretim faktörlerine sahip olma, 
bunları örgütleme ve risk alma yeteneği ile ilişkilidir. Bu ilişkinin amacı, bir turizm işletmesi kurmak 
suretiyle gelir elde etmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve bunu sürekli hale getirmektir. Başka 
bir ifade ile ekonomik ürün ve hizmet üretmeyi tasarlamak, bununla ilgili bir organizasyon kurmak 
ve böylece elde edilecek parasal ve moral fayda ile yaşamaya çalışmaktır (Akdemir, 1996: 20). 
 
Turistik girişimci sosyal ya da ticari olmak üzere hangi amaçla işletme kurarsa kursun çevresel, 
ekonomik ve sosyal değerlerin dengede tutulduğu bir iş ortamı oluşturarak hem çıkar gruplarını 
tatmin etmekte hem de sürdürülebilirlik sağlamaktadır. Bunları yaparken çevreci finansman sağlama, 
uygun çalışan bulma, çevreye duyarlı teknolojik ve kurumsal altyapı oluşturma ve içerisinde 
bulunduğu doğal çevreyi koruma gibi geleneksel olmayan girişimcilik konularıyla karşı karşıyadır. 
Turistik işletmelerin kendilerinden beklenen başarıyı elde edebilmesi ancak altyapı desteği, çevreci 
girişimcilik algılaması olan kişilerin soyut ya da somut olarak teşvik edilmesi, çevresel duyarlılığı 
engelleyici uygulamalardan vazgeçilmesi gibi kurumsal düzenlemeler yanında kurumsal ilişkilerin 
geliştirilmesi ve finansal destek sağlanması ile eko-girişimcilik hayata geçirilebilir (Balcı, 2011). 
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4. ÇEVRE İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR VE GİRİŞİMCİLİK 
 
Girişimcilik faaliyetleri, ekonominin işleyişi, üretim sorununun halledilmesi, tüketicilerin 
ihtiyaçlarının karşılanması açısından hayati önem taşımaktadır. Girişimcilerin çevre ile ilişkilerini 
etkileyen en önemli teoriler arasında da çevre ile ilgili yaklaşımlar yer almaktadır. Bu yaklaşımlar 
ekonomik anlayışlar etrafında biçimlendirilmiştir ve girişimcilik anlayışını doğrudan etkilemektedir. 
Bu aşamada kapitalizmin doğa algısı, sosyalizmin doğa algısı, derin ve sığ ekoloji yaklaşımlarından 
bahsetmekte yarar vardır. 
 
Kapitalizmin ve sosyalizmin doğa algısı, başlı başına bir çevresel yaklaşım olmaktan ziyade, 
kapitalizmin ve sosyalizmin çevre ile ilişkisini açıklamaya çalışan tespitlerden ibarettir. Bilindiği 
üzere, kapitalizmin temelinde bireysellik ve fayda maksimizasyonu söz konusudur. Kapitalizm 
doğayı bireysel faydaya ulaşmanın bir yolu, üretim mekanizmasında kullanılacak bir kaynak olarak 
görür. Kovel’e göre doğaya karşı bencil tutumların artması kapitalizmin yapısında vardır. Çevre 
kirliliğini, kaynak tüketimini ve gereksiz enerjiyi azaltmayı amaçlayan her program kapitalizmin ruhu 
olan kârı da azaltacaktır (Kovel, 1994). Ross Pool’a göre ise doğal çevre, insan etkisi sayesinde 
yapaylaşmış, dönüştürme çabaları neticesinde başkalaşmış ve bozulmuştur (Bıçkı, 2001: 33). 
Bireysel faydaların ön planda olduğu kapitalist bakış açısına göre de çevresel değerlerin 
korunmasındaki kritik felsefe, yine bireysel menfaatlerin zarar gördüğünün farkına varılması ve 
vardırılması ile ilgilidir.  
 
Sosyalist açıdan liberal kapitalizmin çevre ile ilgili ilişkisini irdeleyen düşünürlerden McDonald ve 
Myers’e göre kapitalist şirketler kazançlı, bir o kadar da yıkıcı ürünler üretme hakları olduğunu ileri 
sürmektedir. Kazançlarını en yüksek düzeye çıkarmaktan başka ölçüt tanımayan bu sistemde üretimin 
yöntemi çevre açısından sürdürülebilir değildir. Bu durum, onlara göre radikal çevreciliğin niçin 
kapitalist bir sistemin yerine sosyalist bir sistemi geçirilmesi isteğini açıklamaktadır (Bıçkı, 2001: 
33). Sosyalist sistemin, toplumsal menfaatleri bireysel menfaatlerin üstünde tutması, kapitalizmin 
gözden kaçırdığı, bireysel çıkarlar adına yapılan tahribatları önleyeceği düşünülmektedir. Sosyalist 
sistemde çevresel değerler, toplumsal çıkarlar ve düzen adına korunmalı ve geliştirilmelidir.  
 
Derin ve sığ ekoloji yaklaşımları, çevre kavramı ile doğrudan ilişkili yaklaşımlardır. Derin ekoloji 
yaklaşımı, insanı merkez alan bir düşünüş değildir. Derin ekoloji düşüncesinde doğanın merkez 
olarak alınması söz konusudur. Bu anlamda, toplumsal ve iktisadi olay ve olguları yönlendiren 
kapitalizm, sosyalizm gibi çeşitli sistemlerin insan merkezli yaklaşımlarının yerine, doğanın 
merkezde olduğu ve doğa ile bütünleşmeye dayalı bir değerlendirme söz konusudur (Gökdayı, 1997: 
176). Derin ekoloji kavramını ilk olarak Norveç’li bilim insanı Arne Naess kullanmıştır ve derin 
ekoloji-sığ ekoloji ayrımını ilk olarak 1972 yılında Bükreş’teki “Üçüncü Dünyanın Geleceği 
Konferansında” dile getirmiştir. Bu yaklaşıma Naess dışında Gary Snyder, Bill Devall ve George 
Sessions gibi isimlerin katkıları söz konusu olmuştur. Derin ekoloji-sığ ekoloji ayrımı, derin 
ekolojinin diğer ekolojik düşüncelerden farklılıklarının ortaya konulması bakımından önemlidir 
(İmga, 2006: 86; Yaylı ve Çelik: 2011: 371). Batı’da reformcu çevrecilerin 19. yüzyılda birçok 
hastalığın sanayileşme ile ilgili olduğunu ileri sürerek giriştiği hareketler, sığ ekolojik yaklaşım 
olarak adlandırılabilir. Sığ ekolojik yaklaşım, doğanın bir araç-gereç gibi görünerek sömürülmesine 
karşı olsalar da yine; insanın çıkarlarını merkez alan bir yaklaşım sergilemektedir. Çünkü 
düşüncesizce tüketilen ve zarar verilen kaynakların korunma isteği, gelecekte bu kaynaklardan 
yoksun kalınacağı kaygısından kaynaklanmaktadır (Tamkoç, 1994: 87). 
 
Girişimcilerin faaliyette bulundukları ekonomik sistemler, çevre ile ilgili diğer yaklaşımların kabul 
düzeyi, girişimler esnasında çevreye gösterilen hassasiyetin düzeyini de belli ölçüde belirlemektedir. 
Turizm sektörü, karma ekonomik sistemin ruhuna daha uygun bir yapı arz ettiğinden dolayı, 
kamunun ve özel sektörün uyumu çevresel duyarlılık açısından oldukça önemlidir.  
 
5. TURİZMDE ÇEVREYE DUYARLI GİRİŞİMCİLİK 
 
Müşteri beklentileri doğrultusunda şekillenen girişimcilik çalışmaları son yirmi yılda kalite 
arayışından çevre odaklı bir yaklaşıma doğru kaymıştır. Günümüz dünya pazarında girişimciler yeni 
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strateji olarak, düşük atık yoğunluğunu, yeşil ürün tasarımı ve gelişen dünyanın yeşil odaklı teknoloji 
ortaklıkları gibi faaliyetlere yönelmek durumunda kalmışlardır (Aykan, 2012). Dolayısı ile 
girişimcilik kavramı yeni bir boyut kazanarak çevreci girişimcilik kavramını ortaya çıkarmıştır. 
 
Çevreye duyarlı girişimcilik, tüm sistemlerin çevreye duyarlı olduğu, sosyal sorumlulukları 
bünyesinde bulunduran ve geleceğe bakan bir atılımdır (Isaak, 2002). Sosyal girişimcilik ile çevreci 
girişimcilik arasındaki farka değinen Venkataraman (1997) sosyal girişimcilik faaliyetlerinin 
değişime yönelik olduğunu kabul ederken, ürettiği ürün ve hizmet ile ekonomik değer oluşturarak 
sosyal değerlere yön veren çevreci girişimciliğin de ayrı bir girişimcilik türü olarak göz önünde 
bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir. Çevreci girişimcilik, iş ve işletme faaliyetlerini kârlılık 
temelinin yanında çevre koruma ve geliştirme yönüyle de dikkate alan girişimciler tarafından 
oluşturulan bir kavramdır. Buradan hareketle Keogh ve Polonsky (1998) çevreci girişimciliği, bir iş 
kurmak için gerekli kaynakları ve fırsat potansiyellerini incelerken çevresel duyarlılıkla hareket eden 
girişimcilik olarak tanımlamaktadır. Shrivastava (1995) çevreci girişimcilerin stratejik bakış 
açılarının farklı olduğunu belirtmektedir. Çevreye duyarlı girişimci bir firmanın CEO‘su: "Biz 
atıkları bir problem olarak görmek yerine, onları değerli kaynakları koruyabileceğimiz ve bunu 
yaparken iş alanı yaratabileceğimiz bir fırsat olarak görerek onlardan yararlanmak için coşku ve 
bağlılıkla çalışan genç bir organizasyonuz" şeklinde çevreye duyarlılıklarını ifade etmektedir (Dixon 
ve Clifford, 2007). Girişimci, yatırım yapmayı düşündüğü sektörleri düşünürken, sektörlerin yaşadığı 
doğal çevrenin de geleceğini ve sürdürülebilirliğini de düşünmektedir. Bu bakış açısını daha geniş 
olarak ele alan Scarlett (2002), çevreye duyarlı girişimciliği sadece çevreyle ilgili alanlarda değil tüm 
alanlarda gerçekleştirilebilecek bir faaliyet, kurumsal ve teknolojik yeniliğe dayanan keşfedilmesi 
gereken bir süreç olarak görmektedir. 
 
Çevreci turizm, doğanın ve yerel kültürlerin güzelliklerini tanıtırken bir yandan da çevreyi koruyan, 
çevre bilinci aşılayan, düşük ziyaretçi etkisi bırakan ve turizm öznesi durumundaki bölgenin yerli 
halkını da sosyo-ekonomik olarak sürece dâhil eden bir turizm anlayışını ifade eder (Uzun, 2014). 
 
Turizmin ülke ekonomisine olan katkıları, turizmde sürdürülebilir işletmelerin önem kazanmasına yol 
açmıştır. Bu çerçevede devletler ve turizm işletmeleri turistlerin beklentilerine uygun, çevre odaklı 
mal ve hizmet üretecek fırsatlarla yüz yüze gelmişlerdir. Yeşil işletme faaliyetleri olarak ifade 
edilebilecek bu uygulamalar çevreci girişimcileri ortaya çıkarmıştır. Turizmde yeni ürün ve 
hizmetlerin üretilmesi, yeni pazarlama ve üretim modellerinin geliştirilmesi ve mevcut işletme 
model, uygulama ve süreçlerinin çevreye duyarlı bir şekilde yeniden düzenlenmesinde girişimciliğin 
yeni yüzünü oluşturan çevreci girişimciler önemli rol oynamaktadırlar. Aynı zamanda, çevreci turizm 
girişimcileri, işletmenin ekonomik boyutlarının yanı sıra sosyal ve çevresel boyutlara odaklanarak, 
sürdürülebilir turizm bilincini işletmelerde proaktif yaklaşımlarla oluşturmayı hedefleyen bir 
işletmeciliği temsil etmektedirler. 
 
Çevreci turizm uygulamaları, turistik destinasyonun doğal yapısını olduğu gibi korumaya çalışırken, 
doğal yapıyı bozmadan geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu sayede turistin çevreye etkisi en düşük 
düzeyde tutulur ve destinasyonun doğal güzelliklerinin sürdürülebilir turizm için gelecekte de ziyaret 
edilebilmesi amaçlanır. Bunun farkına varan birçok konaklama işletmesi çevresel değerleri korumak 
ve koruduğunu göstermek amacı ile bir takım yenilikçi politikaları uygulamaktadırlar. Örneğin 
Holiday Inn, odalara bıraktıkları bir kart ile çarşafların değiştirilme kararını misafirlere 
bırakmaktadırlar. Bu kartın üzerinde çevre duyarlılığını ortaya koyan mesajları da ekleyerek, 
misafirler üzerinde de etki oluşturmaktadırlar (Güneş, 2011). Yeşil Oteller Birliği, Çevre Dostu 
Oteller gibi birlik ve kuruluşlar giderek konaklama işletmelerini ve turizm alanındaki girişimcileri, 
çevre duyarlılığına teşvik etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama işletmelerinin çevresel 
duyarlılığını teşvik etmek maksadı ile 2008 yılında “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine 
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ”ini yayınlamıştır. Yeşil Oteller 
Birliği, sadece otellere dönük değil tüketicileri de ilgilendiren bir takım kurallar belirleyerek, çevre 
meselesinin ortaklaşa bir çaba ile halledilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Atay ve Dilek, 2013). 
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Turizm sektöründe çevresel kaynaklara olan bağlılık, çevreye duyarlı bir girişimcilik anlayışını 
zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada özellikle vurgulanmak istenen meselelerden bir tanesi 
girişimciliğin çevreci bir anlayışla sürdürülmesidir. Giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının 
çoğalması ve çeşitlenmesi, bu ihtiyaçların karşılanması noktasında girişimcilik faaliyetlerinin 
önemini arttıran hususlardan biridir. Günümüzde, artan ihtiyaçların baskısı altında olan tüketiciler bir 
taraftan maksimum faydayı elde etmeyi amaçlamakta, diğer taraftan çevresel değerleri önemseyen 
firmalara da daha fazla önem vermektedirler. Geçmişte nispeten çevresel değerlerle ilgili daha az 
bilinçli bir tüketici kitlesi söz konusu iken, artık doğal kaynakların giderek yok olduğunun farkına 
varan insanoğlu daha bilinçli hale gelmiştir. Bu bilinç, tüketicileri firma seçimi konusunda seçici 
olmaya sevk etmektedir. Bu durumun farkına varan pazarlama teorisyenleri “Yeşil Pazarlama, 
Çevreci Pazarlama” gibi kavramları geliştirmişler ve işletmelerin ürünlerini pazarlarken 
kullanacakları yeni argümanları ortaya koymuşlardır. Belki böylesi bir anlayış daha çok sığ ekolojik 
yaklaşımın bir ürünü olsa da, çevre duyarlılığını vurgulaması bakımından dikkate değerdir. Öyle 
anlaşılıyor ki, firmaların çevresel değerleri dikkate almadan ayakta kalmaları, rekabet edebilmeleri de 
oldukça güçtür. Çevreci bir duyarlılık ile yatırımını gerçekleştiren girişimcilerin, işletmecilik 
esnasında bu duyarlılığını sürdürmesi ve tüketici kitlesine doğru mesaj vermesi çok daha 
mümkündür.  
 
Turizm alanında yatırım yapan girişimciler, doğrudan doğal kaynakları çekicilik unsuru olarak 
değerlendirmektedirler. Turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin çevresel duyarlılığı sadece 
pazarlama fonksiyonu açısından değil, kaynak bağımlılığı açısından da bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu bakımdan özellikle turizm sektörünün en temel yatırım alanı olan konaklama 
işletmelerinde çevreye duyarlı yönetim ve işletmecilik anlayışının birçok örneğini görmek 
mümkündür. Artık bazı konaklama işletmelerinde, oda temizliği esnasında örneğin çarşafların 
değiştirilmesi misafirin isteğine bırakılmaktadır. Bu sayede, deterjan, su ve enerji kaynaklarında hem 
tasarrufa gidilmesi hem de misafire çevrecilik konusunda mesaj verilmesi mümkün olmaktadır. Bu 
noktada önemli olan hususlardan bir tanesi, bu tür bir davranışın ne kadar samimi veya yüzeysel 
olduğu ile ilgilidir. Örneğin, henüz işletmesinde arıtma tesisi bile olmayan bir konaklama 
işletmesinin, çarşafların değiştirilmesi konusunu misafire sorması ne kadar samimi olarak 
anlaşılabilir. O halde girişimcilerin çevresel duyarlılığa derin ekoloji yaklaşımına uygun bir tarzda 
sahip olmaları, çevreci politikalar üretmeleri noktasında daha samimi davranışlara yöneltecektir. Aksi 
takdirde kapitalist anlayışın uzantısı ve çıkarcı pazarlama anlayışının bir göstergesi olarak çevresel 
duyarlılığa sahip olmak, belli bir süre sonra samimiyetsiz davranışların fark edilmesine neden 
olacaktır. Elbette bu tarz bir çevresel duyarlılığın temel hedefi çevreyi korumak değil, tüketicilerin 
çevresel duyarlılığını sömürmektir. Bu çalışmada vurgulanmak istenen hususlardan bir tanesi de, 
doğal kaynakların korunması noktasında  -turizm işletmelerinin bu kaynaklara olan bağımlılığını 
tekrar hatırlatarak- içten ve samimi bir anlayış sergilemeleri gerekliliğidir. Bu maksatla çevreye 
dönük yaklaşımlardan bahsedilerek özellikle derin ekoloji yaklaşımının önemi vurgulanmıştır. 
 
Çevreye duyarlı girişimcilik anlayışının oluşması büyük ölçüde rekabet edilen iktisadi sistemle de 
alakalıdır. Ancak işletme sahipleri hangi iktisadi sistemde rekabet ediyor olursa olsunlar; kârı değil 
çevreyi merkeze alan bir anlayış sergilerlerse, çevre yönetimi ve korunması konusunda daha doğru 
politikalar ve uygulamaları yerine getirirler. Turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere ve 
girişimci adaylarına, çevre duyarlılığı noktasından yüzeysel olmayan daha samimi uygulamalar 
tavsiye edilebilir. Bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara, turizmde girişimci olanlara dönük 
olarak, çevresel hassasiyetlerinin daha çok hangi çevre yaklaşımına uygun düştüğünü ortaya 
koymaya yönelik araştırmalar yapmaları önerilebilir.  
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ÖZET   
 
Sanayileşme süreci içerisinde ivme kazanan girişimcilik olgusu, nüfus artışı, kentleşme ve ekolojik sorunları 
beraberinde getirmiştir. Söz konusu ekolojik sorunların başında sera gazı etkisi gelmektedir. Sera gazı 
emisyonu açısından karbondioksit (CO2), en yaygın etkiye sahiptir. Sera gazı emisyonları (özellikle karbon 
emisyonu) sonucu oluşan küresel dışsallıkların içselleştirilmesi amacıyla başlatılan yasal düzenlemelerin 
ekonomik (karbon ekonomisi), finansal (karbon emisyon muhasebesi) ve vergisel (karbon vergisi, nitrojen 
oksit vergisi) açılımlarla desteklenmesi halinde başarı sağlanacağı genel kabul görmüş bir kanıdır. Küresel 
kamusal bir mal olan çevrenin korunması ve özellikle firmaların meydana getirdiği dışsal zararın 
içselleştirilerek, söz konusu maliyeti yüklenmeleri amacıyla Pigovian vergilerden yararlanılmaktadır. 
 
1990 yılında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) 
tarafından hazırlanan rapor ile gündeme gelen karbon vergisi, "fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan 
karbondioksit emisyon miktarı üzerinden alınan bir vergi (Al-Abdullah, 1999; 5)" olarak tanımlanmıştır. 
Karbon vergisi, bir taraftan yerel düzeyde özellikle firmaların çevreye verdikleri dışsal zararın 
içselleştirilmesini sağlayarak firmalara önemli maliyetler yüklemekte; diğer taraftan küresel düzeyde 
hedeflenen ekolojik amacın daha düşük maliyet ile gerçekleştirilmesini, doğa dostu teknolojilerin 
geliştirilmesini, AR-GE faaliyetlerinin arttırılmasını, karbon muhasebe sistemlerinin geliştirilmesini 
sağlamakta ve hükümet açısından bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında girişimcilik 
temelinde karbon vergisi, bir maliyet unsuru olarak teorik temelleri ve dünya uygulamaları ile birlikte ele 
alınmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Ekolojik Maliyet, Sera Gazı Etkisi, Karbon Vergisi. 
JEL Kodu : H20, H40, M20, M40. 
 
AN ECOLOGICAL COST ELEMENT IN ENTREPRENEURSHIP: CARBON TAX 

 
ABSTRACT 

 
Entrepreneurship had gained momentum in the process of industrialization, because of this reason population 
growth, urbanization and ecological problems had brought. The most important one of the aforementioned 
ecological problems is greenhouse gas impact. In terms of greenhouse gas emissions in carbon dioxide (CO2) 
has the most common effect. Greenhouse gas emissions (especially carbon emissions) as a result of global 
externalities internalization launched legal arrangements for the purpose of economic (carbon economy), 
financial (accounting for carbon emissions), and tax (carbon tax, nitrogen oxide tax) will be provided in case of 
success a general accepted support expansions. Global public goods, the protection of the environment and, in 
particular, for companies, the cost of external damage caused by internalizing in order to be installed that 
Pigovian taxes. 
 
In 1990, The carbon tax had come to the agenda  by the report the Intergovernmental Panel on Climate 
Change-IPCC  prepared, and the carbon tax is defined as "burning of fossil fuels as a result of released carbon 
dioxide emissions taken out of a tax (Al-Abdullah, 1999; 5)". Carbon tax, especially at the local level from one 
side to the environment of the company by ensuring that the internalization of external damage imposes 
significant costs to companies; On the other hand targeted ecological objectives at the global level with the 
lower cost of realization, the development of environmentally friendly technologies, to increase R & D 
activities, to ensure the development of carbon accounting system and constitutes a source of income for the 
government.  
                                                             
4 Çalışma, yazarlar tarafından hazırlanan "Ekolojik Muhasebede Küresel Bir Eğilim: Karbon Emisyon 
Muhasebesi" başlıklı kitaptan türetilmiştir.  
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The scope of work on the basis of a carbon tax as a cost element of entrepreneurship, theoretical basics and 
discusses with world practices. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Ecological Cost, Greenhouse Gas Impact, Carbon Tax. 
JEL Codes: H20, H40, M20, M40. 
 
  
GİRİŞ 
 
20. yüzyılın son çeyreğinde hızlı sanayileşme akımının yaşam alanlarında meydana getirdiği olumsuz etki 
karşısında insanların gerek kalkınma stratejilerine, gerekse girişimcilik anlayışına bakış açısı değişmiştir. Bu 
değişim, bir taraftan sürdürülebilir kalkınma stratejilerini, diğer taraftan ekolojik girişimcilik olgusunu 
gündeme getirmiştir. 
 
Piyasa sisteminde, sürdürülebilir kalkınma "sürdürülebilir yenilikler" ile piyasada başarılı olan ve yüksek 
inovasyon gücü ile çevresel hedefleri gerçekleştirebilen "girişimcilerin" varlığını gerekli kılmaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınmanın itici gücünü oluşturan piyasa merkezli inovasyonlar, faaliyetlerinin odağına 
çevresel hedefleri yerleştiren ve "ekogirişimci" olarak adlandırılan aktörler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Söz konusu aktörler, yaşam kalitesini arttıran ve çevresel zararlı etkileri önemli ölçüde azaltan organizasyon 
yöntemleri, yeni ürünler, hizmetler ve teknikler oluşturmaktadırlar (Schaltegger, 2002; 46).   
 
İnsan ve işletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının yol açtığı küresel ısınma ve iklim 
değişiklikleri; kuraklık, seller, tükenebilir kaynakların hızla yok olması, tarım arazilerinde verimsizlik gibi 
çeşitli çevresel ve ekolojik felaketleri beraberinde getirmiş ve söz konusu sera gazlarının ortaya çıkmasıyla 
meydana getirdiği etkileri en aza indirmek üzere çeşitli mekanizmalar geliştirilmiş ve bu mekanizmalar 
piyasaya yeni pazarlar kazandırmıştır. Ortaya çıkan karbon sistemleri ve mekanizmaları, girişimcilik ve 
muhasebe anlayışını yakından ilgilendirmektedir. Bu gelişmeler temelinde özellikle karbon salımı ve tutulması 
kavramlarının muhasebeleştirmesinin ihtiyaç haline geldiği görülmüş ve bu ihtiyaç muhasebe literatürüne 
karbon emisyon muhasebesi kavramını kazandırmıştır (Duman vd., 2012; 117). 
 
Sera gazı emisyonları sonucu oluşan küresel dışsallıkların içselleştirilmesi amacıyla başlatılan yasal 
düzenlemelerin ekonomik (karbon ekonomisi), finansal (karbon emisyon muhasebesi) ve vergisel (karbon 
vergisi, nitrojen oksit vergisi) açılımlarla desteklenmesi halinde başarı sağlanacağı genel kabul görmüş bir 
kanıdır. Bu noktadan hareketle, çalışma kapsamında girişimcilikte ekolojik bir maliyet unsuru olan karbon 
vergisinin teorik temelleri ve dünya uygulamaları ele alınmaktadır.  
 
KARBON VERGİSİ  
 
Küresel kamusal mal olarak kabul edilen çevrenin korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması, 
üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda açığa çıkan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla çevre vergilerinin 
uygulanması gereği ortaya çıkmıştır (Yurtsever, Uçar, 2013; 2).  
 
Çevre vergileri, Pigovian vergiler ile diğer çevre vergileridir. Pigovian vergilerde, vergi oranı, emisyonun 
toplumsal katlanabilirlik düzeyinde marjinal sosyal maliyete eşit olduğu noktada belirlenir. Toplumsal 
katlanabilirlik düzeyi, firmaların atıklarının çevreye bırakmaları dolayısıyla sağladıkları marjinal faydanın bu 
atıkların topluma yükleyeceği marjinal maliyete eşit olduğu noktada gerçekleşir. Pigovian vergiler, özel ve 
toplumsal maliyetleri eşitleyerek, denge oluşturmaktadır. Söz konusu vergilerin uygulanması teknik açıdan zor 
olduğu için çoğu ülkede motorlu taşıtlar, enerji ürünleri, tarımsal girdiler ile piller, plastik ürünler, hava 
ulaşımı, katı ve sıvı atıklar gibi kirletici unsurlar üzerinden dolaylı vergi ve harç alınmaktadır. Küresel çevre 
sorunlarının önlenmesi için küresel bir vergilendirme mümkün olmamakla birlikte, özellikle devletler üstü 
kuruluşların, bazı vergilerin uygulanması konusunda devletleri yönlendirici etkileri, ulusal hükümetleri söz 
konusu vergileri (veya vergi benzeri araçları) uygulama konusunda teşvik edebilir (Mutlu, 2006; 64-65).  
 
Emisyon yoğunluğunun ve neden olduğu zararların ölçülmesinde yaşanılan zorluklar nedeniyle çeşitli emisyon 
vergileri uygulanmaktadır (Baranzini, 2000; 396-397): 
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 Yakıldığı zaman salınan karbon miktarıyla orantılı olarak her bir fosil yakıt başına ödenecek olan 
"karbon vergisi", 

 Ton başına salınan CO2 için belirlenmiş "CO2 vergisi" (CO2 vergisi, bir ton karbonun 3,67 ton CO2'e 
eşit olduğunun kabul edilmesiyle rahatlıkla karbon vergisine dönüştürülebilmektedir.), 

 Tüketilen enerji miktarına ve  belirli ortak enerji birimlerine (BOE (Barrel of Oil Equivalent: varil 
petrol eşdeğeri), BTU ((British Thermal Units: İngiliz ısı birimi, 252 kaloriye eşit enerji birimidir ), J 
(Joule: 1 amperlik akım şiddetinin 1 ohm'luk bir dirençten geçmesiyle 1 saniyede yapılan iş olarak 
ifade edilir. Uluslararası Birimler Sistemi'nde enerji birimi olarak joule, "1 watt saniye"ye eşittir.) 
gibi)bağlı olarak alınan "enerji vergisi". Bu nedenle karbon ya da CO2 vergisine karşı enerji vergisi, 
aynı zamanda nükleer ve yenilenebilir enerjileri de kapsamaktadır.  

 
KARBON VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, ORANI 
 
Karbondioksit emisyonlarının azaltılması amacıyla karbon vergisi uygulaması, piyasa temelli cazip bir araçtır. 
Karbon vergisi, fosil yakıt temelli küresel ısınma sorununu oluşturan sera gazı emisyonlarının neden olduğu 
ekonomik dışsallıkların içselleştirilmesini desteklemekte ve negatif dışsallıkların fiyat mekanizması yoluyla 
içselleştirilmesini savunan Pigouvian vergi yaklaşımı altında sınıflandırılmaktadır (Kovancılar, 2001; 12). 
 
1990 yılında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan rapor ile gündeme gelen 
karbon vergisi, "fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit emisyon miktarı üzerinden alınan 
bir vergi (Al-Abdullah, 1999; 5)" olarak tanımlanmıştır. Karbon vergisi kurgulanırken önem verilen temel 
amaç, karbon yoğunluğunun azaltılması konusunda hem üreticilerin, hem de tüketicilerin teşvik edilmesidir 
(Winkler, Marquard, 2011; 64). Teorik olarak bir çevre vergisinin optimal düzeyi, emisyonların açığa çıkardığı 
marjinal sosyal maliyet ile açıklanmaktadır. Karbon vergisinin "optimal düzeyi" ise çevresel kirlilik ile 
sonuçlanan marjinal sosyal maliyetin marjinal azaltma maliyetine eşit olduğu noktada gerçekleşmektedir 
(Cuervo, Gandhi, 1998; 14, 17). Bu nokta, Karbon Sosyal Maliyeti olarak da adlandırılmaktadır (Ramseur vd., 
2012; 8).  
 
Atmosfere karbon emisyonu yayan her bir iktisadi aktörün mükellef olarak kabul edildiği karbon vergisinin 
uygulanması ile bir taraftan karbon emisyonunun bedava salınımı engellenmekte, diğer taraftan kamu 
müdahalesi yoluyla kullanıcılara daha yüksek fiyat sunularak, talebin azalması sağlanmaktadır. Sonuç itibariyle 
aşırı kullanımın azalması kaynakların etkin kullanımını ve doğanın daha az zarar görmesini de beraberinde 
getirmektedir (Yerlikaya, 2003; 691).  
 
Karbon vergisi uygulamasında öncelikle hükümet tarafından vergi tabanının, vergilendirme yönetimi (ulusal 
hükümet, BAAQMD ((Bay Area Air Quality Management District; Bay Area Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi), 
CARB (California Air Resources Board); Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu.)) ve vergi tarifesinin tespit 
edilmesi gerekmektedir. Genel olarak benzin, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar üzerinden alınan karbon 
vergisi kapsamında, hükümetler bazı sektörleri ya vergi dışı bırakmakta ya da karbon yoğunluklarına göre 
kirletici unsurlara farklılaştırılmış vergi oranı uygulayabilmektedir (Sumner vd., 2009; 3). Karbon yoğunlukları 
açısından, petrolün kömüre oranı 0.78 iken, doğal gazın kömüre oranı 0.60 olduğu dikkate alındığında, 
farklılaştırılmış karbon vergisi oranları sırasıyla en yüksek kömür, petrol ve en düşük oranla doğalgaz olarak 
sıralanmaktadır. Vergi, "kirleten öder" ilkesine uygun olarak fosil yakıt kullanıcılarından alınmaktadır (Al-
Abdullah, 1999; 7).  
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Şekil - 1: Karbon Vergisi Oranları 

 
 
Not: İsveç ve Norveç'te uygulanan karbon vergisi oranları, vergilendirilen sektöre göre farklılık 
göstermektedir. İngiliz Kolombiyası'nın karbon vergisi, 2008 yılında ton CO2 başına 9.55 $'dır, ancak 2012 
yılında yıllık 5$ ile 30$ arasında değişen tarife uygulanması planlanmıştır.    
Kaynak: Sumner v.d., 2009; 5.  
 
Dünyada uygulanan bazı karbon vergisi oranları, Şekil 1'de gösterilmektedir. İsveç'in standart vergi oranı ton 
CO2 başına 105 $ olmakla birlikte, sanayi için oran ton CO2 başına 23 $ olarak uygulanmaktadır. Norveç'in 
benzin üzerinden aldığı vergi, ton CO2 başına 62 $'a, Finlandiya'nın benzin üzerinden aldığı vergi ise ton CO2 
başına 30 $'a eşittir. Kaliforniya'da en düşük vergi oranları uygulanmaktadır. Fransa'da önerilen vergi oranı, 
AB ETS'de CO2 tahsisatı için geçerli fiyatın altında olacak şekilde, yaklaşık ton CO2 başına 25 $'a eşit olarak 
planlanmıştır. BAAQMD karbon vergisi oranı, ton CO2 başına 0.045 $ iken, CARB tarafından önerilen vergi 
oranı ton CO2 başına 0.155 $'dır.    
 
Karbon vergisinden elde edilen gelirler ile enerji tasarruf önlemleri, yenilenebilir enerji kullanımının teşviki, 
fosil yakıtların temiz ve etkin kullanımı gibi enerji kullanımı ile ilgili çeşitli CO2 emisyon kontrol önlemleri 
desteklenmektedir (Ministry of the Environment - Government of Japan, 2012; 5).   
 
Karbon vergisi, bir taraftan yerel düzeyde özellikle firmaların çevreye verdikleri dışsal zararın içselleştirilmesi 
sağlayarak önemli maliyetler yüklemekte, diğer taraftan küresel düzeyde hedeflenen ekolojik amacın daha 
düşük maliyet ile gerçekleştirilmesini, doğa dostu teknolojilerin geliştirilmesini, AR & GE faaliyetlerinin 
arttırılmasını, karbon muhasebe sistemlerinin geliştirilmesini ve hükümet açısından bir gelir kaynağı 
sağlamaktadır.  
 
KARBON VERGİSİ DÜNYA UYGULAMALARI 
 
Karbon vergileri çoğunlukla İskandinav ülkeleri ve bazı Avrupa ülkesi tarafından uygulanmaktadır (Tablo 1). 
Karbon vergisi, ilk olarak Finlandiya'da 1990 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Karbon içeriği üzerinden 
vergi alan Finlandiya (1990), deniz ulaşımı ve ticari taşımacılık gibi bazı taşımacılık faaliyetlerini vergi dışı 
bırakmıştır. Yakıtın ortalama karbon içeriği üzerine vergi uygulayan İsveç (1991) ise biyoyakıt, turba ve 
elektrik üretimi için kullanılan yakıtı vergi dışı bırakmıştır. Genel olarak Avrupa deneyimleri, çevre vergisi 
reformunun öncelikli amacının sosyo-ekonomik karakterli olduğunu göstermektedir (Winkler, Marquard, 2011; 
56). Karbon vergisi, 2010 yılında Avrupa Komisyonu'nda önerilmiş, ancak 27 üye ülke tarafından kabul 
edilmemiştir. Komisyon'da, her bir ton CO2 başına 4 ila 30 € arasında farklılaştırılmış vergi yükümlülüğü 
teklifi sunulmuştur. Ancak yalnızca Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Slovenya, İsveç, 
İsviçre ve Birleşik Krallık tarafından karbon vergisi uygulanmaktadır (SBS, 2013).       
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Ülkeler Başlangıç Vergi Oranı Yıllık Gelir Gelir Dağılımı CO2 Emisyonlarında Meydana Gelen Değişim 
Finlandiya 1990 Ton CO2 başına 30 $  750 milyon $ Devlet bütçesi; GV 

indirimleri 
1998 yılında, karbon vergisi uygulanmadan önceki 
duruma nazaran emisyon hacmi %7 daha düşük 
gerçekleşmiştir. 

Hollanda 1990  Ton CO2 başına 20 $ (1996 yılı için) 4.819 milyar $ Diğer vergilerde 
indirim; iklim 
değişikliği azaltma 
programları 

Karbon vergisi uygulanan sektörlerde emisyonların 
yaklaşık % 5 oranında azaltıldığı tahmin edilmektedir.  

Norveç  1991 Ton CO2 başına 15.93 $'dan 61.76 $ kadar 
farklılaştırılmış oran 

900 milyon $ 
(1994 tahmini) 

Devlet bütçesi 1991-2008 arası dönemde GSYİH'daki % 70 artışa karşın 
emisyonların % 15 oranında artış gösterdiği tespit 
edilmiştir. 

İsveç 1991 Standart oran: Ton CO2 başına 104.86 $ 
Sanayi oranı:  Ton CO2 başına 23.04 $ 

3.665 milyar $ Devlet bütçesi Karbon vergisi uygulaması dolayısıyla 1990-1996 arası 
emisyon hacmi yaklaşık % 15, 1990-2006 arası dönemde 
% 9 oranında azalmıştır. Genel olarak bakıldığında, 
1970'lerin ortalarından 2008'e kadar emisyon hacmi % 
40'tan daha fazla azalış göstermiştir. 

Danimarka  1992 Ton CO2 başına 16.41 $ 905 milyon $ Çevresel 
sübvansiyonlar; 
sanayiye geri dönüş  

1990-2005 arası dönemde kişi başı emisyon hacmi % 15 
oranında azalmıştır.  

Birleşik Krallık 2001 Elektrik için kW saat başına 0.0078 $; gaz 
şebekesinden sağlanan doğalgaz  için kW saat 
başına 0.0027 $; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 
ya da sıvı halde sunulan hidrokarbonlar için kg 
başına 0.0175 $; katı yakıt için kg başına 0.0213 $ 

 Diğer vergilerde 
indirim 

Emisyon hacmi, 2001-2005 arası dönemde 58 milyon ton 
CO2'ten daha fazla azalış göstermiştir. 

Boulder 
(Kolorado) 

2007 Ton CO2 başına 12 - 13 $ 846.885 $ İklim değişikliği 
azaltma programları  

2007 ve 2008 yılındaki emisyon hacmi, 2006 yılı 
düzeylerinden daha düşüktür. Karbon vergisi tarafından 
finanse edilen iklim değişikliği azaltma programlarına 
bağlı en büyük indirimler; 
- Yenilenebilir enerji faaliyetleri (60.000 ton CO2) 
- Taşımacılık (33.000 ton CO2)  
- Enerji verimliliği (6.700 ton CO2) 

Quebec 
(Kanada) 

2007 Ton CO2 başına 3.20 $ 191 milyon $ İklim değişikliği 
azaltma programları 

2012 yılına kadar emisyonların 11.2 milyon ton CO2kadar 
azaltılması beklenmektedir. 

İngiliz 
Kolombiyası  

2008 2008 yılı için ton CO2 başına 9.55 $; 
Yıllık 4.77 $'lık artış ile 2012 yılında 28.63$'a 
ulaşmıştır.    

292 milyon $ Diğer vergilerde 
indirim 

Karbon vergisi uygulaması dolayısıyla 2020 yılına kadar 
seragazı emisyonlarının yıllık 3 milyon  ton CO2'ten daha 
fazla azaltılması beklenmektedir. 

Kaynak: Sumner vd., 2009; 8-21.  

Tablo - 1: Dünyada Karbon Vergisi Uygulamaları   
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ABD'de egzozlardan, enerji santrallerinden ve fabrikalardan çıkan CO2 emisyonlarını fiyatlandırma planları 
desteklenmesine rağmen, ulusal düzeyde karbon vergisi uygulamasına rastlamak mümkün değildir. Ancak 
2009 yılından itibaren dokuz eyalette, enerji sektöründe emisyon ticareti uygulaması yapılmaktadır. 
Kanada'da da federal bir karbon vergisi bulunmamakla birlikte, Quebec, İngiliz Kolombiyası gibi bazı 
eyaletler söz konusu vergiyi uygulamaktadır. İrlanda'da gazyağı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), fuel oil ile 
doğal gaz üzerinden alınan ilk karbon vergisi, 2010 yılında uygulamaya başlamıştır. Söz konusu vergi, yıllık 
yaklaşık 156 € veya hane başına haftalık 2-3 € civarında olması planlanmıştır. Nisan 2012'de Japonya, 1 
Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fosil yakıtlar (kömür ve LPG/LNG) üzerinden alınan 
vergilerin arttırılarak, ton başına yaklaşık 289 ¥ (1 $ = 104.31 ¥) karbon vergisi alınacağını kararlaştırmıştır. 
Böylece elde edilen gelirin yarısı, düşük emisyonlu teknolojilerin finansmanına kanalize edilecektir. Japonya, 
20 milyon kişiyi kapsayan Tokyo ve Saitama bölgelerinde emisyon ticaret sistemini uygulamaktadır (SBS, 
2013).    
 
Çin'in Onikinci 5 Yıllık Planı, 2011-2015 dönemi için kaliteli büyüme ve çevresel koruma önlemleri üzerine 
odaklanmıştır. Plan kapsamındaki amaçlar arasında 2015'e kadar toplam enerji kullanımının % 11.4'ü ve 
2020'ye kadar ise toplam enerji kullanımının % 15'i kadar fosil olmayan yakıt kullanımının arttırılması, 
2015'e kadar GSYİH birimi başına CO2 emisyonunu % 17 oranında azaltılması yer almaktadır. Plana göre 
hükümet, aynı zamanda 2013 sonuna kadar karbon vergisi ve ticaret düzenine yönelik altyapı çalışmaları ile 
ilgilenmelidir (National Treasury Republic of South Africa, 2013; 37). 
 
Hindistan'da ise yalnızca kömür üzerinden karbon vergi alınmaktadır. Temmuz 2010'da, Hindistan'da hem 
üretilen, hem de ithal edilen bir ton kömür başına 50 rupi (1 $ = 61.54 INR) karbon vergisi uygulaması 
yasalaşarak, uygulanmaya başlamıştır. Costa Rica, 1997 yılında fosil yakıtların piyasa değerinin % 3.5'i 
oranında karbon kirliliği dolayısıyla bir vergi uygulamaya başlamıştır. Buradan sağlanan gelir, yağmur 
ormanlarını koruyan Ulusal Orman Fonu'na aktarılmıştır. Brezilya'nın Rio de Janerio eyaleti, eyalet 
düzeyinde "üst sınır ve ticaret sistemi"ni uygulamak için çalışmalar yapmaktadır. Güney Afrika, Eylül 
2010'da yeni araç satışları üzerinden karbon vergisi uygulaması başlatmıştır. 2013 yılında ulusal düzeyde 
karbon vergisi uygulama planları, özellikle metal sanayinin itirazları sonucu 2015'e ertelenmiştir (SBS, 2013).  
 
1992 yılında kişi başına sera gazı emisyon miktarı, 3,6 ton/kişi iken bu değer, 2011 yılında 5,71 ton/kişi (T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, 2013; 92)’ye yükselen Türkiye'de ise çevresel yasal düzenleme ilk olarak 1982 
Anayasası'nda yer almıştır. Anayasa’nın 56. maddesine göre, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, 
devletin ve vatandaşların ödevidir”. Anayasal düzenlemenin dışında çeşitli kanunlarla (Çevre Temizlik 
Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Enerji Verimliliği Kanunu gibi) da çevresel koruma tedbirleri alınmaya 
çalışılmakta, bireylerin neden oldukları çevresel zararların içselleştirilmesi sağlanmaktadır.  
 
Türkiye'de uygulanan çevre vergileri, AB ve OECD ülkelerindeki uygulamalarından farklılık göstermektedir. 
Bu ülkelerde uygulanan çevre vergileri, üzerine kondukları mal ve hizmetlerin maliyetini arttırarak, üretici ya 
da tüketici birimleri çevreye zararlı olmayan faaliyetlere yönlendirmekte, aynı zamanda teknolojik gelişmeye 
de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle söz konusu çevre vergilerinin birincil önceliği “yönlendirmek ve 
denetlemek”, ikincil amacı ise "gelir sağlamak"tır. Türkiye’de ise Çevre Temizlik Vergisi dışında 
yönlendirme ve denetleme amacına hizmet eden bir çevre vergisine rastlamak çok da mümkün değildir. Söz 
konusu vergi dışında Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Taşıt Alım Vergisi gibi vergiler, çevre 
vergileri grubuna dahil edilebilecek vergiler olarak kabul edilebilir (Ferhatoğlu, 2003; 5). 
 
Türk vergi mevzuatında yer alan vergi kanunları kapsamında, atmosfere salınarak sera gazı etkisi yaratan 
gazların salınım miktarlarının sınırlandırılması veya kontrol altına alınması, atmosferin sera gazı emilim 
miktarının arttırılabilmesi amacına yönelik doğrudan düzenlenmiş herhangi bir yasal kanuni düzenleme 
bulunmamaktadır (Bağdigen, Demir, 2010; 157). 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Doğal kaynakları tahrip edici, biyolojik çeşitliliği azaltıcı etkileri dolayısıyla insanlık tarihini tehdit eden sera 
gazı emisyonu ve beraberinde yaşanan küresel ısınma kıskacında, yalnızca devletlere ya da ulus üstü 
organizasyonlara değil aynı zamanda mikro ölçekte faaliyet gösteren işletmelere ve bireylere önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Bu noktada, bireylere küçük yaşlardan itibaren çevrenin de bir canlı olduğu 
bilincinin empoze edilerek, çevreye saygılı ve duyarlı bireylerin yetiştirilmesi yapısal bir çözümdür. Daha 
somut çözüm önerileri olarak, piyasada faaliyet gösteren kurumların çevresel hedeflere uyumlu girişimlerde 
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bulunması, işletmelerin karbon emisyonlarını içselleştirmek amacıyla karbon emisyon muhasebesini 
uygulamaları, devletin düzenleyici tedbirler (kirlilik standartları, miktar kısıtlamaları, Pigovian vergi 
uygulaması gibi) alması söz konusu olabilir.   
 
Bu noktada önemli olan karbon vergisi, bir taraftan yerel düzeyde özellikle firmaların çevreye verdikleri 
dışsal zararın içselleştirilmesini sağlayarak firmalara önemli maliyetler yüklemekte; diğer taraftan küresel 
düzeyde hedeflenen ekolojik amacın daha düşük maliyet ile gerçekleştirilmesini, doğa dostu teknolojilerin 
geliştirilmesini, AR-GE faaliyetlerinin arttırılmasını, karbon muhasebe sistemlerinin geliştirilmesini 
sağlamakta ve hükümet açısından bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. 
 
Yine atmosfere salınarak sera gazı etkisine yol açan gazların emisyon miktarlarının sınırlandırılması veya 
kontrol altına alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılabilir. Ülkelerin düşük karbon ekonomisine geçiş 
için gerekli yasal altyapının hazırlanmasının yanı sıra enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının yaygınlaştırılması, enerji yoğunluğunun azaltılması, enerji kalitesinin iyileştirilmesi, toplu 
taşıma sistemlerinin modernleştirilip, kullanımının özendirilmesi, atıkların sınıflandırılması konusunda halkın 
bilinçlendirilmesi, orman alanlarının korunarak, ağaçlandırmanın arttırılması ve topluma "çevre gelecektir" 
bilincinin benimsetilmesi gerekmektedir (Yurtsever, Bursalıoğlu, 2014; 284-285). 
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ÖZET 
 
Turizm, dünya genelinde pek çok ülke ekonomisi açısından ekonomik kalkınmada rol oynayan en önemli 
sektörlerden biridir. Turizm sektörünün gelişmesi ise turizm girişimciliğinin gelişmesine bağlıdır. Turizme 
yönelik eğitimlerde, öğrencilere girişimciliği özendirici nitelikler kazandırılması turizm girişimciliğinin 
gelişmesine katkı sağlamanın en kolay yollarından biridir.  
 
Bu anlamda, çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren turizm ile ilgili program 
ve bölümlerde eğitim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyleri incelenmiş ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri 
ile demografik özellikleri arasındaki olası ilişkiler sorgulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrenciler 
yüksek girişimcilik düzeyinde çıkmış ve turizm sektöründe deneyimi olan öğrencilerin girişimcilik düzeyinin 
sektör deneyimi olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Düzeyleri,  Turizm Öğrencileri. 
Jel Kodu: L26, L83 
 
ABSTRACT 
 
Tourism, as globally, is one of the most important sectors which has an important role on economic 
development from the point of national economy for quite a few countries. The improvement of tourism 
sector depends on the improvement of tourism entrepreneurship. In tourism education, generating 
qualifications that encourage students for entrepreneurship is one of the easiest ways to contribute the 
improvement of tourism entrepreneurship.  
 
In this sense, entrepreneurship levels, potential relationships between their entrepreneurship levels and 
demographic characteristics of students who are studying on tourism departments in Suleyman Demirel 
University are examined in the study. As the results of research; it is determined that students have high level 
of entrepreneurship and the students who have professional experience in tourism have higher level of 
entrepreneurship than others. 

 
Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurship Levels, Tourism Students. 
Jel Kodu: L26, L83 
 
1. GİRİŞ 
 
Bireylerin finansal bağımsızlıklarını kazanması için önemli fırsatlar sunan girişimcilik; iş yaratmaya, inovasyona 
ve ekonomik büyümeye katkı sağlayarak ekonomiye faydası olan herkesçe bilinen bir kariyer yöntemidir (Basu 
ve Virick, 2008:79). Dolayısıyla birçok ülkede girişimcilik açık bir politika önceliğidir. Hükümetler artan bir 
şekilde girişimciliği geliştirmeye yönelik politikalar ortaya koymaya çalışmaktadır. Fakat literatürde hala bir 
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girişimci olma kararını belirleyen unsurların neler olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur. Dolayısıyla 
girimciliği geliştirmeye çalışan politikalar da yetersiz kalmaktadır (Linan vd., 2005:1). 
 
Bireylerin kişilik özelikleri onların girişimcilik niyetlerini etkilemektedir (Gurel vd, 2010:646). Bu anlamda 
yapılan birçok araştırma girişimcilikte bireylerin doğuştan gelen özelliklerine vurgu yapmaktadır (Şeşen ve 
Basım, 2012:21). Fakat bireylerin kişilik özellikleri ve girişimcilik niyetleri arasındaki ortak yönleri araştıran 
çalışmalar; eğitim, girişimsel bir aileden gelme, ulusal kültür gibi sosyo-kültürel unsurları dikkate almamaktadır 
(Gurel vd, 2010:647). Oysa girişimciliğin yaşam süresi içinde sosyo-kültürel unsurların etkisiyle sonradan 
öğrenebilecek bir konu olduğunu sıklıkla dile getiren çalışmalar da söz konusudur (Şeşen ve Basım, 2012:21). 
Bu anlamda eğitim, bireylerin kültürel değerlerini ve dolayısıyla girişimcilik niyetini etkileyen en önemli 
unsurlardan biridir. Özellikle yüksek öğrenim, bireyin girişimsel davranışlarla ilgili karakteristiklerinin 
gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır (Gurel vd, 2010:647).  
 
Günümüzde yüksek öğrenimde sadece işletme bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin girişimci özellikler 
taşımaları gerektiği gibi yanlış bir beklenti vardır. Oysa diğer bölüm ve alanlarda eğitim alan öğrencilerin de 
girişimci özellikler taşıması gerekmektedir (Şeşen ve Basım, 2012:22). Bu alanlardan biri de üniversitelerin 
turizm ile ilgili bölümleridir. Çünkü turizm eğitimi turizm girişimciliğinin gelişmesini sağlayarak turistlerin 
memnuniyetinin artmasında, destinasyonun ve toplumun gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden 
de ülkeler turizm girişimciliğini en iyi nasıl geliştirebileceklerini sürekli sorgulamaktadır (Gurel vd, 2010:646). 
Fakat dünyada turizm eğitimi daha çok mesleki ve eylem odaklı bir eğitim olarak öne çıkmaktadır. Öğrencileri 
mevcut uygulamalar ve paradigmalar dışında girişimciliği besleyici özellikler için hazırladığı konusunda 
şüpheler vardır (Gurel vd, 2010:647). Oysa turizm girişimciliğinin gelişmesini katkı sağlamanın en kolay 
yollarından biri üniversitelerin turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin girişimci niteliklerle 
donatılması, kendi işlerini kurmanın yollarının öğretilmesi ve girişimci niyetlerinin desteklenmesine yönelik 
eğitimlere önem verilmesidir. 
 
Bu çerçevede çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren turizm ile ilgili 
program ve bölümlerde eğitim gören öğrencilerin girişimcilik düzeylerini ortaya koymaktır. Böylelikle 
üniversitenin turizm ile ilgili program ve bölümlerinde girişimcilik eğitiminin yeniden yapılanması gerekip 
gerekmediği konusunda çıkarımlar yapılacaktır. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak girişimciliğin kavramsal 
haritasından bahsedilecektir. Ardından girişimcilerde olması gereken özellikler ele alınacaktır. Son olarak 
uygulama bölümünde ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nin turizm ile ilgili program ve bölümlerinde eğitim 
alan öğrencilerin girişimcilik düzeyleri incelenecektir. 

 
2. GİRİŞİMCİLİĞİN KAVRAMSAL HARİTASI 
 
Girişimsel düşüncenin kavramsal gelişimi oldukça karmaşıktır. Kronolojik faktörlerin oluşturmuş olduğu 
tarihsel olaylar girişimsel düşüncenin gelişimi üzerinde hep etkili olmuştur. Örneğin devrimler, sivil savaşlar, 
dünya savaşları, şehirlerdeki kentsel gelişimler girişimsel düşüncenin kavramsal gelişimini etkileyen önemli 
tarihsel olaylar arasındadır (Murphy vd., 2006:14). 
 
18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile denk düşen modern ekonomik teorinin doğuşu ile birlikte ekonomik 
analizlerde girişimci kavramının kullanılmaya başlanması girişimsel düşüncenin gelişimi için dönüm noktası 
olmuştur (Formaini, 2001:3). Sanayi devrimiyle başlayan ve girişimsel düşünceye yön veren ekonomik 
yaklaşımlar 18. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar etkili olmuştur. Sanayi toplumundan sonra bilgi 
toplumuna geçiş ise girişimciliğe ayrı bir boyut kazandırarak önemini daha da arttırmış ve girişimcileri 
küresel dünyadaki değişimin temel itici aktörleri durumuna getirmiştir (Nair, 2001:334). Şu anda ise 
girişimsel düşünceyi açıklamada çok disiplinli yaklaşımlar öne çıkmaktadır (Murphy vd., 2006:25-26). 
 
Girişimci ve girişimcilik kavramları orta çağdan günümüze kadar pek çok teorisyen tarafından tanımlanmaya 
çalışılmıştır. Fakat hala her iki kavramın fikir birliğine varılmış net bir tanımı bulunmamaktadır. Literatürde hala 
girişimcinin kim olduğu ve girişimciliğin ne olduğu konusunda ortak bir fikir birliği bulunmamakla beraber, 
genellikle girişimcilik kavramının bir süreci ifade ettiği, girişimcinin ise bu süreçte rol alan baş aktörü ifade 
ettiği kabul edilmektedir. 
 
İş dünyasında girişimci kavramını kullanan ilk kişi Fransız iktisatçı Richard Cantillon’dur (Grabel vd., 
2003:495). Cantillon, girişimciyi ekonomik sisteme merkezi bir şahsiyet olarak yerleştirmiştir (Hebert ve 
Link, 2006:589). Cantillon, girişimciyi henüz belirlenmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve 
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hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi olarak tanımlamıştır. Cantillon bu tanımıyla girişimcinin risk 
alma vasfını öne çıkarmıştır (İraz, 2010:139-143). 
 
Jean Baptiste Say ise, girişimciyi ekonomik kaynakları düşük verimlikteki bir alanın dışına ve yüksek 
verimlilikteki bir alanın içine kaydıran kişi olarak tanımlamıştır (Drucker, 1995:19). Say, girişimciyi klasik 
üretim faktörleri olan emek, sermaye ve tabiat faktörlerinin yanına, dördüncü üretim faktörü olarak dahil 
etmiştir (Müftüoğlu ve Durukan, 2004:6). 
 
Schumpeter ise girişimciyi yeniliği sunan birey olarak tanımlamıştır (Aidis, 2003:4). Schumpeter’e göre 
girişimci, yeni kombinasyonları başlatarak eski olanı piyasadan elimine eder. Dolayısıyla da yenilikçilik en 
temel özelliğidir (Sciascia ve De Vita, 2004:6). 
 
İlk zamanlarda yapılan bu tanımlar daha sonra geliştirilen girişimci tanımlarının temelini oluşturmuştur. Bu 
anlamda Hisrich ve Peters (1998) girişimciyi kaynakları; emek, hammadde ve diğer varlıkları, daha büyük bir 
değer yaratacak bileşimler oluşturacak şekilde bir araya getiren kişi olarak tanımlamıştır (Güney ve 
Nurmakhamatuly, 2007:64). Baumol (1993) ise girişimci kelimesinin iki anlam ifade ettiğini öne sürmüştür. 
Buna göre birinci anlamda girişimciyi; yeni bir firma kuran, organize eden ve yöneten kişi olarak 
tanımlarken; ikinci anlamda icatları ve fikirleri ekonomik olarak kullanılabilir varlıklara dönüştüren yenilikçi 
kişi olarak tanımlamaktadır. Lowrey (2003) ise girişimciyi sürekli başarmayı arzu eden ekonomik bir aktör 
olarak tanımlamaktadır (Lundström ve Stevenson, 2005:41-42).  
 
Girişimci kavramının tanımında olduğu gibi girişimciliğin tanımında da ortak bir nokta söz konusu değildir. 
Girişimciliğin net bir tanımını yapmak zor olmakla birlikte, girişimcilik ile ilgili olarak literatürde öne çıkan 
tanımlara bakıldığında Schumpeter (1934); girişimciliği ürünlerin, süreçlerin, organizasyonların ve pazarların 
yeni bileşenlerinin oluşturulması olarak tanımlamaktadır (Ağca ve Yörük, 2006:160). Kirzner (1973) ise 
girişimciliği yeni fırsatları algılama yeteneği olarak tanımlamaktadır. Casson’a (1982) göre ise girişimciliğin 
özü farklı olmaktır ve bir durum ile ilgili farklı bir algıya sahip olmakta farklılıktır. Drucker (1985) 
girişimciliği bir inovasyon eylemi olarak ele almışken. Stevenson, Roberts ve Grousback (1985) girişimciliği 
mevcut kaynaklar veya kapasiteler ile ilgilenmeksizin bir fırsatı kovalamak olarak tanımlamıştır. Low ve 
MacMillan’a (1988) göre girişimcilik yeni girişim yaratmaktır (Urwyler, 2006:15-16). Gartner (1988:11) ise, 
girişimciliği yeni bir organizasyon yaratma süreci olarak tanımlamaktadır. Oviatt ve McDougall (2005:540) 
de girişimciliği; gelecekteki mal ve hizmetleri yaratmak için fırsatları keşfetme, kanunlaştırma, değerlendirme 
ve kullanma olarak tanımlamaktadır. Avrupa Komisyonu (2004) ise, girişimciliği yeni ya da mevcut bir 
organizasyonda risk alarak, yaratıcılık ve/veya yenilikçiliği harmanlayarak ekonomik faaliyet yaratma ve 
geliştirme için ihtiyaç duyulan süreç olarak tanımlamaktadır (Lundström ve Stevenson, 2005:43). 
 
Girişimci ve girişimcilik kavramları ile ilgili çok sayıda farklı tanımların olmasının temel nedeni pek çok 
araştırmacının girişimcilik alanı ile ilgilenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu da girişimciliğin disiplinler üstü 
bir olgu olduğunu göstermektedir. Girişimcilikle ilgili var olan evrensel bir teori bulunmamakla birlikte, 
girişimciliği çeşitli açılardan ele alan ve ekonomi, psikoloji, sosyoloji, yönetim, antropoloji ve bölgesel 
bilimleri kapsayan birçok farklı yaklaşım mevcuttur. Bu yaklaşımların hepsi girişimciliği farklı açılardan ele 
alıp, girişimciliğin ayrı ayrı noktalarına ışık tutmaktadırlar. 
 
Girişimcilikle ilgili yapılan birçok araştırmada başarılı girişimcilerin bazı ortak özelliklerinin olabileceği 
vurgulanmaktadır. İş hayatına bakıldığında kısa sürede büyük başarılar elde eden girişimcilerin çok farklı 
özellikleri olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bir girişimcinin sahip olması gereken bazı karakteristik 
özellikleri vardır (Marangoz, 2012:6). Fakat herkes tarafından benimsenmiş ve üzerinde uzlaşılmış bir 
özellikler listesi bulmak oldukça zordur (İraz, 2010:152). Girişimci insanın özellikleriyle ilgili literatür 
incelendiğinde, farklı yazarların birbirine benzer ve farklı bir takım tasnifler yaptıkları görülmektedir. Bu 
doğrultuda ilgili kaynaklar (Marangoz, 2012:6-10; İraz, 2010:152-153;  Arıkan, 2004: 47-54; Çelik ve 
Akgemci, 2007:18-19;  Müftüoğlu ve Durukan, 2004:16-19; Top, 2006:74-111) dikkate alınarak 
girişimcilerde olması gereken temel özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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Tablo 1. Girişimcilerde Olması Gereken Özellikler 
Girişimci Özellikleri 

Liderlik Kendine güvenme Belirsizlikleri fırsata dönüştürebilme 
Başarı ihtiyacı Kendini gerçekleştirme Sorumluluk ve inisiyatif alabilme 
Risk alabilme Toplumsal statü kazanma isteği Sürdürülebilir ve sağlıklı ilişkiler kurabilme 
Yenilikçilik Değişimlere ayak uydurabilme İnatçı ve dinamik bir kişiliğe sahip olma 
Yaratıcılık Fırsatlardan yararlanma Sınırlı kaynakları koordine etme ve etkili kullanma  

 
3. ARAŞTIRMA 
 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
Turizm eğitimi, içeriği itibariyle öğrencilerin girişimcilere dönüşebilmesine çok uygun bir alandır. Alınan 
mesleki yoğunluktaki eğitim sonrasında; küçük sermayeler ile ufak çaplı yiyecek-içecek işletmelerinin, 
konaklama işletmelerinin bile kurulup işletilebilmesi olanaklıdır. Yapılan literatür taramasında, bu çalışmanın 
amacına benzer amaçlar ile hareket ederek üniversite öğrencileri üzerine incelemeler yapan çeşitli çalışmalara 
(Örücü vd., 2007; Balaban ve Özdemir, 2008; Akyüz vd., 2009; Demirel  ve Tikici, 2010; Kaya, vd., 2011; 
Bilge ve Bal, 2012; Çalışkan-Maya vd., 2012;  Keleş vd., 2012; Kılıç vd., 2012; Yıldız ve Kapu, 2012; 
Doğan, 2013; Uluyol, 2013) erişilmiştir. Fakat girişimcilik konusunda ülkemizdeki turizm öğrencileri üzerine 
hazırlanmış çok az sayıda araştırmaya (Yılmaz ve Günel, 2011; Erdurur, 2012) ulaşılmıştır. Bu bağlamda 
Yılmaz ve Günel (2011) yapmış oldukları çalışmalarında turizm bölümlerinde üniversite eğitimi alan 
öğrencilerin kendi işlerini kurmayı bir kariyer seçeneği olarak görüp görmediklerini ele alarak öğrencilerin 
girişimciliğe bakış açılarını incelemişlerdir. Erdurur (2012) ise turizm eğitimi alan üniversite öğrencileri 
üzerine yapmış olduğu çalışmada girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etki edip etmediğini 
incelemiştir. 
 
Girişimcilik ile ilgili ampirik çalışmalar incelendiğinde turizm öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin 
yeterince araştırılmadığı görülmektedir.  Girişimcilik özellikleri itibariyle turizm öğrencilerini inceleyen çok 
az sayıda çalışmanın bulunması, bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulguların bu 
alandaki literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; Süleyman Demirel 
Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren turizm ile ilgili program ve bölümlerde eğitim gören öğrencilerin 
girişimcilik düzeylerini ortaya koymak ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ile demografik özellikleri 
arasındaki olası ilişkileri sorgulamaktır. 

 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 
 
Çalışmada, nicel araştırma yöntemleri ve bu yöntemlere bağlı analiz tipleri uygulanmış, elde edilen veriler 
SPSS paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Verilerin toplanmasında ise anket tekniğinden 
faydalanılmıştır.  
 
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara ilişkin demografik sorulara yer verilmiş, 
sorular araştırmacılar tarafından üretilmiş, ikinci bölümde ise katılımcıların girişimcilik düzeylerini 
belirlemek için “Girişimcilik Ölçeği”nden faydalanılmıştır. Anketin birinci bölümünü oluşturan demografik 
sorular kısmında 13 soruya yer verilmiştir. Katılımcıların girişimcilik düzeylerinin tespiti için ise; geçerliliği 
ve güvenilirliği kanıtlanmış, daha önce birçok çalışmada kullanılmış 36 sorudan oluşan bir ölçekten istifade 
edilmiştir.  
 
Literatürde yapılan incelemelerde, bireylerin girişimcilik düzeylerin belirlenmesi amacıyla yapılmış çeşitli 
çalışmalara ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar arasında, benzerliklerden çok farklılıkların olduğu gözlenmiştir. 
Bu durum, bireylerin girişimcilik düzeylerinin ölçülmesine yönelik çalışmalarda bir fikir birliğinden çok, fikir 
ayrılıklarının yaygınlığını göstermektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda kullanılan ölçeklerin 
geçerlilik ve güvenilirliği hususunda da önemli yetersizliklerin olduğu fark edilmiştir. Ancak Yılmaz ve 
Sünbül (2009) tarafından yapılan çalışmanın, bu eksikliği gidermeye yönelik bir çözüm üretmeye çalıştığı 
görülmektedir. Bu anlamda Yılmaz ve Sünbül (2009), üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini 
ölçemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması yapmışlar ve bu çalışmanın geçerlilik ve güvenilirlik 
düzeylerini ortaya koymuşlardır.  Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen bu ölçeğin, çeşitli 
araştırmalarda (Bilge ve Bal, 2012; Çalışkan-Maya, Uzman ve Işık, 2012; Kılıç vd., 2012; Keleş vd., 2012; 
Yıldız ve Kapu, 2012; Şahin ve Uslu, 2013; Uluyol, 2013) kabul görüp kullanıldığı tespit edilmiştir. Ölçeğin; 
geçerlilik ve güvenilirlik şartlarının ortaya konulmuş olması, yukarıda bir kısmına yer verilen çeşitli 
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araştırmalarda kullanılmış olması ve bu çalışmanın da üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştiriliyor 
olması, Yılmaz ve Sünbül'ün (2009) geliştirdiği ölçeğin tercih edilmesinde etkili olmuştur. 
 
Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen girişimcilik ölçeği başlangıçta 43 madde olarak hazırlanmış 
ancak yapılan geliştirme çalışmaları neticesinde ölçekteki madde sayısı 36'ya düşmüştür. Ölçekte beşli likert 
sistemi ile (1: hiçbir zaman, 5: sürekli) değerlendirme yapılmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 
(Cronbach's Alpha) ,90 olarak bulgulanmıştır. Ölçek üzerinde uygulanan faktör analizi sonucunda ölçekteki 
tüm maddelerin tek bir boyut altında toplandığı görülmüştür. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri ,79 olarak, 
Bartlett's testi sonucu ise 3482,21 (p<0,01) olarak bulgulanmıştır. Bu işlemden sonra faktör analizine 
geçilmiş, varimax rotasyonu uygulanmış tüm maddelerin tek bir boyutta toplandığı, açıklanan varyans yüzde 
değerinin 47,3 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin değerlendirilmesinde Tablo 
2’de sunulan puanlama tekniğinden faydalanılmıştır (Yılmaz ve Sünbül, 2009:198-200). 
 

Tablo 2. Girişimcilik Ölçeği için Puanlama Skalası 
Puan Aralıkları Girişimcilik Düzeyleri 

36-64 Çok düşük girişimcilik 
65-92 Düşük girişimcilik 
93-123 Orta düzeyde girişimcilik 

124-151 Yüksek girişimcilik 
152-180 Çok yüksek girişimcilik 

Kaynak: Yılmaz ve Sünbül, 2009:198. 
 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 
Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesinde, 2013-2014 akademik yılında, önlisans ve lisans 
düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 2013-2014 akademik yılı 
itibariyle turizm ile ilgili program ve bölümlerde toplam 1153 öğrenci eğitim görmektedir. 
 
Araştırmada evren belirlendikten sonra, örneklem büyüklüğü hesaplanmaya çalışılmıştır. Örneklem 
büyüklüğünün hesaplanmasında hedef kitledeki birey sayısı bilindiği için aşağıdaki formül kullanılmıştır 
(İstatistik Analiz, 2014). 
 

n = N.t2.p.q / d2.(N - 1) + t2.p.q 
 
Formülde; N: hedef kitledeki birey sayısı, n: örnekleme alınacak birey sayısı, p: incelenen olayın gerçekleşme 
olasılığı, q: incelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı, t: belirli bir anlamlılık düzeyinde t tablosuna göre 
bulunan teorik değer, d: olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen ± örnekleme hatasıdır.  
 
Yapılan hesaplamalara göre, % 5 örneklem hatası için % 90 güven aralığında ulaşılması gereken öğrenci 
sayısı 220’dir. Bu doğrultuda 2014 yılı Şubat ayında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde turizm 
eğitimi veren tüm birimlerdeki öğrencilere ulaşılmak için tüm birimlerden en az bir öğretim elemanına 
anketler ulaştırılarak uygulamanın yaptırılması rica edilmiştir. Çalışma sonucunda tüm birimlerden 257 
öğrenciye ulaşılmış, bazı anketler sağlıksız doldurulduğu için araştırmadan çıkarılmış, analizler elde kalan 
231 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Böylelikle evrenin % 20,03’üne ulaşılmıştır. Araştırmanın 
gerçekleştirildiği alandaki öğrencilerin homojen nitelikte olduğu ve ulaşılan öğrenci sayısının 231 olduğu göz 
önüne alındığında, örneklemin evreni temsilde yeterli olduğu ve elde edilen sonuçların evrene 
genellenebileceği değerlendirilmektedir. 

 
3.4. Araştırma Bulguları 
 
3.4.1. Demografik Bulgular 
 
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları aşağıdaki Tablo 3'de sunulmuştur. Buna 
göre katılımcıların %54'ünün erkek, %62'sinin 19-20 yaşlarındaki, %54'nünü aşçılık bölümündeki, %65'inin 
meslek yüksekokulundaki, %50'sinin ikinci sınıftaki, %51'inin ikinci öğretimdeki öğrencilerden oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%58)  2,00 ila 3,00 arasında not ortalamasına sahip 
olduğu, %55'inin turizm ile ilgili bir liseden mezun olduğu, %53'ünün aylık 400 TL ve daha az gelire sahip 
olduğu,  %67'sinin daha önce turizm sektöründe çalıştığı görülmektedir. Öğrencilerin %56'sı hayatlarının 
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büyük çoğunluğunu; Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden birinde, %81 kentlerde geçirmiştir. 
Öğrencilerin %62'si öğrenim gördükleri bölümü/programı başkalarına da tavsiye edebileceklerini, %15'i ise 
bu konuda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. 

 
Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımları 

 
Cinsiyet Frekans % Yaş Frekans % 

Kadın 106 45,9 17-18 20 8,7 
Erkek 125 54,1 19 72 31,2 
Toplam 231 100,0 20 72 31,2 

Bölüm Frekans % 21 39 16,9 
Turizm işletmeciliği 37 16,0 22 14 6,1 
Aşçılık 126 54,5 23 10 4,3 
Konaklama işletmeciliği 37 16,0 24 1 ,4 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 31 13,4 25 ve üstü 3 1,3 
Toplam 231 100,0 Toplam 231 100,0 

Okul Türü Frekans % Sınıf Frekans % 
MYO 150 64,9 Hazırlık 47 20,3 
Yüksekokul 42 18,2 Birinci sınıf 68 29,4 
Fakülte 39 16,9 İkinci sınıf 116 50,2 
Toplam 231 100,0 Toplam 231 100,0 

Mezun Olunan Lise Frekans % Öğrenim Türü Frekans % 
Turizm ile ilgili bir lise 127 55,0 Birinci öğretim 114 49,4 
Turizm ile ilgili olmayan bir lise 104 45,0 İkinci öğretim 117 50,6 
Toplam 231 100,0 Toplam 231 100,0 

Ençok Yaşadığınız Bölge Frekans % Not Ortalaması Frekans % 
Marmara bölgesi 45 19,5 1,00-1,50 arası 12 5,2 
Ege bölgesi 47 20,3 1,51-2,00 arası 44 19,0 
İç Anadolu bölgesi 37 16,0 2,01-2,50 arası 63 27,3 
Karadeniz bölgesi 12 5,2 2,51-3,00 arası 69 29,9 
Doğu Anadolu bölgesi 3 1,3 3,01-3,50 arası 28 12,1 
Akdeniz bölgesi 87 37,7 3,51-4,00 arası 15 6,5 
Toplam 231 100,0 Toplam 231 100,0 
Ençok Yaşadığınız Yerleşim Yeri Frekans % Sektör Deneyimi Frekans % 
Kırsal bölge 44 19,0 Evet 156 67,5 
Kent 187 81,0 Hayır 75 32,5 
Toplam 231 100,0 Toplam 231 100,0 

Bölümü Tavsiye Etme Frekans % Ortalama Geliriniz Frekans % 
Evet 144 62,3 300 TL'den az 67 29,0 
Hayır 52 22,5 301-400 TL arası 56 24,2 
Kararsızım 35 15,2 401-500 TL arası 33 14,3 
Toplam 231 100,0 501-600 TL arası 17 7,4 
   601-700 TL arası 25 10,8 
   701 TL ve üstü 33 14,3 
   Toplam 231 100,0 

 
3.4.2. Ölçeğe İlişkin Bulgular 
 
Çalışmada farklılıkları ve ilişkileri sorgulayan analizlere geçilmeden önce ölçeğin güvenilirliği analiz 
edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda ölçeği oluşturan 36 maddenin Cronbach's Alpha katsayısı ,925 
olarak bulgulanmıştır. Bu sonuç oldukça yüksek bir güvenilirlik düzeyine işaret etmektedir.  
 
Kullanılan ölçek, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından tek faktör şeklinde geliştirilmiş, alt faktörlere 
ayrılmamıştır. Bu çalışmanın da amacına uygun bir şekilde ölçek, orijinalinde olduğu gibi tek boyut olarak 
kabul edilmiştir. Bundan dolayı faktör analizi yapmaya gerek görülmemiştir. 
 
Araştırmada tek bir boyut halinde olan "girişimcilik düzeyleri" üzerine yapılacak analiz türlerinin 
belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov tekniği ile normal dağılım test edilmiştir. Kolmogorv-Sminrov testi 
sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği (K-S z: ,545, p:,928, p>0,05) bulgulanmıştır. Bu sonuçtan 
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dolayı ilerleyen analizlerde parametrik test yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışmada elde 
edilen veriler Excel'e aktarılarak, girişimcilik düzeylerine göre anketler sınıflandırılmıştır. Buna göre 
öğrencilerin girişimcilik düzeyleri Tablo 4’de görüldüğü gibi oluşmuştur. 
 

Tablo 4. Girişimcilik Düzeylerine Göre Öğrenci Sayıları 
 

Girişimcilik düzeyi Ortalama aralığı Öğrenci sayısı % 
Çok yüksek girişimcilik 152-180 73 31,6 
Yüksek girişimcilik 124-151 123 53,2 
Orta düzey girişimcilik 93-123 33 14,3 
Düşük düzey girişimcilik 65-92 2 0,9 

TOPLAM 231 100,0 
 

Öğrenciler girişimcilik düzeylerine göre incelendiğinde, katılımcıların %53,2'lik bir oran ile en büyük 
kesiminin "yüksek girişimcilik" ortalamasına sahip olduğu, ikinci büyük grubu %31,6'lık bir oran ile "çok 
yüksek girişimcilik" düzeyine sahip olan öğrencilerin oluşturduğu belirlenmiştir. Geriye kalan öğrencilerin 
%14,3’ü "orta düzey girişimcilik" ortalamasına sahip iken, %0,9’u ise "düşük düzey girişimcilik" 
ortalamasına sahiptir. Dikkat çekici bir şekilde öğrencilerden hiçbiri "çok düşük girişimcilik" kümesinde yer 
almamıştır. 

 
3.4.3. Katılımcıların Girişimcilik Düzeyleri 
 
Katılımcıların girişimcilik düzeylerinin belirlenmesi için ölçeğe verilen toplam puanların aritmetik ortalaması 
alınmış, katılımcıların genel girişimcilik ortalamasının 142,52 olduğu görülmüştür. Bu değer Tablo 2'de de 
belirtildiği üzere "yüksek girişimcilik" düzeyi olarak değerlendirilmektedir.  
 
Ölçekte sunulan sorular madde bazında incelemeye tabi tutulmak istenmiş, bunun için ölçekteki maddelerin 
bazı merkezi eğilim ölçüleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo 5'de sunulmuştur.  
 
Tablo 5. Girişimcilik Ölçeğini Oluşturan Maddelere İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
Maddeler 

 

s 

İşimi severek ve azimle yaparım. 4,36 ,821 
Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum. 4,32 ,799 
İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım. 4,24 ,856 
Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım. 4,22 ,874 
İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim. 4,21 ,880 
Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz. 4,19 ,831 
Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim. 4,16 1,008 
İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim. 4,15 ,849 
Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 4,13 ,947 
Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim. 4,12 ,896 
Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem. 4,10 ,978 
Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir. 4,08 ,853 
Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim. 4,08 ,915 
Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim . 4,05 ,830 
Denemediklerimi denemekten çekinmem. 4,04 ,966 
İşlerimde kendi kararlarım etkilidir. 4,03 ,911 
İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür. 3,98 ,932 
İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır. 3,98 ,901 
Risk almaktan çekinmem 3,93 1,042 
Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim. 3,92 ,910 
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Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir. 3,92 ,901 
Hayıtımı dış etkenlere bırakmam 3,90 ,995 
Kendi işimi kurabilirim. 3,88 1,153 
Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim. 3,87 ,963 
İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim. 3,84 ,911 
Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim. 3,84 1,020 
Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam. 3,84 ,950 
Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem 3,82 ,961 
Yeni bir şeyleri denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı severim. 3,78 ,935 
Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı severim. 3,74 ,983 
İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi yeteneklerim olduğu 
düşünürüm. 3,73 ,913 

Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum. 3,70 ,953 
Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem. 3,67 1,041 
Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım. 3,63 ,937 
Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı denerim. 3,59 ,995 
Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim. 3,49 1,160 

 
Ölçekteki maddeler aritmetik ortalama değerlerine göre sıralanarak Tablo 5'de sunulmuştur. Tablo 5'de 
görülebileceği üzere ölçekteki maddelerin sonuncusu hariç tamamının ortalaması 3,50 ve üzerinde (3: bazen, 
4: sık sık, 5: çok sık) ortalamaya sahiptir. En düşük ortalamanın ( :3,49)  "arkadaşlarımla değişik iş 
projelerinden söz ederim"  maddesinde olduğu, en yüksek ortalamanın ise ( :4,36)  “işimi severek ve azimle 
yaparım” maddesinde olduğu görülmüştür. 
 
Bunun dışında, aşağıdaki maddelerin standart sapmasının diğer maddelerden daha yüksek olduğu 
bulgulanmıştır. 
 

 Arkadaşlarımla değişik iş projelerinden söz ederim; 1,160 
 Kendi işimi kurabilirim; 1,153 
 Risk almaktan çekinmem; 1,042 
 Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem; 1,041 
 Her işin bir riski vardır, işimde her türlü riski göze alabilirim; 1,020 
 Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim; 1,008 

 
Yukarıda sıralanan maddelere, öğrencilerin vermiş oldukları cevapların diğer maddelere göre daha fazla 
çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bu maddeler konusunda öğrencilerin kendi aralarında daha az tutarlı 
yanıtlar verdiğini söylemek mümkündür. 

 
3.4.4. Demografik Özellikler ve Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler 
 
Öğrencilerin demografik özellikleri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkiler parametrik test 
yöntemlerinden bağımsız örneklem t testi ve one-way ANOVA yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda, öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin; cinsiyetlerine, yaşlarına, 
bölümlerine/programlarına, sınıflarına, öğretim türlerine, not ortalamalarına, mezun oldukları lise türlerine, 
aylık ortalama gelir düzeylerine, hayatlarının çoğunu geçirmiş oldukları bölge ve yaşam merkezi türlerine, 
öğrenim gördükleri bölümü/programı başkalarına tavsiye edip etmemelerine göre istatistiksel açıdan anlamlı 
bir biçimde farklılaşmadığı bulgulanmıştır. 
 
Ancak öğrencilerin sektör deneyimine sahip olup olmamaları durumuna göre girişimcilik düzeylerinin 
istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı bulgulanmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 6'da 
sunulmuştur. 
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Tablo 6. Öğrencilerin Girişimcilik Düzeyleri ve Turizm Deneyimi Arasındaki İlişki 
 

Bağımsız örneklem t testi 
Demografik forma ait sorular Boyut N Ortalama F t p 

Turizm sektöründe daha önce hiç çalıştınız mı?             

Evet Girişimcilik 
156 144,794 

5,320 3,076 0,002 
Hayır 75 137,813 

 
 
Öğrencilerin girişimcilik düzeyi ortalamalarının turizm sektörü deneyimine göre anlamlı bir biçimde 
farklılaşma gösterip göstermediğini sorgulamak için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Analiz sonucuna 
göre, öğrencilerin girişimcilik düzeyleri turizm sektöründe deneyim sahibi olup olmamalarına göre anlamlı 
bir şekilde (p: 0,002; p<0,05) farklılaşmaktadır ve turizm sektöründe deneyimi olan öğrencilerin girişimcilik 
düzeyi sektör tecrübesi olmayan öğrencilerden daha yüksektir. Elde edilen bu sonuç teorik beklentilerle de 
uyumludur. Bu bağlamda girişimciler üretmek istedikleri mal ve hizmetlerin değerleri hakkında belirsizlikler 
ile karşılaştıkları için sektör veya giriş yapacakları piyasa bilgisinin girişimcilik ile ilgili bir fırsattan istifade 
etme kararı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bir sektör hakkında deneyime sahip insanlar diğer insanlara göre 
o piyasada talep koşullarını nasıl karşılayacakları hakkında genellikle daha iyi bir anlayış gücüne sahip 
olurlar. Çünkü sektör deneyimi dışarıdakilerin elde edemeyecekleri bilgileri sağlamaktadır (Shane, 2003:79). 
Dolayısıyla, sektör deneyimi bir kişinin girişimcilik düzeyini olumlu etkilemektedir. 
 
Bu analizlerin dışında öğrencilerin; yaş, öğrenim gördükleri sınıf, not ortalaması ve aylık gelir düzeyleri ile 
girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkiler Pearson korelasyonu ile analiz edilmiş fakat değişkenler arasında 
anlamlı ilişkiler olmadığı bulgulanmıştır. 
 
Elde edilen bulguların, üniversite öğrencilerinin girişimcilik tutumlarını inceleyen diğer çalışmaların 
bulguları ile de belirli oranda örtüştüğü görülmektedir. Bu anlamda Yılmaz ve Günel (2011:14) turizm 
öğrencileri üzerine yapmış oldukları çalışmalarında turizm öğrencilerinin cinsiyetleri ve girişimcilik 
eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını tespit etmiştir. Erdurur (2012:71-79) ise turizm eğitimi alan 
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini inceleyen çalışmasında; öğrencilerin girişimcilik 
özelliklerinin cinsiyetlerine ve yaşlarına göre anlamlı ölçüde farklılaşmadığını, ancak öğrencilerinin 
bölümleri ile ilgili staj görmelerinin girişimcilik eğilimlerini olumlu etkilediğini bulgulamıştır. Bilge ve Bal 
(2012;143) tarafından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine yapılan araştırmada 
öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Yıldız ve Kapu 
(2012;55) tarafından üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri üzerine yapılan 
araştırmada, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 
görülmüştür. Bununla birlikte bir işte çalışan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin çalışmayan öğrencilerden 
yüksek olduğu ve öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin yaşadıkları bölge bazında farklılaşmadığı tespit 
edilmiştir. Demirel ve Tikici (2010;245-246) tarafından üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ile 
ilgili olarak yapılan çalışmada ise, öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ile cinsiyetleri, not ortalamaları, gelir 
düzeyleri, öğrencilikten memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olmadığı bulgulanmıştır. 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Günümüz dünyasında girişimcilik ekonomik büyümenin tetikleyicisi ve işsizliğin yegane çözümü olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla rekabetin bile küreselleştiği bu dönemde ülkelerin daha yüksek bir ekonomik 
performans gösterebilmesi için girişimciliği giderek artıran ve teşvik eden politikalar uygulaması 
gerekmektedir. Bu politikalardan biri ise formal eğitim süreçlerinde bireylerin girişimsel davranışlarla ilgili 
karakteristiklerinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır. Bu anlamda özellikle yüksek eğitim bireylerin kültürel 
değerlerini ve dolayısıyla girişimcilik niyetini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Çünkü bu eğitimler; 
bireylere iş kurmak için teknik bilgi ve becerileri kazanmasına, iş planlarını hazırlamasına ve işletme 
kurulduktan sonraki iş yönetimine katkı sağlayarak girişimciliğe teşvik etmektedir. Üniversitelerde bu 
eğitimlerin verilebileceği alanlardan biri de turizm ile ilgili program ve bölümlerdir. Çünkü turizm eğitimi turizm 
girişimciliğinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
 
Dünyada turizm eğitimi daha çok mesleki ve eylem odaklı bir eğitim olarak öne çıkmaktadır. Öğrencileri 
girişimciliği besleyici özellikler için hazırladığı konusunda şüpheler vardır Oysa turizm girişimciliğinin 
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gelişmesini katkı sağlamanın en kolay yollarından biri üniversitelerin turizm bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin girişimci niteliklerle donatılması, kendi işlerini kurmanın yollarının öğretilmesi ve girişimci 
niyetlerinin desteklenmesine yönelik eğitimlere önem verilmesidir. Üstelik turizm eğitimi, içeriği itibariyle 
öğrencilerin girişimcilere dönüşebilmesine çok uygun bir alandır. Alınan mesleki yoğunluktaki eğitim 
sonrasında; küçük sermayeler ile ufak çaplı yiyecek-içecek işletmelerinin, konaklama işletmelerinin bile 
kurulup işletilebilmesi olanaklıdır. Bu bağlamda çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi çatısı altında 
faaliyet gösteren turizm ile ilgili program ve bölümlerde eğitim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen girişimcilik ölçeğine göre 
öğrencilerin girişimcilik düzeyleri belirlenmiş ve araştırma bulgularına göre öğrenciler yüksek girişimcilik 
düzeyinde çıkmıştır. Bu da üniversitenin turizm ile ilgili program ve bölümlerinin dünyadaki genel eğilimin 
aksine öğrencilere girişimciliği besleyici özellikler kazandırdığının bir göstergesidir.  
 
Çalışmada öğrencilerin girişimcilik düzeyleri belirlendikten sonra girişimcilik düzeyleri ile demografik 
özellikleri arasında ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin 
girişimcilik düzeylerinin; cinsiyetlerine, yaşlarına, bölümlerine/programlarına, sınıflarına, öğretim türlerine, 
not ortalamalarına, mezun oldukları lise türlerine, aylık ortalama gelir düzeylerine, hayatlarının çoğunu 
geçirmiş oldukları bölge ve yaşam merkezi türlerine, öğrenim gördükleri bölümü/programı başkalarına 
tavsiye edip etmemelerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı bulunmuştur. Sadece 
öğrencilerin sektör deneyimine sahip olup olmamaları durumuna göre girişimcilik düzeylerinin istatistiksel 
açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı ve turizm sektöründe deneyimi olan öğrencilerin girişimcilik düzeyinin 
sektör tecrübesi olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulguların, 
üniversite öğrencilerinin girişimcilik tutumlarını inceleyen diğer çalışmaların bulguları ile de belirli oranda 
örtüştüğü görülmüştür. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı girişimcilik eğitimi almış öğrencilerin girişimciliğin finansmanı konusunda algılarının 
ölçülmesidir. Araştırmada ayrıca girişimcilik eğitimi almış Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 
öğrencilerinin ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencilerinin girişimciliğin finansmanı 
konusunda algıları karşılaştırma yapılarak benzer ve farklı noktalar ortaya konacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimciliğin Finansmanı, AKÜ, KTMÜ 
Jel Kodları: L26, G32 

 
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION STUDENTS GOT MEASUREMENT OF THE PERCEPTION 

ON FINANCING OF ENTREPRENEURSHIP:  AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AND 
KYRGYZSTAN TURKISH MANAS UNIVERSITY SAMPLE 

 
ABSTRACT 
 
The aim of this study have taken entrepreneurship education students perceptions about the financing of 
entrepreneurship is measured. The study also entrepreneurship trained Afyon Kocatepe University (AKU) 
with students Kyrgyzstan Turkey Manas University (KTMU) the students of the financing of 
entrepreneurship in the perception about the comparison made similar and different spots will be exposed. 
 
Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurship Financing, AKU, KTMU 
JEL Classification: L26, G3 
 
1.GİRİŞ 
 
Girişimcilik, geçiş ekonomilerinde gerek ulusal gerekse bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, rekabetin ve 
istihdamın artması bakımından son derece önem taşımaktadır. Fakat küresel değişme ve gelişmelere bağlı 
olarak girişimciliğin niteliğinin de değiştiğini ve fiziki gücün yerini bilgi gücü aldığı söyleyebilir. 
Günümüzde sadece sermayenin olması girişimci olmak için yeterli değildir. Çünkü girişimci, kendi bilgi ve 
yetenekleri ile birlikte emek, sermaye, doğal kaynaklar ve hammaddeyi bir araya getirerek üretim ve dağıtım 
süreçlerini gerçekleştirip yöneten kişidir (Özdemir, 2013: 624). 
 
Kapitalizmin temel itici güçlerinden birisi olan girişimcilik, ilk başta sadece iktisadın ilgisini çekse de, 
günümüzde iş hayatının ve tüm bilimlerin girişimcilik üzerindeki ilgisini artırmaktadır. Bu ilginin sebebi 
olarak birçok faktör sayılabilir. Örneğin küresel rekabetin KOBİ’lerin gücünü artırması, piyasada oluşan 
kısıtlamaların ya da teşviklerin sürekli değişmesi ve yeni niş pazarların oluşması gibi birçok neden, 
girişimciliği, üzerinde düşünülmesi ve araştırma yapılması gereken bir konu haline getirmiştir (Şeşen ve 
Basım, 2012: 21). Büyük bir öneme sahip olan girişimcilik pek çok alanda ve pek çok araştırmacı tarafından 
değerlendirilmiştir. Ancak literatürde yapılmış bu kadar çok çalışmaya rağmen girişimcinin kim olduğu 
konusunda kesin bir kanaate varılamamıştır. Sonuç olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru geçişin 
yaşandığı günümüzde girişimciliğin önemi tartışılmaz hale gelmiştir (Demireli vd. 2014: 2). 
 
Bu çalışmanın amacı girişimcilik eğitimi almış öğrencilerin girişimciliğin finansmanı konusunda algılarının 
ölçülmesidir Araştırmada ayrıca girişimcilik eğitimi almış Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencilerinin 
ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencilerinin girişimciliğin finansmanı konusunda 
algıları karşılaştırma yapılarak benzer ve farklı noktalar ortaya konacaktır.  
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Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra ikinci bölümde literatür taraması, üçünde bölümde 
yöntem, dördündü bölümde bulgular ve son bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 
 
2.LİTERATÜR TARAMASI 
 
Konuya ilişkin literatür taramasında araştırmaların önemli bir kısmı üniversite öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri, girişimcilik eğitimi vs. gibi değişkenler ile demografik değişkenler ve bölümler arasında bir 
karşılaştırılma yapılarak incelenmiştir. Ancak üniversite öğrencilerinin girişimciliğin finansmanı konusunda 
algılarını ölçen çalışma sayısı oldukça azdır. Aşağıda girişimcilik ve üniversite öğrencileri ile ilişkili yapılmış 
olan çalışmalardan ön plana çıkanlar özetlenecektir. 
 
Arslan (2002) Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında ve mesleki 
tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolünü incelemiştir. Analizler sonucunda girişimcilik 
eğiliminin, babanın kendi işinde bağımsız çalışması veya sabit bir ücretle çalışması ile yakından ilişkili 
olmadığını belirlemiştir. Bununla birlikte, babanın eğitim seviyesi yüksek olanlarda, kendi işini kurma veya 
girişimcilik eğiliminin daha yüksek olduğu tespit etmiştir. İbicioğlu, Taş ve Özmen (2010) çalışmalarında 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında aldıkları eğitimin ne derecede etkin olduğunu araştırmışlardır. Yapılan 
analizler sonucunda girişimcilik eğitimi almış işletme fakültesi son sınıf öğrencileri ile almamış fakültenin 
son sınıf öğrencilerinin karşılaştırılmasındaki sonuçlar, girişimcilik eğitimi almış işletme bölümü 
öğrencilerinin, girişimcilik dersleri almamış öğrencilerden daha fazla girişimci düşünceye sahip olduklarını 
ortaya koymuşlardır. 
 
İşçan ve Kaygın (2011) araştırmalarında potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencilerinin girişimciliğe 
olan eğilimleri belirlenmeye çalışmışlardır. Araştırmada Kafkas Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencileri ile bir örneklem oluşturulmuştur. Araştırma 
sonucunda üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimine sahip olduklarını belirlemişlerdir. Kılıç, Keklik ve 
Çalış (2012) araştırmalarında potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri 
belirlenmeye çalışmışlardır. Çalışmada Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde bir uygulama yapılmıştır.  Araştırma sonucunda erkek öğrenciler kız 
öğrencilere göre daha yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu belirlemişlerdir. Bununla birlikte öğrencilerin aylık 
gelirleri ile yenilik, kendine güven, risk alma, dışa açıklık, başarıya inanma özellikleri arasında anlamlı bir 
ilişki belirlemişler; buna karşın öğrencilerin aylık gelirleri ile fırsatçılık özelliği arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığını tespit etmişlerdir. 
 
Üçay ve Şenol (2012) çalışmalarında iki farklı bölgedeki iki üniversitenin Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin eğitimini aldıkları mesleki derslerin girişimcilik ve girişimciliğin finansmanı konusundaki 
düşünce ve eğilimlerine katkı sağlayıp sağlamadığını araştırmışlardır.  Gerçekleştirilen analiz sonucunda 
farklı iki bölgedeki iki üniversitenin öğrencileri arasında girişimciliğe ve girişimciliğin finansmanına 
bakışının bazı noktalarda ayrıştığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Aytekin ve Sakarya (2013) Balıkesir 
üniversitesi İİBF’de okuyan işletme ve iktisat öğrencilerinin girişimciliğin finansmanı konusunda algılarını 
ölçmeye çalışmışlardır. Yapılan analizler sonucunda girişimcilik faaliyetleri için muhasebe ve finans 
derslerinin yeterli olmadığını tespit etmişlerdir. 
 
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
Bu araştırmada girişimcilik eğitimi almış öğrencilerin girişimciliğin finansmanı konusunda algılarının 
ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İ.İ.B.F. öğrencileri ile 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İ.İ.B.F. öğrencilerinin girişimciliğin finansmanı konusunda 
algıları karşılaştırma yapılarak benzer ve farklı noktalar ortaya konacaktır. Araştırmanın örneklemi AKÜ ve 
KTMÜ İ.İ.B.F. öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada AKÜ İİBF’de işletme bölümünde üçüncü ve 
dördüncü sınıfta okuyan girişimcilik eğitimi almış 259 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bununla birlikte 
KTMÜ İ.İ.B.F.’de üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan girişimcilik eğitimi almış 43 öğrenciye anket 
uygulanarak toplamda 302 geçerli anket elde edilmiştir. Ankette sorular iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölüm 10 tane demografik sorulardan ve ikinci bölüm ise l2 tane girişimciliğin finansmanı ile ilgili 5’li likert 
ölçeğinden oluşmaktadır. Likert ölçeği Aytekin ve Sakarya (2013) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 
Anket yoluyla elde edilen tüm veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 
güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve her verinin katsayısı tek tek incelenmiştir. Sonucunda verilerin 
Cronbach Alfa katsayısı en yüksek rakam 0,645 olarak hesaplanmıştır. Faktörün güvenirliğinin yüksek 
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olduğu söylenebilir. 12 sorudan oluşan 5’li likert ölçeğinin normal dağılıp dağılmadığı tespit etmek için 
Kolmogorov-Smirnov analizi yapılmış ve sonucunda ölçeğin normal dağılmadığı (p=0,000<0,05) tespit 
edilmiştir. Bu yüzden normal dağılım gösteren ölçeklerde kullanılan parametrik olan T-testi yerine normal 
dağılım olmayan ölçeklerde kullanılan parametrik olmayan Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada bununla birlikte 5’li likert ölçeği ve demografik sorular ile ilgili tanımlayıcı istatistiklere yer 
verilmiştir. 
 
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
 
Bu çalışmada girişimcilik eğitimi almış öğrencilerin girişimciliğin finansmanı konusunda algılarının 
ölçülmesi amaçlanmaktadır Tablo 1’de AKÜ İ.İ.B.F. öğrencileri ile KTMÜ İ.İ.B.F. öğrencileri arasındaki 
demografik sorulara ilişkin frekans ve yüzdeler yer almaktadır. Toplamda 302 öğrenciye ulaşılan çalışmada 
ankete katılan öğrencilerin 259’u AKÜ’de ve 43’ü KTMÜ’de okumaktadır. AKÜ öğrencilerinin %46,7’si 3. 
sınıf, %53,3’ü 4. sınıftır. KTMÜ’de ise %16,3’ü 3. sınıf, %83,7’si 4. sınıftır. AKÜ öğrencilerinin %53,3’ü 
normal öğretim, %46,7’si ikinci öğretimdir. KTMÜ’de ikinci öğretim olmadığı için ankete katılan 
öğrencilerin tamamı normal öğretimdir. Cinsiyet bakımından karşılaştırıldığında AKÜ öğrencilerinin 
%33,6’sı bay, %66,4’ü ise bayandır. KTMÜ’de bu yüzdeler ise sırasıyla %39,5 ve %60,5’tir. Yaş değişkeni 
karşılaştırıldığında AKÜ öğrencilerin %46,3’ü 20-22 yaş arasında, %52,9’u 23-25 yaş arasında ve %0,8’i 26 
ve daha yüksek bir yaş aralığında yer almaktadır. KTMÜ öğrencilerinin %74,4’ü 20-22 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. 
 
Tablo 1 incelendiğinde AKÜ öğrencilerinin ailesinin %8,5’i köy veya kasabada, %37,8’i ilçede, %24,3’ü ilde 
ve %29,3’ü ise büyükşehirde yaşamaktadır. KTMÜ öğrencilerin ise bu yüzde sırasıyla %37,2; %18,6; %7 ve 
%37,2’dir. Ankete katılan öğrencilerin kaldıkları yerler incelendiğinde AKÜ’de okuyan öğrencilerin önemli 
bir kısmı yurtta veya arkadaşları ile beraber evde kaldıkları görülmektedir. KTMÜ’de ise öğrencilerinin 
yaklaşık %40’ı ailesi ile beraber kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum KTMÜ’de okuyan öğrencilerin ailelerinin 
önemli bir kısmının Bişkek’te yaşadıklarına işaret etmektedir. 
 
Öğrenci babaların meslekleri incelendiği zaman her iki üniversite içinde farklı meslek grupları görülmektedir. 
AKÜ öğrencileri için ön plana çıkan bir sektör olmamasına rağmen KTMÜ’de kamu sektörü ön plana 
çıkmaktadır. Aile gelirleri açısından AKÜ öğrencilerin aile gelirleri ortalama 751-2500 tl arasında, KTMÜ 
öğrencilerin ise 0-1500 tl arasında dağıldığı görülmektedir. İki üniversitenin farklı ülkelerde yer alması ve söz 
konusu ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ve ekonomik yapılarının farklı olması öğrenci ailelerinin farklı gelir 
seviyesinde olmasına neden olmuştur. 
 
AKÜ’de öğrencilerin %24,7’sinin ailesinde girişimci varken, %75,3’ünde ailesinde girişimci yoktur. KTMÜ 
öğrencilerin ise %37,2’sinde ailesinde girişimci bulunurken, %62,8’inde ailesinde girişimci mevcut değildir. 
Not ortalamaları karşılaştırıldığında ise KTMÜ öğrencilerinin AKÜ öğrencilerinden not ortalamasının daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 
  
Tablo1: AKÜ İle KTMÜ Öğrencilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistiklerin Karşılaştırılması 
 
 AKÜ İİBF KTMÜ İİBF 

Sınıf Kişi % Kişi % 
3. Sınıf 121 46,7 7 16,3 
4. Sınıf 138 53,3 36 83,7 

Öğrenim Türü Kişi % Kişi % 
Normal Öğretim 138 53,3 43 100 
İkinci Öğretim 121 46,7 0 0 

Cinsiyet Kişi % Kişi % 
Bay 87 33,6 17 39,5 
Bayan 172 66,4 26 60,5 

Yaş Kişi % Kişi % 
20-22 arası 120 46,3 32 74,4 
23-25 arası 137 52,9 10 23,3 
26 ve üzeri 2 0,8 1 2,3 

Aile İkametgahı Kişi % Kişi % 
Köy-Kasaba 22 8,5 16 37,2 
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İlçe 98 37,8 8 18,6 
İl 63 24,3 3 7 
Büyükşehir 76 29,3 16 37,2 

Kalınan Yer Kişi % Kişi % 
Yurtta       141 54,4 12 27,9 
Arkadaşlarla Evle        93 35,9 7 16,3 
Aile ile Beraber       22 8,5 17 39,5 
Diğer 3 1,2 7 16,3 

Baba Mesleği Kişi % Kişi % 
İşçi 63 24,3 5 11,6 
Esnaf 53 20,5 4 9,3 
Kamu Sektörü             60 23,2 14 32,6 
Serbest Meslek 59 22,8 9 20,9 
Çiftçi 24 9,3 11 25,6 

Aile Geliri Kişi % Kişi % 
750 ve altı  14 5,4 10 23,3 
751- 1500   85 32,8 23 53,5 
1501-2500 89 34,4 6 14 
2501 ve 4000 57 22 1 2,3 
4001 ve üzeri 14 5,4 3 7 

Ailede Girişimci Kişi % Kişi % 
Var 64 24,7 16 37,2 
Yok 195 75,3 27 62,8 

Not Ortalaması Kişi % Kişi % 
0-2,0       13 5 0 0 
2,01-2,50           103 39,8 7 16,3 
2,51-3,0    97 37,5 13 30,2 
3 ve üzeri       46 17,8 23 53,5 

TOPLAM 259 43 

 
Tablo 2’de AKÜ İ.İ.B.F. öğrencileri ile KTMÜ İ.İ.B.F. öğrencileri arasında girişimciliğin finansmanı 
konusunda algıları ile ilgili frekans/yüzdeler yer almaktadır. Öğrenci algıları incelendiğinde öğrencilerin 
%19,2’si “Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna inanıyorum” ifadesine 
katılmadıklarını, %58,9’u katıldıklarını ve %21,9’u kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. Bununla birilikte 
“Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi fikirlerimi hayata geçirecek işlere yönelmeyi 
tercih ederim” ifadesine %26,1’i katılmadığını, %45,1’i katıldığını ve %28,8’i ise kararsız kaldığını ifade 
etmişlerdir. 
 
Öğrencilerin girişimcilik eğitimi ile ilgili algıları incelendiğinde “Aldığım eğitimin beni meslek elemanı 
olmaktan çok girişimci olarak yetiştirdiğini düşünüyorum” ifadesine %38,4’ü katılmadığını, %39,4’ü ise 
katıldığını ve %22,2’si kararsız kaldığını belirtmiştir. Bu sonuca paralel olarak öğrencilerin %43,4’ü “Eğitim 
hayatım boyunca aldığım finans derslerinin girişimcilik faaliyetleri için yeterli olduğunu düşünüyorum” 
ifadesine katılmadığını, %31,1’i katıldığını ve %25,5’i kararsız kaldıklarını gözlemlenmiştir. Bununla birlikte 
öğrencilerin %36,4’ü “Aldığım eğitimin girişimciliğin finansmanı konusunda yeterli bilgi verdiğini 
düşünüyorum” ifadesine katılmadıklarını, %38,4’ü katıldıklarını ve %25,2’si kararsız kaldıklarını ifade 
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etmişlerdir. Sonuç olarak öğrencilerin önemli bir kısmının aldıkları finans derslerinin girişimcilik faaliyetleri 
için yetersiz olarak algılamaktadır.  
 
Ülkelerin finansman olanakları ve teşvikleri ile ilgili algılar incelendiğinde %47,6’sı “Ülkemizde 
girişimciliğe teşvik ve destek çalışmalarının yeterli olduğunu düşünüyorum” ifadesine katılmazken, %26,2’si 
katılmıştır. Benzer bir şekilde “Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için alternatif finansman kaynaklarının 
yeterli olduğunu düşünüyorum” ifadesine %46,7’si katılmadığını, %22,5’i katılmadığını ve %30,8’i ise 
kararsız kaldığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %43,1’i “Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için resmi 
kurumlar tarafından yeterince destek verildiğini düşünüyorum” katılmayarak girişimciliğin finansmanının 
zorluğunu ortaya koymuşlardır. Bu sonuçlara paralel olarak  “Ülkemizde girişimcilerin finansal kaynaklardan 
yeterince faydalanmadığını düşünüyorum” ifadesine yine %54,6’sı katılmaktadır. Sonuç olarak hem 
Kırgızistan hem de Türkiye açısından İ.İ.B.F. öğrencileri girişimciliğin finansmanı konusunda destek ve 
teşviklerin yetersiz olduğunu ve alternatif finansman kaynaklarının yeterli olmadığını düşünmektedirler. 
 
Girişimcilik ve girişimciliğin finansmanı ile algıları incelendiğinde öğrencilerin %60,6’sı “Girişimcilikte 
başarılı olmanın en önemli kriterin finansman olduğunu düşünüyorum” ifadesine katılarak girişimciliğin 
başarısının önündeki en önemli engelin finansman olduğunu düşünmektedirler. “Bir iş kuracak olsam, 
yabancı kaynaklar yerine kendi birikimlerimi ve/veya akrabalarımın mali imkanlarını da kullanmayı 
düşünürüm” ifadesine öğrencilerin %57,6’sı katıldığını belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin borcun 
kaldıraç etkisinden yararlanmak istemediğini ve finans ve finansal yönetim derslerinden yeterli bilgi 
düzeyinde olmadığı görülmektedir. Buna karşın öğrencilerin %85’i “Girişimcilikte başarılı olmanın önemli 
kriterin finansmandan çok sağlanan finansmanın doğru yönetilmesi olduğunu düşünüyorum” ifadesini 
katıldıklarını belirtmişledir. 
 
Tablo 2: Girişimciliğin Finansmanı Konusunda Algıları ile Yüzdeleri 

Sıra Girişimciliğin Finansmanı İle İlgili Değişkenler Yüzdeler % 

s1 Aldığım eğitimin beni meslek elemanı olmaktan çok 
girişimci olarak yetiştirdiğini düşünüyorum. 10,3 28,1 22,2 31,1 8,3 

s2 Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde 
olduğuna inanıyorum 3,6 15,6 21,9 36,1 22,8 

s3 
Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa 
kendi fikirlerimi hayata geçirecek işlere yönelmeyi tercih 
ederim. 

4,6 21,5 28,8 21,9 23,2 

s4 Ülkemizde girişimciliğe teşvik ve destek çalışmalarının 
yeterli olduğunu düşünüyorum 11,8 36,8 25,2 21,9 4,3 

s5 Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için alternatif 
finansman kaynaklarının yeterli olduğunu düşünüyorum. 8,9 37,8 30,8 18,2 4,3 

s6 Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için resmi kurumlar 
tarafından yeterince destek verildiğini düşünüyorum. 6,3 36,8 28,1 23,5 5,3 

s7 Girişimcilikte başarılı olmanın en önemli kriterin 
finansman olduğunu düşünüyorum. 3,6 27,5 8,3 35,8 24,8 

s8 
Eğitim hayatım boyunca aldığım finans derslerinin 
girişimcilik faaliyetleri için yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

11,3 32,1 25,5 27,8 3,3 

s9 Aldığım eğitimin girişimciliğin finansmanı konusunda 
yeterli bilgi verdiğini düşünüyorum. 6,6 29,8 25,2 30,8 7,6 

s10 
Bir iş kuracak olsam, yabancı kaynaklar yerine kendi 
birikimlerimi ve/veya akrabalarımın mali imkanlarını da 
kullanmayı düşünürüm 

3,7 16,2 22,5 43,4 14,2 

s11 
Girişimcilikte başarılı olmanın önemli kriterin 
finansmandan çok sağlanan finansmanın doğru 
yönetilmesi olduğunu düşünüyorum. 

1,3 4,3 9,3 41,7 43,4 

s12 Ülkemizde girişimcilerin finansal kaynaklardan yeterince 
faydalanmadığını düşünüyorum. 1 14,9 29,5 38,4 16,2 

 



 

140 
 

Bu araştırmada AKÜ ve KTMÜ’de girişimcilik eğitimi almış öğrencilerin girişimciliğin finansmanı 
konusunda algıları ölçülmüştür. Tablo 3’te girişimcilik eğitimi almış erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin 
girişimciliğin finansmanı konusunda algıları açısından bir karşılaştırma yapılmıştır. Erkek öğrenciler ile kız 
öğrencilerin ortalamaları arasında farklılığı tespit edilebilmesi için Mann-Whitney U testinden 
yararlanılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde cinsiyet ile s2, s3, s4, s12 değişkenleri istatistiksel %1 düzeyinde, s5, 
s6, s9 değişkenleri ise %5 düzeyinde anlamlı bir farklılık söz konusudur. Diğer değişkenler (s1, s7, s8, s10, 
s11) ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
 
Tablo 3’e bakıldığında “Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna inanıyorum” ifadesine 
erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha yüksek oranda katılmaktadır. Bu farklılık istatistiki olarak oldukça 
anlamlıdır. Bu bulguyu destekler nitelikte olan “Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi 
fikirlerimi hayata geçirecek işlere yönelmeyi tercih ederim” ifadesine benzer şekilde erkek öğrenciler kız 
öğrencilere göre daha yüksek oranda katıldığı görülmektedir. Her iki ülkede de bayan girişimcilere göre erkek 
girişimci oranının daha yüksek olması, erkeklerin girişimciliğe daha meyilli/uygun olması veya bu şekilde 
algılanması bu farklılığa neden olduğu düşünülmektedir. 
 
Tablo 3’teki diğer değişkenler incelendiğinde “Ülkemizde girişimciliğe teşvik ve destek çalışmalarının yeterli 
olduğunu düşünüyorum”, “Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için alternatif finansman kaynaklarının 
yeterli olduğunu düşünüyorum”, “Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için resmi kurumlar tarafından 
yeterince destek verildiğini düşünüyorum” ve “Ülkemizde girişimcilerin finansal kaynaklardan yeterince 
faydalanıldığını düşünüyorum” ifadelerine istatistikti olarak anlamlı bir şekilde erkek öğrenciler bayan 
öğrencilere daha yüksek oranda katılmaktadır. Her iki ülke açısından da bayan öğrenciler erkek öğrencilere 
göre girişimciliğin finansmanı konusunda destek ve teşviklerin yetersiz olduğunu ve alternatif finansman 
kaynaklarının yeterli olmadığını düşünmektedirler. Son değişken olan “Aldığım eğitimin girişimciliğin 
finansmanı konusunda yeterli bilgi verdiğini düşünüyorum” ifadesine benzer şekilde erkek öğrencilerin daha 
fazla katıldıkları görülmektedir. 
 
Tablo 3: Girişimciliğin Finansmanı ile Algının Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması 

Sıra Girişimciliğin Finansmanı İle İlgili Değişkenler 
ORTALAMA FARKLILIKLARI 

BAYAN 
Mean Rank 

BAY 
Mean Rank 

Asymp 
Sig. 

s2 Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna 
inanıyorum 123,06 166,44 0,000 

s3 Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi 
fikirlerimi hayata geçirecek işlere yönelmeyi tercih ederim. 130,70 162,40 0,002 

s4 Ülkemizde girişimciliğe teşvik ve destek çalışmalarının yeterli 
olduğunu düşünüyorum 131,58 161,96 0,003 

s5 Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için alternatif finansman 
kaynaklarının yeterli olduğunu düşünüyorum. 139,95 157,57 0,049 

s6 Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için resmi kurumlar tarafından 
yeterince destek verildiğini düşünüyorum. 138,50 158,33 0,050 

s9 Aldığım eğitimin girişimciliğin finansmanı konusunda yeterli bilgi 
verdiğini düşünüyorum. 136,12 159,58 0,021 

s12 Ülkemizde girişimcilerin finansal kaynaklardan yeterince 
faydalanmadığını düşünüyorum. 170,16 141,70 0,005 

Kesinlikle Katılmıyorum=1 Katılmıyorum=2 Kararsızım=3 Katılıyorum=4 Kesinlikle Katılıyorum=5 olarak 
kodlanmıştır. 
 
Tablo 4’te AKÜ ve KTMÜ’de öğrenim gören öğrenciler ailesinde girişimci olanlar ve girişimci olmayanlar 
olarak iki grubu ayrılmış ve söz konusu iki grup arasında farklılıklar ortaya konmuştur. Ailesinde girişimci 
olan ve olmayan öğrencilerin ortalamaları arasında farklılık tespit edilebilmesi için Mann-Whitney U 
testinden yararlanılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde ailede girişimci olma durumu ile s1, s2, s3 değişkenleri 
istatistiksel %1 düzeyinde anlamlı (p=0,000) bir farklılık söz konusudur. Diğer değişkenler (s4, s5, s6, s7, s8, 
s9, s10, s11, s12) ile ailede girişimci olma durumu arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
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Tablo 4 incelendiğinde ailesinde girişimci olan öğrencilerin, ailesinde girişimci olmayan öğrencilere göre 
“Aldığım eğitimin beni meslek elemanı olmaktan çok girişimci olarak yetiştirdiğini düşünüyorum” ifadesine 
daha fazla katıldıklarını ve aldıkları eğitimlerin kendilerini girişimci olmak için yetiştirdiklerini 
düşünmektedirler. Benzer şekilde ailesinde girişimci olan öğrencilerin, ailesinde girişimci olmayan 
öğrencilere göre “Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna inanıyorum” ifadesine daha 
fazla katılmaktadır. Bununla birlikte ailesinde girişimci olan öğrencilerin, ailesinde girişimci olmayan 
öğrencilere göre “Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi fikirlerimi hayata geçirecek 
işlere yönelmeyi tercih ederim” ifadesine yine daha fazla katılmaktadırlar. Sonuç olarak ailesinde girişimci 
olan öğrencilerin çevresindeki girişimcilerden etkilendikleri için girişimci olmaya daha meyilli olduğu 
söylenebilir. 
 
Tablo 4: Ailede Girişimci Olması Durumu ile Öğrencilerin Girişimciliğin Finansmanı ile Algılarının 
Karşılaştırılması 
 

Sıra Girişimciliğin Finansmanı İle İlgili Değişkenler 
ORTALAMA FARKLILIKLARI 
VAR  

Mean Rank  
YOK 

Mean Rank  
Asymp 

Sig. 

s1 Aldığım eğitimin beni meslek elemanı olmaktan çok girişimci 
olarak yetiştirdiğini düşünüyorum. 163,23 118,96 0,000 

s2 Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna 
inanıyorum 165,62 112,32 0,000 

s3 Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi 
fikirlerimi hayata geçirecek işlere yönelmeyi tercih ederim. 162,51 120,94 0,000 

Kesinlikle Katılmıyorum=1 Katılmıyorum=2 Kararsızım=3 Katılıyorum=4 Kesinlikle Katılıyorum=5 olarak 
kodlanmıştır 
 
Tablo 5’te AKÜ ve KTMÜ’de öğrenim gören öğrenciler ailesinin geliri 1500 TL’nin altında olanlar ve 1500 
TL’nin üzerinde olanlara olarak iki grubu ayrılmış ve söz konusu iki grup arasında girişimciliğin finansmanı 
konusunda algı farklılıkları ortaya konmuştur. Bu farklılık tespit edilebilmesi için Mann-Whitney U testinden 
yararlanılmıştır. Tablo 5 incelendiğinde aile gelir durumu ile s1 ve s2, değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık söz konusudur. Diğer değişkenler (s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12) ile aile gelir durumu 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Değişkenlere bakıldığında ailesinin geliri 1500 TL’nin altında olan 
öğrenciler 1500 TL’nin üzerinde olan öğrencilere göre “Aldığım eğitimin beni meslek elemanı olmaktan çok 
girişimci olarak yetiştirdiğini düşünüyorum” ifadesine daha fazla katıldıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın 
ailesinin geliri 1500 TL’nin üzerinde olan öğrenciler 1500 TL’nin altında olan öğrencilere göre “Girişimci 
olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna inanıyorum” ifadesine daha yüksek oranda katıldıkları 
görülmektedir. 
 
Tablo 5: Aile Geliri İle Öğrencilerin Girişimciliğin Finansmanı ile Algılarının Karşılaştırılması 
 

Sıra Girişimciliğin Finansmanı İle İlgili Değişkenler 
ORTALAMA FARKLILIKLARI 

1500 Altı 
Mean Rank 

1500 Üstü 
Mean Rank 

Asymp 
Sig. 

s1 Aldığım eğitimin beni meslek elemanı olmaktan çok girişimci 
olarak yetiştirdiğini düşünüyorum. 160,39 140,05 0,038 

s2 Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna 
inanıyorum 143,76 161,47 0,069 

Kesinlikle Katılmıyorum=1 Katılmıyorum=2 Kararsızım=3 Katılıyorum=4 Kesinlikle Katılıyorum=5 olarak 
kodlanmıştır 
 
Bu çalışmada AKÜ ve KTMÜ’de girişimcilik eğitimi almış öğrencilerin girişimciliğin finansmanı konusunda 
algıları ölçülmüştür. Tablo 6’da girişimcilik eğitimi almış AKÜ İ.İ.B.F. öğrencilerinin ve KTMÜ İ.İ.B.F. 
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öğrencilerinin girişimciliğin finansmanı konusunda algıları konusunda bir karşılaştırma yapılmıştır. AKÜ 
öğrencileri ile KTMÜ öğrencilerin ortalamaları arasında farklılığı tespit edilebilmesi için parametrik olmayan 
testlerden Mann-Whitney U kullanılmıştır. Tablo 6 incelendiğinde iki üniversite öğrencileri ile s1, s2, s3, s8, 
s9 değişkenleri istatistiksel %1 düzeyinde anlamlı bir farklılık söz vardır. Diğer değişkenler (s4, s5, s6, s7, 
s10, s11, s12) ile iki üniversite arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
 
Tablo 6 incelendiğinde KTMÜ’de öğrenim gören öğrencilerin AKÜ’de öğrenim gören öğrencilerden 
“Aldığım eğitimin beni meslek elemanı olmaktan çok girişimci olarak yetiştirdiğini düşünüyorum” ifadesine 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek oranda katılmaktadırlar. Başka bir ifade ile KTMÜ 
öğrencileri aldıkları girişimcilik eğitiminden daha çok memnun oldukları görülmektedir. Her iki üniversite 
arasında girişimcilik özellikleri incelendiğinde KTMÜ’de öğrenim gören öğrencilerin AKÜ’de öğrenim gören 
öğrencilerden “Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna inanıyorum” ifadesine daha 
yüksek oranda katılmışlardır. Benzer şekilde KTMÜ’de öğrenim gören öğrencilerin AKÜ’de öğrenim gören 
öğrencilerden “Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi fikirlerimi hayata geçirecek 
işlere yönelmeyi tercih ederim” ifadesine daha yüksek oranda katıldıkları görülmektedir. Sonuç olarak 
KTMÜ öğrencilerinin AKÜ öğrencilere göre daha girişimci / girişimciliğe meyilli olduğu veya girişimcilik 
özelliklerinin daha fazla olduğu söylenebilir. 
 
Her iki ülkenin aldıkları eğitim bakımından karşılaştırıldığında oldukça anlamlı farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Örneğin KTMÜ’de öğrenim gören öğrenciler AKÜ’de öğrenim gören öğrencilerden “Eğitim 
hayatım boyunca aldığım finans derslerinin girişimcilik faaliyetleri için yeterli olduğunu düşünüyorum” 
ifadesine ve “Aldığım eğitimin girişimciliğin finansmanı konusunda yeterli bilgi verdiğini düşünüyorum” 
ifadesine katılma oranı daha yüksektir. Başka bir ifade ile KTMÜ öğrencilerinin AKÜ öğrencilerine göre 
girişimciliğin finansmanı konusunda aldıkları eğitimin daha yeterli olduğunu düşünmektedirler. 
 
Tablo 6: Girişimciliğin Finansmanı Konusunda AKÜ ve KTMÜ Öğrencilerinin Karşılaştırılması 
 

Sıra Girişimciliğin Finansmanı İle İlgili Değişkenler 
ORTALAMA FARKLILIKLARI 
AKÜ  

Mean Rank 
KTMÜ 

Mean Rank  
Asymp 

Sig. 

s1 Aldığım eğitimin beni meslek elemanı olmaktan çok girişimci 
olarak yetiştirdiğini düşünüyorum. 76,20 164,00 0,000 

s2 Girişimci olmak için gerekli özelliklerin kendimde olduğuna 
inanıyorum 122,21 156,36 0,014 

s3 Okulu bitirdikten sonra belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi 
fikirlerimi hayata geçirecek işlere yönelmeyi tercih ederim. 113,35 157,83 0,001 

s4 Ülkemizde girişimciliğe teşvik ve destek çalışmalarının yeterli 
olduğunu düşünüyorum 140,19 153,38 0,339 

s5 Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için alternatif finansman 
kaynaklarının yeterli olduğunu düşünüyorum. 135,22 154,20 0,166 

s6 Ülkemizde girişimciliğin finansmanı için resmi kurumlar 
tarafından yeterince destek verildiğini düşünüyorum. 159,76 150,13 0,484 

s7 Girişimcilikte başarılı olmanın en önemli kriterin finansman 
olduğunu düşünüyorum. 150,71 151,63 0,947 

s8 Eğitim hayatım boyunca aldığım finans derslerinin girişimcilik 
faaliyetleri için yeterli olduğunu düşünüyorum. 119,95 156,74 0,008 

s9 Aldığım eğitimin girişimciliğin finansmanı konusunda yeterli bilgi 
verdiğini düşünüyorum. 102,35 159,66 0,000 

s10 Bir iş kuracak olsam, yabancı kaynaklar yerine kendi birikimlerimi 
ve/veya akrabalarımın mali imkanlarını da kullanmayı düşünürüm 139,48 153,50 0,304 
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s11 Girişimcilikte başarılı olmanın önemli kriterin finansmandan çok 
sağlanan finansmanın doğru yönetilmesi olduğunu düşünüyorum. 163,88 149,44 0,275 

s12 Ülkemizde girişimcilerin finansal kaynaklardan yeterince 
faydalanmadığını düşünüyorum. 142,85 152,94 0,462 

Kesinlikle Katılmıyorum=1 Katılmıyorum=2 Kararsızım=3 Katılıyorum=4 Kesinlikle Katılıyorum=5 olarak 
kodlanmıştır 
 
5. GENEL DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmanın amacı girişimcilik eğitimi almış öğrencilerin girişimciliğin finansmanı konusunda algılarının 
ölçülmesidir Araştırmada ayrıca girişimcilik eğitimi almış AKÜ öğrencilerinin ve KTMÜ öğrencilerinin 
girişimciliğin finansmanı konusunda algıları karşılaştırma yapılarak benzer ve farklı noktalar ortaya 
konacaktır.  
 
Araştırmanın sonuçları incelendiğinde erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha yüksek oranda girişimci 
olmaya meyilli olduğu görülmektedir. Her iki ülkede de bayan girişimcilere göre erkek girişimci oranının 
daha yüksek olması ve girişimcilik faaliyetlerinin erkek mesleği olarak algılanması bu farklılığa neden 
olmuştur. Bu sonuçlara paralel bir biçimde kız öğrenciler erkek öğrencilere nazaran girişimciliğin 
finansmanını daha zor olarak görmektedirler. 
 
Araştırmada elde edilen bir diğer önemli bulgu da ailesinde girişimci olan öğrenciler ailesinde girişimci 
olmayan öğrencilere göre girişimci olmaya daha yatkın olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile ailesinde 
girişimci olan öğrencilerin çevresindeki girişimcilerden etkilendikleri için girişimci olmaya daha meyilli 
olduğu söylenebilir. Her iki üniversite karşılaştırıldığında KTMÜ öğrencilerinin AKÜ öğrencilere göre daha 
girişimciliğe meyilli oldukları söylenebilir. Ayrıca KTMÜ öğrencilerinin AKÜ öğrencilere göre girişimciliğin 
finansmanı konusunda aldıkları eğitimin daha yeterli olduğunu düşünmektedirler. 
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ÖZET 
 

Geçmişte “üretim odaklı” olmaktan başlayarak, son yıllardagelişen işletmecilik ve pazarlama anlayışları 
doğrultusunda girişimcilerin iş yaşamındasaygın bir yer elde edebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için 
işletmecilik uygulamalarında toplumsal sorumluluk ve etik bilinci ile hareket etmeleri gerekmektedir. Bu 
bağlamda, geleceğin potansiyel girişimcileri ve yöneticileri olan işletme bölümü öğrencilerinin iş etiğine 
yönelik tutumlarının ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, farklı ülkelerde aynı dalda eğitim 
görmekte olan öğrencilerin tutumları arasındaki farklar karşılaştırılıp, demografik özelliklere göre farklılıklar 
test edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi ve Haliç Üniversitelerinde 
İşletme eğitimi görmekte olan öğrenciler üzerine bir anket uygulanmış ve karşılaştırma yapılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bilgiler,işletme alanında eğitim veren kurumlar ve iş dünyasındaki gelecek kuşak 
girişimciler açısından önem taşımaktadır.  
 
Anahtar kelimeler: işletme eğitimi, girişimci, etik, iş etiği, ATBEQ 
 

 
UNIVERSITY STUDENTS'ATTITUDES TO BUSINESS ETHICS: KYRGYZSTAN AND TURKISH 
EXAMPLE 
 
ABSTRACT 

 
Starting of being production-focused in the past, in recent years in the highlight of developing business and 
marketing approaches in entrepreneurship, it is important for being respectable and successful in business to 
pay extremely attention to social responsibility and ethical awareness. In this context, it is critical to reveal 
future potential entrepreneurs’ and managers’ of businessesattitudes towards business ethics.The purpose of 
this study was to compare the attitudes towards business ethics of future managers in two: Kyrgyzstan and 
Turkey and determine whether business ethics attitudes differed by the students’class year, gender, age. For 
this purpose, the ATBEQ questionnaire form was held toward the students of Business Administration 
Department students of Kyrgyzstan-Turkey Manas University (Kyrgyzstan) (n=97) andHaliç University 
(Turkey) (n=96). The statistical results was compared with each item. The findings are believed to be useful 
to educational institutions and future generations of managers and entrepreneurs. 
 
Key words: business education, entrepreneur, ethics, business ethics, ATBEQ 
 
GİRİŞ 
 
Son 10-20 yıldır girişimciliğe olan bilimsel ilginin artış göstermesi, girişimciliği önemli bir bilimsel araştırma 
alanına dönüştürdü ve dolayısıyla girişimcilik alanında uluslararası dergilerin ve yayınların sayısı arttı. Buna 
koşut olarakbirçok üniversitenin işletme ve mühendislik bölümlerinin müfredat programlarına ‘girişimcilik’ 
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ve‘iş etiği’ dersleri konulduğu gibi girişimcilik alanında kongre ve konferans gibi bilimsel etkinlikler de 
çoğaldı.Bunun yanında özellikle dış etkenlerle gelişen kalite ve işletmecilik anlayışı sonucu çevreye ve 
topluma karşı saygı ve duyarlılık nedeniyle iş etiği veya girişimcilikte etik konusu özellikle son 20 yıldır 
önem kazanan bir araştırma ve uygulama alanına dönüştü. Bununla birlikte girişimcilik ve etik alanlarının 
arakesiti, oldukça sayıdaki araştırmaya karşın, halen yeterince olgunlaşmamışolup geliştirilmeye gereksinim 
duyar düzeydebulunmaktadır (Harris, vd. 2009). 
 
Bir yandan, iş dünyasındaki etiksel olmayan ve düzmece kararların alınması ve üstelik bazılarının küresel 
skandallara dönüşmesi, Felton ve Sims’e göre (2005) eski işletme öğrencilerine üniversite eğitimleri sırasında 
iş etiği ve girişimcilikte etik konularının yeterli bir biçimde verilmemesi gibi boşluktan kaynaklanmaktadır. 
Kuşkusuz işletme okulları ve bölümlerinceeğitim programlarını düzenlerken unutmamaları gereken bir nokta 
vardır ki o da, bugünkü öğrencilerin geleceğin yöneticileri ve işverenleri olarak başkalarına karşı etiksel 
davranış sergileyerek, onları etkileyecek olmalarıdır.Öte yandan, iş etiği araştırma sayısının artmasında etkili 
olan bir etmen de, iş dünyasının giderek küreselleşmesidir (Barclay ve Smith, 2003; Phau ve Kea, 2007). 
 
Dünyadaki finansal kriz, dev işletmelerin başarısızlıkları, toplumların dürüstlük ve etik uygulamalara karşı 
ilgi ve endişesinin artması, işletme ve çevrelerinde bir şeylerin yanlış yürüdüğünü işaret etmektedir. 
 
Jaggera ve Volkman (2013) iş dünyasında kurumsal skandalların bolluğunun işletmelere olan güven krizine 
neden olduğunu belirterek, bu bağlamda iş dünyasında etik standartlarını yükseltecek olan öğrenciler 
topluluğunu yetiştirme görevinin üniversitelere düştüğünü paylaşmaktadır. Üniversitelere, gelecek kuşak 
yöneticilere eğitim verirkenaçıklık, hesap verebilirlik ve sürdürebilirlik gibi iş değerlerininbenimsenmesinde 
önemli bir sorumluluk düşmektedir. 
 
Genel olarak bakıldığında, yalnızca işletmecilik alanında eğitim alan bireyler değil, genel yüksek eğitim 
gören bireylerin iş etiği konusunda daha çok duyarlı oldukları, başka bir anlatımla yüksek eğitimli bireylerin 
daha düşük etik standartlarına daha az gönüllü oldukları ileri sürülmektedir (Kum-Lung ve Teck-Chai, 
2010:227). 
 
Günümüzde son yıllarda özellikle Batı ülkelerinde İş Etiği (Business Ethics -BE) dersi üniversitelerin eğitim 
programlarında yer almaktadır. Bu derslerin içerikleri genel olarak bakıldığında etik ve yasa arası ilişkiler, 
işletmelerin görgü kuralları, etik ve çevre, etik ve insan kaynakları, etik ve reklamcılık vb gibi ortak konu 
başlıklarını kapsamaktadır (Kacetl, 2014). 
 
Rizvi vd. (2012), İş Etiği dersininuygulamaya daha dönük olarak ve kavramsal bir çerçeve içinde, 
üniversitelerin müfredat programlarında yer almasını önemle önermektedirler. 
 
LİTERATÜRDE ÖĞRENCİLERİN ETİK ALGILARI 
 
Üniversite öğrencilerinin etik konusunda algılama ve tutumlarını araştıran çalışmaların çoğu, çeşitli uyruklu 
işletme öğrencilerinin etik konusundaki yargılarını karşılaştırmıştır.Bu çalışmaların çoğu gelecekte iş 
yaşamında yer alacak olan üniversiteöğrencilerinin, özellikle işletme öğrencilerininetik ilkelere uygun 
davranıp davranmayacaklarını belirlemek ve etik tutum ve algılarını ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. 
 
Preble ve Reichel’in(1988),coğrafi, kültürel, ekonomik ve dini bakımlardan birbirinden farklılık gösteren 
ABD’li(n = 129)  ve İsrailli (n = 150) işletme öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırma, geleceğin yöneticileri 
olacak bu öğrencilerin iş etiği üzerindeki tutumlarında farklılıklarolduğunu göstermiştir. Farklılıkların 
yanındabazı benzerliklerin de olduğu görülmüştür.Ayrıcabu iki öğrenci grubunun nispeten yüksek etik 
standartlarınasahip oldukları da gözlenmiştir. 
 
Preble ve Reichel, 1988’de yaptıkları bu araştırmalarında,Neumann ve Reichel’in 1979’da 
geliştirdikleriATBEQ (Attitudes TowardsBusiness Ethics Questionnaire) ölçeğini kullanmışlardır.Başka 
araştırmacılar dasöz konusu ölçekten farklı kültürelörneklemler için dünya çapında geniş ve başarılı bir 
biçimde yararlanmışlardır(Small, 1992; Phau ve Kea, 2007;Sims ve Wimmer, 2011; Bageac vd. 2011; Rizvi 
vd., 2012; Yıldırım ve Uğuz, 2012; Al-shaikh vd. 2012; Comegys vd., 2013; ).30 farklı maddeyi içeren 
ankette, katılımcıların 5’li Likert ölçeği ilebu maddelerde yer alan etik ile ilgili anlatımlara katılım düzeyi 
derecelendirilmiştir (‘1’ kesinlikle katılmıyorum’, … , ‘5’ kesinlikle katılıyorum).Stevens (1979) ATBEQ 
ölçeğindeki her bir maddeyi 4 ayrı iş felsefesi altında toplamıştır.Bageac vd.(2011),aynı ölçek ilebeş ek 
maddeyi beşinci felsefeolarak ankete eklemişlerdir. Kategoriler, ençok kendi-odaklılıktan (self-oriented)  
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enaz kendi-odaklılığa kadar  ilerleme göstermektedir: Makyavelist (Machiavellian), Sosyal Darvinizm  
(Social Darwinism), Etik Görelilik (Ethical Relativism), Yasallık(Legalism) ve Ahlaki Nesnellik (Moral 
Objectivism).  
 
Small (1992),araştırmasında Batı Avustralya, ABD ve İsrail’de işletme öğrencileri arasında iş etiği 
konusundaki ortak yönlerin daha çok olduğunu gözlemlemiştir. 
 
Phau ve Kea(2007) ise Avustralya, Singapur ve Hong Kong’da kültürlerarası karşılaştırmalı bir çalışmanın 
sonucunda iş etiği üzerinde kültürel farklılıkların etkili olduğunu ortaya koymaktadırlar. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin dini ve cinsiyeti gibi demografik özellikleri, kendi etik (ahlaki) davranış vedüşünceleri üzerinde 
farklılığa yol açmaktadır. Dini değerlerini ön planda tutan katılımcıların kendilerini daha etik gördükleri, 
erkeklerin de kadınlara göre daha çok etik oldukları algılaması ortaya çıkmaktadır. 
 
Sims ve Wimmer(2011), Avusturya’daki öğrencilerin iş yaşamında etiğin ve ahlaki değerlerin önemli 
olduğunu düşünmesine karşın, iş dünyasının kendine özgü birtakım kurallarla yönetildiği algılamasını 
paylaşmaktadırlar. Çalışmada, Avusturyalı öğrencilerin daha çok makyavelizm iş felsefesini yansıttığı 
belirtilmekte ve kadınların daha az makyavelist görüş sahibi olduğu sdile getirilmektedir. 
 
Bageac vd. (2011), Fransa ve Romanya’daki işletme öğrencilerinin iş etiği konusunda algılama farklılıklarını 
araştırmışlardır. Çalışmada, Romen öğrencilerin daha çok Makyavelisteğilimgösterdikleri, Fransız 
öğrencilerin ise Sosyal Darvinizm ve Ahlaki Nesnellik değerlerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca kadınların erkeklere göre Makyavelizme karşı daha az olumluluk ve tersine Sosyal Darvinizme karşı 
daha çok olumluluk gösterdikleri saptanmaktadır. 
 
Çek Cumhuriyeti’nde işletme bölümü öğrencileri ve bu ülkeye değişim programı ile diğer ülkelerden gelen 
öğrenciler arasında yapılan araştırmaya göre, İş Etiği dersinin büyük bir ilgi gördüğü ve bu iki grubun İş Etiği 
üzerine görüşleri arasında genel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirtilmektedir (Kacetl, 2014). 
ABD ve Japonya’da üniversite öğrencilerinindemografik değişkenleriile iş etiğitutumları arasındaki ilişkiler 
araştırılmıştır (Comegys vd. 2013). Japon öğrencileri, ATBEQ ölçeğindeki Makyavelist 7 ifade ile 3 Sosyal 
Darvinizm ifadesine daha yüksek katılım gösterirken, ABD öğrencileri ancak Makyavelist 3 ifade ile 1 Sosyal 
Darvinizm ifadesine yüksek katılım oranı göstermektedir. 
 
Kuveyt’te işletme öğrencilerinin demografik ve kişisel özelliklerindeki (cinsiyet, eğitim durumu,etik 
konusunda seminerlere katılıp katılmaması, çalışma durumu) farklılıkların iş etiği üzerinde tutumlarına olan 
etkisi araştırılmıştır (Al-shaikh vd. 2012). Diğer araştırmalarda da olduğu gibi etik algılaması ve tutumu 
cinsiyete göre farklılık göstermiştir. Üniversite akademik düzeyine göre, üçüncü ve son sınıf öğrencilerinin 
birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine kıyasla iş etiği konusunda daha yüksek olumlulukta çıktıkları 
anlaşılmıştır.Başka bir ilgi çekici bulgu da katılımcıların iş etiği konusunda seminerlere katılıp katılmaması 
ve çalışma durumlarının onların etik yönelimlerine etkilerinin görülmemesidir. Kuveytli öğrencilerin kültürel 
anlamda diğer kültür temsilcileri ile karşılaştırılması sonucunda Malezyalı ve Iranlı öğrencilere daha çok 
benzerlik gösterdikleri; buna karşılık ABD, Avustralya ve İsrailli öğrencilerle daha çok ayrıştıkları 
belirlenmiştir. Buna göre, bireylerin iş etiği konusundaki tutum ve algılamalarının üzerinde kültür faktörünün 
etkisinin oldukça büyük olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Özalp vd’nin(2008) Türkiye’de işletme öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmaya göre, öğrencileriniş 
etiğinin önemli bir bileşeni olan sosyal sorumluluk algılamalarının daha yüksek oldugu ortaya çıkmıstır. 
Bunun yanı sıracinsiyet göz önüne alındıgında kız ögrencilerin algılama düzeyleri tüm bölümlerde erkek 
öğrencilerden dahayüksek çıkmıştır.Yıldırım ve Uğuz’un (2012) Türkiye’de yaptığı diğer bir araştırmadada 
işletmebölümü öğrencilerinin etik algılarının kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin etikalgısından daha güçlü 
olduğu sonucu çıkmıştır. Gulova vd’nin (2013) Türkiye’de işletme son sınıf öğrencileri örneğinde yaptığı 
araştırmadakızların Sosyal Darvinizm konusunda daha düşük değere sahip olduğu, Türk öğrencilerin Fransız 
öğrencilere göre Makyavelizm ve Sosyal Darvinizm değerlerinin daha yüksek çıktığı, Romen öğrencilere 
göre aynı kategorilerde daha düşük değerlere sahip olduğusonucuna varılmıştır. Öte yandan araştırmacıların 
tümü, işletme bölümlerinde iş etiği derslerinin konulmasını önemle vurgulamışlardır. 
 
Comegys(2013), öğrencilerin iş etiğine karşı tutumlarını ölçmek amacıyla Amerikalı, Finlandiyalı ve Çinli 
öğrenciler üzerinde yaptığı karşılaştırmalı araştırmayla katılımcıların alanı, sınıfı, cinsiyeti, yaşı, genel not 
ortalaması, etik derslerinin alınıp alınmaması gibi değişkenler arasında ilişki kurmaya çalışmış ve üç ülke 
arasında benzerliklerden daha çok farklılıkların olduğunusaptamıştır. Ayrıca, öğrencilerin sınıfları ilerledikçe, 
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ATBEQ ölçeğindeki maddelere katılım oranı da artmıştır. Öğrencilerin genel not ortalaması ile ATBEQ 
maddelerine katılım oranı arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.Amerikalı ve Finlandiyalı 
erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla iş etiğine karşı olumlu tutum gösterdiği; ancak üç ülkede de 
öğrencilerin yaşı ilerledikçe, etik sorunlar konusunda daha çok endişelendikleri sonucu çıkmıştır. 
Assudani vd. (2011), işletmelerin etik ve sosyal sorumluluklarınınönemikonusunda ABD’li öğrencilerin 
algılamasındaeğitimin etkisini araştırırken öğrencileri etik yönelimlerine göre 4 kategoriye ayırmıştır: 
Durumsal yaklaşanlar (situationists), mutlak yaklaşanlar veya idealistler (absolutists), öznelciler 
(subjectivists) ve istisnacılar(exceptionists). 
 
Rizvi vd’nin (2012) Pakistan’da işletme öğrencilerinin iş etiği ve sosyal sorumluluklailgili tutumlarını ölçmek 
için yaptığı araştırma sonucunda kız ve erkek öğrencilerin tutum farklılıkları ortaya çıkmıştır; kız öğrencilerin 
erkeklere göre etik konusunda daha olumlu yönlü oldukları sonucuna varılmıştır. Bunun yanında eğitim 
düzeyi ve iş etiği konusunda bilgi sahibi olmanın, sosyal ve etik sorumluluk için daha olumlu tutuma yol 
açtığıanlaşılmıştır. 
 
Fatoki ve Marembo (2012), Güney Afrika Cumhuriyeti’nde öğrencilerin iş etiğine karşı tutumunun eğitim 
düzeyine göre farklılık gösterdiğini ve aynı zamanda öğrencilerin uyruğu ve cinsiyeti gibi değişkenler 
arasında farklılık olmadığını belirlemişlerdir. Lumsden ve Fatoki (2013),Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
yaptığı başka bir araştırmada işletme öğrencileri ile işletme bölümü dışı öğrenciler karşılaştırıldığında 
birincilerin etik konusunda daha duyarlı ve olumlu oldukları sonucunu paylaşmışlardır. 
 
ARAŞTIRMANIN AMACI  YÖNTEMİ VE BULGULAR 

 
Araştırmanın Amacı: Araştırmanın temel amacı,geleceğin potansiyel girişimcileri ve yöneticileri olan 
işletme bölümü öğrencilerinin iş etiğine yönelik tutumlarının Kırgızistan ve Türkiye özelinde karşılaştırmalı 
olarak ortaya konulmasıdır. 
 
Araştırmanın Yöntemi: Belirlenen amaca ulaşmak için ilgili yazından elde edilen bilgilerin yanı sıra, birinci 
el verilerden de yararlanılmıştır. Birinci el veriler, anket yöntemiyle Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi 
(n=97) ve Haliç Üniversitelerinde (n=96) İşletme eğitimi görmekteolan öğrencilerden yüze yüze görüşülerek 
toplanmıştır. 
 
Araştırmada Neumann ve Reichel (1979) tarafından geliştirilen ve araştırmalarda sıkça yararlanılan ATBEQ 
(Attitudes TowardsBusiness Ethics Questionnaire) ölçeği kullanılmıştır. Yanıtlar,5’li Likert ölçeğine göre“1-
kesinlikle katılmıyorum, … , 5- kesinlikle katılıyorum”şeklinde düzenlenmiştir. Kullanılan ölçeğin 
güvenirliliği Cronbach Alpha yöntemi ile 30 değişken üzerinde sınanmış ve Alpha değeri 0,73 olarak 
hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, T testi ve varyans 
analizinden yararlanılmıştır.  
 
Bulgular:Araştırmaya katılan öğrencilerin genel özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Tabloda da görüleceği 
gibi, araştırmaya Haliç Üniversitesi’nden (HÜ) 37 kız ve 59 erkek öğrenci olmak üzere toplam 96 öğrenci, 
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi’nden (KTMÜ) ise 64 kız ve 33 erkek olmak üzere toplam 97 
öğrenci katılmıştır.  
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Tablo 1: Katılımcıların Genel Özellikleri 
 

 HÜ KTMÜ 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
 

Cinsiyet 
Kız 37 38,5 64 66,0 

Erkek 59 61,5 33 34,0 

Toplam 96 100,0 97 100,0 
 
 
 

Yaş 

17-18 4 4,2 3 3,1 

19-20 18 18,8 40 41,2 

21-22 53 55,2 41 42,3 

23-24 18 18,8 13 13,4 

25 ve üzeri 3 3,1 - - 

Toplam 96 100,0 97 100,0 

 
 

Sınıf 
 

1 14 14,6 31 32,0 

2 38 39,6 24 24,7 

3 27 28,1 18 18,6 

4 17 17,7 24 24,7 

Toplam 96 100,0 97 100,0 
 
İşletme eğitimi gören öğrencilerin cinsiyete göre dağılımının iki ülkede farklı oranlarda olduğu 
görülmektedir. Yaş özellikleri bakımından öğrenciler her iki üniversitede 21-22 yaş arasında 
yoğunlaşmaklabirlikte, HÜ’nde 23 yaş ve üzeri gruplarda öğrenci sayısının KTMÜ’ne göre daha fazla 
olduğu, KTMÜ’nde 17-20 yaş grubundaki öğrencilerin oranınınyüksek olduğu görülmektedir. Anket lisans 
düzeyinde tüm sınıflara uygulanmıştır. Katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı en az 17 öğrenci, en çok 
38 öğrenci şeklinde gerçekleşmiştir.  
 
İş etiği ölçeğindeki Makyavelist felsefesine uygun değişkenler temelinde iki üniversite (KTMÜ ve Haliç) 
öğrencilerinin tutumları arasında fark olup olmadığı Bağımsız örneklemler için T testi ile sınanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak sunulmuştur.Tablo genel olarak incelendiğinde sözkonusu 
iki üniversite öğrencileri arasında çarpıcı bir farklılık gözükmemekle birlikte, bazı değişkenlerde anlamlı 
farklılıklar sözkonusudur.  
 
Tablo 2: Makyavelist Felsefesine Göre Üniversiteler Arası Farklılıkların Testi, p≤0,05 

Etikle İlgili Değişkenler Üniversiteler N Ort. St.Sap. Sig. 
İş yaşamının tek etik (ahlaki-moral) değeri para kazanmaktır KTMÜ 96 2,86 1,16637 

 ,112 
Haliç 95 2,59 1,21598 

İşinde başarılı olan bir kişinin etik sorunlar hakkında 
endişelenmesine gerek yoktur. 

KTMÜ 97 2,35 1,10907 
,929 

Haliç 96 2,36 1,07723 
İş/işletme kararları, ahlak felsefesiyle (etikle) değil, gerçekçi 
ekonomik davranışlarla ilgilidir 

KTMÜ 97 3,34 1,09817 
,037 

Haliç 93 3,00 1,13252 
  Etik değerler, iş dünyasıyla ilgili değildir KTMÜ 97 2,13 ,87356 

,000 
Haliç 95 2,74 1,17790 

Dükkânımda her hafta belirli bir ürünün fiyatını artırırım ve sonra 
üzerine “indirimde” diye yazarım. Böyle yapmamda yanlış bir şey 
yoktur 

KTMÜ 97 2,52 1,25077 
,071 Haliç 96 2,19 1,33229 

Bir iş insanının ideallere takılı kalmaya bütçesi yetmez KTMÜ 97 3,23 1,07534 ,274 
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Haliç 94 3,05 1,11072 
Belirli bir hedefe ulaşmak isterseniz onu başarmak için gereken 
araçları elde etmek zorundasınız 

KTMÜ 97 3,89 1,04957 
,526 

Haliç 95 3,79 1,07084 
İş dünyasının kendine özgü kuralları vardır KTMÜ 97 4,11 ,92282 

,049 
Haliç 96 3,82 1,10496 

İyi bir iş insanı, başarılı bir iş insanıdır KTMÜ 97 3,63 1,13026 
,107 

Haliç 94 3,35 1,24181 
 
‘İş/işletme kararları, ahlak felsefesiyle (etikle) değil, gerçekçi ekonomik davranışlarla ilgilidir’anlatımınaHÜ 
öğrencileri (ort. 3,00)kararsız (ne katılıyorum ne de katılmıyorum)kalırken, KTMÜ öğrencilerinin (ort. 3,34) 
katılma yönünde eğilim taşıdıkları görülmüştür. Öte yandan‘etik değerler, iş dünyasıyla ilgili değildir’ 
ifadesine KTMÜ öğrencilerinin (ort. 2,13),HÜ öğrencilerine (ort. 2,74) göre daha baskın olarak katılmama 
yönünde yanıt verdikleri gözlenmiştir.‘İş dünyasının kendine özgü kuralları vardır’anlatımına her iki 
üniversite öğrencileri katıldıklarını belirtmekle birlikte, KTMÜ öğrencilerinin (ort. 4,11) katılım düzeyinin 
daha kuvvetli olduğuanlaşılmıştır. Makyavelist felsefesiyle ilgili tabloda yer alan diğer değişkenlerle ilgili 
olarak iki üniversite arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  
 
İş etiği ölçeğindeki Sosyal Darvinizm felsefesine uygun değişkenler temelindeiki grup arasında anlamlı 
farklılıklar saptanmıştır. Tablo 3’de görüldüğü gibi, ‘iş etiği yalnızca halkla ilişkiler amaçlı bir 
kavramdır’anlatımına KTMÜ öğrencileri(ort. 2,73) kararsız kalırken HÜ öğrencilerinin (ort. 2,22) 
katılmamaya yakın bir algı gösterdikleri anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 3: Sosyal Darvinizm Felsefesine Göre Üniversiteler Arası Farklılıkların Testi 
 

Etikle İlgili Değişkenler 
Üniversiteler N Ort. St.Sap. Sig. 

İş etiği, yalnızca halkla ilişkiler amaçlı bir kavramdır KTMÜ 96 2,73 1,03088 
,001 

Haliç 95 2,22 ,95849 
Bugünki iş dünyası ile geçmişteki arasında bir fark yoktur KTMÜ 96 1,99 ,98936 

,564 
Haliç 94 1,90 1,04798 

Rekabet edebilirlik ve karlılık, kendi başına var olan birbirinden 
bağımsız değerlerdir 

KTMÜ 96 2,69 1,14536 
,705 

Haliç 93 2,75 1,22169 
Serbest ekonomi koşulları, toplumun gereksinimlerine en iyi 
biçimde hizmet edecektir. Rekabeti sınırlamak, yalnız topluma zarar 
verir ve aslında temel doğa yasalarını çiğner 

KTMÜ 96 3,43 1,13086 
,455 Haliç 96 3,30 1,17983 

Bir tüketici olarak, araba kazası için sigortaya başvurduğumda, 
hasar büyüklüğüne bakmaksızın olabildiğince fazlasını almaya 
çalışırım 

KTMÜ 97 2,85 1,18445 
,002 Haliç 95 2,32 1,19630 

Süpermarkette alışveriş yaparken fiyat etiketlerini ve paketleri 
değiştirmek uygundur 

KTMÜ 97 2,63 1,11168 
,001 

Haliç 96 2,05 1,20848 
Bir çalışan olarak büro malzemelerini eve götürürüm; bu kimseye 
zarar vermez 

KTMÜ 96 2,20 1,22792 
,353 

Haliç 95 2,03 1,24159 
Hasta olduğum günleri hak ettiğim tatil günleri olarak görürüm KTMÜ 97 2,61 1,34286 

,567 
Haliç 96 2,72 1,33537 

Çalışanların ücretleri, arz-talep yasalarına göre belirlenmelidir KTMÜ 97 3,35 1,14602 
,044 

Haliç 95 3,00 1,24627 
Hissedarların temel ilgisi, yatırımlarından maksimum getiri elde 
etmektir 

KTMÜ 96 3,75 ,97333 
,890 

Haliç 96 3,77 1,10004 
p≤0,05 
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‘Bir tüketici olarak, araba kazası için sigortaya başvurduğumda, hasar büyüklüğüne bakmaksızın 
olabildiğince fazlasını almaya çalışırım’ anlatımına yine KTMÜ öğrencileri (ort. 2,85) kararsız kalırken, HÜ 
öğrencilerinin (ort. 2,32) katılmamaya yakın bir eğilim gösterdikleri görülmektedir. ‘Süpermarkette alışveriş 
yaparken fiyat etiketlerini ve paketleri değiştirmek uygundur’ ifadesi için HÜ öğrencileri (ort. 2,05) 
katılmadıkları yönünde görüş bildirirken, KTMÜ öğrencileri (ort. 2,63) kararsız kalmaya daha yakın görüşte 
olmuşlardır.‘Çalışanların ücretleri, arz-talep yasalarına göre belirlenmelidir’anlatımına HÜ öğrencileri (ort. 
3,00) tam olarak kararsız kalırken, KTMÜ öğrencilerinin (ort. 3,35)az da olsa katılım yönlü görüşteoldukları 
görülmektedir. Sosyal Darvinizm felsefesiyle ilgili tabloda yer alan diğer değişkenlerle ilgili olarak iki 
üniversite arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
 
İş etiği ölçeğindeki diğer önemli bir boyut Ahlaki Nesnellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözkonusu 
felsefeye uygun düşen değişkenlere göre iki grup arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir (Tablo 
4). ‘Her iş bireyi, farkında olsun olmasın etik kurallara uygun bir şekilde hareket eder’anlatımına verilen 
yanıtların ortalamasına göre, HÜ öğrencilerinin (ort. 3,43) bu anlatıma oldukça katıldıkları, KTMÜ 
öğrencilerinin (ort. 2,85) isekararsız kaldıklarıgözlenmektedir. ‘Gerçek etik, en başta kendi çıkarını 
gözetmektir’anlatımına KTMÜ öğrencileri (ort. 3,29) kararsız kalırken,HÜ öğrencilerinin (ort. 2,35) 
katılmama yönlü bir görüşte olduklarıanlaşılmaktadır. 
 

Tablo 4: Ahlaki Nesnellik Felsefesine Göre Üniversiteler Arası Farklılıkların Testi 
 

Etikle İlgili Değişkenler Üniversiteler N Ort. St.Sap. Sig. 
Her iş bireyi, farkında olsun olmasın etik kurallara uygun bir 
şekilde hareket eder 

KTMÜ 96 3,43 1,03359 
,001 

Haliç 96 2,85 1,23100 
Gerçekçi ve sorumluluk sahibi olmayı, kayıtsız şartsız sevgi ve 
sadakate yeğlerim 

KTMÜ 95 3,35 1,05959 
,200 

Haliç 95 3,13 1,29846 
Gerçek etik, en başta kendi çıkarını gözetmektir KTMÜ 96 3,29 ,98319 

,000 
Haliç 95 2,35 1,27803 

Özverili olmak etik dışıdır (fedakârlık etik değildir) KTMÜ 97 2,71 1,05038 
,010 

Haliç 96 2,29 1,18692 
 
Bir kişiyi işine ve fedakârlığına göre yargılayabilirsiniz 

KTMÜ 96 3,25 1,04630 
,011 

Haliç 95 2,84 1,15146 
Ürettiğinizden fazlasını tüketmemelisiniz KTMÜ 97 3,69 1,13064 

,615 
Haliç 96 3,60 1,25219 

p≤0,05 
 
‘Özverili olmak etik dışıdır (fedakârlık etik değildir)’ ve ‘Bir kişiyi işine ve fedakârlığına göre 
yargılayabilirsiniz’anlatımlarına verilen yanıtların ortalamaları da her iki üniversite öğrencileri için kararsız 
eğiliminde olmakla birlikte HÜ öğrencilerinin ilk ifadeyekatılmamaya daha yakın durdukları anlaşılmıştır. 
Diğer değişkenlerde iki üniversite arasında anlamlı farklılıklar saptanmamıştır.  
 
İş etiği ölçeğindeki diğer boyutlar olanyasallık ve etik görelilikfelsefesine uygun değişkenler temelindeiki 
üniversite öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (Tablo 5). 
 
Tablo 5: Yasallık ve Etik Görelik Felsefesine Göre Üniversiteler Arası Farklılıkların Testi  

Etikle İlgili Değişkenler Üniversiteler N Ort. St.Sap. Sig. 
Yasalara uyarsan, etiğe aykırı davranmamış olursun  (L) KTMÜ 96 3,20 1,10138 

,589 
Haliç 95 3,12 1,25879 

İş etiği temel olarak, insanların davranışlarıyla beklentileri arasında 
bir ayarlamadır  (E) 

KTMÜ 97 3,62 ,97300 
,758 

Haliç 92 3,58 ,91668 
Halkın iş insanlarının etik değerlerine olan güvensizliği, haklı 
değildir (E) 

KTMÜ 96 2,91 1,02678 
,242 

Haliç 94 2,72 1,12072 
p≤0,05 
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Boyutlara Göre Farklılık:Ayrıca boyutlartemelinde iki üniversite öğrencilerinin tutumları arasında anlamlı 
bir fark olup olmadığı test edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. Tabloda da görüldüğü 
gibi, Sosyal Darvinizm ve Ahlaki Nesnellik dışında diğer boyutlarda ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık 
yoktur.  Sosyal Darvinizm boyutunda her iki grup öğrencilerinin yanıtlarıkararsız eğilimde olmakla birlikte, 
KTMÜ öğrencilerinin (ort. 2,82) ortalaması kararsızlık noktasına daha yakın çıkmıştır.Ahlaki Nesnellik 
boyutunda da her iki grup öğrencilerinin yanıtları kararsız eğilimde olmakla birlikte KTMÜ öğrencilerinin 
(ort. 3,29) yanıtıbiraz katılmaya yönelimli olarak gerçekleşmiştir. 
 

Tablo 6: Boyutlar BazındaÜniversiteler Arası Farklılıkların Testi 
Etikle İlgili Boyutlar Üniversiteler N Ort. St.Sap. Sig. 

Makyavelist 
KTMÜ 97 3,12 ,51391 

,071 
Haliç 96 2,99 ,49682 

SosyalDarvinizm 
KTMÜ 97 2,82 ,54606 

,006 
Haliç 96 2,61 ,52156 

   Etik Görelilik 
KTMÜ 97 3,27 ,71466 

,245 
Haliç 96 3,14 ,73955 

Yasallık 
KTMÜ 96 3,20 1,10138 

,589 
Haliç 95 3,10 1,25879 

AhlakiNesnellik 
KTMÜ 97 3,29 ,52154 

,000 
Haliç 96 2,84 ,62709 

p≤0,05 
 
Ayrıca, etik boyutları temelinde sınıflara göre anlamlı olan farklılıklar iki üniversite için ayrı ayrı 
belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen bulgularTablo 7’de sunulmuştur.  
 

Tablo 7: Etik Boyutlarında Sınıflara Göre Farklılık 
 

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 
BOYUTLAR 

KTMÜ 

Sınıf N Ort. St. Sap. Sig. Sınıf N Ort. St. Sap. Sig. 

I 14 2,74 ,44111 

,080 Makyavelist 

I 31 3,15 ,62252 

,276 

II 38 3,11 ,50746 II 24 3,15 ,46874 

III 27 2,92 ,52075 III 18 3,25 ,49516 

IV 17 3,02 ,40983 IV 24 2,95 ,38895 

Toplam 96 2,99 ,49682 Toplam 97 3,12 ,51391 

I 14 2,39 ,47953 

 
,000 SosyalDarvinizm 

I 31 2,66 ,47483 

 
,046 

II 38 2,74 ,46021 II 24 2,76 ,59854 

III 27 2,33 ,51353 III 18 3,10 ,58808 

IV 17 2,95 ,41133 IV 24 2,88 ,48453 

Toplam 96 2,61 ,52156 Toplam 97 2,82 ,54606 

I 14 3,07 ,64621 

 
,808 Etik Görelilik 

I 31 3,16 ,58291 

,154 
 

II 38 3,22 ,79438 II 24 3,12 ,86288 

III 27 3,05 ,56045 III 18 3,58 ,66972 

IV 17 3,18 ,95101 IV 24 3,31 ,70422 

Toplam 96 3,14 ,73955 Toplam 97 3,27 ,71466 
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I 14 3,28 1,13873 

,445 
 Yasallık 

I 30 3,30 1,11880 

,506 
 

II 37 3,29 1,24421 II 24 2,92 1,24819 

III 27 2,81 1,30198 III 18 3,39 1,14475 

IV 17 3,00 1,32288 IV 24 3,21 ,88363 

Toplam 95 3,10 1,25879 Toplam 96 3,19 1,10138 

I 14 3,10 ,55318 

 
,124 AhlakiNesnellik 

I 31 3,34 ,46183 

 
,650 

II 38 2,75 ,53797 II 24 3,36 ,55736 

III 27 2,72 ,55653 III 18 3,19 ,51519 

IV 17 3,03 ,87894 IV 24 3,22 ,57492 

Toplam 96 2,84 ,62709 Toplam 97 3,29 ,52154 
p≤0,05 
 
Görüldüğü gibi, Sosyal Darvinizm dışında, diğer boyutlarda her iki üniversitede de sınıflar arasında anlamlı 
bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır.  Tukey testinin sonuçlarına göre, Haliç Üniversitesi için 1. ile 4. sınıflar 
arasında, 2. ile 3. sınıflar arasında ve 3. ile 4. sınıflar arasında farklılıklar vardır.   1. ve 3. sınıflar Sosyal 
Darvinizme katılmadıkları yönünde, 2. ve 4.Sınıflar ise daha çok kararsızlık yönünde eğilim 
göstermektedirler. Aynı boyutta KTMÜ öğrencilerinin ise tüm sınıflarda Sosyal Darvinizme karşı kararsız 
kaldıkları, ancak 1. ve 2. sınıflara göre 3. ve 4. sınıflardakararsızlık eğiliminin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Konuyla ilgili literatür analizi ve yapılan alan araştırmasının sonuçları dikkate alındığında, üniversite 
öğrencilerinin iş etiğine yönelik tutumlarının belirlenmesi gelecek açısından önem taşımaktadır. Alan 
araştırmasının sonuçlarına göre, örnek alınan iki üniversite arasında etik ile ilgili boyut ve değişkenler 
temelinde bir takım anlamlı farklılıkların (p ≤,05 düzeyinde) olduğu, ayrıca her iki üniversite için ayrı ayrı 
olarak sınıflar arası karşılaştırmalar açısından da farklılıklarınbulunduğu saptanmıştır.Öte yandan, 
öğrencilerin cinsiyet, yaş gibi özelliklerine göre etiğe karşı tutumlarının değişmediği görülmüştür. İş etiğine 
yönelik tutumların ülkeden ülkeye, eğitim görmekte olan öğrencilerin özelliklerine göre değişebileceği 
anlaşılmaktadır.  
 
Bu bağlamda, işletme öğrencilerinin ders programlarında yer alanbazı derslerin içeriğineiş etiği ve sosyal 
sorumluluk konularının sokulması veya ayrı bir ders olarak ‘İş Etiği’ dersinin programa konulması önerisi 
getirilebilir. Gerçekte bu öneriyi üniversitelerin tüm bölümleri için genişletmek de olanaklıdır.  
 
Ayrıca, araştırma farklı ekonomik, kültürel, politik sistemlerde eğitim görmekte olan, geleceğin girişimci ve 
profesyönel yöneticileri olacak işletme bölümü öğrencileri üzerinde yapılması diğer bir öneri olarak 
sunulabilir.  
 
İş etiği konusunda iyileştirme yapabilmek için öğrencilerle sınırlı kalmayıp, bir ülkedeki farklı kesimlerin 
algılarının ölçümlenmesi, özellikle Kırgızistan gibi, hukuk sisteminin tam olarak yerleşmediği, rüşvet ve 
yolsuzluk olaylarının yaşandığı bir ortamda bu konu güncel konular arasında yer almaktadır.      
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EK1:ATBEQ ölçeği (Attitudestowards Business Ethics Questionnaire)(Türkçe) 
 
  

Lütfen aşağıda yer alan her bir ifadeye hangi ölçüde katılıp katılmadığınızı uygun 
seçeneği √ işaretleyerek belirtiniz.  
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  1 2 3 4 5 
1 İş yaşamının tek etik (ahlaki-moral) değeri para kazanmaktır. (M)      
2 İşinde başarılı olan bir kişinin etik sorunlar hakkında endişelenmesine gerek yoktur. (M)      
3 Her iş bireyi, farkında olsun olmasın etik kurallara uygun bir şekilde hareket eder. (O)      
4 Yasalara uyarsan, etiğe aykırı davranmamış olursun. (L)      
5 İş etiği temel olarak, insanların davranışlarıyla beklentileri arasında bir ayarlamadır. (E)      
6 İş/işletme kararları, ahlak felsefesiyle (etikle) değil, gerçekçi ekonomik davranışlarla 

ilgilidir. (M) 
     

7 Etik değerler, iş dünyasıyla ilgili değildir. (M)      
8 Halkın iş insanlarının etik değerlerine olan güvensizliği, haklı değildir. (E)      
9 İş etiği, yalnızca halkla ilişkiler amaçlı bir kavramdır. (S)      
10 Bugünki iş dünyası ile geçmişteki arasında bir fark yoktur. (S)      
11 Rekabet edebilirlik ve karlılık, kendi başına var olan birbirinden bağımsız değerlerdir. 

(S) 
     

12 Serbest ekonomi koşulları, toplumun gereksinimlerine en iyi biçimde hizmet edecektir. 
Rekabeti sınırlamak, yalnız topluma zarar verir ve aslında temel doğa yasalarını çiğner. 
(S) 

     

13 Bir tüketici olarak, araba kazası için sigortaya başvurduğumda, hasar büyüklüğüne 
bakmaksızın olabildiğince fazlasını almaya çalışırım. (S) 

     

14 Süpermarkette alışveriş yaparken fiyat etiketlerini ve paketleri değiştirmek uygundur. (S)      
15 Bir çalışan olarak büro malzemelerini eve götürürüm; bu kimseye zarar vermez. (S)      
16 Hasta olduğum günleri hak ettiğim tatil günleri olarak görürüm. (S)      
17 Çalışanların ücretleri, arz-talep yasalarına göre belirlenmelidir. (S)      
18 Hissedarların temel ilgisi, yatırımlarından maksimum getiri elde etmektir. (S)      
19 Bir çalışan, kendisinin ek mesaiyle ve sıkı bir biçimde çalıştığını, iyi iş çıkardığını, ancak 

başkalarının kendisine göre daha hızlı bir ilerleme gösterdiğini ve buna karşın harcadığı 
çabaların karşılığını sonunda alacağını düşünür. Evet, o çok sıkı çalışır, ancak gerçekçi 
değildir. (M) 

     

20 İşletmede her karar için yalnız “o, karlı olacak mı?” sorusunu sorarım. Eğer yanıt “evet” 
ise, o zaman buna uygun olarak hareket ederim. Eğer yanıt “hayır” ise bu, ilgi alanım 
dışında kalır ve benim için boşa harcanmış bir zaman kaybı demektir. (M) 

     

21 Dükkânımda her hafta belirli bir ürünün fiyatını artırırım ve sonra üzerine “indirimde” 
diye yazarım. Böyle yapmamda yanlış bir şey yoktur. (M) 

     

22 Bir iş insanının ideallere takılı kalmaya bütçesi yetmez. (M)      
23 Belirli bir hedefe ulaşmak isterseniz onu başarmak için gereken araçları elde etmek 

zorundasınız. (M) 
     

24 İş dünyasının kendine özgü kuralları vardır. (M)      
25 İyi bir iş insanı, başarılı bir iş insanıdır. (M)      
26 Gerçekçi ve sorumluluk sahibi olmayı, kayıtsız şartsız sevgi ve sadakate yeğlerim. (O)      
27 Gerçek etik, en başta kendi çıkarını gözetmektir. (O)      
28 Özverili olmak etik dışıdır (fedakârlık etik değildir). (O)      
29 Bir kişiyi işine ve fedakârlığına göre yargılayabilirsiniz. (O)      
30 Ürettiğinizden fazlasını tüketmemelisiniz. (O)      
 
(M) Machiavellian- Makyavelist, (S) Social Darwinism-Sosyal Darvinism, (E) Ethical Relativism- Etik 
Görelilik, (L) Legalism- Yasallık, (O) Moral Objectivism- Ahlaki Nesnellik 
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EK 2:ATBEQ Ölçeğindeki Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
HALİÇ ÜNİV. 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-

Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 
KTMÜ 

N Ort. St. Sap. N Ort. St. Sap. 
95 2,59 1,21598 İş yaşamının tek etik (ahlaki-moral)değeri para kazanmaktır 96 2,86 1,16637 

96 2,36 1,07723 
İşinde başarılı olan bir kişinin etik sorunlar hakkında endişelenmesine 

gerek yoktur 97 2,35 1,10907 

96 2,85 1,23100 
Her iş bireyi, farkında olsun olmasın etik kurallara uygun bir şekilde 

hareket eder 96 3,43 1,03359 

95 3,10 1,25879 Yasalara uyarsan, etiğe aykırı davranmamış olursun 96 3,20 1,10138 

92 3,58 ,91668 
İş etiği temel olarak, insanların davranışlarıyla beklentileri arasında bir 

ayarlamadır. 97 3,62 ,97300 

93 3,00 1,13252 
İş/işletme kararları, ahlak felsefesiyle (etikle)değil, gerçekçi ekonomik 

davranışlarla ilgilidir 97 3,34 1,09817 

95 2,74 1,17790 Etik değerler, iş dünyasıyla ilgili değildir 97 2,13 ,87356 

94 2,72 1,12072 
Halkın iş insanlarının etik değerlerine olan güvensizliği, haklı değildir 

96 2,91 1,02678 

95 2,22 ,95849 İş etiği, yalnızca halkla ilişkiler amaçlı bir kavramdır 96 2,73 1,03088 
94 1,90 1,04798 Bugünki iş dünyası ile geçmişteki arasında bir fark yoktur 96 1,99 ,98936 

93 2,75 1,22169 
Rekabet edebilirlik ve karlılık,kendi başına var olan birbirinden bağımsız 

değerlerdir 96 2,69 1,14536 

96 3,30 1,17983 
Serbest ekonomi koşulları, toplumun gereksinimlerine en iyi biçimde 
hizmet edecektir. Rekabeti sınırlamak, yalnız topluma zarar verir ve 

aslında temel doğa yasalarını çiğner 
96 3,43 1,13086 

95 2,31 1,19630 
Bir tüketici olarak, araba kazası için sigortaya başvurduğumda, hasar 

büyüklüğüne bakmaksızın olabildiğince fazlasını almaya çalışırım 97 2,85 1,18445 

96 2,05 1,20848 
Süpermarkette alışveriş yaparken fiyat etiketlerini ve paketleri 

değiştirmek uygundur 97 2,63 1,11168 

95 2,03 1,24159 Bir çalışan olarak büro malzemelerini eve götürürüm; bu kimseye zarar 
vermez 96 2,20 1,22792 

96 2,71 1,33537 Hasta olduğum günleri hak ettiğim tatil günleri olarak görürüm 97 2,61 1,34286 
95 3,00 1,24627 Çalışanların ücretleri, arz-talep yasalarına göre belirlenmelidir 97 3,35 1,14602 

96 3,77 1,10004 Hissedarların temel ilgisi, yatırımlarından maksimum getiri elde etmektir 96 3,75 ,97333 

96 2,19 1,33229 
Dükkânımda her hafta belirli bir ürünün fiyatını artırırım ve sonra 

üzerine “indirimde” diye yazarım. Böyle yapmamda yanlış bir şey yoktur 97 2,53 1,25077 

94 3,05 1,11072 Bir iş insanının ideallere takılı kalmaya bütçesi yetmez 97 3,23 1,07534 

95 3,79 1,07084 
Belirli bir hedefe ulaşmak isterseniz onu başarmak için gereken araçları 

elde etmek zorundasınız. 97 3,89 1,04957 

96 3,82 1,10496 İş dünyasının kendine özgü kuralları vardır 97 4,11 ,92282 
94 3,35 1,24181 İyi bir iş insanı, başarılı bir iş insanıdır 97 3,63 1,13026 

95 3,13 1,29846 
Gerçekçi ve sorumluluk sahibi olmayı, kayıtsız şartsız sevgi ve sadakate 

yeğlerim 95 3,35 1,05959 

95 2,35 1,27803 Gerçek etik, en başta kendi çıkarını gözetmektir 96 3,29 ,98319 
96 2,29 1,18692 Özverili olmak etik dışıdır(fedakârlık etik değildir) 97 2,71 1,05038 
95 2,84 1,15146 Bir kişiyi işine ve fedakârlığına göre yargılayabilirsiniz 96 3,25 1,04630 
96 3,60 1,25219 Ürettiğinizden fazlasını tüketmemelisiniz 97 3,69 1,13064 
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ÖZET 

 
Bu araştırmada, işletme eğitimi alan üniversite öğrencilerinin girişimcilik ile ilgili konular hakkındaki 
düşünceleri karşılaştırılmıştır. Araştırma verileri Kırgızistan/Bişkek şehrinde bulunan bir üniversitenin 
işletme bölümünde öğrenim gören 1.ve 4.sınıf öğrencilerden anket uygulamasıyla elde edilmiştir. Veriler 
frekans analizleri ile incelenmiş, girişimcilik konuları hakkında öğrenim gördükleri sınıflar bakımından 
öğrenciler arasında farklılık olup olmadığı Ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, 
öğrencilerin girişimcilik konularında benzer düşüncede olduklarını, aldıkları eğitimin kendilerinin girişimcilik 
konusunda gelişimine katkısı bakımından farklı düşündüklerini göstermektedir. Farklılık tespit edilen 
konularda son sınıf öğrencilerinin 1.sınıftaki öğrencilere kıyasla daha olumsuz bir düşünceye sahip oldukları 
görülmektedir. 
 
Anahtar Kavramlar: işletme, öğrenci, girişimcilik, üniversite 
 
THE VIEWS ABOUT ENTREPRENEURSHIP OF UNDERGRADUATE STUDENTS’ IN BUSINESS 

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
 
ABSTRACT 
 
In this research, Management Department students opinions about entrepreneurship were compared. The data 
of the research is collected on the basis of 1st-4th year students of Management Department  of university in 
Bishkek, Kyrgyzstan. The data is analyzed for frequency, the difference between the students who took 
enterpreneurship classes is tested by χ² test. The research results show that the students share similar opinion 
about enterpreneurship, but they have different thoughts about the contribution of the education they gain at 
university in their development in enterpreneurship. It was observed that the graduating students have 
negative opinion on some topics in comparison to the freshmen students. 
 
Keywords: business, student, entrepreneurship, university 
 
GİRİŞ 
 
Ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde rol oynayan önemli faktörler arasında girişimcilik ön 
sıralarda yer almaktadır. Bir ülkede girişimcilik eğilimleri ne kadar yüksek olursa, o ülkenin üretim kapasitesi 
de o nispette artmaktadır.  
 
Girişimcilik, bireysel özelliklerin yanı sıra, bilgi ve tecrübe de gerektiren bir olgudur. Çağın gerektirdiği 
niteliklere sahip girişimcilerin yetiştirilmesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar yoğun çaba göstermektedirler. 
Girişimcilerin yetiştirilmesinde, üniversitelerin işletme bölümleri de önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. 
Ne var ki, girişimcilik eğitimi konusunda yapılan araştırmalarda, gerek içerik olarak gerekse nitelik olarak 
üniversitelerde işletme ve girişimcilik alanında verilen eğitimin beklentileri karşılamaktan uzak olduğu 
görülmektedir. 
 
Bu noktadan hareketle, araştırma, işletme eğitimi alan üniversite öğrencilerinin girişimcilik konularında ki 
düşüncelerini, aldıkları işletme eğitimi ile ilişkilendirerek karşılaştırmayı amaçlamıştır.  Bu çerçevede, 
işletme bölümünde öğrenim gören 1.sınıf öğrencileri ile 4.sınıf öğrencilerine, girişimcilik konularıyla ilgili 
sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. 
 
LİTERATÜR TARAMASI 
 
Girişimcilik eğitimi bütün dünyada üzerinde durulan ve giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. 
Örneğin, ABD’de girişimcilik üzerine yapılan araştırmalarda, ABD’deki 1920’lerin öncesindeki eğitim 
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anlayışı ile sonrasındaki farka vurgu yapılmaktadır. Ayrıca eğitim anlayışındaki bu değişikliğin, ABD’de 
girişimciliğin gelişmesine büyük katkısı olduğu saptanmıştır (Eyüboğlu, 2007).   
 
İpçioğlu ve Taşer (2009) işletme bölümlerinde verilen eğitimin öğrencilerin girişimcilik hisleri üzerindeki 
etkileri üzerine yaptıkları araştırma sonucunda, öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimleri sonrası girişimcilik 
hisleri konusunda gelişme gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. 
 
Tağraf ve Halis’in (2008) üniversitelerdeki girişimcilik eğitiminin “girişimsel öz yetkinlik” algısı üzerindeki 
etkisine ilişkin yaptıkları araştırmada; girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin, girişimcilik eğitimi almayan 
öğrencilere göre girişimcilik öz yetkinliği açısından bir fark oluşmadığı görülmüştür. Verilen girişimcilik 
eğitiminin öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarını olumlu etkilediği söylenebilir. Ancak, öğrencilerde algı 
düzeyinde girişimcilik düşüncesi oluşmasına karşın, girişimcilik özellikleri yansıtan tutumların oluşmadığı 
görülmektedir. 
 
Karabulut (2009) tarafından üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ve eğilimlerinin belirlemeye 
yönelik yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunun girişimcilik eğitimi almalarına rağmen yeni 
kurulmuş bir işte çalışmadığı, kendi işini kurmadığı ve mezun olunca girişimci olmak istemediği sonucuna 
varılmıştır.  
 
Balaban ve Özdemir’in (2008) girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi konusunda 
yaptıkları araştırmada girişimcilik eğitiminin bireyin potansiyelini keşfetmesini hızlandırdığı ve yeteneklerini 
geliştirip başarı şansını artırmasına yardımcı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak araştırmada girişimcilik 
eğitiminin, girişimcilik eğilimini pozitif yönde etkilediği ispatlanmıştır.  
 
Bozkurt ve arkadaşlarının (2011, s.822) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada girişimcilik 
derslerinin öğrenciler tarafından olumlu yönde değerlendirildiği ve girişimcilik eğitimi alanların almayanlara 
göre daha fazla girişimcilik eğilimine sahip oldukları sonucuna varılmıştır. 
 
Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri üzerine araştırma yapan Arslan (2002) 
girişimcilik eğiliminin, babanın kendi işinde bağımsız çalışması veya sabit bir ücretle çalışması ile yakından 
ilişkili olmadığını saptamıştır. Ayrıca çalışmada, babanın eğitim seviyesi yüksek olanlarda, kendi işini kurma 
veya girişimcilik eğiliminin daha yüksek olduğu görülmüştür.  
 
Girginer ve Uçkun (2004) işletmecilik eğitimi alan lisans öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarına ilişkin 
yaptıkları araştırmada öğrencilerin % 39’u, işletme bölümü mezunlarının kendi işlerini kurmada gerekli 
fırsatları yaratma yeteneğine sahip olduklarını düşünmektedirler. İşletmeci olarak mezun olan bireylerin, 
mutlaka kendiişlerini kurmayı hedeflemeleri gerektiği düşüncesine % 36,4 oranında katılmadıklarını, işletme 
bölümü mezunlarının asla kamu sektöründe çalışmayı planlamamaları gerektiği düşüncesine ise %44,1 
oranında katılmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin girişimciliğe yönelik düşüncelerinde % 38,2’si, bir işin 
fırsatlar sunmasının, emniyetli ve güvenilir olmasından daha önemli olduğunu belirlenmiştir.  
 
Kınay, 2007 yılında “Girişimcilik Kalkınma ve Rekabet İlişkisi”, adını taşıyan kitap çalışmasında, eğitimin 
önemini vurgulamıştır. Girişimcilik eğitimi alan kişilerin, yeni iş kurmada üç kat daha fazla istekli oldukları, 
yıllık % 27 fazla gelir elde ettikleri, mal varlıklarının % 62 daha fazla olduğunu saptamıştır 
(Seyfullahoğulları, 2011). 
 
Türker ve Selçuk (2009) aynı şehirdeki iki devlet ve iki özel üniversiteden seçilen 300 katılımcıyla eğitimle 
ilişkili girişimcilik niyetlerini araştırmışlardır. Analiz sonucunda üniversite öğrencilerinin girişimcilik 
niyetleri ile algılanan eğitim ve yapısal destek arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. 
 
Gürol ve Atsan (2006) farklı bölgelerde yer alan iki üniversiteden toplam 362 öğrencinin girişimcilik 
özelliklerini incelemişlerdir. Araştırma sonucu girişimci sayısını artırmak için girişimcilik özelliklerinden 
hangilerinin girişimcilik eğitimi ile geliştirilebileceği hakkında fikir vermektedir. 
 
Akın ve Zor(2009) tarafından 58 Devlet ve 25 Vakıf üniversitesinde işletme eğitimi gören 4.sınıf öğrencileri 
ile yapılan bir araştırmada,işletmecilik eğitimi bağlamında, her bir girişimci niteliğinin varlığına ilişkin olarak 
öğrenci algılamalarında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Genel anlamda, girişimcinin yetiştiği sosyal ve 
ekonomik çevre, aile yapısı, eğitimi, yaşı, vs. gibi boyutların da, bireyin girişimcilik özellikleri üzerinde etkisi 
olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin girişimcilik niteliklerini geliştirme sürecinde gerek devlet 
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gerekse vakıf üniversitelerinin işletmecilik eğitim programları etkili bir rol oynasa da, bunun yeterli olduğunu 
söylemek mümkün gözükmemektedir.  
 
İrmiş ve Barutçu’nın (2012) Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
öğrencilerine anket çalışması yapılarak gerçekleştirilen bir araştırmada girişimci kişiliği etkileyen faktörler 
incelenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmeleri ile girişimcilik dersi 
almış olmaları, gelecekte kendi işlerini kurma niyetleri ile girişimcilik dersi almış olmaları arasında anlamlı 
bir ilişki çıkmamıştır.  
 
Selin, Özgür ve Günel’in (2011)bir yüksek öğretim kurumunda turizm eğitimi alan öğrencilere yönelik olarak 
yaptıkları bir araştırmada, öğrencilerinin gelecekte kendi işini kurma isteklerinin üniversitede aldıkları 
eğitimden bağımsız olarak geliştiği ortaya çıkmıştır. Bu durum öğrencilerin girişimde bulunma isteğinin 
üniversite eğitimi dışında farklı etkenler tarafından (rolmodellerin etkisi, kişisel özellikler, toplumsal ve 
ekonomik koşullar vb.) oluştuğunu göstermektedir. 
 
Yapılan başka bir araştırmada, iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin, girişimci 
olma hevesi güden, aldığı eğitimle girişimci olabileceğini düşünen, çok para kazanmanın yolunun risk 
almadan geçtiği düşüncesinde olan ve bu yüzden risk almaya ve bağımsız çalışmaya istekli, kendine güveni 
olan kişiler olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Girişimcilik eğitimi alan işletme bölümü öğrencileri, 
yeniliklerin peşinde koşarak fırsatları kovalamayı, yapılamayacağı düşünülen işleri yapmanın çok yüksek 
getiri sağlayacağının bilincinde olarak bu işleri yapmanın yollarını aramayı ve tepki görme ihtimali olsa bile 
doğru bildiklerini savunmaya devam etmeyi daha çok tercih edecekleri yönünde katılım ifade etmişlerdir 
(İbicioğlu, Taş ve Özmen, 2010). 
 
Kılıç, Keklik ve Çalış (2012) üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini belirlemek amacıyla yaptıkları 
bir çalışmada, öğrencilerin yenilik özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olduğu ve erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yenilikçi bir yapıya sahip oldukları anlaşılmıştır. Öğrencilerin dışa 
açıklık özelliği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere 
göre dışa açıklık oranının daha fazla olduğu görülmüştür.  
Korkmaz (2012) tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimi 
üzerine yapılan bir araştırmada, girişimci kişilik özelliğinin ortaya çıkartılmasında ve girişimci kişilik 
özelliğini artırma yönünde girişimcilik eğitiminin olumlu katkısı olduğu saptanmıştır.  Girişimcilik eğitiminin 
öğrencilerin girişimci olma ve olmama kararlarını etkilemekte ve öğrencilerin girişimciliği bir kariyer fırsatı 
olarak görmelerini sağlamaktadır. Ayrıca girişimcilik eğitimi sayesinde girişimci kişilik özelliği (başarı 
ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve yenilikçilik) 
öğrencilere öğretilmektedir. Bu yönde bir eğitim öğrencilerde var olan girişimcilik potansiyelinin ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır. 
 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
Araştırma Evreni ve Örneklem 
 
Araştırmanın ana kitlesini, Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde bulunan Uluslararası Atatürk-Alatoo Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1.sınıf ve 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 
kapsamına alınan 1.sınıfta öğrenim gören öğrenci sayısı 49, 4.sınıfta öğrenim gören öğrenci sayısı 34 olarak 
tespit edilmiştir. Araştırma sırasında söz konusu öğrencilerin tamamına ulaşılmıştır. Dolayısıyla, araştırmanın 
ana kitlesi ile örneklem sayısı eşittir.  

 
Araştırma Verileri  
 
Araştırma verileri anket ile toplanmıştır. Anketin hazırlanmasında Fidan ve Çiftçi (2010)’nin “Farklı 
Fakültelerdeki İşletme Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakışları” isimli çalışmalarında kullandıkları anket 
sorularından yararlanılmıştır. Anket formunda, öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili 7 soru ve 
girişimcilik konuları ile ilgili 23 soruya yer verilmiştir. Anket çalışması, ilgili Fakülte yönetiminden ve 
öğretim elemanından izin alınarak, ders öncesinde öğrencilere toplu olarak gerçekleştirilmiştir. 
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Verilerin Analizi 
 
Araştırma verilerinin analizinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Demografik soruların 
değerlendirilmesinde frekans analizi yapılmış ve bu analizlerden elde edilen bulgular 1. ve 4.sınıf bazında tek 
bir tabloda toplanmıştır. Girişimcilik konusu ile ilgili sorular ise önce frekans analizi ile incelenmiş, sonra 
öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar bakımından aralarında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek 
için her soruya ilişkin verilere ki-kare testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, frekans değerleri ile birlikte 
ayrı ayrı ilgili tablolarda gösterilmiştir.  
 
Araştırma Bulguları 
 
Araştırma bulguları demografik ve istatistiksel bulgular olmak üzere aşağıda iki bölümde değerlendirilmiştir. 
 
Demografik Bulgular 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere, 
öğrencilerin 43’ü erkek, 30’u bayandır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 18-21 yaş aralığındadır. Annesi ve 
babası üniversite mezunu olan öğrenciler çoğunluktadır. Babası girişimci olan öğrenci sayısı 1.sırada yer 
almakta, bunu babası kamuda çalışan grup izlemektedir.  Araştırmaya katılan öğrencilerin 28’i Bişkek 
bölgesinden gelirken, diğer büyük çoğunluk Oş bölgesinden geldiğini belirtmiştir. Öğrencilerin 10’u cinsiyet, 
1’i yaş, 3’ü anne eğitim düzeyi, 4’ü baba eğitim düzeyi, 7’si baba mesleği ve 9’u da geldiği şehir bilgisini 
cevapsız bırakmışlardır. Sınıf dağılımı bakımından ise araştırma grubu içinde yer alan öğrencilerin 49’u 
1.sınıf öğrencisi, 34’ü de 4.sınıf öğrencisidir. 
 
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
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Cinsiyet  Yaş  
Erkek 23 20 0 43 18-21 45 15 0 60 
Bayan 18 12 0 30 22-25 4 18 0 22 

Cevapsız 8 1 1 10 Cevapsız 0 0 1 1 
Toplam 49 33 1 83 Toplam 49 33 1 83 

Anne Eğitimi  Baba Eğitimi   
Ortaokul 11 2 0 13 Ortaokul 10 2 0 12 

Lise 5 2 0 7 Lise 5 3 0 8 
Üniversite 26 25 0 51 Üniversite 22 20 0 42 
Lisansüstü 3 1 0 4 Lisansüstü 7 4 0 11 

Diğer 3 2 0 5 Diğer 3 3 0 6 
Cevapsız 1 1 1 3 Cevapsız 2 1 1 4 

Toplam 49 33 1 83 Toplam 49 33 1 83 
Baba Mesleği  Geldiği Şehir  

Girişimci 10 7 0 17 Bişkek 17 11 0 28 
Yönetici 5 4 0 9 Oş 8 7 0 15 
Kamuda  7 7 0 14 Celal-Abad 5 4 0 9 

Özel Sektörde  6 6 0 12 Karakol 3 5 0 8 
Çiftçi 3 2 0 5 Narin 3 1 0 4 
Diğer 14 5 0 19 Talas 2 2 0 4 

Cevapsız 4 2 1 7 Tokmok 1 0 0 1 
Toplam 49 33 1 83 Batken 4 1 0 5 

     Cevapsız 6 2 1 9 
     Toplam 49 33 1 83 
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İstatistiki Bulgular 
 
Araştırmada öğrencilere girişimcilik konularında yöneltilen sorulardan elde edilen veriler önce frekans 
analizleri ile incelenmiş, sonra araştırma amacına uygun olarak söz konusu ortaya çıkan bulgular için 
öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar bakımından aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup 
olmadığı ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Soru sayısının fazla olması ve her bir soru ile ilgili ayrı ayrı ki-
kare tablosu ortaya çıktığından, frekans analizi sonuçları ayrıca değerlendirilmeyip, frekans değerleri çapraz 
tablolar içinde gösterilmeye çalışılmıştır.   
 
Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde, öğrencilerin %69,5’i aldıkları eğitimin kendilerini iş kurma konusunda 
cesaretlendirdiğini düşünmektedirler. 1.sınıf öğrencileri bu konuda 4.sınıf öğrencilerine kıyasla daha olumlu 
düşünmektedirler.   

Sınıflar bazında öğrenciler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmaktadır ( 2
hes =8,440, sd=1, 

p<.05). 
 
Tablo 2. Fakültenizde aldığınız eğitimin sizi kendi işinizi kurma konusunda cesaretlendirdiğini düşünüyor 
musunuz? 

 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Evet f 40 17 57 8,440a 1 ,004 
Sınıf içindeki % % 81,6 % 51,5 %69,5 

Hayır f 9 16 25 
Sınıf içindeki % % 18,4  % 48,5 %30,5 

a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 10,06. 
 
 
Ailesinde kendi işini kuran 1.derecede akrabalar bakımından 1. ve 4. Sınıf öğrenciler arasında anlamlı fark 

yoktur ( 2
hes =0,414, sd=1, p>.05). 1.sınıf öğrencilerinin %81,6’sının, 4.sınıf öğrencilerinin %75,8’inin 

kendi işini kuran birinci derecede akrabası vardır (Tablo 3).  
 
Tablo 3. Ailenizde kendi işini kuran 1. derece yakınınız var mı? 

 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Evet f 40 25 65 

,414a 1 ,520 Sınıf içindeki % %81,6 %75,8 %79,3 

Hayır f 9 8 17 
Sınıf içindeki % %18,4 %24,2 %20,7 

a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 6,84. 
 
 
Tablo 4’deki bulgulara bakıldığında, öğrencilerin %60’ı aldıkları eğitimin çağa uygun olduğunu 
düşünmektedirler. Bu konuda 1.sınıf öğrencileri 4. Sınıf öğrencilere kıyasla daha olumlu düşünmekle birlikte, 

aralarında istatistiksel açısından açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır ( 2
hes =0,078, sd=1, p>.05). 

 
Tablo 4. Fakültede çağa uygun bir eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz? 

 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Evet f 32 16 48 

3,103a 1 ,078 Sınıf içindeki %  %68,1 %48,5% %60,0 

Hayır f 15 17 32 
Sınıf içindeki %  %31,9 %51,5 %40,0 

a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 13,20. 
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Araştırmaya katılan öğrenciler, bir işin kurulabilmesi için tek başına en önemli faktörün ne olduğu konusunda 
ağırlıklı olarak eğitimin (%41) önemli olduğunu düşünmektedirler (Tablo 5). Bunu %25,6 oranıyla para, 
%21,8 oranıyla motivasyon izlemektedir. İş kurmak için önemli görülen faktörler bakımından öğrenci 

grupları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir ( 2
hes =2,797, sd=3, p>.05). 

 
Tablo 5. Bir işin kurulabilmesi için tek başına en önemli olduğunu düşündüğünüz faktör hangisidir? 
 

 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Para f 10 10 20 

2,797a 3 ,424 

Sınıf içindeki %  %21,3 %32,3  %25,6  

Eğitim f 21 11 32 
Sınıf içindeki %  %44,7  %35,5  %41,0  

Motivasyon f 9 8 17 
Sınıf içindeki %  %19,1  %25,8  %21,8  

Bilgi f 7 2 9 
Sınıf içindeki %  %14,9  %6,5  %11,5  

a. 1 cells (12,5%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 3,58. 
 
Beklenmedik bir şekilde 500 bin ABD dolarına sahip olsanız ne yaparsınız sorusuna, öğrencilerin büyük 
çoğunluğu (%62,2) kendi işimi kurardım şeklinde cevap vermişlerdir(Tablo 6). Bu konuda öğrenciler 

arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir fark yoktur ( 2
hes =5,982, sd=2, p=.05). 

 
Tablo 6.Beklenmedik bir şekilde 500 bin ABD Dolarına sahip olsanız ne yapardınız? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Kendi işimi kurardım f 28 23 51 

5,982a 2 ,050 

Sınıf içindeki %  %57,1 %69,7% %62,2 
*Bankaya, borsaya 
gayrimekule yatırırdım 

f 10 9 19 
Sınıf içindeki %  %20,4 %27,3 %23,2 

Diğer f 11 1 12 
Sınıf içindeki %  %22,4 %3,0 %14,6 

*Bankaya yatırırdım (1.sınıf=2, 4.sınıf=2),  Borsaya yatırırdım (1.sınıf=2, 2.sınıf=2) , Gayrimenkul yatırımı 
yapardım (1.sınıf=6, 4.sınıf=5) cevapları birleştirilmiştir. 
a. 1 cells (16,7%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 4,83. 
 
Tablo 7’de verilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin bir iş kurma isteği konusundaki düşünceleri arasında 

da anlamlı bir farklılık görülmemektedir ( 2
hes =,514, sd=3, p>.05). Bununla birlikte, iki grupta da 

öğrencilerin iş kurma isteklerinin oldukça güçlü olduğu anlaşılmaktadır.   
 
Tablo 7.Bir iş kurma isteğinizi nasıl tanımlarsınız? * 
 

 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Orta f 7 6 13 

,514a 3 ,916 

Sınıf içindeki %  %16,3 %18,2 %17,1 

Biraz güçlü f 5 4 9 
Sınıf içindeki %  %11,6 %12,1 %11,8 

Güçlü f 15 9 24 
Sınıf içindeki %  %34,9 %27,3 %31,6 

Çok güçlü  f 16 14 30    
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Sınıf içindeki %  %37,2 %42,4 %39,5 

* Bilmiyorum (n:5), cevap vermeyen (n:2) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 

a. 1 cells (12,5%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 3,91. 
 
Öğrencilerin en önemli karakter özellikleri incelendiğinde, her iki grup için de zorluklar karşısında pes 
etmeme özelliğinin ön plana çıktığı görülmektedir (Tablo 8). Karakter özellikleri açısından 1. ve 4. sınıf 

öğrencileri arasında anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmaktadır ( 2
hes =1,516, sd=4, p>.05). 

 
Tablo.8. En önemli karakter özelliğiniz nedir? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Zorluklar karşısında pes 
etmemek 

f 17 10 27 

1,516a 4 ,824 

Sınıf içindeki %  %34,7 %30,3 %32,9 

Risk alabilme cesareti f 10 5 15 
Sınıf içindeki %  %20,4 %15,2 %18,3 

İletişim becerisi f 11 7 18 
Sınıf içindeki %  %22,4 %21,2 %22,0 

Özgüven f 8 7 15 
Sınıf içindeki %  %16,3 %21,2 18,3 

Girişimcilik coşkusu f 3 4 7 
Sınıf içindeki %  %6,1 %12,1 %8,5 

Cevap vermeyen (n:1) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 

a. 2 cells (20,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 2,82. 
 
Öğrencilerin kariyer hedeflerinin sorgulandığı bir başka soruya verilen cevaplar incelendiğinde, araştırmaya 
katılanların büyük çoğunluğunun (%68,7) kariyer hedefinin kendi işini kurmak olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 
9). Öğrenci grupları açısından bakıldığında, 1.sınıf öğrenciler arasında kendi işini kurmak hedefi olan 
öğrencilerin oranının (%42,2) 4.sınıftakilerden (%26,5) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, toplam 
gözlem sayısı içinde (2x5) gözlem değeri 5’in altında olan gözlem sayısı oranı %20’in üzerinde olduğu ve 
seçenekler de birleştirmeye uygun olmadığı için ki-kare testi yapılamadığından, bu farklılığın anlamlı olup 
olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılamamaktadır. 
 
Tablo 9. Kariyer hedefiniz nedir? 
 

 1.Sınıf 4.Sınıf Toplam 
f % f % f % 

Kendi işimi kurmak  35 42,2 22 26,5 57 68,7 
Bir şirkette üst düzey yönetici olmak  8 9,6 4 4,8 12 14,5 
Kamu kesiminde çalışmak  2 2,4 3 3,6 5 6,0 
Diğer 3 3,6 4 4,8 7 8,4 
Cevapsız 1 1,2 1 1,2 2 2,4 
Toplam 49 59,0 34 41,0 83 100,0 

 
Araştırmaya katılan öğrenciler, girişimcilikte başarının anahtarı olarak en fazla iş yapma bilgisi olduğunu 
(%48,1) düşünmektedirler. Sıkı çalışma ve işini sevme konusu (%35,8) girişimcilikte başarılı olmanın diğer 
önemli bir unsuru olarak görülmektedir. Girişimcilikte başarının anahtarı ile ilgili konularda öğrencilerin 

bulundukları sınıflar bakımından aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ( 2
hes =,254, sd=2, p>.05). 
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Tablo 10. Girişimcilikte başarının anahtarı sizce nedir? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

İş yapma bilgisi f 23 16 39 

,254a 2 ,881 

Sınıf içindeki %  %47,9 %48,5 %48,1 
Sıkı çalışma ve işini 
sevme 

f 18 11 29 
Sınıf içindeki %  %37,5 %33,3 %35,8 

*Diğer f 7 6 13 
Sınıf içindeki %  %14,6 %18,2 %16,0 

* Yeterli sermeye (n=2), pazardaki gelişmelerin farkında olma (n=4), disiplin (n=4), tecrübe (n=1), iyi yönetim 
(n=1), yenilikçilik (n=1)seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir.  
Cevap vermeyen (n=2) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 5,30. 
 
 
Araştırmanın önemli bulgularından bir değeri, öğrencilerin çağın gerektirdiği bir eğitim almalarında birinci 
derecede kendilerini sorumlu hissetmeleridir (Tablo 11). Çağın gerisinde eğitim elde edilmesinde sorumluluk 
kişisel olarak bana aittir diyen öğrencilerin oranı %70,8’dir. Öğrenciler ikinci derecede sorumlu olarak ise 
fakülte yönetimi ve öğretim elemanlarını görmektedirler. Bu konuda öğrencilerin düşünceleri arasında sınıflar 

bazında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ( 2
hes =2,092, sd=1, p>.05). 

 
Tablo 11. Sizce çağın gerektirdiği eğitimin elde edilmesinde en önemli sorumlu kimdir? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

*Fakülte yönetimi ve 
öğretim elemanları 

f 15 6 21 

2,092a 1 ,148 Sınıf içindeki %  %35,7 %20,0 29,2 
Sorumluluk kişisel olarak 
bana aittir 

f 27 24 51 
Sınıf içindeki %  %64,3 %80,0 70,8% 

* Fakülte yönetimi (n=5/1), fakülte öğretim elemanları (n=10/5) seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir. 
Diğer değişkenler (uygulanan müfredat n=3/0; aile n=1/1) ve cevap vermeyen (n=3/3) Ki-kare analizine dahil 
edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 8,75. 
 
Tablo 12’deki bulgulara bakıldığında, öğrencilerin bir girişim yapacak olsanız hangi alanı düşünürsünüz 
sorusuna verdikleri cevaplara göre en çok sanayi sektörünü tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Girişim yapılmak 
istenen alanlar bakımından ise 1.sınıf ile 4.sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

( 2
hes =6,116, sd=2, p<.05). Sanayi sektörünü en çok tercih edenler 4.sınıf, eğitim-sağlık sektörünü tercih 

edenler ise 1.sınıf öğrencileridir.  
 
Tablo 12. Bir girişim yapsanız hangi alanı düşünürdünüz? * 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Sanayi sektörü f 16 20 36 

6,116a 2 ,047 

Sınıf içindeki %  %33,3 %60,6 %44,4 

Eğitim, sağlık f 15 5 20 
Sınıf içindeki %  %31,2 %15,2 %24,7 

Diğer f 17 8 25 
Sınıf içindeki %  %35,4 %24,2 %30,9 

*Eğitim (n=9/1) ve sağlık (n=6/4) seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir.  
Cevap vermeyen (n=1/1) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 8,15. 
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Kendi işini kurmak istemeleri halinde bunun sebebinin ne olabileceğinin sorgulandığı bir soruda, öğrencilerin 
yarıdan biraz fazlası (%51,9) kendi işinin patronu olmak nedenini göstermişlerdir (Tablo 13). Bu konuda 
1.sınıf öğrencilerinin oranı, 4.sınıf öğrencilerine kıyasla daha yüksektir. Öğrencilerin sınıflar bakımından da 

aralarında anlamlı farklılık bulunmaktadır ( 2
hes =6,576, sd=2, p<.05). 

 
Tablo 13. Kendi işinizi kurmak isteseniz, bunun sebebi ne olurdu? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Kendi işimin patronu 
olmak 

f 28 14 42 

6,576a 2 ,037 

Sınıf içindeki %  %58,3 %42,4 %51,9 
İşten çıkarılmamak, daha 
yüksek kazanç, daha çok 
risk, yenilik 

f 12 17 29 

Sınıf içindeki %  %25,0 %51,5 %35,8 

Diğer f 8 2 10 
Sınıf içindeki %  %16,7 %6,1 %12,3 

*İşten çıkarılmamak (n=1/0), daha yüksek kazanç (n=4/9), daha çok risk alabilmek (n=3/1), yenilik yapmak 
(n=4/7) seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir.  
Cevap vermeyen (n=2) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 1 cells (16,7%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 4,07. 
 
Tablo 14’teki bulgulara bakıldığında, bir yakını kendisinden girişimcilik konusunda öğüt vermesini istemesi 
halinde, öğrencilerin en fazla bir iş planı hazırla öğüdünde bulunacakları anlaşılmaktadır. Bir iş planı hazırla 
öğüdünde bulunacakların oranı %55,6, önce bu konuda ücretli bir iş’te çalış öğüdünde bulacakların oranı ise 
%32,1’dir. Öğrencilerin girişimcilik konusunda başkasına öğüt verme hususunda öğrenim gördükleri sınıflar 

bakımından anlamlı bir farklılık görülmemektedir ( 2
hes =2,138, sd=2, p>.05). 

 
Tablo 14. Bir yakınınız sizden girişimcilik için öğüt istese ne dersiniz? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Önce bu konuda ücretli 
bir işte çalış 

f 14 12 26 

2,138a 2 ,343 

Sınıf içindeki %  %29,2 %36,4 %32,1 
*Finansman ve 
pazarlama konusunda 
bilgi sahibi ol 

f 8 2 10 

Sınıf içindeki %  %16,7 %6,1 %12,3 

Bir iş planı hazırla f 26 19 45 
Sınıf içindeki %  %54,2 %57,6 %55,6 

* Finansman konusunda bilgi sahibi ol (n=3/1) ve pazarlama konusunda bilgi sahibi ol (n=5/1) seçeneklerine 
verilen cevaplar birleştirilmiştir. 
Cevap vermeyen (n=2) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,07. 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin, para konusunda dikkatli oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 15). Konuyla ilgili 
elde edilen bulgulara bakıldığında, öğrencilerin %43,8’inin para işlerinde dikkatli olduğu, %26’sının parayı 
bir sorun olarak algılamadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda 1.sınıf öğrencileri ile 4.sınıf öğrencileri arasında 

anlamlı bir farklılık da yoktur ( 2
hes =,766, sd=2, p>.05). 
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Tablo 15. Para işlerinde nasılsınız? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Dikkatli f 19 16 35 

,766a 2 ,682 

Sınıf içindeki %  %40,4 %48,5 %43,8 

Fazla dert etmem f 17 9 26 
Sınıf içindeki %  %36,2 %27,3 %32,5 

*Diğer f 11 8 19 
Sınıf içindeki %  %23,4 %24,2 %23,8 

* Duygusal (n=4/3), kurnaz (n=5/5) ve katı (n=2/0) seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir. 
Cevap vermeyen (n=2/1) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 7,84. 
 
Öğrenciler, para kazanma ve işi büyütmenin en iyi yolları arasında gösterilen seçenekler arasında en iyi yolun 
iyi ürün ve hizmet olduğunu düşünmektedirler. Bu konuda en çok tercih edilen ikinci seçenek gece gündüz 
çalışmak, azim ve sebat etmek seçeneği olmuştur (Tablo 16). Öğrenim gördükleri sınıflar bakımından ise bu 

konularda öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır ( 2
hes =2,081, sd=3, p>.05). 

 
 
Tablo 16. Sizce para kazanma ve işi büyütmenin en iyi yolu nedir? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Gece gündüz çalışmak, 
azim ve sebat 

f 13 8 21 

2,081a 3 ,556 

Sınıf içindeki %  28,3% 23,5% 26,2% 

İyi ürün ve hizmet f 16 13 29 
Sınıf içindeki %  34,8% 38,2% 36,2% 

İşin temellerini bilmek f 12 6 18 
Sınıf içindeki %  26,1% 17,6% 22,5% 

*Diğer f 5 7 12 
Sınıf içindeki %  10,9% 20,6% 15,0% 

* Reklam (n=2/4) ve çalışanların verimi (n=3/3) seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir. 
Cevap vermeyen (n=2/1) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
Cevap vermeyen (n=3) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 5,10. 
 
 
Öğrencilerin rekabet algısını değerlendirmeye yönelik sorulan soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde, 
rekabeti zevkli bir yarışma olarak düşünenlerin oranı seçenekler arasında en yüksek olanıdır (Tablo 17). Bu 

konularda da sınıflar bakımından öğrenciler arasında anlamlı farklılık yoktur ( 2
hes =2,191, sd=3, p>.05). 

 
Tablo 17. Sizce rekabet nedir? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Zevkli bir yarışma f 15 11 26 

2,191a 3 ,534 

Sınıf içindeki %  33,3% 32,4% 32,9% 
Kurnazlık gerektiren bir 
konu 

f 13 6 19 
Sınıf içindeki %  28,9% 17,6% 24,1% 

Zaten her yerde rekabet 
var 

f 9 11 20 
Sınıf içindeki %  20,0% 32,4% 25,3% 

*Diğer f 8 6 14    
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Sınıf içindeki %  17,8% 17,6% 17,7% 
* Sıkıntılı bir konu (n=3/1) ve sürekli bir tehdit (n=5/5) seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir. 
Cevap vermeyen (n=4/0) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 6,03. 
 
Araştırmaya katılan öğrenciler, rekabet gücünün en büyük kaynağını piyasanın ne istediğini kavramak 
(%53,2) olarak görmektedirler(Tablo 18). Tecrübe ise ikinci sırada yer almaktadır. Öğrencilerin bu konudaki 

düşünceleri arasında da anlamlı bir farklılık görülmemektedir ( 2
hes =3,538, sd=2, p>.05). 

 
Tablo 18. Rekabet gücünün en büyük kaynağı sizce hangisidir? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Tecrübe f 13 4 17 

3,538a 2 ,171 

Sınıf içindeki %  29,5% 12,1% 22,1% 
Piyasanın ne istediğini 
kavramak 

f 22 19 41 
Sınıf içindeki %  50,0% 57,6% 53,2% 

*Diğer f 9 10 19 
Sınıf içindeki %  20,5% 30,3% 24,7% 

*Müşterinin güveni (n=4/3),  iş ahlakına uymak (n=2/4) ve  detaylı plan (n=3/3) seçeneklerine verilen cevaplar 
birleştirilmiştir. 
Cevap vermeyen (n=5/1) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 7,29. 
 
 
Öğrencilerin iş planı hakkındaki düşünceleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun (%59,7) iş planını işe 
başlarken mutlaka hazırlanması gereken bir araç olarak gördükleri anlaşılmaktadır (Tablo 19). Bu konuda 
1.sınıf öğrencileri ile 4.sınıf öğrencilerin oranı aynıdır. İş planı ile ilgili diğer seçenekler konusunda da 

öğrenciler arasında görüş ayrılığı bulunmamaktadır ( 2
hes =,271, sd=2, p>.05). 

 
Tablo 19. İş planı sizce nedir? 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 
İşe başlarken mutlaka 
hazırlanması gereken bir 
araç 

f 27 19 46 

,271a 2 ,873 

Sınıf içindeki %  60,0% 59,4% 59,7% 

*Gerekli değil f 8 7 15 
Sınıf içindeki %  17,8% 21,9% 19,5% 

**Yararlı bir şey f 10 6 16 
Sınıf içindeki %  22,2% 18,8% 20,8% 

* İş bilmeyenler için bir vakit geçirme aracı (n=2/2) ve iyi bir şey ama gerekli de değil (n=6/5) seçeneklerine 
verilen cevaplar birleştirilmiştir.** Yararlı bir şey (n=6/1) ve muhasebeci ile hazırlanan bir çalışma (n=4/5) 
seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir. 
Cevap vermeyen (n=4/2) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 
a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 6,23. 
 
Girişimcinin en çok ihtiyaç duyduğu konunun ne olduğuna ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında 
(Tablo 20), öğrencilerin %30,4’ünün para konusunu ön planda gördükleri; buna nazaran 1.sınıf öğrencilerinin 
en fazla sağlam bir iş planı (%32,6), 4.sınıf öğrencilerinin ise en fazla Pazar araştırması (%42,4) konusuna 
ihtiyaç olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Bu konuda diğer seçenekler de dikkate alındığında ise, 1.sınıf 

ile 4.sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir görüş farklılığı olmadığı görülmektedir ( 2
hes =7,737, sd=3, 

p>.05). 
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Tablo 20. Girişimcinin en çok ihtiyaç duyduğu nedir? 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Para f 14 10 24 

7,737a 3 ,052 

Sınıf içindeki %  30,4% 30,3% 30,4% 

Pazar araştırması f 8 14 22 
Sınıf içindeki %  17,4% 42,4% 27,8% 

Sağlam bir iş planı f 15 7 22 
Sınıf içindeki %  32,6% 21,2% 27,8% 

Yardım ve zaman f 9 2 11 
Sınıf içindeki %  19,6% 6,1% 13,9% 

Cevap vermeyen (n=3/1) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 

a. 1 cells (12,5%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 4,59. 
 
Pazarlama konusunda başarı ölçütünün ne olduğuna ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin 
%46,1’in müşterilerin ne istediğinin farkında olmak seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. Diğer 
seçeneklere verilen cevaplar da dikkate alındığında, bu konuda da 1. ve 4.sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı anlaşılmaktadır ( 2
hes =3,825, sd=2, p>.05).  

 
Tablo 21. Pazarlamada başarıyı ne getirir? 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

Pazar araştırması f 11 14 25 

3,825a 2 ,148 

Sınıf içindeki %  25,6% 42,4% 32,9% 
Müşterilerin ne 
istediğinin farkında 
olmak 

f 20 15 35 

Sınıf içindeki %  46,5% 45,5% 46,1% 

Tecrübe f 12 4 16 
Sınıf içindeki %  27,9% 12,1% 21,1% 

Cevap vermeyen (n=3/0) ve altıncı his (n=3/1) seçeneği Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 

a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 6,95. 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar bakımından üretim faktörlerinden hangisi 
diğerleri üzerinde önemli etkiye sahiptir şeklindeki soruya verdikleri cevaplar arasında da anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır ( 2
hes =1,155, sd=3, p>.05). Her iki gruptaki öğrenciler eşit oranlarda emek ve girişimci ile 

sermayenin diğer üretim faktörleri üzerinde etkili olduğunu düşünmektedirler (Tablo 22). 
 
Tablo 22. Aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi diğerleri üzerinde önemli etkiye sahiptir? 
 
 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 

1.Sınıf 4.Sınıf 2
 

S.D. p 

*Emek ve girişimci f 11 8 19 

1,155a 3 ,764 

Sınıf içindeki %  25,0% 25,8% 25,3% 

Tabiat f 8 3 11 
Sınıf içindeki %  18,2% 9,7% 14,7% 

Sermaye f 11 8 19 
Sınıf içindeki %  25,0% 25,8% 25,3% 

Bilgi f 14 12 26 
Sınıf içindeki %  31,8% 38,7% 34,7% 
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*Emek (n=8/3) ve girişimci (n=3/5) seçeneklerine verilen cevaplar birleştirilmiştir. 
Cevap vermeyen (n=5/3) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 

a. 1 cells (12,5%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 4,55. 

 
Öğrenciler, etkin bir yönetim için hiyerarşik yapının dikey olması gerektiğini düşünmektedirler (Tablo 23). 
Hiyerarşik yapının uygun olduğunu düşünen 1.sınıf öğrencilerinin oranı 4.sınıftakilere kıyasla daha yüksek 
olmakla birlikte, diğer seçeneğe verilen cevaplar da dikkate alındığında, bu konuda öğrenciler arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ( 2
hes =2,151, sd=1, p>.05). 

 
Tablo 23. Size göre etkin yönetim için hiyerarşik yapının dikey mi yoksa yatay mı büyümesi uygundur? 
 

 Sınıflar Toplam Ki-Kare Testi 
1.Sınıf 4.Sınıf 2

 
S.D. p 

Dikey f 24 10 34 

2,151a 1 ,142 Sınıf içindeki %  72,7% 52,6% 65,4% 

Yatay f 9 9 18 
Sınıf içindeki %  27,3% 47,4% 34,6% 

Cevap vermeyen (n=16/15) Ki-kare analizine dahil edilmemiştir. 

a. 0 cells (0,0%) haveexpectedcountlessthan 5. The minimum expectedcount is 6,58. 

 
 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Ülkelerin ekonomik gelişmesinde rol oynayan en önemli faktörlerden biri girişimcilerdir. Girişimcilik diğer 
üretim faktörleri arasında belki de ne kritik olanıdır. Zira, emek, sermaye, doğal kaynaklar, bilgi, makine 
araç-gereç gibi üretim faktörlerini bira araya getirerek onlara işlerlik kazandıran ve insan ihtiyaçlarının 
karşılanması doğrultusunda yönlendiren unsur girişimcidir.  
 
Girişimcilik, bireysel özellikler ve yeteneklerin yanı sıra, eğitimi de gerektiren bir olgudur. Bu bağlamda, 
üniversitelerin işletme bölümlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Temel işlevleri, işletme eğitimi alan 
gençleri iş hayatına hazırlamak olan işletme bölümleri, onlara sadece çağın gerektirdiği işletmecilik bilgilerini 
aktarmak değil, ama aynı zamanda bireysel girişimcilik yeteneklerinin de gelişmesine yardımcı olmak 
durumundadırlar. 
 
Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 1. ve 4.sınıfta 
öğrenim gören öğrenciler örnekleminde, işletme eğitiminin öğrencilerin girişimcilik konularındaki 
düşüncelerinde farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmadan elde edilen 
sonuçlar, ilgili Üniversite ve bölüm için önemli olmakla birlikte, işletme eğitimi veren diğer üniversiteler 
açısından da kendi durumlarını kıyaslarına olanak sağlamaktadır. Bu açıdan, araştırmanın tek bir üniversitede 
yapılmış olması, sonuçların genellenmesine engel oluşturmasına rağmen, işletme eğitimi veren başka 
üniversiteler açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 
Araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici sonuçlar aşağıda kısaca değerlendirilmektedir: 
 

 Öğrenciler, aldıkları eğitimin kendilerini iş kurma konusunda cesaretlendirdiğini düşünmektirler. 
Ancak, 1.sınıf öğrencileri ile 4.sınıf öğrencileri arasında bu konuda anlamlı bir farklık bulunmaktadır. 1. sınıf 
öğrencileri arasında aldıkları eğitimin kendilerini iş kurma konusunda cesaretlendirdiğini düşünen 
öğrencilerin oranı, 4.sınıf öğrencilerinin oranından daha yüksektir. Bu sonuç, şaşırtıcı bulunmuştur ve yanlış 
yorumlanmamalıdır. Zira,1.sınıf öğrencileri henüz işletmecilik ile ilgili mesleki dersleri almamışlardır. 
Eğitimin, öğrencilerin girişimcilik konusunda cesaretlerinin artmasında olumlu bir rol oynadığını 
söyleyebilmek için, işletmecilik ile ilgili mesleki dersleri büyük ölçüde tamamlamış 4.sınıf öğrencilerinin 
1.sınıf öğrencilerine göre daha yüksek bir orana sahip olması beklenirdi. Oysa, 4.sınıf öğrencileri arasında 
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aldıkları eğitimin kendilerini iş kurma konusunda cesaretlendirdiğini düşünenlerin oranı ile 
cesaretlendirdiğini düşünmeyenlerin oranına yakındır. 1.sınıf öğrencileri arasında ise aldıkları eğitimin 
kendilerini iş kurma konusunda cesaretlendirdiğini düşünenlerin %82 gibi bir yüksek bir oranda olmasını, 
alınan eğitimle ilişkilendirmek doğru olmayacaktır. Bu çelişkili durumu, 1.sınıf öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri işletme bölümünün kendilerine iş kurma konusunda cesaretlendirici bir eğitim vereceği beklentisi 
içinde oldukları şeklinde yorumlamak daha doğru olacaktır. 

 
 Araştırmanın ortaya koyduğu diğer önemli sonuçlardan biri de aldıkları eğitimin çağa uygun 

olduğunu düşünenlerle uygun olmadığını düşünenlerin oranlarıdır. 1.sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu bu 
konuda olumlu bir düşünceye sahipken, son sınıf öğrencilerinin yarıdan biraz fazlası olumsuz 
düşünmektedirler. Ancak, bu konuda da ihtiyatlı olmak gerekir ve kesin bir yargıya varmak için ara sınıflarda 
öğrenim gören öğrencilerin de görüşlerine başvurmak daha uygun olacaktır. 
 

 Araştırma sonuçları arasında dikkat çeken diğer sonuçlara bakıldığında, araştırmaya katılan 
öğrencilerin bir iş kurulabilmesi için önemli olduğu düşünülen faktörler arasında eğitimi ilk sırada 
görmeleridir. Bu konuda sınıflar arasında anlamlı farklılık yoktur. 
 

 Öğrencilerin, ekonomik açıdan gerekli imkanlara sahip olduklarında kendi işini kurmak isteyenlerin 
oranı ile iş kurma konusundaki isteklerinin yüksek olduğu görülmektedir.  
 

 Öğrencilerin en önemli karakter özellikleri arasında zorluklar karşısında pes etmeme özelliğinin ön 
planda yer alması, büyük çoğunluğunun kariyer hedefinin kendi işini kurmak olması, girişimcilikte başarının 
anahtarı olarak en fazla iş yapma bilgisine sahip olunması gerektiğini düşünmeleri, çağın gerektirdiği eğitim 
elde edilmesinde birinci derecede sorumluluğun kendilerine ait olduğunu düşünmeleri araştırmanın diğer 
dikkat çeken sonuçları arasında yer almaktadır.  
 
Son olarak, bu sonuçların geçerliliği ve güvenirliği, araştırma kapsamına alınan öğrenci grubundan elde 
edilen bilgilerle sınırlı olduğunu; daha güvenilir sonuçlara ulaşmak için daha büyük örneklem gruplarıyla 
ilgili fakültenindiğer bölümlerinde ve işletme bölümü ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerle 
tekrarlanmasında yarar olduğunu vurgulamak gerekir.  
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ÖZET 
 
Dünya üzerindeki küreselleşme eğilimi ve artan rekabet, yenilikçilik, risk alma vb. özelliklere sahip olan 
bireylere olan gereksinimini arttırmaktadır. Bu gereksinimleri karşılayan kişiler girişimci olarak ön plana 
çıkmaktadır. Girişimciliğin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için kritik bir role sahip olduğu ve 
ekonomik kalkınmada bir motor görevini yüklendiği bilinmektedir. Akademik çevrelerde, girişimci yetiştirme 
konusunda, "insan doğduğunda girişimci midir? ya da eğitim yoluyla girişimci olur mu?" sorusu 
tartışılmaktadır ve eğitimin girişimcilikte çok önemli olduğu kabul edilmektedir. Bu açıdan, gelişmekte olan 
bir ülke konumunda bulunan Kırgızistan’da girişimcilik vasıflarına sahip bireylerin yetiştirilmesi ve özellikle 
yükseköğretim seviyesinde öğrenim gören genç girişimci adayların girişimcilik vasıflarının geliştirilmesine 
odaklanılması önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
lisans programları son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik özelliklerini belirlemek amacıyla 
tasarlanmıştır. Çalışmada, temel olarak öğrencilerin girişimcilik özellikleri tanımlanarak, bu özelliklerin 
bireysel, sosyal ve ekonomik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenecektir. Veriler, anket 
yoluyla öğrencilerle yüz yüze görüşülerek elde edilecek ve faktör analizi, tanımlayıcı istatistikler ve hipotez 
testleri ile değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Özellikleri 

 
DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF FINAL YEAR 
UNDERGRADUATE STUDENTS OF KYRGYZSTAN-TURKISH MANAS UNIVERSITY 

 
ABSTRACT 
 
The globalization trend and increased competition in the world increase the need for individuals who have 
characteristics of innovativeness, risk-taking etc. The people who meet these requirements come to the fore as 
entrepreneurs. It is known that entrepreneurship has a critical role in economic development of developing 
countries and takes an active role in economic development. The question of "Is human being a natural 
entrepreneur or can be an entrepreneur as a result of education?" is continued to be discussed by the academia 
and the fact that education is very important for entrepreneurship is accepted. From this perspective, training 
and education of individuals who have entrepreneurship skills and especially focusing on the development of 
entrepreneurship skills of young entrepreneur candidates who are studying at higher education institutions is 
accepted to be very important in a country like Kyrgyzstan which is accepted to be a developing country. 
From this point forth, this study was designed and conducted to determine the entrepreneurship characteristics 
of final year undergraduate students of Kyrgyzstan-Turkey Manas University. The entrepreneurship 
characteristics of students will be defined basically as the first step of the study and it will be examined if 
these characteristics differ significantly according to the individual, social and economic factors. Data will be 
obtained through a survey including face-to-face interviews with students and will be evaluated by factor 
analysis, descriptive statistics and hypothesis tests. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Characteristics. 
 
GİRİŞ  
 
Girişimcilik kavramı, sayısı ve niteliği açısından günümüz dünya ekonomilerini etkileyen bir kavramdır. 
Girişimcilerin sayı ve niteliğinin artması ekonomiye paralel toplumsal hayatın refahını ve kalitesini 
arttırmakta, sayı ve niteliğinin azalması, toplumsal hayatın refahı ve kalitesi azaltmaktadır.   
 
Örnek vermek gerekirse, gelişmiş ülkelerdeki girişimciliğin, gelişen ve geçişli ülkelerdekinden niteliksel 
olarak farklı olduğunu bilinmektedir. Bu durumda girişimciliğin üç farklı ekonomik ve kültürel içerikte 
şekillendiği gözlemlenebilir (Amerika, Fransa ve çoğu Afrika ülkesi). Bu nedenle, girişimciliğe tek boyutlu 
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bir kavram olarak bakılması doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Girişimcilik, bu büyük makroekonomik 
etkilerin eklendiği birçok eyleme dayalı bir kavramdır  (Fayolle, 2010). Milli ekonomiler açısından 
girişimcilik, milli gelirde artış sağlanması, işsizliğin giderilmesi, gelir dağılımdaki adaletsizliğin önlenmesi, 
kalkınma ve sanayileşmenin yaygınlaşması, dış ödemelerdeki açıkların kapatılmasına katkı sağlaması, yerli 
hammaddelerin değerlendirilmesi gibi nedenlerden dolayı önemlidir (Dilsiz ve Kölük, 2004:2). Bu önemle 
birlikte, insanların her zaman ilerleme ve daha fazla refaha sahip olma isteği toplumlara da yansımıştır. Bu 
yansıma girişimcilik kavramına ayrı bir önem kazandırmıştır. 
 
Toplumların gelişebilmesi ile sürdürülebilir rekabet avantajı yakalayabilmesi için girişimcilerin sayısını 
arttırabilmesi, girişimci özelliklerine sahip kişileri girişimciliğe yönlendirilmesi önemlidir (Kılıç vd,2012). 
Dolayısıyla gelişmekte olan toplumlar girişimci potansiyelini harekete geçirebilme çabası içerisine 
girmişlerdir (Akyüz vd, 2006).  
 
 
 
GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI  
 
Fransızca’da, entreprende, İngilizce’de entrepreneur olarak kullanılan kelimenin günümüz Türkçesindeki 
karşılığı, girişimciliktir (Top, 2006:4).  
 
Girişimci kavramını, 1775 yılında ilk kez iktisadi anlamda alanyazında kullanan kişi Richard Cantillon’dur 
(Van Praag, 1999). Fransız iktisatçı, Jean-Baptiste Say’la birlikte girişimcilik, dördüncü üretim faktörü olarak 
ele alınmaya başlanmıştır ve klasik üretim faktörlerine eklenmiştir (Müftüoğlu, 2003:430). Joseph 
Schumpter, girişimci kişi tanımını yaparken “yenilikçi” kavramını kullanarak teknoloji ve girişimci 
kavramlarını bütünleştirmiştir. Schumpter’a göre, girişimci kar elde etmek istediği için amaçlar ortaya koyar 
ve amaçları başarabilmek için “yeni bileşimler” yaratır. Bu yenilik ekonomideki dengeleri değiştirir. 
Böylelikle sürekli değişim ve dengesizlik ortaya çıkar (Top, 2006:7). Frank Knight, başarılı girişimcinin 
sahip olması gereken motivasyon ve özelliklerinin analizini yapmıştır. Risk ve belirsizlik arasındaki farkı 
ortaya koymuştur (Van Praag, 1999).   
 
Frank Knight’a göre girişimci, her türlü belirsizliği üstlenerek topluma katkı sağlayan bireydir (Top, 
2006:12).  Israel Kirzner’e göre, girişimcinin özel yeteneklere veya kişilik özelliklerine ihtiyacı yoktur. 
Girişimci, keşif yapma ve kar edebileceği fırsatlar konusunda uyanık olan kişidir. Girişimci için en önemli 
olan ve ihtiyaç duyduğu, bilgiyi nereden temin edeceğini bilmesidir (Van Praag, 1999). İşcan ve Kaygın 
(2011)’e göre, herkesin fark edemediği fırsatları fark ederek, bu fırsatlardan bir değer elde edebilmek 
amacıyla risk üstlenen, başarma özelliği gibi çeşitli özelliklere sahip olup, düzensiz gelir elde etme, 
hedeflediği başarıya ulaşamama ve sermaye kaybetme gibi durumlara hazır olan kişiler girişimcidir.  
 
Girişimcilik, psikolojik, sosyo-demografik ve ekonomik faktörlerin etkilediği bir bileşiktir. Yapılan 
çalışmalarda, bu üç faktörün farklı tesirle de olsa girişimci kişilik oluşumunda etkisi olduğuna dair fikir 
birliğine varılmıştır (Arslan,2002).  Lumpkin ve Dess (1996) girişimcilik yönelimini; otonomi, yenilikçilik, 
risk alma, proaktiflik ve rekabetçilik özellikleri olmak üzere beş faktörle tanımlar. İşcan ve Kaygın (2011), 
girişimcilik eğilimlerini, kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk almak, belirsizliğe 
karşı tolerans faktörleriyle belirlemiştir. Doğaner ve Altunoğlu (2010)’nun, işletme bölümü öğrencileri 
üzerinde yapmış oldukları çalışmada, beş farklı girişimcilik özelliğini, insan ilişkilerine odaklı, amaç odaklı, 
başarma ihtiyacı, kontrol odaklı ve yaratıcı düşünce olarak belirlemişlerdir. Geri (2013), beden eğitimi ve 
spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini, yenilikçilik, belirsizliğe karşı tolerans, başarma 
ihtiyacı, risk alma, kontrol odağı olarak belirlemiştir. Yukarıdaki tanımlarda geçen kişilik özelliklerine her bir 
çalışma ile yeni bir özellik veya tanım eklenebilir (Top, 2006:6). 
 
Çalışmanın temel amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik 
özelliklerini tanımlayarak, bu özellikleri ile sosyo-demografik değişkenler ve öğrencilerin girişimcilik ilgili 
bazı sorulara verdiği cevaplara göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için 
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 
 
H1: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin, ailelerinde girişimci olup olmayan 
öğrencileri arasında girişimcilik özellikleri bakımından anlamlı farklılıklar vardır.  
H2: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin, girişimcilikle ilgili ders veya eğitim alıp 
almayan öğrencileri arasında girişimcilik özellikleri bakımından anlamlı farklılıklar vardır.  
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H3: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin, girişimcilik özellikleri ortalamaları 
Milliyetine (Kırgız, Türk, Diğer) göre birbirinden farklıdır. 
H4: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin, girişimcilik özellikleri ortalamaları 
öğrenim gördükleri fakültelere göre birbirinden farklıdır. 
H5: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin, girişimcilik özellikleri ortalamaları 
annelerinin mesleğine göre birbirinden farklıdır. 
H6: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin, girişimcilik özellikleri ortalamaları 
ailelerinin ortalama gelir durumuna göre birbirinden farklıdır. 
 
YÖNTEM 
  
Çalışmanın evreni 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde eğitim 
gören son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem grubunu araştırmaya gönüllü katılan ve basit tesadüfi 
örnekleme yöntemiyle araştırma evreninden seçilen, 361 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket ile 
toplanmıştır. Anket formu, araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri ve girişimcilik özellikleri ile 
ilgili ifadeler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.  
 
Öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ölçmeye yönelik ifadeler, Çavuş, Karadeniz ve Cumaliyeva (2013)’nın 
“Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Özellikleri”, çalışması ile Bilge ve Bal (2012)’ın “Girişimcilik 
Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma” çalışmasından alınmıştır. Anket 
formunda 5’li Likert tipi ölçeğe göre derecelendirilen toplam 42 ifade yer almıştır. Anket uygulaması, 
araştırmacı tarafından, ilgili bölüm başkanları ve derslerin öğretim elemanlarından izin alınarak, öğrencilerin 
ders saati başlamadan sınıflara girilerek, araştırmaya katılmak isteyenlere, 10 dakika süre verilerek 
gerçekleştirilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 20.0 programına aktarılarak, frekans, açıklayıcı 
faktör, bağımsız gruplar t testi, çoklu varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir.  
 
ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
Araştırma bulguları demografik ve istatistiksel bulgular olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. 
 
Demografik Bulgular 
 
Araştırmaya 134 bayan ve 227 erkek olmak üzere toplam 361 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin % 83’9’u 
Kırgız, % 12.7’si Türk, uyrukludur. Öğrencilerin % 45,2’si İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, % 16,6’sı 
Edebiyat Fakültesinde, % 12.5’i İletişim Fakültesinde eğitim görmektedir. Katılımcıların, “Ailenizde 
girişimci olan kimse var mı?” sorusuna % 55.4’ü evet, % 44.6’sı hayır cevabını,  “Şimdiye kadar 
girişimcilikle ilgili bir ders veya eğitim aldınız mı?” sorusuna % 57.6’sı evet, % 42.4’ü hayır cevabını 
vermiştir. Öğrencilerin annelerinin % 40.4’ü Kamu çalışanı, %10.8’inin herhangi bir işi ve mesleği yoktur. 
Öğrencilerin ailelerinin aylık gelirleri 10.000 som’dan az olanlar %24.1, 50.001- ve üzeri %10.8 olduğu 
bulunmuştur  (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans % Milliyet Frekans % 
Bayan 134 37.1 Kırgız 303 83.9 
Erkek 227 62.9 Türk 46 12.7 
   *Diğer 12 3.3 

Ailenizde "girişimci" 
olan kimse var mı ? Frekans % 

Şimdiye kadar 
girişimcilikle ilgili bir 
ders veya eğitim aldınız 
mı? 

Frekans % 

Evet 200 55.4 Evet 208 57.6 
Hayır 161 44.6 Hayır 153 42.4 

Fakülte Frekans % Ailenizin Ortalama Aylık 
Geliri Frekans % 

İktisadi İdari Bilimler 163 45.2 10.000 som’dan az 87 24.1 
Spor Bilimleri 15 4.2 10.001-20.000 som 116 32.1 
Ziraat Bilimleri 8 2.2 20.001-30.000 som 62 17.2 
Mühendislik Bilimleri 28 7.8 30.001-40.000 som 32 8.9 
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İletişim Bilimleri 45 12.5 40.001-50.000 som 26 7.2 
Edebiyat Bilimleri 60 16.6 50.001- ve üzeri 33 9.1 
Fen Bilimleri 20 5.5 Annenizin Mesleği Frekans % 
Veterinerlik 13 3.6 Kamu Çalışanı 146 40.4 
Güzel Sanatlar 9 2.5 Özel Sektör 89 24.7 
   Kendi İşi 87 24.1 
   İşi ve Mesleği Yok 39 10.8 

      *Diğer : 4 Rus, 3 Kore, 1’rer Kazak, Özbek, Tatar, Uygur, Türkmen. 
 
İstatistiki Bulgular 
 
Ölçeğin, veri seti için tanımlayıcı faktör analizi yapılabilmesi için gerekli olan KMO Örneklem Yeterliliği 
Ölçüsü 0.88, veri setinden anlamlı faktörler çıkabileceğini ifade eden Bartlett test of Sphericity ise p=.000 
bulunmuştur. Bu sonuçlar, ölçekte yer alan ifadelerin faktör analizi için uygun ve güvenilir olduğunu 
göstermektedir. 42 ifadelik ölçeğe Varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmıştır. Bu analiz yapılırken yük 
değeri 0.50 altında olan ifadeler sırayla ölçekten çıkarılmıştır. Analiz sonucunda öz değeri (eigenvalue) 1’den 
büyük olan 7 ayrı faktör ortaya çıkmıştır. Elde edilen 7 faktör 26 maddeden oluşmaktadır ve kümülatif olarak 
varyansın % 60,47’sini açıklamaktadır (Tablo 2).  
 
Tablo 2. Girişimcilik Özellikleri Faktör Analizi Bulguları 
 Ort. Std. 

Sap. 
Faktör 
Yükü 

Özdeğer Varyans Toplam 
Varyans 

Kendine Güven ve Yenilik (Xmean: 4.21  .53) 
C.Alpha: 0.83 

  
 
7.371 

13.898 13.898 

Başarabilme yeteneğim konusunda kendime güvenirim. 4.36 .747 .669    
Bir konu üzerinde farklılık yaratacak düşünceler ortaya 
koyma yeteneğine sahibim. 4.16 .784 .668 

Zekam ve kapasitem sayesinde karşılaştığım zorluklarla 
baş edebilirim. 4.43 .716 .662 

Girişimci kelimesi beni tanımlar. 4.11 .837 .655 
Yeni, ilginç, hatta çılgın fikirleri üretme yeteneğine 
sahibim. 3.88 .905 .648 

Diğer insanlar çevrede olağan dışı bir şeyler görmediği 
halde ben işle ilgili fırsatları algılayabilirim. 3.98 .831 .623 

İşlerin yapılma şeklini değiştirmekten kaçınmam. 4.14 .857 .567 
Kendimi büyük hedeflere ulaşma konusunda azimli 
buluyorum. 4.67 .578 .544 

Fırsatları Değerlendirme (Xmean: 4.33  .55) 
C.Alpha: 0.70 

   
1.829 8.669 22.566 

Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe 
dönüştürebilirim. 4.29 .745 .730    

İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere 
açığımdır. 4.27 .770 .727 

Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim. 4.47 .671 .625 
Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim 
güçlüdür. 4.32 .844 .505 

Başarma İhtiyacı (Xmean: 4.58  .60)  
C.Alpha: 0.57 

   
1.757 8.626 31.192 

İlerleyen yıllarda kendi işimi kurmak istiyorum. 4.52 .786 .698    
Hayatta başarılı olmak benim için önemlidir. 4.66 .660 .654 
Kontrol Odağı (Xmean: 4.39  .53) 
C.Alpha: 0.74 

   
1.401 8.100 39.292 

Başkasının gözetimi olmadığı zamanlarda daha başarılı 
olurum. 4.11 .895 .742 

   Kendi işinde çalışmak başkasının işinde çalışmaktan 
daha keyiflidir. 4.60 .701 .638 
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Yaptığım işlerle ilgili gelişme kontrolüm altındadır. 4.35 .742 .609 
Kendi hareketlerimi kendim kontrol ederim. 4.46 .737 .584 
Bir şeylerin olmasını beklemek veya seyretmek yerine 
ben kendim bir şeyler yapmayı tercih ederim. 4.43 .739  

.556 
Risk Alma (Xmean: 4.33  .64) 
C.Alpha: 0.65 

   
1.245 7.949 47.240 

Yaptığım işte yükselmek için büyük risk almaya 
gönüllüyüm. 4.23 .884 .724 

   Hisselerinin kar getirebileceğini hesaplayabildiğim bir 
ortaklığa paramı yatırmaktan çekinmem 4.25 .853 .679 

Başarı için doğru zamanda doğru işi yapmak gerekir. 4.53 .756 .580 
Belirsizliğe Karşı Tolerans (Xmean: 3.22  1.14) 
C.Alpha: 0.74 

   
1.097 6.808 54.049 

Düzensiz şartlarda çalışmaktan zevk alırım. 3.26 1.221 .833    İşin sürekli ve güvenli olması benim için önemli değildir. 3.19 1.335 .831 
Liderlik Yönlü (Xmean: 4.29  .76) 
C.Alpha: 0.70 

   
1.025 6.429 60.478 

Kendi işimi kurabilirim. 4.28 .874 .815    
Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan 
çekinmem. 4.30 .864 .672 

 
Tablo 2’den de görülebileceği gibi, “Kendine Güven ve Yenilik” faktörünün, öz değeri 7.371 açıkladığı 
varyans % 13.898; “Fırsatları Değerlendirme” faktörünün, öz değeri 1.829 açıkladığı varyans % 8.669; 
“Başarma İhtiyacı” faktörünün öz değeri 1.757 açıkladığı varyans % 8.626; “Kontrol Odağı” faktörünün öz 
değeri 1.401 açıkladığı varyans % 8.100; “Risk Alma” faktörünün öz değeri 1.245 açıkladığı varyans % 
7.949; “Belirsizliğe Karşı Tolerans” faktörünün öz değeri 1.097 açıkladığı varyans % 6.808; “Liderlik Yönlü” 
faktörünün öz değeri 1.025 açıkladığı varyans % 6.429’dur. Ölçeğin tümü için C.Alpha değerinin 0.88, faktör 
boyutları için de 0,57 ile 0,83 arasında  olduğu bulunmuştur.  
 
Tablo 3. Ailelerinde Girişimci Olup Olmayan Öğrencilerin, Girişimcilik Özellikleri Alt Boyut Puanları 

Bakımından Farklılıkların İncelenmesi 

 
Ailenizde 
"girişimci" olan 
kimse var mı? 

n Ort. Std. S t df p 

 
Kendine Güven ve 
Yenilik 

Evet 200 4.31 .488 
3.736 316.431 .000 Hayır 161 4.09 .568 

Fırsatları 
Değerlendirme 

Evet 200 4.39 .516 2.060 319.337 .040 Hayır 161 4.27 .593 
Kontrol Odağı Evet 200 4.40 .542 2.265 320.987 .024 Hayır 161 4.26 .617 
Liderlik Yönlü Evet 200 4.38 .708 2.558 319.450 .011 Hayır 161 4.17 .812 
 
Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere, girişimcilik özellikleri alt boyutlarından, “Kendine Güven ve Yenilik”, 
“Fırsatları Değerlendirme”, “Kontrol Odağı” ve “Liderlik Yönlü” alt boyutlarında ailelerinde girişimci olup 
olmayan öğrenciler arasında %95 güvenirlik düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<.05). Bulunan 
farklılıklar ailelerinde girişimci olan öğrenciler lehinedir. Girişimcilik özelliklerinin diğer alt boyutları 
arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p>.05). Bu bulgulara göre H1 hipotezi, farklılık bulunan 
girişimcilik özellikleri alt boyutları bakımından kabul, farklılık bulunmayan boyutlar bakımından 
reddedilmiştir.  
  
Tablo 4. Girişimcilikle İlgili Ders veya Eğitim Alıp Almayan Öğrenciler Arasında Girişimcilik Özellikleri Alt 
Boyut Puanları Bakımından Farklılıkların İncelenmesi 

 
Şimdiye kadar 
girişimcilikle 
ilgili bir ders 

n Ort. Std. S t df p 
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veya eğitim 
aldınız mı? 

Kendine Güven ve 
Yenilik 

Evet 208 4.27 .493 2.420 295.355 .016 Hayır 153 4.13 .579 

Liderlik Yönlü Evet 208 4.36 .690 2.072 287.607 .039 
Hayır 153 4.19 .843 

 
Tablo 4’den de anlaşılacağı üzere, girişimcilik özellikleri alt boyutlarından, “Kendine Güven ve Yenilik” ve 
“Liderlik Yönlü” alt boyutları bakımından girişimcilikle ilgili ders veya eğitim alıp almayan öğrenciler 
arasında %95 güvenirlik düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<.05). Bulunan farklılıklar girişimcilik 
eğitimi veya ders alan öğrenciler lehinedir. Girişimcilik özelliklerinin diğer alt boyutları arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmamıştır (p>.05). Bu sonuçlara göre H2 hipotezi farklılık bulunan girişimcilik özellikleri alt 
boyutları bakımından kabul, farklılık bulunmayan boyutlar bakımından reddedilmiştir.  
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş grupları, milliyet, öğrenim gördükleri fakülte, anne ve baba mesleği, 
ailelerin aylık ortalama gelir durumlarına göre girişimcilik özellikleri boyutlarında farklılık bulunup 
bulunmadığını tespit etmek için çoklu karşılaştırma (ANOVA) testi yapılmıştır. Farklılık tespit edilen konular 
Tablo 5’te, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan TUKEY testi sonuçları da 
Tablo 6’da verilmiştir. 
 

Tablo 5. Milliyet, Fakülte, Anne Mesleği ve Ailenin Ortalama Gelir Durumuna Göre Farklılaşan Faktörler 
(Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi -ANOVA Sonuçları) 

Demografik 
Değişkenler Faktörler Varyans 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı S.d. Kareler 

Ortalaması F p 

Milliyet Belirsizliğe Karşı 
Tolerans 

Gruplar arası 9.618 2 4.809 3.741 .025 Gruplar içi 460.181 358 1.285 
Toplam 469.799 360    

Fakülte 
 

Kontrol Odağı 
Gruplar arası 9.048 8 1.131 3.543 .001 Gruplar içi 112.366 352 .319 
Toplam 121.413 360    

Risk Alma 
Gruplar arası 9.048 8 1.131 3.543 .002 Gruplar içi 112.366 352 .319 
Toplam 121.413 360    

Anne Mesleği Fırsatları 
Değerlendirme 

Gruplar arası 2.783 3 .928 3.063 .028 Gruplar içi 108.112 357 .303 
Toplam 110.895 360    

Ailenin Aylık 
Ortalama 

Geliri 

Kendine Güven & 
Yenilik 

Gruplar arası 3.123 5 .625 2.209 .053 
Gruplar içi 98.952 350 .283 
Toplam 102.074 355  

Fırsatları 
Değerlendirme 

Gruplar arası 5.670 5 1.134 3.899 .002 
Gruplar içi 101.811 350 .291 
Toplam 107.481 355  

Kontrol Odağı 
Gruplar arası 3.695 5 .739 2.356 .040 
Gruplar içi 109.803 350 .314 
Toplam 113.499 355  

Liderlik Yönlü 
Gruplar arası 8.173 5 1.635 2.866 .015 
Gruplar içi 199.603 350 .570 
Toplam 207.775 355  

p<.05   
 
Tablo 5’teki bulgulara göre, girişimcilik özellikleri alt boyutlarından “Belirsizliğe Karşı Tolerans” boyutunda 
üniversite öğrencilerinin milliyetlerine göre anlamlı farklılık (p<0.05), “Kontrol Odağı” ve  “Risk Alma” 
boyutlarında öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı farklılık (p<0.05), “Fırsatları Değerlendirme” 
boyutunda anne mesleğine göre anlamlı farklılık (p<0.05), “Kendine Güven ve Yenilik”, Fırsatları 
Değerlendirme”, “Kontrol Odağı” ve “Liderlik Yönlü” boyutlarında ise ailenin ortalama aylık gelir durumuna 
göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).  
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Tablo 6. Milliyet, Fakülte, Anne Mesleği ve Ailenin Ortalama Gelir Durumuna Göre Farklılaşan Faktörlerin 
Gruplararası Karşılaştırılması (TUKEY testi Sonuçları) 

Demografik 
Değişkenler Faktörler (I) (J) 

Ortalamalar 
Arası Fark  

(I-J) 
p 

Milliyet Belirsizliğe Karşı Tolerans Kırgız Türk .47288* .024 

Fakülte 
Kontrol Odağı Mühendislik 

Bilimleri 

Edebiyat Bilimleri -.43631* .023 
Fen Bilimleri -.34464 .486 
Veterinerlik -.73214* .004 
Güzel Sanatlar -.75992* .015 

Risk Almak İktisadi İdari 
Bilimler İletişim Bilimleri .35256* .025 

Anne Mesleği Fırsatları Değerlendirme Özel Sektör İşi ve Mesleği yok .31842* .015 

Ailenin Aylık 
Ortalama Geliri 

Kendine Güven ve Yenilik 50.001 ve üzeri 20.001-30.000 som .35881* .023 
Fırsatları Değerlendirme 50.001 ve üzeri 10.000 som’dan az .32393* .041 

20.001-30.000 som .50232* .000 
Kontrol Odağı 50.001 ve üzeri 20.001-30.000 som .39528* .015 
Liderlik Yönlü 

50.001 ve üzeri 
10.000 som’dan az .45350* .041 
10.001-20.000 som .51816* .007 
20.001-30.000 som .51857* .019 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level 

 
Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde;  
 

 “Belirsizliğe Karşı Tolerans” boyutunda üniversite öğrencilerinin Kırgız ve Türk öğrenciler 
arasında anlamlı bir farklılık (p=.024 <.05), 

 “Kontrol Odağı” boyutu açısından, Mühendislik Bilimleriyle, Edebiyat Bilimleri (p=.023 <.05), 
Veterinerlik (p=.004 <.05) ve Güzel Sanatlarda (p=.015 <.05),  öğrenim gören öğrenciler arasında 
anlamlı farklılık,   

 “Risk Alma” boyutu açısından,  İktisadi İdari Bilimler ile İletişim Bölümlerinde öğrenim gören 
öğrenciler arasında anlamlı farklılık (p=.025 <.05),  

 “Fırsatları Değerlendirme” boyutu açısından, anneleri özel sektörde çalışan öğrenciler ile annesinin 
işi ve mesleği olmayan öğrenciler arasında anlamlı farklılık (p=.015 <.05),  

 “Kendine Güven ve Yenilik” boyutu açısından, ailelerinin aylık ortalama geliri 50.001 som ve 
üzerinde olan öğrencilerle aile geliri 20.001-30.000 som aralığında yer alan öğrenciler arasında 
anlamlı farklılık (p=.023 <.05),  

 “Fırsatları Değerlendirme” boyutu açısından, ailelerinin aylık ortalama geliri 50.001 som ve 
üzerinde olan öğrencilerle aile geliri 10.000 som’dan az (p=.041 <.05), aile geliri 20.001-30.000 
som aralığında yer alan öğrenciler arasında (p=.000 <.05) anlamlı farklılık,  

 “Kontrol Odağı” boyutu açısından, ailelerinin aylık ortalama geliri 50.001 som ve üzerinde olan 
öğrencilerle aile geliri 20.001-30.000 som aralığında yer alan öğrenciler arasında anlamlı farklılık 
(p=.015 <.05),  

 “Liderlik Yönlü” boyutu açısından, ailelerinin aylık ortalama geliri 50.001 som ve üzerinde olan 
öğrencilerle aile geliri 10.000 som’dan az olan (p=.041 <.05), 10.001-20.000 som aralığında 
(p=.007 <.05) ve 20.001-30.000 som aralığında (p=.019 <.05) aile geliri olan öğrenciler arasında 
anlamlı farklılıklar görülmektedir. 

 
SONUÇ 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören üniversiteli öğrencilerin girişimcilik özelliklerini 
ortaya koyan bu araştırmanın dikkat çeken sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 
 

 Araştırmada, üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ile ilgili 7 girişimcilik boyutu ortaya 
çıkmıştır. Bu boyutlar, literatürde üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri konularında yapılan 
çalışmalarda ortaya konulan sonuçlarla paralellik göstermektedir.  

 Girişimcilik özellikleri boyutları arasında en yüksek ortalama değerin  “Başarma İhtiyacı”, en 
düşük ortalama değerin “Belirsizliğe Karşı Tolerans” boyutunda olduğu ortaya çıkmıştır. Başarma ihtiyacı 
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boyutunun yüksek ortalama değere sahip olması, Kırgızistan’daki yaşam koşulları ve ekonomik faktörlerle 
ilişkilendirilebilir. Zira öğrenciler gelecekle ilgili planlamalarını yaparken bir şeyler başarıp hayatlarını 
kurtarma çabası içine girmek isteyebilirler. En düşük ortalama değerin belirsizliğe karşı tolerans boyutunda 
olması ise Kırgızistan’ın istikrarlı bir ülke yönetim yapısına geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılı duruma 
bağlanabilir. İstikrar açısından sıkıntıların yaşanması, öğrencilerin belirsizlik koşullarında girişimcilik 
özelliklerini açığa çıkarma konusunda daha isteksiz davranmalarına yol açtığı şeklinde yorumlanabilir. 

 Girişimcilik özellikleri ile ilgili ortaya çıkan boyutlarda bazı demografik özelliklerine göre 
öğrenciler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. 

 Ailelerinde girişimci olan öğrencilerin, “Kendine Güven ve Yenilik”, “Fırsatları Değerlendirme”, 
“Kontrol Odağı” ve “Liderlik Yönlü” girişimcilik alt boyutları açısından, ailelerinde girişimci olmayan 
öğrencilere kıyasla daha yüksek ortalama değerlere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu sonuç, girişimci aile 
yapısının, o yapı içinde yetişen çocukların da bazı girişimcilik özelliklerinin gelişmesinde rol oynadığını 
göstermektedir.  

 Girişimcilik eğitiminin, öğrencilerin bazı girişimcilik özelliklerinin gelişmesinde rolü bulunduğu 
görülmektedir. Girişimcilik eğitimi veya bu konuda ders almış öğrencilerin, “Kendine Güven ve Yenilik” ile 
“Liderlik Yönlü” girişimcilik boyutlarındaki ortalama puanları, girişimcilik eğitimi veya ders almamış 
öğrencilere kıyasla daha yüksektir. 

 Milliyetlerine göre “Belirsizliğe Karşı Tolerans” boyutu dışındaki girişimcilik boyutları açsından 
öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar görülmemektedir.  Belirsizliğe karşı tolerans konusunda ise Kırgız 
öğrencilerin Türk öğrencilere kıyasla daha yüksek ortalama puanlara sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu 
farklılığın oluşmasında ülke şartlarının etkisi olabileceği sanılmaktadır. 

 Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteler açısından değerlendirildiğinde, “Kontrol Odağı” ile 
“Risk Alma” boyutları bakımından anlamlı farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Kontrol boyutunda, 
mühendislik bilimlerinde öğrenim gören öğrenciler, edebiyat bilimleri, veterinerlik ve güzel sanatlar 
fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere kıyasla daha yüksek ortalama puanlara sahiptirler. Risk alma boyutu 
açısından ise, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin iletişim bilimlerindeki öğrencilere kıyasla daha 
yüksek bir ortalama puana sahip oldukları anlaşılmaktadır.  

 Öğrencilerin baba mesleği bakımından girişimcilik boyutlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 
Anne mesleği açısından ise “Fırsatları Değerlendirme” boyutunda öğrenciler arasında anlamlı farklılık 
vardır. Anneleri özel sektörde çalışan öğrencilerin, annesinin işi ve mesleği olmayan öğrencilere kıyasla daha 
yüksek ortalama puanlara sahip oldukları görülmektedir.  

 Öğrencilerin aile gelirleri açısından değerlendirildiğinde, 4 girişimcilik boyutunda aile gelirine göre 
öğrenciler arasında farklılık bulunduğu anlaşılmaktadır. Aile geliri 50 bin Som’un üzerinde olan öğrencilerin 
“Kendine Güven ve Yenilik” boyutunda aile geliri 20.001-30.000 aralığında bulunan öğrencilere kıyasla; 
“Fırsatları Değerlendirme” boyutunda aile geliri 10.000 som’dan az ve aile geliri 20.001-30.000 som 
aralığında yer alan öğrencilere kıyasla; “Kontrol Odağı” boyutunda aile geliri 20.001-30.000 som aralığında 
yer alan öğrencilere kıyasla, “Liderlik Yönlü” boyutta ise aile geliri 10.000 som’dan az olan, 10.001-20.000 
som aralığında ve 20.001-30.000 som aralığında olan öğrencilere kıyasla daha yüksek puan ortalamalarına 
sahiptirler. Bu sonuçlar, geliri yüksek olan ailelerde yetişen öğrencilerin girişimcilik konusundaki 
eğilimlerinin de yüksek olduğunu göstermektedir.  
 
Araştırma sonuçları bütün olarak değerlendirildiğinde, üniversite öğrencilerinin girişimcilik konusundaki 
eğilimlerinin gelişmesinde bireysel özelliklerden ziyade aile, okul, yetişme ortamı gibi dışsal faktörlerin daha 
etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, üniversite gençliğinin girişimcilik konusuna olan ilgililerini 
artırabilmek için çevresel şartların da uygun ve teşvik edici olması gerekmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, Mısır’da faaliyet gösteren iplik üreticilerinin web siteleri, Türk dokuma kumaş üreticileri 
tarafından, bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHS) ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak 
değerlendirilmiştir.Araştırma sonuçlarına göre iplik sanayi B2B pazarının en önemli faktörü güvenilirlik 
imajıdır.İkinci sıradaki en önemli faktör ise iplik üretim esnekliğidir.Üçüncüsü kurumsal kalite yönetim 
düzeyidir.Dördüncü sıradaki faktör ise iplik ürün bilgileridir.Beşinci sırada müşteri ilişkileri yer 
almaktadır.İşletme kimliği faktörü ise altıncı sıradadır.Yedinci ve son sırada iplik fiyat bilgileri yer 
almaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İplik Sanayi, Web Sayfası Değerlendirilmesi, Bulanık AHS ve TOPSIS 

 
ABSTRACT 
 
In this study, the websites of the yarn manufacturers in Egypt was evaluated using fuzzy Analytical Hierarchy 
Process (AHP) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method by 
Turkish woven fabric manufacturers. According to the research the most important factor is reliability image 
in B2B yarn industry. The second most important is information of yarn production flexibility. Third is 
enterprise quality management level; fourth is yarn product information; fifth is customer relationship; sixth 
is corporate identity; and seventh is yarn price information. 
 
Keywords:Yarn Industry, Web Pages, Fuzzy AHP and TOPSIS 
Jel Kodları:L8, C02, M3 
 
1.GİRİŞ 
 
Endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler açısından İnternet, ihtiyaçların ortaya çıkarılması 
aşamasının erken dönemlerinde, tedarikçi araştırması ve ürün özelliklerinin geliştirilmesinde ekonomik bir rol 
oynamakta ve hatta, özellikle son karar verme aşaması ve satın alma sürecinde yararlı olabilmektedir (Samli 
vd., 1997). Dolayısıyla endüstriyel pazarlardaki girişimcilerin web sayfalarınınalıcıların istek ve ihtiyaçlarını 
karşılayacak yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmada, dokuma kumaş sektöründe tedarikçi 
konumunda bulunan iplik üreticilerinin, alıcı konumunda bulunan ve dokuma kumaş sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeler açısından, web sayfalarında bulunması gereken bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırma kapsamında Denizli dokuma kumaş sektörünün potansiyel tedarikçilerinden olan Mısır iplik 
üreticilerinin web sayfaları değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, Denizli’de dokuma kumaş sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerdeki uzmanlara, iplik üreticilerinin web sayfalarında bulunması gereken kriterler sorulmuş 
ve literatürden elde edilen bilgilerde dâhil edilerek bir hiyerarşik yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, 
iplik tedarikçisi işletmelerin web sayfalarında bulunması gereken ağırlıklandırılmış bilgileri göstermektedir. 
Araştırmanın son aşamasında ise, Mısır’da faaliyet gösteren iplik tedarikçilerinin web sayfaları,entegre 
edilmiş bulanık AHS ve TOPSIS yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgularla, 
iplik sanayisi girişimcilerine,potansiyel müşterilerinin değerlendirmelerine uygun olarak, web sayfalarını 
geliştirmek ve yeniden düzenlemek için yardımcı olunması amaçlanmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
Günümüzde, web sitelerinin değerlendirilmesinde birçok karar verme çerçevesi ve kriter kullanılmaktadır. Bu 
kapsamda detaylı bir literatür taraması,Chiou vd. (2010) tarafından sunulmuştur. Yazarlar, 1995-2006 yılları 
arasında web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterleri belirlemek amacıyla 83 çalışmayı analiz 
etmişlerdir. Araştırmada, kullanım kolaylığı, cevap verebilme yeteneği, yerine getirme, güvenlik/gizlilik, 
kişiselleştirme, estetik görünüm, bilgi kalitesi, güven, etkileşim, tanıtım/ilan/inandırma, eğlenebilirlik ve 
bütünleşik teknoloji en çok kullanılan kriterler olarak tanımlanmıştır. Tablo 1, tanımlanan bu kriterleri ve 
tanımlarını vermektedir. 
 

Tablo 1: Web Sitesi Değerlendirme Kullanılan Kriterler ve Tanımları 

Kriter Tanım 

Kullanım kolaylığı Kullanılabilirlik, erişilebilirlik, navigasyon ve mantıksal yapı 

Cevap verebilme yeteneği Servis yeteneği, e-mail servisi, müşterilere cevap, iletişim bilgileri 
ve sezgisel çevrim içi yardım,  

Yerine getirme Sipariş prosesi, servis sözlerinin doğruluğu, fatura doğruluğu, 
online rezervasyon süreci, onay ve zamanında teslimat 

Güvenlik/gizlilik Bilgi koruması, online satın alma güvenliği ve gizlilik bildirimi 

Kişiselleştirme Bireyselleştirilmiş özen, bilgi ve tekliflerin özelleştirilmesi 

Estetik görünüm Dikkat çekicilik, görüntü iletimi ve çekicilik 

Bilgi kalitesi Çeşitlilik, kapsam, para birimi, kısalık, doğruluk, otorite, 
güvenilirlik, teklik 

Güven Marka bilinirliği, tutarlılık, amaç ve itibar 

Etkileşim Etkileşimli özellik ve iletişim (SSS, ziyaretçi defteri, chat) 

Tanıtım/ilan/inandırma Pazarlama, tanıtımı içeriği, önerilen ürünler, tavsiyeler ve teşvikler 

Eğlenebilirlik Eğlence, memnuniyet ve akış 

Bütünleşik teknoloji Yeni teknoloji ve entegrasyon 

Kaynak: Chiou vd. (2010); Park ve Gretzel (2007) 
 
Girişimcilerin web sayfalarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda hızla artmış durumdadır. 
Bu değerlendirmeler; elektronik bankacılık (Jayawardhena, 2004; Bauer ve Hammerschmidt, 2005; Kaya ve 
Kahraman, 2011), turizm (Wan, 2002), sağlık (Bilsel vd., 2006), hükümet (Smith, 2001), alışveriş (Sun ve 
Lin., 2009),elektronik ticaret (Liu ve Arnett, 2000; vanRiel vd., 2001;Lee ve Kozar, 2006;Hernández vd., 
2009) ve kurumsal şirketler (Heinzeve Hu, 2006) gibi birçok farklı alanda uygulanmıştır.Ancak söz konusu 
çalışmaların geneliB2C (business-to-consumers) ticaret modeline yöneliktir. B2B (business-to-business) 
ticaret modeline yönelik çalışmalar daha az düzeydedir. Örneğin, Evans ve King (1999) yaptıkları çalışmada 
ana sayfa, tüm sitenin tasarımı ve performansı, metin içeriği, ses ve görsel elemanlar, etkileşim ve katılım 
kriterlerini;Chakrabortyvd. (2002) ise kişiselleştirme, etkileşim ile ilgili hareketler, etkileşim ile ilgili 
olmayan hareketler, bilgi vericilik, organizasyon, güvenlik/gizlilik, erişilebilirlik, eğlence kriterlerini B2B 
web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanmışlardır. Karayanni ve Baltas, 2003 yılında yaptıkları çalışmada, 
etkileşim, yönlendirme, multimedya tasarımı, şirket bilgileri, müşteri bilgi alışverişi kriterlerini, Chackraborty 
vd. (2005) ise bilgi vericilik, kullanılabilirlik ve bilginin kalitesi kriterlerini seçmişlerdir.B2B web sitelerine 
yönelik çalışmalar ağırlıklı olarak etkileşim, erişilebilirlik, kullanılabilirlik, bilgi, servis, güvenlik/gizlilik, 
web sitesi metin ve ses içeriği, ana sayfa tasarımı gibi kriterler altında değerlendirilmesi çerçevesinde ele 
alınmıştır.Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kullanılan kriterler genelleştirilmiş bir yapıya sahip olduğu 
söylenebilir. Bu araştırmanın diğer çalışmalardan farklı tarafı ise, dokuma kumaş sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelere iplik tedarik sürecinde yardımcı olmak amacıyla, iplik tedarikçilerinin web sitelerinde bulunması 
gereken özellikler tespit edilmeye çalışılmıştır.  
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3. MISIR’DAKİ İPLİK SANAYİ GİRİŞİMCİLERİNİN WEB SAYFALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
3.1. Kapsam ve Amaç 
 
Türkiye,bir taraftan dünyanın önemli iplik ihracatçıları arasında yer alırken diğer taraftan da dünyanın önemli 
iplik ithalatçılarındandır. 2012 yılında Türkiye’ye 92 farklı ülkeden 2,9 milyar dolar değerinde iplik ithalatı 
yapılmıştır. İplik ithalatının genel tekstil ithalatındaki payı %33,8 seviyesindedir. Türkiye’nin pamuk ipliği 
ithalatı ülkeler bazında yer alındığında en fazla Türkmenistan, Mısır, Özbekistan Vietnam ve Hindistan 2012 
yılında en fazla pamuk ipliği ithalatı yapılan ülkeler olarak görülmektedir (ITKIB, 2013). 
Tablo 2’dengörülebileceği üzere, Türkmenistan ve Mısır Türkiye’nin en fazla iplik ithal ettiği ülkelerdendir. 
Mısır’dan yapılan pamuk ipliği ithalatı 2012 yılında 2011 yılına kıyasla %27,9 düşüşle 49,3 milyon dolar 
düzeyindedir. Türkmenistan’dan ithal edilen iplikler genellikle ev tekstili sektörüne yönelik olurken dokuma 
kumaş üreticilerine yönelik iplikler Mısır’dan ithal edilmektedir. 
 

Tablo 2: Türkiye’nin En Fazla Pamuk İpliği İthal Ettiği Ülkeler  

Ülkeler 2011 2012 2011/2012 
Değişim % 

Toplamda 
Pay % 

Türkmenistan 111.460.697 129.719.143 16,4 37,1 
Mısır 68.397.615 49.333.173 -27,9 14,1 
Özbekistan 74.743.161 44.752.108 -40,1 12,8 
Vietnam 18.303.296 24.785.083 35,4 7,1 
Hindistan 94.854.624 24.600.412 -74,1 7,0 
Pakistan 56.630.006 23.514.571 -58,5 6,7 
Tacikistan 3.086.095 12.931.771 319,0 3,7 
Çin 10.673.766 7.587.402 -28,9 2,2 
Etiyopya 7.320.410 7.238.267 -1,1 2,1 
Endonezya 5.762.153 5.595.186 -2,9 1,6 

Kaynak: www.trademap.org 
 
Araştırmanın amacı, Mısır’daki iplik üreticilerinin web sayfalarının Türkiye’deki dokuma kumaş ithalatçıları 
açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada değerlendirmeye alınan Mısır’daki iplik üreticisi işletmeler, A: 
www.spinalex.com, B: egyptianspinning.com, C: gizaspin.com olarak belirlenmiş ve bu girişimcilerin 
sayfaları Türkiye’deki müşterilerinin bakış açısıyla analiz edilmiştir. Denizli tekstil sanayisi Türkiye’nin 
dokuma kumaş üretimi alanında lider illerdendir. Araştırmamızda Mısır’daki tedarikçilerin ve kriterlerin 
değerlendirilmesinde bu kitlenin bilgisine başvurulmuştur. 
 
3.2. Yöntem 
 
Bulanık mantık kavramı, ilk kez 1965 yılında Lotfi A. Zadeh tarafından yayınlanan “Bulanık Kümeler” adlı 
makale ile ortaya atılmıştır (Zadeh, 1965). Zadeh’e göre klasik sistem kuramının matematiksel yöntemleri, 
gerçek dünyadaki özellikle insanları içeren karmaşık sistemlerle uğraşırken yetersiz kalmaktadır. Bu durumun 
üstesinden gelebilmek içinZadeh (1965),niteliklerin üyelik fonksiyonlarıyla ifade edildiği bulanık kümeler 
tanımlamasını önermiştir. Bulanık küme, her nesneyi 0 ile 1 arasında değişen üyelik derecesine sahip üyelik 
fonksiyonu ile nitelendirmektedir (Zadeh, 1965). Bu bakış açısı, özellikle göreceli olayların 
değerlendirilmesinde bulanık mantık uygulamalarının kullanılabileceğini öne sürmektedir. Web sayfalarının 
değerlendirilmesinde görecelik durumunun yüksek olmasından dolayı, bu çalışmada bulanık mantık 
yaklaşımlarından yararlanılması uygun bulunmuştur. Web sayfalarının değerlendirilmesi ve en uygun 
alternatifin belirlenmesi için kriterlerler belirlenmiştir. Bu kriterler, bir hiyerarşik yapı içerisinde ve karmaşık 
bir yapıda olduğundan, araştırmada bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve TOPSIS yönteminden 
yararlanılmıştır. Sürece ait tüm hesaplamalarda Haşıloğlu (2012)’nun tekstil sanayisine yönelik uygulaması 
örnek alınmıştır. 
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
 
4.1. Değerlendirme Kriterleri ve Alternatiflerin Belirlenmesi 
 
Endüstriyel pazar girişimcilerinin web sayfalarının değerlendirilmesinde, bugüne kadar araştırmacılar 
genellikle, kullanım kolaylığı, cevap verebilme yeteneği, yerine getirme, güvenlik/gizlilik, kişiselleştirme, 
estetik görünüm, bilgi kalitesi, güven, etkileşim, tanıtım/ilan/inandırma, eğlenebilirlik, bütünleşik teknoloji 
gibi kriterleri kullanmışlardır. Literatürde sıklıkla kullanılan bu kriterlere ek olarak, Denizli dokuma 
sanayiinde faaliyet gösteren girişimcilerle görüşmeler yapılmış ve iplik tedarikçilerinin web sitelerinde 
bulunması gereken özellikler ile ilgili görüş ve bildirimler elde edilmiştir. Dokuma kumaş sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelere iplik tedarik sürecinde yardımcı olmak amacıyla, iplik tedarikçilerinin web sitelerinde 
bulunması gereken kriterler ile özelleştirilmiş özellikler sonucunda oluşan hiyerarşik yapı Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
 
Şekil 1’den görüleceği üzere; işletme kimliği, iplik ürün bilgileri, iplik fiyat bilgileri, iplik üretim esnekliği, 
güvenilirlik imajı, kurumsal kalite yönetim düzeyi, müşteri ilişkileri ana kriterler olarak belirlenmiş ve her bir 
ana kriterin alt kriterleri tanımlanmıştır. Değerlendirme kapsamına alınacak Mısır’da faaliyet gösteren iplik 
tedarikçilerin belirlenmesinde yine Denizli’deki dokumacıların bilgilerine varılmış ve girişimcinin Web 
sayfası ön plana çıkmıştır: A=www.spinalex.com, B=egyptianspinning.com, C=gizaspin.com. Hiyerarşik 
yapının alternatif faktörleri olarak gösterilen bu 3 girişimciye ilişkin bilgiler şu şekildedir: 
 

 EgypitanSpinningandWeaving: 2005 yılında 280.000m2alana kurulmuş özel  bir işletmedir.20 
numaradan 160 numaraya kadar iplik üretmekte ve günlük üretim kapasitesi  11 tondur. 

 AlexandriaSpinningandWeaving: 1959 yılında kurulmuş halka açık bir işletmedir. 30 numaradan  
140 numaraya kadar iplik üretmekte ve yıllık kapasitesi  yaklaşık 1200 tondur. Dört fabrikaya sahip 
olan AlexandriaSpinningandWeavingişletmesi Avrupa, Amerika, Kanada ve Arap ülkelerine yıllık 
20 milyon dolar ihracat gerçekleştirmektedir. 

 GizaSpinningandWeaving: 2009 yılında kurulmuş özel bir işletmedir. 12 numaradan 40 numaraya 
kadar iplik üretmekte ve günlük kapasitesi 16 tondur. Üretiminin %50 si ihracat edilmekte , %50 si 
ise iç piyasaya sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 1:Problemin hiyerarşik yapısı 
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4.2. Kriter ve Alternatiflerin Bulanık Ağırlıklarının Hesaplanması 
 
Kriterlerin belirlenmesi ve hiyerarşik yapının oluşturulmasından sonraki aşama, bu kriterlerin bulanık 
ağırlıklarının hesaplanmasıdır. Bulanık AHS yönteminin kullanıldığı bu aşamanın sonunda ise her bir 
alternatifin kriterlere göre bulanık ağırlıkları bulunmuştur. Tablo 3’de ana kriterlerin bulanık AHS yöntemine 
göre elde edilirken ağırlıkları gösterilmektedir. 
 

Tablo 3:Kriterlerin Bulanık Ağırlıkları 

Kriter Adı Bulanık Ağırlıklar 
 iw~  Sıralama Tutarlılık 

İşletme Kimliği (0.03;0.05;0.11) 6 

 
 = 6.34 
CR = 0.05 
 

İplik Ürün Bilgileri (0.03;0.08;0.22) 4 

İplik Fiyat Bilgileri (0.02;0.03;0.07) 7 

İplik Üretim Esnekliği (0.07;0.22;0.55) 2 

Güvenilirlik İmajı (0.17;0.40;0.86) 1 

Kurumsal Kalite Yönetim Düzeyi (0.07;0.15;0.38) 3 

Müşteri İlişkileri (0.03;0.07;0.20) 5 
 
Tablo 3’de sunulan veriler incelendiğinde, tutarlılık indeksi (CR) 0.051 olarak tepit edilmiştir. Bu durumda 
ikili karşılaştırma matrislerinin tutarlı olduğu yargısına varılmaktadır. Elde edilen kriter ağırlıkları 
incelendiğinde, güvenilirlik imajı en fazla öneme sahip kriter olarak tespit edilirken, iplik fiyat bilgileri ise en 
düşük öneme sahip kriter ağırlığı olarak tespit edilmiştir. Son yıllarda Mısır’da yaşanan olaylar ve 
belirsizlikler, güvenilirlik imajı kriterinin diğer ana kriterlere göre daha yüksek öneme sahip olduğu 
bulgusunu açıklamaktadır. Diğer taraftan, endüstriyel pazarlarda iplik sanayiinde faaliyet gösteren 
girişimcilerin iplik fiyat bilgileri web sitelerinde bulunmasının önemi zayıftır.  
 
Tablo 4’de ise sırasıyla işletme kimliği, iplik ürün bilgileri, iplik fiyat bilgileri, iplik üretim esnekliği, 
güvenilirlik imajı, kurumsal kalite yönetim düzeyi ve müşteri ilişkiler yönetimi ana kriterlerinin kendi 
içindeki alt kriterlerinin bulanık yerel ve global ağırlıkları yer almaktadır. Ana kriterdeki herbir faktörün ikili 
karşılaştımaları tutarlı çıkmıçtır. 
 

Tablo 4: Alt KriterlerinYerel ve Global Ağırlıkları 
Kriterler 

Yerel Ağırlıklar Global Ağırlıklar Sıra Tutarlılı
k Ana Alt 

İş
le

tm
e 

Bi
lg

ile
ri 

Pazar Konumu (0.051;0.136;0.401) (0.001;0.007;0.045) 3 

 
 = 6.09 
CR = 
0.01 

Organizasyon Yapısı (0.028;0.061;0.180) (0.001;0.003;0.020) 6 

Toplam İplik Üretim Kapasitesi (0.114;0.360;0.976) (0.003;0.017;0.110) 1 

İhracat Bilgileri (0.076;0.248;0.706) (0.002;0.012;0.080) 2 

Fabrika Resimleri (0.050;0.119;0.386) (0.001;0.006;0.044) 4 

Çalışan İletişim Bilgileri (0.030;0.072;0.217) (0.001;0.003;0.024) 5 

İp
lik

 Ü
rü

n 
B

ilg
ile

ri 

Üretilen İplik Numarası Aralığı (0.168;0.477;1.246) (0.006;0.039;0.272) 1  
 = 4.07 
CR = 
0.02 
 

Kullanılan Elyaf Çeşitleri (0.090;0.297;0.810) (0.003,0.024;0.177) 2 

İplik Karşılaştırma (0.037;0.087;0.275) (0.001;0.007;0.060) 4 

İplik Arama-Sınıflandırma (0.057;0.140;0.512) (0.002;0.011;0.112) 3 

Fi
ya

t 
B

ilg
i. Fiyat Detayları (0.309;0.750;1.545) (0.005;0.025;0.109) 1  = 2.00 

CR = 
0.01 Fiyat Karşılaştırma (0.138;0.250;0.691) (0.002;0.008;0.049) 2 
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Ü
re

tim
 

Es
ne

k.
 

Kurulu İplik Üretim Sistemleri (0.309;0.750;1.545) (0.022;0.163;0.855) 1  = 2.00 
CR = 
0.01 Teknik Kapasite (0.138;0.250;0.691) (0.010;0.054;0.382) 2 

G
üv

en
ili

rli
k 

İm
aj

ı 

Kuruluş Yılı (0.043;0.104;0.218) (0.007;0.041;0.188) 4 

 
 = 8.34 
CR = 
0.03 

Online Fabrika Turu (0.037;0.082;0.190) (0.006;0.033;0.164) 5 

Referanslar (0.178;0.343;0.663) (0.030;0.136;0.573) 1 

İşletme Hakkında Haberler (0.023;0.046;0.130) (0.004;0.018;0.112) 7 

Finansal Durum (0.028;0.050;0.119) (0.005;0.020;0.103) 6 

Sosyal Sorumluluk Projeleri (0.019;0.038;0.107) (0.003;0.015;0.092) 8 

Yaygın Tanıtım (0.057;0.144;0.317) (0.010;0.057;0.274) 3 

Çalıştığı Acenteler (0.081;0.194;0.406) (0.014;0.077;0.351) 2 

K
al

ite
 Uster Test Standartları (0.309;0.750;1.545) (0.021;0.116;0.585) 1  = 2.00 

CR = 
0.01 Kalite Sertifikaları (0.138;0.250;0.691) (0.009;0.039;0.262) 2 

M
üş

te
ri 

İli
şk

ile
ri 

Müşteri Servis Desteği (0.078;0.198;0.469) (0.002;0.014;0.092) 2 

 
 = 6.10 
CR = 
0.01 

Sık Sorulan Sorular (0.040;0.095;0.230) (0.001;0.007;0.045) 4 

Dil Genişliği (0.038;0.074;0.176) (0.001;0.005;0.035) 5 

Araştırma Geliştirme (0.067;0.165;0.438) (0.002;0.011;0.086) 3 

Sipariş Durumu ve İzleme (0.165;0.416;0.960) (0.005;0.029;0.189) 1 

Bağlantı Köprüleri (0.026;0.052;0.144) (0.001;0.004;0.028) 6 
 
 
İşletme kimliği ana kriteri için toplam iplik üretim kapasitesi (0.114;0.360;0.976) alt kriteri en fazla öneme 
sahip alt kriter olarak tespit edilirken, organizasyon yapısı (0.001;0.003;0.020) alt kriteri en az öneme sahip 
alt kriter olarak tespit edilmiştir. Toplam iplik üretim kapasitesi alt kriterini ihracat bilgileri, pazar konumu, 
fabrika resimleri ve çalışan iletişim bilgileri alt kriterleri takip etmektedir. Bu durum, önerilen hiyerarşik 
yapıda toplam iplik üretim kapasitesi, ihracat bilgileri ve pazar konumu gibi işletme ile ilgili teknik bilgilerin 
diğer alt kriterlere göre daha önemli olduğu görülmektedir. İşletmelerin bu bilgileri web sitelerinde 
bulundurması endüstriyel pazarlarda bulunan iplik üreticisi işletmelerinin web sitelerini satın alma sürecinde 
etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacağı düşünülebilir. Ayrıca organizasyon yapısı hakkındaki bilgilerin 
ise iplik üreticisi işletmelerin web sitesinde yer alması zorunluluğun bulunmadığı sonucuna varılabilir. 
 
İplik ürün bilgileri ana kriteri için üretilen iplik numarası aralığı (0.006;0.039;0.272) alt kriteri en fazla öneme 
sahip alt kriter olarak tespit edilirken, iplik karşılaştırma (0.01; 0.007;0.060) alt kriteri en az öneme sahip alt 
kriter olarak tespit edilmiştir. Üretilen iplik numarası aralığı alt kriterini sırasıyla kullanılan elyaf çeşitleri, 
iplik arama-sınıflandırma ve iplik karşılaştırma alt kriterleri takip etmektedir. Bir başka ifadeyle, iplik 
karşılaştırma ve arama-sınıflandırma gibi iplik özelliklerini arama ve iplik türleri ile karşılaştırmasına imkân 
vermesi gibi bilgiler iplik üreticisi işletmelerin web sitesinde yer alması durunu, düşük öneme sahip olarak 
belirlenmiştir. 
 
İplik fiyat bilgileri ana kriteri için fiyat detayları (0.005;0.025;0.109) en fazla öneme sahip alt kriter olarak 
belirlenmiş iken, fiyat karşılaştırma (0.002;0.008;0.049) alt kriteri ise en az öneme sahip alt kriter olarak 
tespit edilmiştir. İplik fiyat bilgileri ana kriteri genel kriterlerin uzmanlar tarafından karşılaştırılmasında en az 
öneme sahip kriter olarak belirlendiği için bu kriterin fiyat detayları ve fiyat karşılaştırma alt kriterleri düşük 
seviyede sahip olduğu görülmektedir.  
 
İplik üretimesnekliği ana kriteri için kurulu iplik üretim sistemleri (0.022;0.163;0.855) en fazla öneme sahip 
alt kriter olarak belirlenmiş iken, teknik kapasite (0.010;0.054;0.382) alt kriteri ise en az öneme sahip alt 
kriter olarak tespit edilmiştir.Bu yaklaşıma göre, kurulu iplik üretim sistemleri hakkında bilgilerin web sitesi 
üzerinde varlığı, teknik üretim kapasitesi bilgilerinin varlığından daha fazla önemlidir. 
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Güvenilirlik imajı ana kriteri için referanslar (0.030;0.136;0.573) en fazla öneme sahip alt kriter olarak tespit 
edilmiş iken, işletme hakkında haberler (0.004;0.018;0.112) en az öneme sahip kriter olarak belirlenmiştir. 
Son birkaç yılda Mısır’da yaşanan olaylar ve belirsilikler de göz önüne alındığında, Mısır’da faaliyet gösteren 
iplik işletmelerinin güvenilirlik imajı kriteri diğer ana kriterlere göre daha yüksek öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Güvenilirlik ana kriter altında en fazla öneme sahip referanslar kriterini sırasıyla, acenteler, 
yaygın tanıtım, kuruluş yılı, online fabrika turu, finansal durum, işletme hakkında haberler ve sosyal 
sorumluluk projeleri alt kriteri takip etmektedir. Diğer bir ifadeyle, iplik üreticilerinin çalıştığı referansları ve 
acentelerin web sitesi üzerinde yer alması, en fazla öneme sahip kriterlerdir. 
 
Kurumsal kalite yönetim düzeyi ana kriteri için uster test standartları (0.021;0.116;0.585) en fazla öneme 
sahip alt kriter olarak tespit edilmiş iken, kalite sertifikaları (0.009;0.039;0.262)en az öneme sahip kriter 
olarak belirlenmiştir. Bir başka deyişle, iplik üreticilerinin web sitelerinde uster test standartları bilgilerinin 
bulunması kalite standartları bilgilerinin bulunmasından daha fazla öneme sahip olduğu uzmanlar tarafından 
belirtilmiştir. 
 
Müşteri ilişkileri ana kriteri için sipariş durumu ve izleme (0.005;0.029;0.189) en fazla öneme sahip kriter 
olarak belirlenmiş iken, bağlantı köprüleri (0.001;0.004;0.028) en az öneme sahip kriter olarak belirlenmiştir. 
Sipariş durumu ve izleme alt kriterini sırasıyla müşteri servis desteği, araştırma geliştirme, sık sorulan sorular, 
dil genişliği ve bağlantı köprüleri takip etmektedir. 
 
 

 
Şekil 2:Bulanık Yerel ve Global Ağırlıkların Hiyerarşik Yapı Üzerinde Gösterim 

 
Kriterlerin bulanık ağırlıklarının hesaplanmasından sonraki aşamada, her bir kriter için Mısırdaki tedarikçileri 
referans eden alternatiflerin ağırlıkları, bulanık AHS ile bulunmuştur. 
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4.3. Alternatiflerin Sıralanması 
 
Sürecin son aşaması Mısır’daki iplik tedarikçilerini referans eden alternatiflerin sıralamasıdır. Tablo 5, 
bulanık TOPSIS yöntemi sonucu elde edilen bulanık dmax ve dmin değerlerini göstermektedir. Durulaştırma 
işlemi için Liu ve Wang (1992) tarafından önerilen durulşatırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde gerekli 
olan α değeri ise 0.5 olarak seçilmiştir. 
 

Tablo 5: Alternatiflerin Bulanık dmax ve dmin Değerleri 
Alternatif Bulanık (dmax) Bulanık (dmin) 

A (0.0078;0.0864;0.6473) (0.0058;0.0656;0.7659) 
B (0.0031;0.0307;0.3294) (0.0105;0.1263;1.1806) 
C (0.0105;0.1307;1.2685) (0.0012;0.0051;0.0000) 

 
Tablo 6 isealternatiflerin ağırlığını ve üstünlük sırasını göstermektedir. A alternatifi için R(%) değeri %39.68, 
B alternatifi için R(%) değeri %59.76 ve C alternatifi için ise R(%) değeri %0.56 olarak bulunmuştur. Elde 
edilen bu sonuçlar incelendiğinde B alternatifinin normalleştirilmiş ağırlık değeri (Rnormal) diğer alternatiflere 
göre daha yüksektir. Bu bulgu B alternatifinin web sitesinin içeriği, önerilen hiyerarşik yapı çerçevesinde 
diğer alternatiflere göre daha iyi bir yapıya sahiptir. B alternatifini sırasıyla A alternatifi ve C alternatifi 
alternatifi takip etmektedir. C alternatifinin (Rnormal) değeri ise diğer alternatiflere kıyasla oldukça düşük 
ağırlıkta çıkmıştır. Bu durum ise C alternatifi web sitesinin içeriğinin diğer alternatiflere kıyasla belirlenen 
özellikleri taşımadığından kaynaklanmaktadır. 
 

Tablo 6: Alternatiflerin Normalleştirilmiş Dağılımları 

Alternatif 
Normalleştirme 

R (normal) R(%) Sıralama 

A 0.3968 39.68% 2 

B 0.5976 59.76% 1 

C 0.0056 0.56% 3 
 
5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Girişimcilerin müşterilerine sunmuş oldukları web sayfaları, tüketici pazarlarında olduğu gibi endüstriyel 
pazarlar için de önemlidir. Doğal olarak endüstriyel pazar işletmelerinin web sayfa içerikleri tüketici pazardan 
farklıdır. Hatta bu farklılık sektörlere, ürüne göre ve de pazara göre değişkenlik göstermektedir.  
 
Bu çalışmada Mısır’da faaliyet gösteren iplik üreticilerinin web sayfaları, bulanık AHS ve TOPSIS 
yöntemleri kullanılarak,dokuma kumaş üreticileri tarafından değerlendirilmiştir.Yine, dokuma kumaş 
üreticilerinin, iplik üreticilerinin web sayfalarından beklentilerinin tespiti de bu araştırma kapsamında elde 
edilmiştir. 
 
İplik üreticilerinin sayfalarından bulunması gereken ana kriterlerin karşılaştırılmasında, güvenilirlik imajının 
en önemli ölçütolduğu tespit edilmiştir. Bu değerlendirmeye göre, iplik fiyat bilgileri ise en düşük ağırlığa 
sahip ölçüttür. Mısır’daki seçilmiş üç iplik üreticisinin mevcut web sayfaları incelendiğinde; A ve B 
alternatiflerinin siteleri genellikle müşteriye güven vermeyi temsil eden mavi rengibarındırmaktadır. Diğer 
taraftan girişimciler hakkında haberler tüm alternatiflerin web sayfalarında yer alırken, güvenilirlik alt kriteri 
altında yer alan online fabrika turu, sosyal sorumluluk projeleri ve finansal analiz tabloları sadece B 
alternatifinin web sayfalarında yer almaktadır. 
 
B alternatifinin web sayfası, ana sayfasında girişimcilerin üretim sistemleri ve sahip oldukları makineler 
hakkında fotoğrafları göstermekte ve üretim kapasitesi gibi teknik bilgileri içermektedir. A alternatifi web 
sayfası, B alternatifine benzer olarak ana sayfada sahip oldukları makine resimlerini gösterirken, farklı olarak 
teknik bilgileri içeren metin barındırmamaktadır. C alternatifinin web sitesinin ana sayfasında ise firma 
resimleri yer almamaktadır. Tüm web sitelerinin ana sayfalarında ürün hakkında bilgilere kolayca 
ulaşabilmek için yönlendirmeler sağlanmıştır. A ve B web sitelerinde resim, video ve diğer görsel 
malzemelerin yüklenme hızı, C alternatifi web sitesine göre daha hızlıdır. Alternatiflerin web sitesi 
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navigasyon açısından incelendiğinde ise, tüm alternatiflerin web sitelerinde direk ana sayfaya yönlendirme 
bulunmakta iken, A ve B alternatifinde alt menüler sadece ilgili menüye girildiğinde açılmaktadır. C 
alternatifinde ise daha az istenilen bir durum olan ana sayfada işletme resimleri ve girişimci hakkında bilgiler 
yerine özet bilgileri içeren alt menüler yer almaktadır. 
 
Araştırma sürecinin son aşlamasında, entegre bulanık AHS ve TOPSIS yöntemi kullanılarak ana kriterlerin 
ilgili alt kriterleri için alternatiflerin bulanık ağırlıkları elde edilmiş ve üstünlük sıralamaları belirlenmiştir. 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, B alternatifinin normalleştirilmiş ağırlığı diğer alterntiflere göre daha 
yüksek tespit edilmiştir. Bu alternatifi, sırasıyla A ve C alternatifi izlemektedir. 
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ÖZET 
 
En genel anlamıyla sosyal girişimcilik, kar amaçsız, kar amaçlı ve kamu sektörü bünyesinde ortaya çıkan 
yenilikçi, sosyal değer yaratma faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Kar amacı gütmeyen sivil toplum 
kuruluşlarının öneminin artması ve özel sektörde faaliyet gösteren kar amaçlı işletmelerin kurumsal sosyal 
sorumluluk anlayışını benimsemeye başlamasıyla birlikte gelişen süreç, sosyal girişim adıyla anılan yeni bir 
yapılanmayı ortaya çıkarmıştır.  Bu bağlamda, sosyal girişimciliğin odak noktasında toplumun sosyal 
ihtiyaçlarını giderme ve sorunlarına çözüm bulmanın yanı sıra kar elde etme çabası da yer almaktadır. Bu 
çalışmanın amacı Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren aile işletmelerinin sosyal girişimcilik seviyelerini ve 
bilincini ortaya çıkarmaktır. Yapılan alan araştırmasıyla, aile işletmelerinin sosyal girişimcilik olgusu 
bakımından farkındalık seviyeleri ve sosyal girişimcilik bilinçleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada soysal 
girişimcilik boyutları olarak Sosyal Misyon ve Vizyon Sahibi Olma, Sosyal Değer Yaratma, Sosyal Girişim 
Fırsatlarını Görme, Sosyal İçerikli Yenilikçilik, Kaynak Yaratma, Sürdürülebilir Olma ve Sosyal Ağları 
Kullanma yer almaktadır. Araştırmada Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren 102 aile işletmesinden elde edilen 
veriler kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda aile işletmelerinin sosyal girişimcilik 
bilinçlerini ortaya koymak için kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarıyla sosyal girişimcilik boyutlarının 
her biri arasında anlamlı korelasyonlar olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle işletmelerin bütün 
boyutlarıyla sergilemiş oldukları sosyal girişimcilik faaliyetlerini onların kurumsal olarak sosyal sorumluluk 
anlayışlarının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal girişimcilik bilinci, Sosyal girişimci, Sosyal sorumluluk, Aile işletmeleri 
Jel Kodu: L26 
 

POTENTIAL AND AWARENESS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP OF FAMILY OWNED 
BUSINESSES OPERATING IN AFYONKARAHISAR IN TURKEY. 

 
Social entrepreneurship is the process of creating innovative and value added social activities in non-profit, 
profit and public sectors organizations. The evolving process with the increasing importance of non-profit 
governmental organizations and the acceptance of the concept of corporate social responsibility in the profit 
organizations revealed newstructuring which is known as social entrepreneurship. In the focus of social 
entrepreneurship there are efforts to meet social needs of society and to find solutions to their problems as 
well as there is a profit making effort. In the study the dimensions of social enterepreneurship; namely, 
having social mission and social vision, social value creation, recognition of social opportunity, 
innovativeness, resource acquisition,  sustainability and using social networks. In this context, the aim of this 
study is to reveal awareness of social entrepreneurship of family owned businesses operating in the city of 
Afyonkarahisar. The awareness level and consciousness of family businesses in terms of the relationship 
between social entrepreneurship and social resposibility were determined by a field study. The search sample 
was composed of family owned businesses registered at the Chamber of Commerce and Industry in 
Afyonkarahisar. Based on the data related each dimensions of social entrepreneurship and social resposibility 
from 102 Family owned businesses, empirical results showed that there were statistically significant 
correlations between each of the dimensions of social entrepreneurship and social responsibility approaches 
of the firms. In other words we can say that all aspects of social entrepreneurship activities they have exhibite 
dare as results of their corporate social responsibility. 
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Keywords: Social entrepreneurship awareness, Socialentrepreneur, Corporatesocialresponsibility, Family 
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GİRİŞ  
 
Son 20 yıldır belirgin bir şekilde büyüme ve gelişme gösteren sosyal girişimcilik olgusu(Mort, Weerawardena 
ve Carnegie, 2002) aslında yeni bir kavram değildir. Sosyal girişimci olarak adlandırılmasa da tarih boyunca 
her zaman sosyal girişimciler olmuştur ve bu kişiler birçok faaliyetlerde bulunup, sosyal bir amaca hizmet 
eden kurumların yapılandırılmasında rol oynamışlardır (Dees, 1998). En genel anlamıyla sosyal girişimcilik, 
kar amaçsız, kar amaçlı ve kamu sektörü bünyesinde ortaya çıkan yenilikçi, sosyal değer yaratma faaliyetleri 
olarak ortaya çıkmaktadır(Austin, Stevenson ve Wei-Skillern, 2006). Kar amacı gütmeyen sivil toplum 
kuruluşlarının öneminin artması ve özel sektörde faaliyet gösteren kar amaçlı işletmelerin kurumsal sosyal 
sorumluluk anlayışını benimsemeye başlamasıyla birlikte gelişen süreç, sosyal girişim adıyla anılan yeni bir 
yapılanmayı ortaya çıkarmıştır(Işık, 2013). Bu bağlamda, sosyal girişimciliğin odak noktasında toplumun 
sosyal ihtiyaçlarını giderme ve sorunlarına çözüm bulmanın yanı sıra kar elde etme çabası da yer almaktadır. 
Ancak sosyal girişimlerde kar elde etme ticari girişimcilerden farklı olarak temel amaç değildir, 
sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli olan stratejik bir araçtır. 
 
Girişimciler yaşadıkları sosyo-ekonomik ortamın değerleridirler. Faaliyette bulundukları bölgelerin sosyo-
ekonomik yapıları ve ihtiyaçları onları harekete geçiren temel motivasyon faktörleri olabilir(Esen ve Çonkar, 
1999). İşletmelerin gerçekleştirdikleri sosyal girişimcilik faaliyetleri onların halk arasında itibarını ve marka 
değerini arttıracak, sosyal sorumluluk ve etik tüketim kavramlarına önem veren kişilerin müşteri olarak 
kazanılmasını sağlayacak, kurumsal ve kültürel düzeyde değişim yaratabilmelerinde önemli bir katkıda 
bulunacaktır. (TÜSEV ve British Council, 2012). Diğer bir ifadeyle kar amacı güden bir işletme 
gerçekleştirdiği sosyal girişimcilik faaliyetleri ile toplumsal dönüşüme katkı sağlamanın yanında toplum 
tarafından bilinen bir işletme olma özelliği de kazanacak ve dolayısıyla uzun dönemde karlılığını korumuş 
olacaktır. Bu durum, yoğun küresel rekabet ortamında işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı 
kazandıracak ve uzun dönemde yaşamını sürdürmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda bu çalışmanın 
amacı, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren aile işletmelerinin sosyal girişimcilik seviyelerini ve bilincini 
ortaya çıkarmaktır. Yapılan alan araştırmasıyla, aile işletmelerinin sosyal girişimcilik olgusu bakımından 
farkındalık seviyeleri ve sosyal girişimcilik bilinçleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sosyal girişimcilik bilinci, 
işletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımlarıyla sosyal girişimcilik seviyesi arasındaki ilişki bağlamında ortaya 
çıkarılmıştır. Aile işletmesi nesiller boyu istihdam sağlamak ve aile mirasının dağılmasını önlemek amacıyla 
kurulan, sahiplik ve kontrolün çoğunluğunun bir ailenin elinde olduğu, iki veya daha fazla aile neslin 
doğrudan işin içinde olduğu işletmelerdir (Ağca ve Kandemir, 2008). 
 
LİTERATÜR TARAMASI 
 
Sosyal Girişimcilik: Popülaritesi hızla artan sosyal girişimcilik, insanlar tarafından farklı şekilde 
algılanmaktadır. Bir görüşe göre, sosyal girişimcilik kar amaçsız örgütlerin kar amaçlı ya da gelir getirici 
girişimlere başlamasıdır. Diğer bir görüş sosyal girişimciliği kar amaçsız bir örgüte başlanması olarak ele 
almaktadır. Başka bir görüşe göre ise sosyal girişimcilik, kar amaçlı örgüt sahiplerinin faaliyetleriyle sosyal 
sorumluluklarını birlikte kullanmalarıdır(Dees, 1998). Sosyal girişimcilik, bir taraftan “ çözüm bekleyen 
toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelen, sosyal bir misyonu, vizyonu, stratejisi ve çalışma şekli olan, 
çözümleri yenilikçilik içeren girişimci prosedürler ile uygulayan, kar amacı gütmeyen ancak sürdürülebilirlik 
amacıyla gelir elde eden örgütler aracılığıyla sosyal değer yaratmak” olarak tanımlanırken (Güler, 2008) diğer 
taraftan  “hemen hemen her sektörde, sosyal değer veya değişim yaratmak ve/veya ihtiyaçları karşılamak için 
fırsatların peşinden gidildiği, bu fırsatları kullanmak için belli ölçüde risk alındığı, kaynakların yaratıcı bir 
şekilde kullanıldığı, sürdürülebilir, yenilikçi ve sosyal bir süreç” (Besler,2010) olarak tanımlanmaktadır. 
Genellemelerle ilgili çok az fikir birlikleri olmasına rağmen, sosyal girişimcilik ile ilgili bir çok tanımda yer 
alan ortak nokta, sosyal problemlere ve fırsatlara yönelik kaynak geliştirebilme yeteneği olarak ifade 
edilmektedir (Dacin, Dacin ve Matear, 2010). 
 
Sosyal Girişimcilik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi: Hem tüketicilerin hem de çalışanların 
giderek daha fazla bilinçlenmesiyle birlikte işletmelerden beklentiler sadece ekonomik kar elde etmesi ve 
verimlilik artışı göstermesiyle sınırlı kalmayıp içinde bulunduğu çevreye karşı daha duyarlı olmasını ve 
toplum için sosyal bir değer yaratmasını da gerektirmiştir (Betil,2007). Yeni dönemdeki özel sektör 
girişimcilerinin bu konudaki farkındalıkları, onları sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltmiştir. Bu durum, 
kurumsal sosyal sorumluluğun ortaya çıkmasında önemli bir etken olarak düşünülebilir. 
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Kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerin sosyal iyileşmeler için kendilerini çaba göstermede zorunlu 
hissetmeleridir. Gönüllü olarak aldıkları kararların ve attıkları adımların amacı, toplumun ve işletme 
çalışanlarının refahının yükseltilmesi olarak algılanabilir. Bu bakış açısıyla kurumsal sosyal sorumluluk; 
sadece bir hayırseverlik değildir. Uzun vadeli hedefleri destekleyen tutarlı bir stratejidir. Sadece bir proje 
olmanın ötesinde sosyal ihtiyaç ve konuları saptamayı hedefleyen bir yönetim anlayışıdır. Bir çeşit harcama 
değildir. Geri dönüşümü olan bir yatırımdır. Sadece bir proje olmanın ötesinde sosyal ihtiyaç ve konuları 
saptamayı hedefleyen bir yönetim anlayışıdır(İliç, 2010). 
 
Sosyal girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluk arasında farklılıklar olsa bile her ikisi de sosyal değer 
yaratma süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Austine’e göre kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal 
girişimciliği destekleyen ve bu konuda birçok yarar getiren önemli bir araç olarak düşünülebilir (Mitra ve 
Borza, 2011). Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerde sosyal girişimciliği teşvik etmekte ve bu sayede 
işletmelere sosyal bir misyon kazandırarak kayda değer bir avantaj elde etmelerini sağlamaktadır (Mitra 
Crisan ve Borza, 2012). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile sosyal girişimciliği desteklemek için 
örgütlerin bazı kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kriterler: sosyal problemler ile ilgili 
gerçekleştirilen çalışmalarda şeffaflık, sosyal bir misyonu izleme, sosyal olayların tanıtıcıları tarafından 
ihtiyaç duyulan becerileri sağlama, yenilik ihtiyacı, sosyal etki ve kendi kendini sürdürülebilir etkinlikte 
performans elde etme şeklinde sıralanmaktadır (Mitra ve Borza, 2010). 
 
Sosyal Girişimciliğin Boyutları: Mort ve diğerleri (2002) yaptıkları çalışmada sosyal girişimciliğin çok 
boyutlu yapısındaki unsurları; sosyal fırsatları tanıma, yenilikçi, proaktif ve risk almaya eğilimli olma, 
kapasite değerlendirme ve girişimci erdem olarak açıklamışlardır (Mort ve diğerleri, 2002). Koe Hwee Nga 
ve Shamuganathan(2010) yaptıkları çalışmada sosyal girişimcilikle ilgili beş boyuta odaklanmaktadır: sosyal 
vizyon, sürdürülebilirlik, sosyal ağlar, yenilikçilik ve finansal getiri (Koe Hwee Nga ve Shamuganathan, 
2010). 
 
Literatürdeki çalışmalar bağlamında bu çalışmada sosyal girişimcilik yedi farklı boyutta incelenecektir. Bu 
boyutlar:Sosyal Misyon ve Vizyon Sahibi Olma, Sosyal Değer Yaratma, Sosyal Girişim Fırsatlarını Görme, 
Sosyal İçerikli Yenilikçilik, Kaynak Yaratma, Sürdürülebilir Olma ve Sosyal Ağları Kullanma. 
 
Sosyal Misyon ve Vizyon Sahibi Olma: Sosyal girişimciler için, sosyal misyon belirgin ve esastır. Sosyal 
misyon, sosyal girişimcilerin fırsatları nasıl algıladığını ve değerlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Sosyal girişimciler için esas olan zenginlik yaratmak değil, misyonun yarattığı etkidir. Refah yaratma sadece 
bir sonuç olarak değerlendirilmektedir(Dees, 1998). 
 
Sosyal girişimcilik, temel insan ihtiyaçlarını yerine getirme yönünde bir mecburiyet ve kader duygusunu 
içeren ikna edici bir sosyal vizyon ile yürütülmektedir. Sosyal vizyon, sosyal değişim ajanı olarak mevcut 
yönetim faaliyetlerini genişletme hedefinin ötesinde yeni fırsatları görme yeteneğini yönlendirmektedir 
(Barendsen ve Gardner, 2004).  
 
Sosyal Değer Yaratma: Sosyal değer yaratma misyonuna sahip işletmelerin hepsi sosyal girişimcidir. Kar 
amaçsız sektörün özünü oluşturan sosyal değer yaratma, aynı zamanda kar amacı güden sektör tarafından da 
gerçekleştirilmektedir. Kar amacı güden sektörün ekonomik bir amacı gerçekleştirmek için yaptığı faaliyetler 
çoğu zaman sosyal değer de yaratmaktadır. Örneğin, ticari işletmelerin sağladığı istihdam, üretilen ürün veya 
hizmetlerin türü ya da işletmenin tüketiciler gözündeki değeri dolaylı olarak sosyal bir etki meydana 
getirebilmektedir (Besler, 2010). Sosyal değer yaratma, ekonomik çıktılarla da yakından ilgili olup, sosyal 
girişimler, sosyal değer yarattığı sürece, finansal kaynaklara erişim sağlamaktadır (Weerawardena ve Mort, 
2006, Dacin ve diğerleri, 2010). Bundan dolayı sosyal girişimciler finansman kaynaklarını temin edebilmek 
için sosyal değer yaratacak yenilikçi yollar aramaktadırlar (Weerawardena ve Mort, 2006). 
 
Sosyal Girişim Fırsatlarını Görme: Fırsat,“ bugünden farklı olan ve gelecekte olması istenilen duruma 
ilişkin inanç” olarak ifade edilmiştir (Besler, 2010). Sosyal girişimciler için gelecekte olması istenen durum, 
sosyal bir değişim yaratabilmektir. Bu doğrultuda, proaktif yetenekleri olan sosyal girişimciler sosyal girişim 
fırsatlarını fark ederek uygulamaya geçmektedirler.  
 
Sosyal girişim fırsatları, yeni ortaya çıkan ihtiyaçlardan ya da eskiden beri devam eden verimsizliklerden 
dolayı ortaya çıkmaktadır. Karmaşık çevresel değişimler de sosyal girişim fırsatlarının oluşmasına neden 
olmaktadır (Murphy ve Coombes, 2009). Bu çevresel değişimler olumsuz bile olsa, sosyal girişimciler 
fırsatları görebilme yetenekleri sayesinde durumun üstesinden gelmekte ve sosyal değişim sağlamaktadır 
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(Besler, 2010). Sosyal girişimciler, toplum için daha iyi sosyal değer yaratmak adına fırsatların farkına 
varmakta ve fırsatları keşfetmektedir (Mort ve diğerleri, 2002). 
 
Yenilikçilik: : Literatürde bir süreç olarak yenilik, “bir fikri pazarlanabilir bir ekonomik değere, yeni bir 
üretim ya da dağıtım sistemine ya da yeni bir sosyal hizmet biçimine dönüştürmeyi” ifade ederken, öte 
yandan bu dönüştürme süreci sonunda ortaya çıkan “pazarlanabilir yeni bir mal, hizmet ya da metodu” ifade 
etmektedir. Avrupa Komisyonunun yenilikle ilgili oluşturduğu Yeşil Kitap yeniliği, ekonomik ve sosyal 
alanlarda alışılmışın dışında yeni bir şeyin başarılı bir şekilde üretimi, özümsenmesi ve kullanılmasıyla 
eşanlamlı olarak geniş bir perspektifte tanımlamaktadır(Ağca, 2005). 
 
Yenilikçilik nasıl ki girişimciliğin temel yapı taşını oluşturuyorsa, sosyal yeniliğin de sosyal girişimciliğin 
temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. “Stanford Social İnnovation Review” e göre sosyal inovasyon, sosyal 
ihtiyaçlara ve problemlere orjinal çözümler uygulama, destek sağlama ve bu ihtiyaç ve problemler için bir 
şeyler icat etme sürecidir (Minks, 2011) 
 
Sosyal yenilik, toplumdan dışlanmış ve zarar görmüş kişilere yeni hizmetler sağlama bakımından, değer 
meydana getirmek için fırsatlardan faydalanmaktır (Haugh, 2005).Sosyal girişimler, yaptıkları yenilikler 
sayesinde sosyal haklardan yoksun piyasaları güçlendirmektedir ve bu piyasaları ana pazarların faaliyetlerine 
katmaktadırlar. Bunun sonucunda, sürdürülebilir bir sosyo ekonomik gelişim başarmış olurlar (Koe Hwee 
Nga ve Shamuganathan, 2010). 
 
Kaynak Yaratma: Bir girişimci fırsatları başarılı bir şekilde kullanmak için, kaynaklarını biriktirmeye ve 
dağıtmaya ihtiyaç duymaktadır. Sosyal girişimlerin amacı, finansal, fiziksel ve insan kaynaklarını 
birleştirerek finansal sürdürülebilirlik elde etmektir. Bu kaynaklar, piyasa kaynakları (ürün ve hizmet 
satışından elde edilen gelir), piyasa dışı kaynaklar (hükümet bağışları, fon sağlama programları, bağımsız 
bağışlar, hayırseverler ve vakıflar), ve parasal olmayan kaynaklar (gönüllü çalışma, sosyal sermaye) şeklinde 
sınıflandırılabilir (Haugh, 2005). 
 
Sosyal girişimcilerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisinin kaynak yaratma olduğunu söyleyebiliriz. 
Sadece sosyal girişimler değil kar amacı güden işletmelerin de kaynak bulma konusunda sorun yaşadığı 
bilinmektedir. Ancak, ticari girişimler sermaye piyasalarından faydalanarak, piyasada ve ürün yada 
hizmetlerinde değişikliğe giderek bu sorunu daha kolay çözebilmektedir. Sosyal girişimler ise sermaye 
piyasalarından yararlanamamaktadır (Besler, 2010).  
 
Sürdürülebilir Olma: Sürdürülebilirlik “işletmelerin veya bireylerin sosyal yaşamlarını daha kaliteli hale 
getirirken, eko-sistem ve toplumsal değerlerin bozulmamasına yönelik duyulan vicdani kaygıdır”. 
(Reyhanoğlu ve Akın, 2012). Sosyal girişimciler, sosyal değer yaratmak için yenilikleri takip etmektedirler. 
Bunun yanında, fon sağlama ve hizmet dağıtımı da sosyal girişimcilerin özellikle rekabetçi çevrede 
büyümeleri için gerekli ve önemli kritiklerdir. Sosyal girişimci örgütlerin dinamikliği örgütün 
sürdürülebilirliğine bağlıdır. Örgütün sürdürülebilir olması ise fon sağlama ile yakından ilişkilidir. 
Sürdürülebilirlik, örgütlerin uzun dönem yaşaması ve büyümesi için temel bir kriterdir (Weerawardena ve 
Mort, 2006). 
 
Sosyal Ağlar: Thompson yaptığı çalışmada sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarını; “kaynak yaratma, insanları 
yönetme becerisine sahip olma, ağlar(şebekeler), rehberlik, iş eğitimi desteği ve danışmanlık” olarak 
özetlemiştir. İnsanların tecrübelerini, problemlerini veya herhangi bir konuyu paylaşabildikleri, birbirlerine 
yardım edebildikleri bir ağa ihtiyaç olduğu ve bu ağın desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir (Thompson, 
2002).  
 
Sosyal ağlar, bilgi paylaşımını, kaynak koordinasyonunu ve yerel yetenekleri geliştirmektedir. Böylece, 
sosyal girişimlerin, ekonomik kalkınma ve yaşam kalitesini arttırma üzerindeki etkisi uzun vadede maksimize 
edilmiş olur. (Koe Hwee Nga ve Shamuganathan, 2010). 
 
ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
 
Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren aile işletmelerinin sosyal girişimcilik olgusu 
bakımından farkındalık seviyelerini ve sosyal girişimcilik bilinçlerini belirlemeye çalışmaktır. Sosyal 
girişimcilik bilinci, işletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımlarıyla sosyal girişimcilik seviyesi arasındaki 
ilişki bağlamında ortaya çıkarılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temelde elde etmeye çalıştığı, bu 
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işletmelerin bilinçli sosyal girişimcilik faaliyetleri sergileyip sergilemediklerinin ortaya konmasıdır. 
Literatürde kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal girişimciliği destekleyen önemli bir araç olarak 
düşünülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerde sosyal girişimciliği teşvik etmekte ve bu sayede 
işletmelere sosyal bir misyon kazandırarak kayda değer bir avantaj elde etmelerini sağlamaktadır. Bu 
çerçevede bu değişkenler arasındaki ilişkileri ve etkilerini ölçmeye yönelik bir saha araştırması yapılmıştır. 
Çalışmanın evrenini, Afyonkarahisar’daki Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı ve sadece organize sanayi 
bölgesinde faaliyet gösteren 10 kişiden fazla çalışanı olan aile işletmelerinin sahip ve üst düzey yöneticileri 
oluşturmaktadır. Organize sanayi kayıtlarına göre bu özelliklere sahip 260 işletme tespit edilmiştir. Tespit 
edilen bu işletmelere, geliştirilen anket formları, organize sanayi bölge müdürlüğünün destek ve yardımlarıyla 
e-mail ve elden gönderilmiştir. İşletmelere gönderilen anket formlarından 108 tanesinin bir aylık bir sürede 
geri dönüşümü sağlanmıştır. Geri dönen anket formlarından 102 tanesi eksiksiz doldurulduğundan analize 
konu edilmiştir. Anket formunun, işletmelerin sosyal girişimcilik seviyesini ve sosyal sorumluluk anlayışını 
bir bütün olarak değerlendirebilecek bilgilere sahip olması beklenen sahip ya da üst düzey yönetici tarafından 
doldurulması sağlanmıştır. 
 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. Anketin 
birinci bölümünde aile işletmelerinin demografik özellikleri(işletmelerin kaçıncı nesil tarafından yönetildiği, 
kaç yıldır faaliyet gösterdiği, işletmelerin çalışan sayısı bakımından büyüklüğü ve imalat ya da hizmet 
işletmesi olup olmadıklarını göstereni değişkenler) ile ilgili sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde 
ise, aile işletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımlarını ortaya çıkarmaya yönelik beş değişkenden(ifadeden) 
oluşan bir ölçek ile sosyal girişimcilik seviyelerini ortaya çıkarabilmek için geliştirilen yedi boyutlu ve 31 
ifadeden oluşan 5-li likert tipi sosyal girişimcilik ölçeği yer almaktadır. Sosyal girişimcilik ölçeği, Koe Hwee 
Nga ve Shamuganathan(2010) tarafından geliştirilen ve Reyhanoğlu ve Özden(2012) tarafından kullanılan 
ölçek ile Kırılmaz(2013)'ın çeşitli çalışmalardan yararlanarak kullandığı ölçek temel alınarak geliştirilmiştir. 
Sosyal girişimcilik ölçeğinde yer alan ifadelerden (5)’i "sosyal misyon ve vizyon sahibi olma", (4)'ü 
“yenilikçilik”, (4)’ü “sosyal ağları kullanma”, (5)’i, “sosyal değer yaratma”, (4)'ü "sosyal girişim 
fırsatlarını görme", (4)'ü"kaynak yaratma" ve (5) tanesi de "sürdürülebilirlik" boyutlarıyla ilgilidir. 
İşletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımlarını ortaya çıkarmak için, pek çok sosyal sorumluluk tanımında yer 
alan ortak unsurlar vurgulanarak oluşturulan ölçekte ise:  Sosyal sorumluluk sadece bir hayırseverlik faaliyeti 
midir, yoksa uzun vadeli hedefleri destekleyen tutarlı bir strateji midir? Sosyal sorumluluk sadece bir proje 
olmanın ötesinde sosyal ihtiyaç ve konuları saptamayı hedefleyen bir yönetim anlayışı mıdır? Sosyal 
sorumluluk sadece bir çeşit harcama gerektiren faaliyetlerden ibaret midir yoksa karlılığı sağlayacak ve 
koruyacak bir yatırım mıdır? Soruları yer almaktadır. 
 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlilik düzeylerini ölçmek için Cronbach’ Alpha testi kullanılmıştır. 
Sosyal girişimcilik faktörlerine ilişkin ölçeğin güvenilirlik düzeyi 0.92 olarak bulunmuştur. Bu oran 
Nunnaly’nin 0.70 olarak belirlediği kritik noktanın üzerinde olduğundan dolayı, ankette yer alan ölçeklerin 
güvenilir olduğu kabul edilmektedir(Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005). Geliştirilen 
ölçekte yer alan faktörlere ilişkin değişkenler arasında istatistiksel olarak orta düzeyde ve anlamlı 
korelasyonların olması, ölçeğin yakınsak geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir.  
 
Diğer taraftan sosyal girişimcilik yapısına ilişkin temel boyutları belirlemek amacıyla, ankette yer alan 31 
adet değişkene temel bileşenler yöntemi ile varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen 7 
faktör ve bunlara ait 31 adet değişken toplam varyansın %64,59’unu açıklamaktadır. Bu oranın literatürde 
%50’nin altında olmaması istenmektedir(Altunışık vd., 2005).  
 
ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
Araştırma Örnekleminin Özellikleri: Araştırmada yer alan aile işletmelerinin, 59’u imalat 25 tanesi hizmet 
ve 19 tanesi de ticaret işletmesidir. Diğer bir ifadeyle, işletmelerin %58’i imalat %42'si de hizmet-ticaret 
işlemesidir. Bu işletmelerin yaklaşık %63'ü ikinci nesil, %23'ü birinci nesil ve %14'ü de üçüncü nesil 
tarafından yönetilen aile işletmeleridir. Çalışan sayısına göre işletmelerin %70'i küçük,  %21'i orta ölçekli,  
%9’u da büyük ölçekli olarak kabul edilmektedir. İşletmelerin %38’i 5 ile 10 yıldır, %27'si 10 ile 20 yıldır ve 
%35'i de 20 yılı aşkın bir sürede faaliyet göstermektedirler. 
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Tablo 1.1 İşletmeleri Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
   DEĞİŞKENLER  

X 
 
SS 

1 2 3 4 5 
% % % % % 

SS sadece bir hayırseverlik faaliyeti değildir 3,58 1,206 5 19 16 33 27 
SS uzun vadeli hedefleri destekleyen tutarlı bir stratejidir 3,97 ,906 3 3 16 51 27 
SS sadece bir proje olmanın ötesinde sosyal ihtiyaç ve konuları 
saptamayı hedefleyen bir yönetim anlayışıdır. 

4,09 ,822 1 5 9 55 30 

SS sadece bir çeşit harcama gerektiren faaliyetlerden ibaret bir 
faaliyet değildir. 

3,77 1,073 6 7 19 46 22 

SS karlılığı sağlayacak ve koruyacak bir yatırımdır. 3,64 1,115 5 13 19 41 22 
TOPLAM 3,80       
1= Hiç Katılmıyorum, 5=Çok Katılıyorum 
 
Tablo 1.1'de araştırmada yer alan aile işletmelerinin sosyal sorumluluk yaklaşımlarına yönelik ifadelere 
katılma dereceleri yer almaktadır. Bu sonuçlara göre işletmelerin yaklaşık %80'i kurumsal sosyal 
sorumluluğun uzun vadeli hedefleri destekleyen tutarlı bir strateji olduğuna inandıkları görülmektedir. Yine 
işletmelerin %85’i sosyal sorumluğun sadece bir proje olmanın ötesinde sosyal ihtiyaç ve konuları saptamayı 
hedefleyen bir yönetim anlayışı olduğuna inanmaktadırlar.  
 
İşletmelerin Sosyal Girişimcilik Bilinçlerinin Analizi: Tablo 2.1 ’de sosyal girişimcilik boyutları ve sosyal 
sorumluluk anlayışına ait ortalama (Ort.) ve standart sapma (S.Sapma) değerleri, Cronbach’s Alfa güvenilirlik 
katsayıları ve Pearson korelasyon katsayıları (r) verilmiştir. Buna göre dikkat çeken sonuçlar en yüksek 
ortalamaya sahip sosyal girişimcilik boyutunun sosyal sürdürülebilirlik (X=4,24) boyutu olurken en düşük 
ortalamaya sahip boyutunda (X=3,67) "sosyal girişim fırsatlarını görme" boyutu olduğu görülmektedir. Diğer 
bir ifadeyle, örneklemdeki aile işletmelerinin sosyal girişimciliğin sürdürülebilirliği konusunda gösterdikleri 
çabalara denk sosyal girişim fırsatları göremedikleri anlaşılmaktadır. Bunların dışında gerek sosyal 
girişimciliğin diğer boyutları gerekse sosyal sorumluluk anlayışı bakımından işletmelerin sahip oldukları 
seviyeler kabul edilebilir düzeylerdedir. Ayrıca örneklemdeki aile işletmelerinin sosyal girişimcilik 
bilinçlerini ortaya koymak için sosyal girişimcilik yaklaşımlarıyla sosyal girişimcilik boyutlarının her biri 
arasında anlamlı korelasyonlar olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle işletmelerin bütün boyutlarıyla 
sergilemiş oldukları sosyal girişimcilik faaliyetlerinin onların kurumsal olarak sosyal sorumluluk 
yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Tablo2.1: Korelasyon Tablosu 
DEĞİŞKENLER X       SD        Alpha    1          2          3     4          5        6          7           8             9        
1.Misyon ve Vizyon  4,02 ,81 ,79 1  
2. Yenilikçilik 3,99 ,74 ,69 ,568** 1  
3. Sosyal Ağlar 4,07 ,73 ,69 ,560** ,488** 1   
4.S. Değer Yaratma 4,08 ,70 ,80 ,461** ,303** ,578** 1  
5. S. girişim 
Fırsatları 

3,67 ,78 ,83 ,447** ,502** ,375** ,294** 1  

6. Kaynak Yaratma 3,86 ,61 ,69 ,501** ,392** ,553** ,395** ,523** 1  
7.Sürdürülebilirlilik 4,24 ,89 ,76 ,518** ,351** ,599** ,544** ,413** ,580** 1  
8.Sosyal Girişimcilik 3,99 ,92 ,71 ,778** ,712** ,795* ,671** ,702** ,755** ,759** 1  
9.Sosyal Sorumluluk 3,88 ,61 ,87 ,452** ,299** ,491** ,481** ,268** ,498** ,518** ,571** 1 
**p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı 
 
Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve derecesini ortaya koyduktan sonra 
araştırmada temelde elde edilmeye çalışılan sosyal girişimcilik bilincinin varlığını daha net bir şekilde ortaya 
koymak için bu değişkenlere çoklu regresyon analizi modeli uygulanmıştır. Regrasyon analiz modelinde 
işletmelerin sosyal girişimciliğinin üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu ileri sürülen sosyal sorumluluk 
anlayışları “bağımsız değişkenler”; işletmelerin sosyal girişimcilik faaliyetlerinin toplamı da “bağımlı 
değişken” olarak yer almaktadır. Regresyon analizi sonuçları Tablo 2.2’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre 
sosyal sorumluluk yaklaşımı ile sosyal girişimcilik faaliyetleri arasında orta düzeyde anlamlı ilişki 
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vardır(Ayarlanmış R²=0,411, F=15-123, p<0,01). Buna göre tabloda yer değişkenler sosyal girişimciliğin 
toplam varyansının  %41’ini açıklamaktadır. 
 
Tablo 2.2: Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı ile Sosyal Girişimcilik Arasındaki İlişkilere Yönelik Standardize 
Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 
 
 Sosyal Girişimcilik 

           (n=102) 
β ve t Değerleri Sosyal SorumlulukYaklaşını Değişkenleri 

SS Sadece Hayır Severlik Faaliyeti Değildir        ,066      ,745 
SS Uzun Vadeli Hedefleri Destekleyen Stratejidir           ,176*    1,724 
SS Sosyal İhtiyaçları Hedefleyen Yönetim Anlayışıdır           ,464**    4,814 
SS İşletmeler İçin Sadece Bir Maliyet Unsuru Değildir           ,062    ,0705 
SS Uz. Dön. Karlılığı Sağlayacak Bir Yatırımdır           ,183*    2,011 
R² 0,441 
Ayarlanmış R² 0,411 
F- değeri 15,123 
p-Anlamlılık Düzeyi    0,000 
**p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı, *p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı 

Tablodaki değerler incelendiğinde sosyal sorumluluk yaklaşımı değişkenlerinden  "SS Uzun Vadeli  
 
Hedefleri Destekleyen Stratejidir", "SS Sosyal İhtiyaçları Hedefleyen Bir Yönetim Anlayışıdır" ve "SS Uz. 
Dön. Karlılığı Sağlayacak Bir Yatırımdır" değişkenlerinin (β=0,176; β=0,464; β=0,183) işletmelerin sosyal 
girişimcilik çabalarıyla pozitif ve anlamlı ilişkisinin olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, bağımlı 
değişken olan sosyal girişimcilikle bu üç değişken arasında pozitif ve anlamlı ilişki görülürken " SS Sadece 
Hayır Severlik Faaliyeti Değildir" ve " SS İşletmeler İçin Sadece Bir Maliyet Unsuru değildir" 
değişkenleriyle anlamlı ilişki ortaya çıkmamıştır. 
 
Diğer taraftan, araştırmaya katılan aile işletmelerinin sosyal girişimcilikleri ve sosyal sorumluluk yaklaşımları 
bulundukları sektöre, faaliyet yılına ve çalışan sayısı bakımından büyüklüklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadıklarını anlamak için varyans (ANOVA) ve bağımsız t-testi analizleri yapılmıştır. Yapılan 
varyans analizleri sonucunda işletmelerin faaliyet yılları ve büyüklükleri bağlamında gerek sosyal sorumluluk 
anlayışları gerekse sosyal sorumluluk seviyeleri bakımından anlamlı farklılıklar sergilemedikleri ortaya 
çıkmıştır. Bulundukları sektör bakımından işletmeler imalat ve hizmet işletmeleri olarak gruplandırılmış, bu 
grupların gerek sosyal girişimcilik ve boyutları gerekse sosyal sorumluluk anlayışları bakımından farklı olup 
olmadıklarını incelemek için "bağımsız iki grup t-testi" analizi uygulanmıştır. Tablo 2.3'de imalat ve hizmet 
işletmelerinin sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk yaklaşımlarının t-testi sonuçları yer almaktadır. Bu 
sonuçlara genel olarak baktığımızda hizmet işletmelerinin imalat işletmelerine göre bütün değişkenler 
bakımından daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Ortalamalar arasındaki bu farkların 
istatistiki olarak özellikle "sosyal içerikli misyon ve vizyon oluşturma", "topluma sosyal içerikli değer 
yaratma" ve "sürdürülebilir" sosyal girişimcilik çabaları sergileme bakımından olduğu görülmektedir. Bu 
değişkenlerle ilgili ortaya çıkan t-değerlerinin anlamlılık ( p-değerlerinin ) derecelerinin %5 den küçük olması 
bunu göstermektedir. 
 
Tablo 2.3 İmalat ve Hizmet İşletmelerinin Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Yaklaşımlarının t-Testi 
Sonuçları 
 İmalat İşletmeleri Hizmet-Ticaret İşletmeleri t-TESTİ SONUÇLARI 
 Ort.     Ort.     t-Değ.      p-Değ. 
1. Sosyal İçerikli Misyon ve Vizyon  3,91 4,18 2,152         0,05 
2. Sosyal İçerikli Yenilikçilik 3,95 4,04 0,857         0,40 
3. Sosyal Ağlar 4,00 4,18 1,512         0,12 
4.Sosyal Değer Yaratma 3,98 4,22 2,212         0,03 
5. Sosyal Girişim Fırsatları 3,61 3,76 1,104         0,27 
6. Kaynak Yaratma 3,82 3,93 0,964        0,34 
7.Sürdürülebilirlilik 4,12 4,41 2,763        0,00 
8.Sosyal Girişimcilik 3,91 4,10 2,252        0,03 
9.Sosyal Sorumluluk 3,74 3,86 0,994        0,32 
p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu araştırmanın aile işletmelerinde yapılmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, çalışmanın Afyonkarahisar 
ilinde yapılmış olması ve burada faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık %99'unun KOBİ niteliğinde aile 
işletmeleri oluşudur. İkincisi, gerek kurumsal sosyal sorumluluk gerekse sosyal girişimcilik faaliyetleri 
denince akla kurumsallaşmasını tamamlamış, sosyal alanlarda bilinirliği sağlanmış, aile işletmesi olmayan 
işletmeler gelmektedir. Oysa hayatta kalmaları için yerelden küresel pazarlara çıkmak zorunda olan aile 
işletmelerinin bu konularda ne düşündükleri ve neleri yapabileceklerinin bilinmesi de çalışmanın bu 
işletmelere dönük yapılmasının diğer bir neden olarak değerlendirilebilir. 
 
Günümüzde özellikle kar amaçlı örgütlerin sergiledikleri sosyal girişimciliğin odak noktasında toplumun 
sosyal ihtiyaçlarını giderme ve sorunlarına çözüm bulmanın yanı sıra kar elde etme çabası da yer almaktadır. 
Bu kar amaçlı örgütlerin sürdürülebilir sosyal girişimcilik için kar etmeleri artık stratejik bir araç olmaya 
başlamıştır. Bu işletmelerin yapacağı yeniliklerin, kar getirmesinin yanında sosyal değerde yaratması 
gerekmektedir. Artık sosyal olarak topluma katma değer yönü olmayan yeniliklerin işletmelere sürdürülebilir 
rekabet avantajı kazandıramayacağı gerçeği kabul görmeye başlamıştır. Bu bağlamda sosyal girişimcilik, 
sektör ve örgütsel yapı sınırını aşarak bütün sektörlerde sektörler arası işbirlikçi ilişkilerde ortaya çıkarak bu 
katkıları yapmaya başlamıştır. 
 
Sosyal girişimcilikle ilgili bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra araştırmada elde edilen sonuçları şu şekilde 
sıralamak mümkündür. Araştırmaya katılan aile işletmelerinin sosyal girişimciliğin her bir boyutunda yer alan 
değişkenlere ve sosyal sorumluluk anlayışlarına ilişkin olarak: 1. İşletmelerin "sosyal içerikli misyon ve 
vizyona sahip olma" boyutunu oluşturan değişkenlere katılma derecelerinin oldukça yüksek olması onların 
sosyal girişimcilik vizyon ve misyonuna sahip oldukları anlamı taşımaktadır. 2. İşletmelerin sosyal 
girişimciliğin bir boyutu olan "sosyal içerikli yenilikler oluşturma" boyutu değişkenlerine katılma dereceleri 
de onların en azından topluma katkısı olan sosyal içerikli yenilikler yapma çabası içerisinde olabilecekleri 
sonucunu vermektedir. 3. Sosyal girişimciliğin boyutlarından "sosyal ağları kullanma" boyutu değişkenlerine 
katılma dereceleri işletmelerin sosyal girişimcilik için hayati önemde olan sosyal ağların kullanılması 
gereğine inandıklarını göstermektedir. 4. Sosyal değer yaratmada hayati öneme sahip olan başkalarının iyiliği 
için çalışmayı öncelikle tercih etme anlayışına katılma derecesinin diğerlerine göre düşük çıkmış olması, 
başkaları için var olmayı kendi varlık nedenleri olarak görmemelerine bağlanabilir. Bu durum, üzerinde 
düşünülmesi gerekli olan aile işletmelerine özgü anlamlı bir sonuçtur. 5. İşletme sahiplerinin "sosyal girişim 
fırsatlarını görme" boyutunda yer alan ifadelere katılma derecelerinin bazılarında düşük çıkması önemli bir 
sonuçtur. Bu durum genel olarak, kar amaçlı girişim fırsatlarını görme başarısızlığı ile aslında örtüşmektedir. 
Yani genel olarak pek çok girişimci fırsatları görme ve değerleme becerisi bakımından çok başarılı 
sayılmamaktadır. Bu durum sosyal girişim fırsatlarını görmeyede yansımaktadır. 6. "Sosyal girişimler için 
kaynak yaratma"  boyutunda yer alan kaynak yaratma yollarına ilişkin ifadelere işletmelerin katılma 
derecelerinin yüksek olduğu görülmektedir. 7. Diğer bir sonuç olarak da “sosyal girişimciliğin 
sürdürülebilirliği” konusunda işletmelerin yüksek bir arzu ve çaba içerisinde oldukları görülmektedirler. 8. 
İşletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımı bakımından oldukça ileri düzeyde olduklarını söylemek 
mümkündür. Geleneksel yönetim anlayışlarında sosyal sorumluluk çabalarının işletmeler için sadece bir 
hayırseverlik faaliyeti olduğuna ve işletmeler için maliyet unsuru olan bir faaliyet olduğuna inanılırdı. Bu 
çalışmada, bununla ilgili sonuçlara baktığımızda artık sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere sadece 
maliyet getirici hayırseverlik faaliyetleri olmadığı bunların ötesinde işletmeler için stratejik önemde hatta 
rekabet avantajı kazandıracak faaliyetler oldukları anlaşılmaktadır. 
 
Araştırmada sosyal girişimcilik boyutları bakımından dikkat çeken sonuçlar en yüksek ortalamaya sahip 
sosyal girişimcilik boyutu "sosyal sürdürülebilirlik" boyutu olurken, en düşük ortalamaya sahip boyutun da 
"sosyal girişim fırsatlarını görme" olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, örneklemdeki aile işletmelerinin 
sosyal girişimciliğin sürdürülebilirliği konusunda gösterdikleri çabalara denk sosyal girişim fırsatları 
göremedikleri anlaşılmaktadır. Bunların dışında, gerek sosyal girişimciliğin diğer boyutları gerekse sosyal 
sorumluluk yaklaşımı bakımından işletmelerin sahip oldukları seviyeler kabul edilebilir düzeylerdedir. Ayrıca 
aile işletmelerinin sosyal girişimcilik bilinçlerini ortaya koymak için, sosyal girişimcilik yaklaşımlarıyla 
sosyal girişimcilik boyutlarının her biri arasında anlamlı korelasyonların olması ve regresyon analizi 
sonucunda sosyal sorumluluk anlayışı değişkenlerinden  "SS Uzun Vadeli Hedefleri Destekleyen Stratejidir", 
"SS Sosyal İhtiyaçları Hedefleyen Bir Yönetim Anlayışıdır" ve "SS Uz. Dön. Karlılığı Sağlayacak Bir 
Yatırımdır" değişkenlerinin işletmelerin sosyal girişimcilikçabalarıyla pozitif ve anlamlı ilişkisinin ortaya 
çıkması, araştırmadaki aile işletmelerinin bütün boyutlarıyla sergilemiş oldukları sosyal girişimcilik 
faaliyetlerinin onların kurumsal olarak sosyal sorumluluk anlayışlarının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.   
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Son olarak, imalat ve hizmet işletmelerinin sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk anlayışlarının t-testi 
sonuçlarına genel olarak baktığımızda hizmet işletmelerinin imalat işletmelerine göre bütün değişkenler 
bakımından daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Bunun en pratik anlamı şudur: hizmet 
işletmeleri, imalat işletmelerine göre daha fazla sosyal sorumluluk anlayışına ve daha yüksek sosyal 
girişimcilik algısına sahiptir. Hizmet işletmelerinin, imalat işletmelerine göre toplumla daha fazla iletişim ve 
etkileşim içinde olması ve hizmeti üretirken ve sunarken toplumla iç içe olması onların sosyal sorumluluk ve 
sosyal girişimcilik uygulamalarını daha fazla önemsedikleri sonucunu doğurmaktadır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan’da bulunan Türk işletmelerinin yönetim ve organizasyon sorunlarının neler 
olduğunu tespit etmektir. Bunun için, Kırgızistan’da bulunan Türk işletmeleri belirlenmiş ve kendilerine 
anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırmada, yöntem olarak tanımlayıcı model tercih edilmiştir.  
 
Araştırmaya katılan Türk işletmelerinin büyük çoğunluğu KOBİ işletmesidir. Yöneticilerin yarıdan fazlası 
üniversite mezunudur ve onların büyük çoğunluğunun yaşı otuzdan fazladır. Türk işletmelerinin 
Kırgızistan’daki siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunları bulunmaktadır. Bunları sorunları çözmek için 
profesyonel Kırgız yöneticilere ihtiyaç vardır. Ayrıca nitelikli, işi bilen eleman sıkıntısı bulunmaktadır.  
 
İşletme sahipleri, çalışanlar ve müşteriler ile ilgili güven sorunu yaşamaktadırlar. Türk işletmeleri, mevcut 
piyasa koşullarında, nispeten başarı sağlasa da gelecekte yönetim ve organizasyon açısından bazı sıkıntılar 
yaşayabilir. Bu nedenle, Türk sermayeli işletmeler daha profesyonel çalışmalı ve eğitime büyük önem 
vermelidirler. Ayrıca yerli çalışanlara kömür yardımı, eğitim, sağlık ve konut edindirme gibi değişik 
yardımların yapılması faydalı olabilir. Diğer taraftan Kırgız hükümet yöneticileri, ekonomisinin daha da 
liberalleşmesi ve Kırgızistan’da yerli üretimin artması için bir takım teşvikler vermelidir. 
 
Anahtar Kelimeler:M10, M16, L22, O19, 

 
ASSESSMENT OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION PROBLEMS OF TURKISH FIRMS IN 
KYRGYZSTAN  

 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study,. Turkish businesses problems of management and organization are to determine 
what happened in Kyrgyzstan. For this, the Turkish business in Kyrgyzstan identified and their data were 
obtained by applying a questionnaire. In this study, the method was preferred as a descriptive model. 
 
The majority of surveyed Turkish business is SME firms. More than half of managers are university 
graduates and the majority of them are more than thirty years. Turkish businesses have problems caused by 
political instability in Kyrgyzstan. To solve these problems, the Kyrgyz professional managers are required. 
In addition, there is a shortage of qualified and talented personnel. 
 
Business owners are experiencing problems with confidence towards employees and customers. Turkish 
enterprises in current market conditions, relatively success are bringing some have difficulty in terms of the 
future management and organization. Therefore, the Turkish-owned enterprises should work more 
professional and should give great importance to education. In addition, the staff can be help by 
entrepreneur’s social assistance, like; coal aid, education, health and housing assistance may be useful. On the 
other hand, the Kyrgyz government administrator should endeavor to liberalization of the economy and they 
should be given various incentives to increase domestic production. 
 
Keywords:M10,  M16, L22, O19, 
 

1. GİRİŞ 
 
Dünya üzerindeki bütün ülkeler ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda ilerleme kaydetmek ve toplum 
refahının artması için uğraşırlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınması oldukça önem taşımaktadır. 
Ekonomisi zayıf olan Kırgızistan, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 
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Kırgızistan devletinde merkezi planlama çalışma yöntemine alışmış olan insanlar, hemen piyasa ekonomisine 
geçiş sürecini kavramaya çalışsalar da başta yabancı yatırımlar önem göstermiştir. Gelişmekte olan ve geri 
kalmış ülkelerin büyük yatırım yapma imkânları sınırlı olduğu için yabancı yatırımlar, o ülkelerin 
ekonomileri açısından çok önemli olup ekonomik gelişmeye ciddi katkı sağlamaktadırlar. Yabancı sermayeli 
şirketler Kırgızistan’da yatırım yaparak ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedirler.  
 
Kırgızistan Devletinin ekonomisi çok uzun bir tarihi geçmişi olmamasına rağmen Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan bağımsız devletler içinde birçok dikkat çekici durumlar yaşayan bir devlet 
ekonomisine sahip ülke denilebilir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra merkezi ve kapalı bir ekonomik 
sistemden yeni çıkan Kırgızistan Devletinde, planlı sistemin yapısından kaynaklanan sorunlar nedeniyle, 
hemen mükemmel işleyen bir ekonominin hızlı kurularak çok başarılı bir şekilde çalışması da beklenemezdi. 
Kırgızistan Devleti Sovyetler Birliği zamanında sanayi ve tarıma dayalı olarak ekonomiye sahip ülke olarak 
bilinmesine rağmen bağımsızlıktan sonra tek tarıma dayalı ekonomiye sahip ülke olarak ortaya çıkmıştır. 
Bunun sebebi Kırgızistan devletinde bulunan yük araba parçaları elektronik ürün parçaları ve silah üretimi 
gibi birçok sektör tamamen durdu denecek kadar küçülmüştür (Nurtazin, 2004). 
 
Kırgızistan bağımsız bir ülke olduğu ilk zamanlarda, Sovyetler Birliğinin oluşturduğu avantajlardan bir anda 
mahrum kalması, ekonomik olarak zaten zayıf olan Kırgızistan Devletini daha da fakirleştirmiştir. Özellikle 
istihdam daralması oldukça etkili olmuştur. Fakat zamanla serbest ticaret döneminin başlamasıyla bireyler 
ekonomiye aktif olarak katılmaya başlamıştır. Değişik alanda birçok şirket kurulmuş  ve bavul ticareti 
hızlanmıştır. (Şaban,2006). 
 
Kırgızistan’da iş yapan yabancı sermayeli yatırımcılar arasında Türk şirketleri önde gelmektedir. Değişik 
sektörlerde faaliyette bulunan irili ufaklı Türk işletmeleri istihdama, ekonomiye katkı sağlamakta ve üretim, 
hizmet, inşaat ve ticaret sektörlerinde faaliyette bulun masktadırlar.  Bu çalışmada Kırgızistan’da faaliyette 
bulunan Türk işletmelerinin ne gibi yönetim ve organizasyon sorunlarının olduğu tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bazı çözüm yolları önerilmektedir. 
 

2. KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 
 
Kırgızistan Orta Asya’da Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyetleri ile sınırları 
bulunan, topraklarının %65’ini dağlar kaplayan ve bu sebepten dolayı Orta Asya’nın İsviçre’si olarak 
adlandırılan egemen bir devlettir. 19’cu asırda göçebelik hayattan Sovyetler Birliğine girdikten sonra yerleşik 
hayata geçişmiş ve az olan tarım sektörü hızlı bir şekilde gelişmiş ve de daha sonraları sanayileşme süreci de 
başlamıştır. Kırgızistan Devletinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını genel olarak üç sektöre bölünebilir:Bunlar 
birinci tarım sektörü % 30-35 civarında, ikinci olarak sanayi sektörü % 20 civarında ve üçüncü olarak hizmet 
sektörü  % 45-50 civarında gözükmektedir. Kırgızistan Devleti su kaynaklarınca zengindir. Örneğin 
Toktogul, Kupçay, Taş-Kumir, Şamaldı-Sai ve Uç-Kurgan göllerinin yanında birçok nehir bulunmakta ve 
bunlar barajlar için  büyük potansiyele sahiptir.Bunların akıllıca kullanılmaları günümüzde bu ülkenin en 
önemli konulardan biridir (Abdurasulov, 1994:3) Günümüzde Kırgızistan’ın su kaynaklarıyla ilgilenen çok 
taraflar vardır. Kırgızistan kendisi söz konusu kaynakları kullanamadığından diğer devletlerin sundukları 
hizmetleri kabul etmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin, Rusya Kırgızistan’ın su kaynaklarıyla ilgili 
ekonomisine bir kaç milyar dolar yatırmaya hazır olduğunu beyan etmiştir.  
 
Kırgızistan’ın yakıt ve enerji kaynakları da çeşitli (kömür, hidroelektrik, petrol, gaz, uranyum vb.) olmasına 
rağmen hidroelektrik %8 civarında, diğer yakıt ve enerji kaynakları da %1’den biraz fazlası 
kullanılabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı yakıt olarak enerji kaynaklarını yurt dışından ithal etmek zorunda 
kalmaktadır.Kırgızistan devletinde mineral ve hammadde kaynakları çeşitli ve yeterli derecede 
bulunmaktadır. Bunlara antimon, cıva, altın, gümüş, kalay, bizmut, tungsten, bakır, demir, alüminyum vb. 
gösterebilir. Fakat bu mineral ve hammadde kaynaklarının işlenmesi çok düşük bir oranda gerçekleşmektedir. 
Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi ülkede var olan kaynaklar %1 civarında kullanılmakta, %40 civarında 
ithal edilmektedir (Kırgızistan Ekonomisi Raporu, 2001). Bu durum ise ekonominin gelişmesini 
yavaşlatmaktadır.  
 
Kırgızistan Devleti ekonomisinin % 30-35’lik payına sahip olan tarım ekonomisinden bahsedilecek olunursa 
tütün, pamuk, patates,  üzüm, elma, kayısı vb. sebzeler ve meyveler üretilmektedir. Başta tütün ve pamuk 
olmak üzere, çoğu sebze ve meyveler daha çok BDT ülkelerine ihraç edilebilmektedir. Hayvancılığın da 
önemli boyutlarda olduğu ülkede, saman üretiminin de fazla miktarda olduğu söylenebilir. Ayrıca buğday, 
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arpa, mısır gibi tahıl ürünleri de bol miktarda ekilmektedir. Ülkedeki işgücünün yarısıtarım sektöründe 
çalışmaktadır (KCTarım Ekonomisi, 2012). 
 
Kırgızistan’ın geniş ve verimli otlaklarında koyun, keçi ve sığır yetiştirilmektedir. Bazı bölgelerde “yak” adı 
verilen Tibet öküzlerini yetiştirenler de bulunmaktadır. Bunlarla birlikte at sürüleri ve kümes hayvanları da 
yetiştirilmektedir. 
 

Tablo 1: Tarım Sektörünün Brüt Hasılası 
Yıllar  (cari fiyatlarla, milyon som) 

2007 89886,1 

2008 112099,6 

2009 111283,9 

2010 115068,3 

2011 147347,6 
Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti, Tarım Ekonomisi, Milli İstatistik Komitesi, 2012. 

 
Genç bir ülke olan Kırgızistan ülkesindeki tarım sektöründen elde edilen hasılat, yıllar itibariyle gittikçe artış 
göstermiş ve 2007’den 2011 yılının sonuna değin iki kat atmıştır. Tarım sektöründe faaliyette bulunan tarım 
şirketleriyeterli sayıda değildir. Daha ziyade hane halkı tarımı sözkonusudur. 
 
Kırgızistan hükümeti, Orta Asya devletleri arasında piyasa ekonomisine geçiş açısından en liberal ekonomik 
reformları uygulayan hükümet olmuştur. Bu reformların birçok olumsuz koşul altında yapılmasına rağmen, 
Kırgızistan hükümeti ekonomide istikrarın sağlamasında önemli başarılar elde etmiştir. Konvertibilite ve faiz 
oranlarında liberalizasyon sağlanmış, özelleştirmeye ağırlık verilmiş ve özel sektörün ekonomiye katılımı 
güçlendirilmiştir. Kırgızistan’da küçük ölçekli işletmelerin gerçekleştirdiği ticaret başta olmak üzere hizmet 
sektörü ekonomide en büyük paya sahiptir. Bunun yanında tarım sektörü de ekonomideki ağırlığını 
sürdürmektedir. Ülkede altın üretimi de önemli yer tutmakta olup Kumtor altın madeni bu sektörden elde 
edilen gelirlerin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Değişkenlik gösterebilen altın fiyatları, üretim seviyesi ve 
iklim koşullarından ekonomi önemli ölçüde etkilenebilmektedir. Bişkek Ticaret Müşavirliği ülke raporunun, 
Kırgızistan Milli İstatistik Kurumu verilerine dayandırarak sunduğu rakamlara göre 2009 yılı içerisinde 
Kırgızistan GSYH’nın % 22’sini tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık; % 16’ini ticaret, otomobil ve özel 
kullanım eşyaları tamiri; % 12’sini ise imalat sanayi oluşturmaktadır.Bu verilerin yanısıra, Kırgızistan 
Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2011 yılında Kırgızistan GSYH’nin%43.3’ü hizmet sektörü olup hizmet 
sektörünün reel büyüme oranı ise %4.8’dir.GSYH’nin %19.7’sini tarım, %20.6’sını sanayi, %4.9’unu inşaat 
sektörleri oluşturmaktadır (DEİK, 2012:7-9) 
 
Ekonomik gelişmeleri en iyi yansıtan göstergelerin başında GSMH yer almaktadır. GSMH’nın ana 
bileşenleri, o ülkedeki gelişmenin özelliklerini yansıtmakta ve tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin GSMH 
içindeki payları ülkelerin kalkınmışlık düzeyini belirlemeleri açısından önem arz etmektedir. Geçişin ilk 10 
yılı dikkate alındığında, başlangıçta ortalama % 40 ila 60 arasında üretimde kayıplar söz konusu olmuştur. 
Kırgız ekonomisi, özellikle 1991-95 yılları arasında yaşanan ekonomik bunalımı atlatmış; 1995-2000 yılları 
arasında ise, 1999 hariç, GSYİH’da ortalama % 5 artış gözlenmiş ve bağımsızlıktan 2005 yılına kadar 
ekonominin ortalama % 4.5 büyüdüğü görülmüştür (Bağımsızlıktan 20 yıl sonra Sayılar ve veriler, 2011,  
Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi, www.stat.kg) 
 
Kırgızistan devletinin bağımsızlığını ilan ettiği tarihten kültürel, toplumsal ve ekonomik açıdan destekleyen 
ve bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk elçilik açan Türkiye devleti olarak bilinmektedir. Türkiye devleti etkin 
diplomatik ilişkiler sağlayan ülkelerin içinde de en yakın duran,  Kırgızistan devleti ile toplumsal, kültürel, 
eğitim, ticaret, ekonomik ve mali işbirliği, ulaştırma, iletişim, askeri ve diğer alanlarda yüz altmıştan aşkın 
anlaşma ve işbirliği belgesi imzalayan ülke olarak ta gözükmektedir. İlk anlaşma iki ülke arasında 1997 
yılında imzalanan “Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” olduğu bilinmektedir(ORSAM, 2013). 
 
Yıllara göre iktisadi büyüme hızındaki ani artmalar ve düşmeler, gelişmenin bütün ülkeyi kapsayan istikrarlı, 
dengeli ve devamlı bir gelişme olmadığına işaret etmektedir. 
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Tablo 2: Kırgızistan’da Temel Makroekonomik Göstergeler 
 

Başlıca Ekonomik Göstergeler (2011) 
GSYH (milyar $) 5.919,1 
GSYH artış oranı(%) 5,7 
Kişi başına GSYH ($) 1127,0 
Enflasyon oranı (%) 16,6 

GSYH'nın Yapısı 
Mal (%)  

Hizmet (%)  
Net vergiler (%) 

 
43,7 
46,1 
10,2 

Kaynak: DEİK, Kırgızistan Ülke Bülteni, 2012, Ankara, s. 8. 
 
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, 2011 yılı itibariyle Kırgızistan’ın GSYH yaklaşık 6 milyar dolara 
yakındır. Kişibaşına milli geliri ise 1.127 dolardır. Kayıtdışı ekonominin oldukça yüksek olduğu bir piyasa 
söz konusudur. Aynı yıl enflasyon oranı ise %16,6 olarak gerçekleşmiştir (DEİK, 2012:8). 
 

3. KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN TÜRK İŞLETMELERİ 
 
Kırgızistan devletinde Türk sermayeli işletmelerin bütün sektörlerde faaliyet gösterdikleri söylenebilir. 1992 
yılında yapılan anlaşma gereği Türk Eximbank tarafından Kırgızistan Cumhuriyeti Merkez Bankasına 75 
milyon tutarında mal ve proje kredisi açılmış ve 48,13 milyon dolar tutarında kredi kullanılmıştır. Bu 
sağlanan mal ve proje kredi aracılığıyla zirai ilaç, mobilya fabrikası makineleri, radyo – televizyon ve ekmek 
fırını makineleri getirilerek üretime başlatılmış, telekomünikasyon sistemleri ve otobüs ihracatı ile otel inşaatı 
projeleri finanse edilmiştir (T.C. Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Raporu, 2008) 
 
Kırgızistan’da yaklaşık 209 milyon dolarlık doğrudan yatırımımız bulunmakta olup, 1995yılından bu yana, 
Kırgızistan’da halen aktif olarak faaliyet gösteren 300 Türk firmasının toplam 400 milyon doları aşan yatırımı 
mevcuttur. Kırgızistan’daki Türk yatırımları,bisküvi, şekerleme, çikolata gibi çeşitli gıda ürünleri ile birlikte 
mobilya, temizlikmaddeleri, bankacılık, çay paketleme, plastik, eğitim ve inşaat malzemeleri 
üretimi,marketçilik, tekstil üretimi, turizm acenteliği, eğitim işletmeciliği gibi çok çeşitli alanlardayer 
almaktadır (DEİK, 2012: 18).Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi verilerine göre 2011 ve 2012 
yıllarında Türk sermayeli işletme sayıları aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo 3: Kırgızistan’daki Türk Sermayeli İşletme Sayıları 
 

Yıllar 2011 2012 

Adet 311 341 

Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi, www.stat.kg, 12.03.2014. 
 
Türk sermayeli işletmelerden değişiksektörlere örnek olarak birkaç tanesine değinilmektedir: Tarım ilaçları 
ve gübreleri, vitamin ve mineralleri imalatı yapan Fabek Group LTD şirketi, bakliyat ürünleri ile ilgili Arbel 
LTD şirketi, et ve tavuk ürünleri üreten Special, Aktan tavukçuluk ve Yaşar Un v.b. tarım sektörü ile ilgili 
şirketler bulunmaktadır. 
 
PVC üretimi ve pazarlaması yapan Doğal uysal şirketi, temizlik ürünleri üretimi ve pazarlaması yapan Demar  
Ltd. şirketi, tuğla, kiremit üretimi ve pazarlaması yapan Clay King şirketi, temizlik ürünleri ve kırtasiye 
üretimi yapan Mirzal Trade şirketi, pet üretimi yapan Plaskap Bişkek şirketi ve satış ekipmanları üretimi ve 
pazarlamasını yapan Zebercet şirketi vb. sanayi sektöründe şirketler bulunmaktadır (w.kitiad.org).  
 
Danışmanlık hizmetleri yapan ISR Consultıng şirketi, Nisanur, Nuri usta, Huzur, Has Şirin ve Halil İbrahim 
sofrası vb. restoran kafe işletmecilği, lojistik hizmetleri yapan Tuna Lojistik şirketi, sigortacılık yapan ATN 
Policy Sigortalama Şirketi, tıbbi hizmetler yapan Medikana tıp merkezi, turizm ve seyahat acentesi olan 
Target turizm, eğitim hizmetleri veren Sebat eğitim kurumları ve banka hizmetlerini gerçekleştiren Demir 
International Bank vb. hizmet sektöründe faaliyet gösteren Türk sermayeli şirketlerdir. Demir International 
Bank aktif büyüklük bakımından Kırgızistan’da dördüncü sırada bulunmaktadır(Muslu, 2011:5). 
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2013 yılı ilk sekiz aylık verilerine göre Türkiye’nin Kırgızistan’a ihracatı % 44,5, iki ülke dış ticaret hacmi 
%31,7 oranında artmış olup, Türkiye’nin Kırgızistan’dan ithalatı %32,5 oranında azalmıştır. Aynı dönemde, 
Türkiye’nin Kırgızistan ile ticarette verdiği dış ticaret fazlası ise %63,8 oranında artmıştır.(Bişkek Ticaret 
Müşavirliği Raporu, Ekim 2013, s. 4) 
 

Tablo 4. Türkiye-Kırgızistan Genel Dış Ticareti 
YILLAR İHRACA

T 
(FOB) 

DEĞİŞİM 
(%) 

İTHALAT 
(CIF) 

DEĞİŞİM 
(%) 

HACİM 
 

DENGE 
 

2002 24.005 38,4 17.623 179,4 41.628 6.382 

2003 40.862 70,2 10.906 -38,1 51.768 29.956 

2004 74.702 82,8 13.384 22,7 88.086 61.318 

2005 89.530 19,8 14.113 5,4 103.643 75.417 

2006 132.172 47,6 27.455 94,5 159.627 104.717 

2007 181.311 37,2 45.020 64,0 226.331 136.290 

2008 191.351 5,5 47.974 6,6 239.325 143.376 

2009 140.002 -26,8 31.446 -34,5 171.448 108.556 

2010 129.202 -7,7 30.900 -1,7 160.102 98.302 

2011 180.241 39,5 52.123 68,7 232.364 128.118 

2012 257.477 42,9 45.226 -13,2 302.704 212.251 

2012/1-8 165.738 45,6 33.177 0,3 198.915 132.561 

2013/1-8 239.537 44,5 22.408 -32,5 261.945 217.129 

Kaynak: Bişkek Ticaret Müşavirliği Raporu, Ekim 2013, s. 4 
 

Türkiye’nin önemli eğitim yatırımlarından birisi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitedir. 1995 yılında iki 
ülke arasında İzmir’de yapılan bir anlaşmayla kurulmuş ve 1997 yılından beri fiilen eğitim hizmeti vermeye 
devam etmektedir. Türkiye’nin yaptığı yatırım tutarı 200 milyon doları geçmiş olup yaklaşık 5000 öğrenci 
eğitim almaktadır.Ayrıca eğitim sektöründe faaliyette bulunan Sebat Eğitim Kurumlarına bağlı Kırgızistan’da 
17 özel okul ve bir üniversite bulunmaktadır.  
 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
Araştırmanın amacı Kırgızistan’da faaliyette bulunan Türk işletmelerinin yönetim ve organizasyon 
sorunlarını tespit etmeye çalışmak ve elde edilen bulgulara dayalı olarak bazı çözüm önerileri getirmektir. 
 
Araştırmanın evreni Kırgızistan’da bulunan bütün Türk şirketleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada zaman, 
ulaşılabilirlik ve ekonomiklik kriterleri açısından Bişkek’te faaliyette bulunan işletmeler örnekleme 
alınmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket çalışmasında, birinci 
bölümü oluşturan demografik soruların yanısıra ikinci bölümde; planlama, karar alma, organizasyon, 
insankaynakları, uyumlaştırma ve denetim ile eğitime ilişkin beşli Likert ölçek kullanılarak bilgi toplama 
yoluna gidilmiştir (Serinkan, Cabar, 2008: 8; Gümüştekin, 2005: 76).Araştırma sonucunda 90 adet geçerli 
ankete ulaşılmıştır. 
 
Bulgular yüzdelik olarak gösterilmekte ve (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım,   
(4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle katılıyorum şeklinde değerlendirilmektedir. Anketin güvenilirlik çalışması 
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yapılmış olup, Cronbach Alpha değeri (güvenilirlik katsayısı) hesaplanmış ve  Cronbach Alpha katsayısı 0,90 
olarak bulunmuştur. Görüldüğü gibi Alpha değeri 1’e yakın, oldukça yüksek ve kabul edilebilir düzeydedir 
(Hair vd., 1998). 
 

4.1. Araştırma İle İlgili Demografik Bulgular 
 
Araştırmaya katılan Kırgızistan’da bulunan 90 Türk işletmesine ilişkin bilgiler Tablo 4’te görülmektedir.  
 
Tablo 5: İşletmelerdekiPersonel Sayısı 
Personel sayısı Sayı  Yüzde 
10 kişiden az 13 14,4 
10-49 arası 37 41,1 
50-100 arası 32 35,6 
101-250 arası 5 5,6 
250’den fazla 3 3,3 
 
Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin %14,4’i 10 kişiden az, %41,1’i 10-49 arası , 
%35,6’ı 50-100 arası, %5,6’ı  101-250 arası ve % 3,3 ise 250’den fazla iş gören istihdam etmektedir. 
Kırgızistan’da bulunan Türkişletmelerin büyük çoğunluğu (%82)KOBİ sınıfına girmektedir. Bilindiği üzere 
KOBİ sınıflamasında 10-49 arası çalışan sayısına sahip olan işletmelere Küçük İşletme; 50-249 arası çalışanı 
bulunan işletmelere de orta boy işletme denilmektedir.Araştırmaya katılan yöneticilerin demografik 
özelliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
 
Tablo 6: Demografik Özellikler 

Cinsiyet dağılımı Sayı  Yüzde % 
Bay 81 90 
Bayan  9 10 
Yaş dağılımı    
20’den az 2 2,2 
21-30 6 6,7 
31-40 53 58,9 
41-50 26 28,9 
51 üzeri 3 3,3 

Eğitim durumu   
İlkokul 7 7,8 
Ortaokul 5 5,6 
Lise 22 24,4 
Lisans 46 51,1 
Yüksek Lisans-Doktora 10 11,1 
Medeni durum   
Evli 77 85,6 
Bekâr 12 13,3 
Ayrılmış 1 1,1 
Pozisyon   
Kurucu 21 23,3 
Müdür 29 32,2 
MüdürYrd. 17 18,9 
Diğer 23 25,6 
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Meslek deneyim   
5 yıl ve altı 12 13,3 
6-10 yıl 25 27,8 
11-15 yıl 32 35,6 
16 yıl üstü 21 23,3 
Yönetim deneyim süresi   
5 yıl ve altı 17 18,9 
6-10 yıl 29 32,2 
11-15 yıl 31 34,4 
16 yıl ve üstü 13 14,4 
İş deneyimi   
Aileden 14 15,6 
Başkasektör 21 23,3 
Ortaktan 9 10,0 
Başkasınınyanında 38 42,2 
Deneyim yok 3 3,3 
Diğer 5 5,6 
 
Tablo 6’da araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, işletmedeki pozisyon, 
meslek deneyimi, yöneticilik deneyim süresi ve iş deneyimleri ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilere göre 
Kırgızistan’da bulunan Türk işletmelerinin  yöneticilerin %90’nının bay ve %10’unun bayan  olduğu 
saptanmıştır.  
 
Yöneticilerin ağırlıklı olarak 31-40 arası yaş grubunda olduğu söylenebilir. Yöneticilerin eğitim durumu 
dikkate alındığında %7,8’i ilköğretim, %5,6 orta okul,  % 24,4’ünün lise, %51,1’inin lisans, %11,1’inin 
lisansüstü veya doktora oranı ile yöneticilerin genelde lisans düzeyinde eğitim almış oldukları,  diğer bir 
deyişle üniversite seviyesinde eğitime sahip oldukları görülmektedir. Ankete katılanların %85,6’sı evli, % 
13,3’ü bekâr ve % 1,1 ayrılmış oldukları belirlenmiştir. Araştırmada ankete katılan yöneticilerin işletmedeki 
pozisyonu dikkate alındığında % 23,3’ünün işletme kurucusu, % 32,2’inin müdür, %18,9’unun müdür 
yardımcısı, %25,6’sının diğer yönetici pozisyonunda yer aldığı görülmektedir. Bu verilere göre yönetim 
kademesinde yer alanların büyük çoğunluğununüst düzey yönetici oldukları gözükmektedir.  
 
Meslek deneyimi ile ilgili bilgilere göre en fazla %35,6 on bir yıl ve on beş yıl arası deneyime sahip iken 
yöneticilik deneyim süresi olarak büyük çoğunluğu (%80 den fazlası) altı yıldan daha fazla yöneticilik 
deneyimine sahiptirler.   Araştırmaya katılan  yöneticilerin iş deneyimi kazanma % 15,6’sı aileden, %23,3’ü 
başka sektörden, %10’u ortaklardan, %42,2’si başkasının yanında,  %5,6’sı diğer biçimlerle yöneticilik 
deneyimine sahip olduklarını ve yöneticilik deneyimine sahip olmayanların % 3,3 oranında olduğu 
görülmektedir. Ayrıca cevaplayıcılar en çok olarak yöneticiliği başkasının yanında öğrenmişlerdir. 
 

4.2. Kırgızistan’daki Türk İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına İlişkin Bulgular 
 
Araştırmaya katılan yöneticilerin yönetim ve organizasyon konularına ait yedi gruptaki cevapları aşağıda 
yüzdelik olarak gösterilmektedir. (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım,   (4) 
Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum 
 
İşletmelerin amaçlarının ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerinin belirlenmesinde 
planlamanın önemi büyüktür.  Örgütsel amaçlar saptandıktan sonra yapılacak şey, bu amaçların nasıl 
başarılacağını belirleyen planların geliştirilmesidir. Kırgızistan’da bulunan Türk şirketlerinin yöneticileri de 
planlamaya önem verdikleri analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır. 
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Tablo 7:Planlamaya İlişkin Sorunlar 
 

Planlama İfadeleri (1) (2) (3) (4) (5) 
İşletme işlevlerinin tümüne yönelik planlama 2,2 2,2 4,4 61,1 30,0 
İşletmede finansal planlama  2,2 4,4 20,0 51,1 22,2 
İşletmede üretim planlaması  4,4 8,9 14,4 44,4 27,8 
İşletmede pazarlama planlaması  3,3 5,6 6,7 51,1 33,3 
İşletmede kısa vadeli planlama yapılmaktadır. 6,7 27,8 8,9 44,4 12,2 
İşletmede planlama yapılmamaktadır 57,8 32,2 4,4 3,3 2,2 
İçinde bulunulan koşullar planlama yapmayı olanaksız duruma 
getirmektedir (ekonomik kriz, siyasal iktidarsızlık) 20,0 24,4 12,2 27,8 15,6 
İşletmede uzun dönemli planlama yapacak uzmanlar bulunmamaktadır. 26,7 38,9 14,4 13,3 6,7 
İşletmede uzun dönemli planlama yapacak bilgi ve yeteneğe sahip 
yönetici bulunmamaktadır. 11,1 35,6 22,2 23,3 7,8 
Sektör sektörünün yapısı planlama yapmaya uygun değildir 42,2 43,3 7,8 5,6 1,1 
Planların hazırlanması için harcanan zaman boşa geçer. 54,4 28,9 6,7 4,4 5,6 

 
Tablo 7’de gözüktüğü gibi işletmenin tümüne yönelik planlamanın olduğunu % 61,1 gibi büyük çoğunluğu 
katılmaktadırlar. Yöneticiler finansal planlamanın kısmen yapıldığını; üretim planlamasının kısmen 
yapıldığını; pazarlama planlamasının yapıldığını; kısa vadeli planlama kısmen yapıldığını; planlama 
uzmanlarının olmadığına kısmen katılmayanlar % 38,9; bilgili ve yetenekli yöneticilerin olmadığına 
katılmamaktadırlar ve planlamanın boşa geçirilen zaman fikrine büyük oranda karşı çıkmışlardır.  
 

Tablo 8: Organizasyona İlişkin Sorunlar 
 

Organizasyona İlişkin İfadeler (1) (2) (3) (4) (5) 
İşletmede iş bölümü ve uzmanlaşma iyidir. 1,1 5,6 5,6 56,7 31,1 
İşletmelerin temel politikaları belirgindir. 2,2 11,1 13,3 43,3 30,0 
İşletmede organizasyon şeması bulunur. 1,1 5,6 18,9 46,7 27,8 
İşletmedeki yetki ve sorumluluk dağılımı adil ve açık şekilde 
yapılmıştır. 2,2 2,2 16,7 36,7 42,2 
İşletmede toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır. 0,0 3,3 15,6 50,0 31,1 
Bölümler arasında koordinasyon yüksektir. 

1,1 6,7 11,1 51,1 30,0 
İşletmemizde organizasyon yapısı uygulamada farklıdır. 21,1 35,6 13,3 22,2 7,8 

 
İşletmelerde organizasyonun planlama kadar önemli olup her ikisi de birbirine bağlıdır. Araştırmaya dâhil 
olan yöneticiler; organizasyonla ilgili işletmede iş bölümü ve uzmanlaşmanın olduğunu, organizasyon 
şemalarının bulunduğunu, işletmede yetki ve sorumlulukların adil ve açık şekilde yapıldığını, toplantıların 
düzenli olarak yapıldığınıve bölümler arasında koordinenin olduğunu düşünmektedirler. Yöneticilere çeldirici 
olarak sorulan organizasyonun yapısının uygulamada farklı olduğuna ilişkin ifadeye yöneticiler kısmen 
katılmamaktadırlar. Bu durumda araştırmaya dâhil olan işletmelerde organizasyona yönelik çok önemli bir 
problem gözükmemektedir. 
 

Tablo 9: Karar Almaya İlişkin Sorunlar 
 

Karar Almaya İlişkin İlişkin (1) (2) (3) (4) (5) 
Karar yalnızca kurucu veya üst düzey yöneticiler tarafından 
alınır 18,9 42,2 11,1 22,2 5,6 
Yönetici olarak karar verirken deneyimlerime güvenirim  3,3 2,2 14,4 57,8 22,2 
Karar almanın önündeki en büyük engel bilgi eksikliğidir 8,9 11,1 16,7 36,7 26,7 
Karar almada zaman baskısı birçok fırsatın kaçırılmasına 
neden olur 3,3 11,1 21,1 38,9 25,6 
Karar alırken şirket çalışanlarının fikrini alırım  0,0 6,7 8,9 54,4 30,0 
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Karar alma sırasında diğer rakiplerimin davranışlarını 
gözlerim 1,1 2,2 10,0 58,9 27,8 
İşletmede karar alırken diğer yöneticilerin fikrini alırım  1,1 5,6 5,6 50,0 37,8 
Karar alma sırasında kimseye danışmam 58,9 32,2 3,3 2,2 3,3 

 
Araştırmaya cevap veren yöneticilerin büyük çoğunluğu, kararların kurucu ve üst yönetici tarafından alındığı 
fikrine katılmamaktadırlar. Bu eğitimleriyle üst düzey yöneticiler karar alırken başkalarına danıştıklarını 
göstermişlerdir.  
 
Yöneticiler karar alırken yöneticilik deneyimlerine güvenirken karar almada bilgi eksikliğinin en büyük engel 
olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca yöneticiler karar almada zaman baskısını hissettikleri, çalışanların 
fikirlerini aldıkları, rakiplerinin davranışlarını gözlemledikleri ve diğer yöneticilerin fikirlerini aldıkları 
görülmüştür.  

Tablo 10: Kurumsallaşmayla İlgili Sorunlar 
 

Kurumsallaşmaya İlişkin İfadeler (1) (2) (3) (4) (5) 
İşyerinde kurumsallaşma düzeyinin yüksek olduğunu 
düşünürüm 3,3 4,4 16,7 56,7 18,9 
Kurumumuzda herkes görev sınırlarının farkındadır. 3,3 1,1 11,1 56,7 27,8 
Bilgi sistemlerinin teknolojisi iyidir. 1,1 2,2 14,4 55,6 26,7 
Yönetici terfileri belli bir sisteme göre yapılır. 2,2 6,7 15,6 47,8 27,8 

 
İşletmelerde kurumsallaşma büyük önem taşımaktadır. Çünkü kurumsallaşma sayesinde insanlar, ne 
yapacaklarını daha iyi bilirler, sistem iyi işler, kişiler değil süreçler ve sistem önem taşır. Çalışanlar işletmede 
kalmak isterler ve örgütsel bağlılıkları genelde yüksek olur. Ayrıca insanlar emeklerinin karşılığını alırlar ve 
kendilerindeki potansiyellerini işletme için en iyi şekilde kullanmaya çalışırlar. 
 
Bu çalışmada yöneticiler işletmede kurumsallaşmanın yüksek olduğunu, herkesin görev sınırlarını farkında 
olduğunu, bilgi sistemlerin teknolojisinin iyi olduğunu ve yönetici terfilerinin belli bir sisteme göre 
yapıldığını düşünmektedirler.  
 
Günümüzde hemen hemen her sektörde insan kaynakları yönetimi oldukça önemli hale gelmiştir. İşletmeler 
yetenekli ve eğitimli insan kaynakları sayesinde rakiplerine fark atmakta ve küreselleşen dünyada insan 
kaynaklarına verdikleri önem sayesinde ayakta kalabilmektedirler. bu minvalde Kırgızistan’da bulunan Türk 
işletmeleri de insan kaynakları uygulamalarına yeterli önem vermeye çalışmaktadırlar. Araştırmaya dâhil olan 
yöneticilerin insan kaynakları ile ilgili verdikleri cevaplar tablo 11’ de gösterilmektedir. 
 
Tablo 11:İnsan kaynaklarına İlişkin Sorunlar 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
Personelimizin eğitim düzeyi yüksektir. 2,2 11,1 14,4 38,9 33,3 
Yönetici ve çalışanlarımızı değerlendirmeye yönelik performans 
değerlendirme yöntemleri bulunmaktadır. 1,1 13,3 13,3 51,1 21,1 
İşletmemizde iş başı eğitimi verilmektedir. 12,2 12,2 14,4 46,7 14,4 
Çalışanlarımıza iş dışı eğitimler aldırmaktayız. 20,0 27,8 7,8 32,2 12,2 
Personel seçme sistemimiz vardır. 2,2 13,3 16,7 37,8 30,0 
Çalışanlarımızın ücretleri belli bir sisteme göre yapılmaktadır. 

5,6 8,9 12,2 41,1 32,2 
İşletmemizin etkin internet sitesi bulunmaktadır. 10,0 11,1 14,4 33,3 31,1 
 
Yöneticiler, işletmelerinde çalışan personelin eğitim düzeyinin yüksek olduğunu düşünmektedirler. 
Kırgızistan’da üniversiteyi bitirme oranı Türkiye’ye göre oldukça yüksektir. Kırgızistan’da ellinin üzerinde 
üniversite bulunmakta ve gençlerin %80’i üniversiteyi bitirmektedir.  
 
Araştırmaya dahil olan işletmelerde; yönetici ve çalışanları değerlendirmeye yönelik performans 
değerlendirme yöntemleri bulunmakta, işbaşı eğitimi verilmekte, personel seçme sistemleri bulunmakta, 
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çalışanların ücretlerinin belirlenmesi belli bir sisteme göre yapılmakta, ve işletmelerde etkin bir internet sitesi 
bulunduğunu düşünmektedirler. 
 

Tablo 12: Yetki Devrini Etkileyen Sorunlar 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Astların yetersiz mesleki bilgiye sahip olmaları ve deneyimsiz 
olmaları 10,0 8,9 16,7 38,9 24,4 
İşletmenin hızlı büyümesi  5,6 6,7 12,2 54,4 21,1 
İşletmede profesyonel yöneticilik anlayışının olmaması 4,4 11,1 15,6 53,3 15,6 
Görev tanımlarının belirsizliği 5,6 14,4 14,4 43,3 22,2 
Astlara olan güvensizlik 12,2 27,8 13,3 31,1 15,6 
Astların sayısının az olması 13,3 20,0 17,8 27,8 21,1 
Tüketicilerin kurucu yönetici ile iş yapmak istemeleri 6,7 8,9 18,9 36,7 28,9 
Denetim ve hesap verme sisteminin yetersizliği nedeniyle 
denetimin yürütülemeyeceği endişesi 13,3 15,6 13,3 38,9 18,9 
Yöneticinin her işi doğru olarak yalnızca kendisinin 
yapabileceğini düşünmesi 17,8 12,2 16,7 34,4 18,9 

 
Yetki devrini etkileyen faktörlere gelince, yöneticiler astların yetersiz mesleki bilgiye sahip ve deneyimsiz 
olduklarını, işletmenin hızlı büyümesi gibi nedenlerin yetki devri zorlaştırdığını düşünmektedirler. Bununla 
beraber yöneticiler, işletmede profesyonel yöneticilik anlayışının olmadığını ve görev tanımlarının belirsiz 
olduğunu ifade etmişlerdir. Astlara olan güvensizlik konusunda yöneticiler kararsız kalmışlardır. Kimi 
yöneticiler astlarına güven duyarken kimi yöneticiler de güven duymamaktadırlar.  
Tüketicilerin kurucu yönetici ile iş yapmak istemeleri yetki devrini zorlaştıran nedenler arasında 
görülmektedir. Ayrıca yöneticilerin büyük çoğunluğu her işi doğru olarak yalnızca kendisinin yapabileceğini 
düşünmektedir. Yetki devrine ilişkin sorulan sorular sonrasında yöneticilerin yetki devri hususunda sorunlar 
yaşadıkları söylenebilir. 
 

Tablo 13: Denetimle İlişkin Sorunlar 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
İşletmemizde denetim eksikliği bulunmaktadır. 41,1 36,7 7,8 11,1 3,3 
Planlanan işlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine pek 
bakılmaz. 34,4 34,4 12,2 12,2 6,7 
Denetim faaliyetleri belirli sürelerde yapılmaktadır. 3,3 11,1 10,0 56,7 18,9 
Hedefler aşıldıysa maddi ödüller verilir. 2,2 7,8 7,8 54,4 27,8 
İşletmemizde yöneticiler denetim raporlarını sürekli 
değerlendirirler. 5,6 7,8 8,9 53,3 24,4 

 
İşletmelerinde denetimin eksik olduğuna yöneticiler kesinlikle katılmamaktadırlar. Ayrıca planlanan işlerin 
gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaz fikrine de büyük oranda karşı çıkmaktadırlar. Yöneticiler 
işletmelerinde denetim faaliyetlerinin belirli sürelerde yapılmakta olduğunu ve hedefler tutturulduysa ödüller 
verildiğini beyan etmişlerdir.   
 
SONUÇ 
 
Kırgızistan Devleti,Orta Asya devletleri arasında en demokratik ülke olduğu söylenebilir. Yerel halk genel 
itibariyle misafirperver ve sıcakkanlıdır. Kırgız ve Türk milletinin tarihten beri gelen kan bağı, tarih bağı ve 
din bağı vardır. Kırgızistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türk yatırımcılarının büyük ilgisini çekmiştir. 
Ülke siyasetinde meydana gelen karışıklar sebebiyle 2005 ve 2010 yıllarında halk darbeleri yaşanmış ve Türk 
işletmeleri de bunlardan zarar görmüştür.   
 
Son yıllarda karşılaşılan sorunların birçoğunun çözülmesi için Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi gibi 
eğitim kurumlarının faaliyetlerinin yanında Türk şirketlerinin Türk kültürünü tanıtmalarının büyük katkısı 
olmuştur. Öbür yandan Türk devletinin Kırgız yetkilileriyle devamlı iyi ilişkiler halinde bulunması Türk 
girişimcilerinin sayısını ve cesaretlerini arttırmıştır.  
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Türk işletmelerinin Kırgızistan’da karşılaştıkları en büyük sorunlardan birisi gayrı resmi uygulamalardır. 
Araştırmada bununla ilgili sorular yer almamasına karşın yapılan mülakatlarda yöneticiler resmi erkanın 
sübjektif uygulamalarından rahatsızdırlar.  Ayrıca Kırgız personelin özel sektör mantığını ve iş yapma 
anlayışını yavaş kavradıkları anlaşılmıştır.  
 
Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre işletmeler; planlamaya, organizasyona, karar almaya, 
kurumsallaşmaya, insan kaynaklarına, yetki devri ve denetime önem vermektedirler. Diğer taraftan 
yöneticiler, yetki devri konusunda sorun yaşamaktadırlar. Çünkü yöneticiler, astların yetersiz mesleki bilgiye 
sahip olduklarını ve tecrübesiz olduklarını düşünmektedirler. 
 
Kırgızistan’da iş yapan Türk şirketlerinde çalışan personelin profesyonel yöneticilik anlayışına sahip 
olmadıkları, personelin görev tanımlarının belirsiz olduğu ve müşterilerin genellikle işletme sahibi ile iş 
yapmak istemeleri yöneticiler açısından sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca yöneticiler her işi doğru bir 
şekilde yalnızca kendilerinin yapabileceğini düşünmeleri ve işletmelerin hızlı büyümesi bir takım sorunları 
beraberinde getirmektedir.  
 
Kırgızistan’da bulunan Türk işletmelerinin büyüklük olarak KOBİ niteliğinde olmaları, mevcut piyasa 
koşullarında nispeten başarı sağlasa da gelecek açısından bazı sıkıntılar ortaya çıkabilecektir. Eğer 
Kırgızistan’da uzun süreli istikrar sağlanabilirse doğrudan yabancı yatırım girişlerinde hızlı artışlar 
olabilecektir. Bu nedenle Türk sermayeli işletmeler daha profesyonel çalışmalı ve eğitime büyük önem 
vermelidirler. Diğer taraftan ekonomisinin daha da liberalleşmesi ve Kırgızistan’da yerli üretimin artması için 
bir takım teşvikler verilmelidir.  
 
İki ülke arasında mevcut olan siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel faaliyetlerin daha da artırılması gerekir. 
2013 yılı Ocak-Eylül aylarıitibariyle Kırgızistan’ın Türkiye’ye ihracatı 38,6 milyon dolarla 6. sırada 
gelmektedir. Bu dönemde, Kazakistan’ınKırgızistan’a ihracatı 310,5 milyon dolara ulaşarak birinci sırada 
gelmektedir. Kırgızistan’ın Türkiye’den ithalatı ise 170 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Türkiye 7. sırada 
gelmektedir. İlk sırayı ise Rusya alarak 1.606 milyon dolara ulaşmıştır (Kırgızistan Aylık Ekonomi ve Ticaret 
Bülteni, Aralık 2013). Buradan anlaşılmaktadır ki aslında ticari ilişkileri görünüşte oldukça iyi olmasına 
rağmen reel olarak bakıldığında Türkiye’nin Kırgızistan’daki ekonomik faaliyetinin istenen düzeyde 
olmadığıdır.  
 
Türk işletmelerinin daha da büyümesi ve rekabette öne geçmeleri için iki ülke arasında yeni anlaşmaların 
yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca başta eğitim alanında olmak üzere Türk vatandaşlarına vize muafiyeti 
getirilmesi önem taşımaktadır. Türk girişimcilerinin her üç ayda bir vizeye tabi tutulmaları, vizelerin çok geç 
onaylanması ve oldukça masraflı olması vatandaşları büyük sıkıntılara sokmaktadır. Her iki tarafın da 
katılacağı ortak oturumlarda sorunlar ve tedbirler tartışılmalı ve çözümler kısa zamanda uygulanmaya 
konulmalıdır. 
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ÖZET 
 
Dünya ekonomisinde küreselleşmenin gerçekleşmesinde teknolojik gelişmenin ve rekabete yönelik dışa 
açılma stratejisinin ağırlıklı rolünü göz ardı etmemek gerekir. Bu rekabet süreci, özellikle liberalleşme 
sürecini yeni yeni yaşamaya başlayan ulus devletleri ve bu ülkelerin sektör ve/veya firmalarını ayakta 
kalabilmek için yeniliklere uyum sağlamaya ve yenilikleri kullanmaya yöneltmektedir. 
 
Ülkeler açısından söz konusu olabilecek rekabet yalnızca bir tür kuruluş yeri rekabetidir.  Ülkenin rekabet 
gücü Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmişlik düzeyi ve verimliliği, çeşitli sektörlerin performansı, ülkenin dış ticaret 
fazlası, yüksek teknolojiyi yapısında barındıran mallar üretmesi ve uzman, yetişmiş iş gücünün bulunması 
gibi faktörlere bağlıdır. Bir ulusal ekonominin rekabet gücünün, makro-ekonomik bir olay olduğunu, bu 
yüzden faiz, döviz kurları ve bütçe açıkları gibi faktörlerce belirlendiğini savunan ekonomistler de vardır. 
Yine aynı şekilde, bazı iktisatçılar da rekabet gücüne ancak ucuz ve bol işgücü ile ulaşılabileceğini 
savunmaktadırlar.  
 
Bu çalışmada, girişimcilerin küreselleşme ile önemi gittikçe artan rekabet gücünün artırılmasında 
karşılaştıkları sorunlar, bu sorunların azaltılması veya tamamen giderilmesi için alınması gereken önlemler 
mikro ve makro ölçekte tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, rekabet gücü, girişimcilik 
JEL Sınıflaması: F01, L26,  

 
EFFECTS OF GLOBALIZATION ON NATIONAL COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURS: 
"OPPORTUNITIES AND THREATS" 

 
ABSTRACT 
 
Globalization of the world economy towards the realization of technological development’s and competition 
outsourcing strategy’s role of weight should not ignore. This competitive process is headed especially the 
new nation-states began to live the liberalization process and sector and / or firms of these countries to adapt 
innovation for survive and use theese innovations.  
 
For countries, comes to the competition will be only one type of place of incorporation’s competitive. 
Country's competitiveness depends on such factors like  the level of sophistication and productivity of R&D 
activities, the performance of the various sectors, trade surplus of the country's foreign, produce to high-tech 
structure accommodates goods, and experts trained manpower presence.   There are also economists advocate 
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that the competitiveness of a national economy is a macro-economic phenomenon, so it is determined by 
factors such as interest rates, exchange rates and the budget deficit. Similarly, some economists also advocate 
that the competitive power can be achieved with cheap and abundant labor. 
 
In this study, will be discussed that the entrepreneurs of increasing importance with the globalization of the 
problems they face in enhancing the competitiveness of these problems should be taken to reduce or 
completely eliminate on micro-and macro-scale measures. 
 
Key Words: Globalization, competitiveness, entrepreneurship 
JEL Classification: F01, L26, 
 
1.GİRİŞ 
 
Ülkeler arasındaki ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkilerin yoğunlaşarak artması, toplumların farklı kültür ve 
sosyal yapılarının karşılıklı olarak etkileşimi, soğuk savaşın yarattığı duvarların yıkılması küreselleşmeyi 
doğurmuştur. Dünya ekonomisinde küreselleşmenin gerçekleşmesinde teknolojik gelişmenin ve rekabete 
yönelik dışa açılma stratejisinin ağırlıklı rolünü de göz ardı etmemek gerekir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin dış ticaret politikaları, mali politikaları ve genel anlamıyla ekonomi politikaları küreselleşmenin 
temelini oluşturmaktadır. 
 
Günümüzün en çok tartışılan olgusu “Küreselleşme”, her ne kadar birçok stratejist tarafından 11 Eylül 
saldırıları ile sonu geldiği iddia edilse de, etkilerini toplumsal yaşamdan ekonomiye kadar hayatın her 
alanında hissettirmeye devam etmektedir. İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci 
küreselleşmenin derinleşmesine neden olmakta ve derinleşen küreselleşme de ekonomik açıdan daha yoğun 
bir rekabet ortamını zorunlu kılmaktadır. 
 
Gelişmekte olan ülkeler açısından duruma bakıldığında, küreselleşme olgusunun içinde yer bulabilmek ve 
rekabet gücü kazanabilmek, ya kaliteli ve markalaşmış mal ve hizmetler üretmekten ya da bölgesel bir 
bütünleşme içerisine katılmaktan geçmektedir.  
 
Sanayi devrimi ile birlikte liberal düşüncenin önem kazanması “Piyasa Ekonomisi” olarak adlandırılan 
ekonomik sistemin gelişmesi, sınırların ortadan kalkması ülkelerin temel makro ekonomik göstergelerini daha 
hızlı ve derinden etkiler olmuştur. 
 
2.KÜRESELLEŞMEYE KAVRAMSAL YAKLAŞIM 
 
Tüm dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinin beraberinde getirdiği küreselleşme, 
ekonomik, siyasal ve kültürel kavramların tüm altyapılarıyla iç içe geçmiş günümüzün en çok tartışılan ve 
aynı zamanda en popüler olgularından biri olarak etkilerini hayatın her alanında hissettirmektedir. 
 
Küreselleşmenin fikir mimarları olan Muray Rohtbard ve David Friedman gibi düşünürler 1970’li yıllardan 
itibaren ‘piyasaların serbestliği ilkesi’ni çalışmalarının merkezine koymuşlardır. Friedman’ın tanımlamasına 
göre küreselleşme; pazarların, ulus-devletlerin ve teknolojilerin çok büyük ölçüde bütünleşmesini içeren bir 
süreçtir. Bireylerin, şirketlerin ve ulus devletlerin dünyanın dört bir yanına her zamankinden daha kolay, daha 
hızlı ve daha ucuza ulaşmasını sağlayan dinamik bir süreçtir. Küreselleşme, geçici bir eğilim değil aksine 
hemen her ülkenin iç siyasetini ve dış ilişkilerini biçimlendiren, kendine özgü nitelikler taşıyan, kapsayıcı bir 
uluslararası sistemdir (Friedman, 2000:31). 
 
David Held ve Anthony McGrew, küreselleşmeyi; ‘kıtalar arası veya bölgeler arası akışlar ve ağlar meydana 
getiren, toplumsal ilişkilerin uzamsal örgütlenmesinde dönüşümü temsil eden bir süreç’ olarak 
tanımlamaktadırlar (Kürkçü; 2013; 2). 
 
Bauman ise, küreselleşmeyi farklı bir bakış açısıyla inceleyip tanımlarken kavramın olumlu ve olumsuz 
yönlerini bir arada kullanmıştır: Bauman’a göre küreselleşme süreci ayrıcalıkların ve sınırlamaların, 
zenginliğin ve yoksulluğun, kaynakların ve acizliğin, gücün ve güçsüzlüğün, özgürlüğün ve kısıtlamanın 
yeniden dağılımı sürecinde ortaya çıkmaktadır (Bauman, 1999:81). 
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2.1.Küreselleşmenin Üç Boyutu 
 
Küreselleşmeyi etkilediği alanlar açısından ekonomik, siyasal ve kültürel küreselleşme şeklinde üç boyutta 
incelemek mümkündür (Demirel, 2006: 107-109): 
 
Ekonomik küreselleşme, ulusal ekonomilerin dünya piyasalarıyla bütünleşmesi ve tüm iktisadi karar 
süreçlerinin giderek dünya kapitalizminin sermaye birikimine yönelik dinamikleriyle belirlenmesi olarak 
yorumlanmaktadır (Yeldan, 2001: 14). Ekonomik küreselleşme, aslında açık pazar ekonomisinin kapitalist 
örgütlenme mantığının sağladığı etkinliği gözler önüne sermekte, uluslararası ticaretin örgütlenme noktasında 
öne çıkan Batılı sermaye çevrelerinin ulaştığı zenginliğe işaret etmektedir (Aktel, 2003: 57). Bu süreç 
ekonomik bütünleşme olgusunu da beraberinde getirmektedir. Sonuçta çok uluslu sermayenin gereksinim ve 
isteklerine uygun bir ekonomi kurmayı hedefleyen neo-liberal politikaların sürekli genişleyen bir uygulama 
alanı bulmasına yol açmaktadır (Doğan:2002,33). Bu kavram, mal ve faktör akımlarının engellenmeksizin 
gerçekleştirilebilirliği ile piyasa aktörlerinin rekabette eşit fırsatlara sahip kılınmasını içermekte, üretimin, 
finansın, ticaretin küreselleşmesini anlatmaktadır (Bayraktutan, 2003: 146-147).  
 
Siyasal anlamda küreselleşme, devlet–toplum–birey arasındaki ilişki ve rollerin yeniden şekillendirilmesini 
gerektirmekte, ulus devlet karşısında uluslar üstü mekanizmalarla beraber, sivil topluma yönelik inisiyatif 
kullanımında demokratikleşme ekseninde bir artış sağlamaktadır. 1950’lerden itibaren ekonomik 
bütünleşmenin çeşitli aşamalarını başarıyla tamamlayan Avrupa Birliği’nin bugün konvansiyonel ve 
kurumsal federatif bir birleşik Avrupa yaratma çabası, siyasal küreselleşmenin ulus devletlerin tek başına 
yaratamayacakları bir süreç olduğunu, içinde bir takım bölgeselleşme (bloklaşma) ve ulus üstü entegrasyon 
çabalarını da içerdiğinin en güzel örneğidir. Siyasal küreselleşme ulus devlet içinde homojenleşme ekseninde 
bir temsil mekanizması öngörülmesi nedeniyle zaten kendini zor ifade eden demokrasi anlayışının daha 
katılımcı bir renge bürünmesini de sağlamaktadır. 
 
Kültürel alandaki küreselleşme eğilimi toplumların hem sorunlarını, hem de tartışma ve çözümlerini ortak 
hale getirmektedir (Aktel, 2003: 60). Kültürel anlamdaki küreselleşmede, farklı kültürlerin post modern 
söylem üzerinde temellenen çok parçalılık özellikleri ışığında yan yana yaşaması, toplum sözleşmesinin bir 
anlamda yeniden ve fiilen uygulanması üzerine vurgu vardır. Çok kültürlülüğü, ulus devlet içinde bir kültür 
çeşitliliğini yaratan, ulaşım ve iletişim ağlarındaki hızlı gelişmelerdir. Kültürler arasındaki farklar azalmakta 
pek çok konuda (demokratikleşme, insan hakları, hukuk devleti, çevre, savaş, doğal afetler) ortak tepkiler 
ortaya çıkmaktadır. Kültürel küreselleşmenin olumsuz etkisi ise, ekonomik rekabet açısından önde gelen 
gelişmiş ülkelerdeki değerlerin, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerdeki yerel kültürel mozaik ve 
gelenekleri aşındırarak taklitçi bir kültür yozlaşması yaratması, bu toplumları daha fazla tüketime 
yönlendirerek bir “tüketim toplumu” oluşturması tehlikesidir. Sonuç olarak küreselleşme, tanımı ve 
boyutlarıyla coğrafi sınırları, devletleri birbirinden ayıran bir öğe olmaktan çıkarmaktadır (Sezen, 1999: 60). 
 
Günümüzde, dünya ekonomisinin, küreselleşmeyle birlikte önem kazanan olgusu hızla meydana gelen 
değişimlerin sonucu olarak ekonomik faaliyetlerdeki hızlı ve etkin yeniden yapılanma çabalarının ortaya 
çıkardığı değişken belirsizlik ortamıdır. Küreselleşme, dünyanın herhangi bir köşesindeki olumlu veya 
olumsuz bir değişimin hızla diğer yörelere yayılmasını sağlamaktadır. Yaşadığımız dünya, gittikçe daha 
karmaşık ve değişken hale gelmektedir (Eren, 2004: 262). Bunun sonucunda üretim, ticaret ve finans 
alanlarında küreselleşmenin hızla sürdüğü; para, sermaye ve mal hareketlerinin sınır tanımaz bir şekilde 
liberalleştiği günümüzde, ekonomisini dışa açan ve dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi hedefleyen ülkeler 
için, yeni stratejiler üretmek, yeni politikalar geliştirmek büyük önem taşımaktadır (Gündüz, 2005: 199). 
Küreselleşme, işletmelerin faaliyet alanlarını, üretimlerini, rekabet şekillerini ve yönetim anlayışlarını 
değiştirdiğinden sadece yerel ülke içerisinde ve çok sınırlı bir uluslararası çevrede gösterilen faaliyetlerin 
etkisiyle mücadele etmekten öte, küresel bir pazarda ve küresel rakiplerle mücadele zorunluluğu 
doğurmaktadır (Egeli, 2009). 
 
Ekonomilerinin dünya ekonomisiyle bütünleşmesinden yarar sağlayan toplumlar, ülkelerinde karşılıklı 
ekonomik bağımlılığı tetikleyen, sosyal, politik kavgaları yönetebilen gerekli tamamlayıcı kurumları olan 
toplumlardır. Küreselleşme açısından ülkelerin geçmiş deneyimlerine bakıldığında önemli olanın küreselleşip 
küreselleşmediği değil de nasıl küreselleştiğidir. Dünya piyasaları krizlerin ve dalgalanmaların olduğu kadar 
ekonomik büyüme ve refahın da kaynağıdır. Ülke içinde etkin yönetim, adalet, sivil ve politik haklar, 
özgürlükler, sosyal güvence ve eğitimle ilgili konularda gerekli ve tamamlayıcı kurumlar olmadan ülkeler 
dünya piyasalarında daha çok kargaşa, kaos ve kriz ithal etmektedir. (Gökbunar ve Yanıkkaya, 2004: 26) 
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2.2. Küreselleşme ve Rekabet Gücü 
 
Ulusal ekonominin rekabet gücü her ülkedeki hükümet ve sanayi kuruluşlarının temel uğraşı konusu haline 
gelmiştir. Rekabet gücü, “bir sanayinin ve sanayiyi oluşturan firmaların kalite, maliyet, hızlı teslimat, 
pazarlama gücü, mali güç içinde çalışılan ortama bağlı olarak oluşan “nispî sanayi verimliliği ve nispî maliyet 
üstünlüğü” olarak tanımlanabilir (Ertürk, 1996:208). 
 
Tablo-1: Rekabet Gücü Tanımları 
Yazar ve Kurumlar Tanım 

Endüstriyel Rekabet 
Komisyonu 

Rekabet gücü ülkelerin serbest ve yerleşmiş pazar koşulları altında vatandaşların 
reel gelirlerini arttırmaya çalışırken, aynı anda ürettiği ürün ve hizmetleri 
uluslararası pazarlara sunabilmesi ve başarılı olabilmesidir. 

Scoot ve Lodge Ülkelerin kaynaklarından sağladıkları kazançlar artarken, uluslararası ticarete 
yönlendirebileceği ürün ve hizmetlerin üretilip, dağıtılmasıdır. 

Hastasapoulos, 
Krugman ve Summers 

Yaşam standartlarında kabul edilebilir artışlar sağlanırken, ülkenin dış ticaret 
bilançosunu dengeye getirebilme özelliğidir. 

Fagergerg 
Ülkenin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirmesi, özellikle dış ticaret 
bilançosunda problemler yaşamadan, gelir ve istihdam oranında büyümenin 
sağlanmasıdır. 

Velloso Diğer dünya ülkelerinin sağlamış olduğu etkinlik standartlarının karşılanması, 
ülkenin uluslararası pazarlara olan katılım kapasitesinin arttırılmasıdır. 

Haque 
Ülkenin ihracat yeteneği, üretim kaynakları ve doğal kaynakların etkin 
kullanılması ve ülkedeki yaşam standartlarının arttırılmasını sağlayan verimlilik 
artışlarını kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. 

UNICE 
Dışsal pozisyonunda bir kötüleşme yaşamadan gelişmiş ülkelerin sağladığı 
göreceli yaşam standartlarında artışların sağlanması hatta arttırılması rekabet 
gücünün yüksekliğini ifade etmektedir. 

OECD Ülke içindeki reel gelir artışı sağlanırken, yabancı ülkelerdeki müşterilerin zevk 
ve beklentilerine uygun ürün üretebilme özelliğidir 

AB Komisyonu Ülkelerin, işletmelerin, endüstrilerin, bölgelerin sıkı rekabet ortamında, üretim 
faktörlerinin getirilerini arttırmaları, yüksek iş gücünü yaratabilmeleridir. 

 
Son yıllarda, rekabet gücünün hükümet politikaları ile yönlendirilebileceği yönünde görüşler ağırlık 
kazanmaktadır. En son kabul edilen yaklaşım, ulusal ekonominin rekabet gücünün yönetici-çalışan ilişkilerini 
de içeren yönetim şekli ile açıklanabileceği şeklindedir. Buradaki sorun, değişik endüstri dallarının değişik 
yönetim biçimlerine gereksinimi olmasıdır. Aynı şekilde yönetici-çalışan ilişkilerini de genellemek mümkün 
değildir. Güçlü sendikaların varlığının mukayeseli üstünlüğü olumsuz yönde etkileyeceği yönünde görüşler 
olmasına karşın, sendikaların güçlü olduğu Almanya ve İsveç uluslararası üstünlüğe sahip firmalara 
sahiptirler.  
Uluslararası alanda rekabet gücünün tek anlamlı kavramı verimliliktir. Her ülkenin temel görevi vatandaşları 
için yüksek bir gelir seviyesi sağlamaktır. Bunu yapabilme becerisi, o ülkenin işgücü ve sermayesinin verimli 
kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. Verimlilik her birim işgücü ve sermaye kullanılarak yapılan üretimin 
değeri ile ölçülür ve hem ürünlerin kalitesine, özelliklerine, hem de üretimin etkinliğine bağlıdır. 
 
Bir ülkenin yaşam standardı o ülkedeki firmaların yüksek verimlilik seviyelerine ulaşabilme kapasitesine ve 
verimliliği zaman içinde arttırabilmesine bağlıdır. Devamlı verimlilik artışı için bir ekonominin kendini 
sürekli yenilemesi gerekir. Bir ülkedeki firmalar var olan endüstrilerdeki verimliliği ürün kalitesini arttırarak, 
yeni özellikler ekleyerek, üretim teknolojisini geliştirerek veya üretim etkinliğini artırarak geliştirebilirler.  
 
Uluslararası ticaret ve yabancı yatırımlar bir ülkedeki üretimin verimliliğini geliştirici ya da tehdit edici yönde 
etkileyebilirler. Bu iki unsur bir ülkedeki üretim verimliliğini, o ülkedeki firmaların daha verimli üretim 
yapılan sektörlerde uzmanlaşmasını ve üretimin daha az verimli olduğu sektörlere de ithalat yaparak 
artırabilir. Bununla birlikte uluslararası ticaret ve yabancı yatırımlar aynı zamanda verimlilikteki artışı da 
tehdit edebilir. Bu iki unsur ülkedeki endüstrilerdeki üretim verimliliğinin uluslararası standartlarda olup 
olmadığının test edilmesine sebep olurlar. Eğer bir endüstrideki üretim verimliliği rekabet edilen yabancı 
firmalardan yüksek değilse, işgücü maliyet avantajına sahip olsa dahi bu ülke kaybedecektir. Eğer bir ülke 
yüksek üretim verimliliği olan, yüksek ücretli endüstrilerin birçoğunda rekabet gücünü kaybederse o ülkedeki 
yaşam standardı tehdit altındadır. O zaman bir ülkedeki rekabet gücünün araştırılması için firmalarının belirli 
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alanlarda rekabet gücüne sahip olan bir ülkenin ne gibi özelliklere sahip olduğunun belirlenmesi gerekir. 
Özellikle yüksek ve gelişen verimliliğin göstergeleri olan teknoloji ve nitelikli işgücü yoğun sanayi ve yan 
sanayi dallarındaki uluslararası başarının belirleyicilerini bulmak gerekir. 
 
Neden bazı ülkelerdeki bir kısım firmalar devamlı yenilik yapabilmektedirler? Neden durmaksızın mevcut 
durumlarını geliştirmek ve gittikçe daha karmaşık konularda rekabet üstünlüğüne sahip olma çabası 
içindedirler? Bunun cevabı bir ülkenin bireysel olarak ve birlikte “rekabet gücü elması” dikdörtgenini 
oluşturan, her ülkenin kendi endüstrileri için oluşturduğu ve işlettiği dört temel niteliğinde bulunabilir. 
 
Şekil-1: Rekabet  Gücü  Elması 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990, s. 72 

 
Üretim Faktörleri Yapısı; Ülkenin nitelikli işgücü veya alt yapı gibi belirli sektörlerde rekabet edebilmesini 
sağlayan üretim faktörlerinin durumu. 
 
Talep Yapısı; Belirli bir endüstrinin ürününe veya bu endüstrinin sunduğu hizmete ülke sınırları içerisindeki 
talebin yapısı. 
 
Destek Endüstriler; Bir ülkedeki uluslararası rekabet gücüne sahip destek endüstrilerin varlığı veya yokluğu. 
 
Firma Stratejisi, Yapısı ve Rekabet Koşulları; Bir ülkedeki firmaların kuruluşunu, yapısını, yönetiliş şeklini 
ve yurt içi rekabet durumunu etkileyen koşullar. 
 
Bu nitelikler firmaların doğup rekabet etmeyi öğrendikleri ortamı oluşturmaktadır. Bu elmas dikdörtgenindeki 
her nokta ve elmas dikdörtgeni bir bütün olarak uluslararası rekabet üstünlüğü sağlayacak olan faktörleri 
etkiler. Bu faktörler arasında kaynak ve nitelikli işgücü bulunabilirliği; firmaların algıladığı fırsatları 
şekillendiren ve kaynaklar ile işgücü niteliklerini kanalize eden bilgiler, firma sahiplerinin, yöneticilerinin ve 
çalışanlarının hedefleri ve her şeyden önemlisi, firmalar üzerindeki yatırım yapmak ve yenilikler geliştirmek 
yönündeki eğilimler sayılabilir.  
 
Bu faktörlerden üretim faktörlerinin yapısı ile kastedilen iki tür faktör vardır. Bunlardan bir kısmı temel 
üretim faktörleri, diğerleri ise esas olarak rekabeti sağlayan üstün üretim faktörleridir. Bunlar, özellikle 
Türkiye’nin son yıllarda en fazla ihmal ettiği faktörlerdir.  
 
İkincisi destek endüstrilerdir. Destek endüstriler bir ülkenin uluslararası piyasada rekabet üstünlüğü 
kazanabilmesi için mutlaka endüstriler arası ilişkilerin kuvvetli olması gerektiğidir. Bir sektörün uluslararası 
alanda rekabet gücünün olabilmesi için sektöre ucuz ve yüksek teknoloji girdiler sağlayan sektörlerin etkin 
çalışıyor olması gerekmektedir. 
 
Bu elmas içindeki bir diğer unsur ise talep yapısıdır. Uluslararası rekabet gücü olan ülkeler incelendiğinde bu 
ülkelerin iç talebinin çok duyarlı olduğu görülmektedir.  

Firma Stratejisi 

Destek Endüstriler 

Üretim Faktörleri Yapısı Talep Yapısı 
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Dördüncü unsur ise firma stratejisidir. Bir ülkede dışa açık bir politika izleniyorsa firmaların ihracata 
yönelmeleri durumunda başarı şansları daha fazla olacaktır. Burada önemli olan sadece ülke içindeki 
firmaların birbirleriyle rekabet etmeleri değil, ithalat yoluyla ülkeye giren mallarla rekabet etmeleridir. Hatta 
ülke içindeki firmalar oligopolcü veya monopolcü olabilirler. Örneğin bir ülkede 20 tane otomobil fabrikası 
yoktur. Fakat çok düşük gümrük vergileriyle gelen çok sayıda Alman ve Japon otomobilleri vardır. 
Dolayısıyla Amerikan yerli otomobil sanayi bunlarla rekabet etme durumundadır. Ülke içindeki bu rekabet 
ülkeye uluslararası alanlarda otomobil sanayiinde rekabet gücü kazandırır. 
 
3.REKABET GÜCÜ VE GİRİŞİMCİLİK 
 
Uluslararası rekabet gücü, her ne kadar makro ekonomik açıdan ülkelerin rekabet gücünü belirleyen bir 
gösterge olarak bilinse de aslında mikro ekonomik üretici birimlerin uluslararası piyasada rekabet yönünden 
üstünlüklerini karşılaştırmalı olarak ortaya koyan bir kavramdır. (Aktan, 1998:79), 
 
Akademik araştırmalarda uluslararası rekabet gücü iki bakış açısıyla tanımlanmıştır: Mikro düzeyli 
yaklaşımda ülke içindeki işletmeler arasındaki rekabet ve bu rekabetin ulusal/uluslararası pazardaki etkileri 
incelenirken, makro yaklaşımda ülkenin uluslararası rekabetteki konumu üzerinde durulmuştur (Scoot ve 
Lodge, 1985: 20): 
 
Firma düzeyinde rekabet gücü, herhangi bir firmanın ulusal ya da küresel piyasalarda rakiplerine kıyasla 
düşük maliyette üretimde bulunabilme, ürünün kalitesi, sunulan hizmet ve ürünün çekiciliği gibi unsurlar 
açısından rakiplerine denk veya daha üstün bir durumda olma, ayrıca yenilik ve icat yapabilme yeteneğidir. 
 
Endüstriyel rekabet gücü, bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst düzeyde bir verimlilik düzeyine 
ulaşması  ve bu düzeyi sürdürme yeteneği ya da rakiplerine kıyasla eşit ya da daha düşük maliyette ürün 
üretme veya satma yeteneğidir. 
 
Ulusal (Uluslararası) düzeyde rekabet gücü  ise “Bir ülkenin, serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir 
yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken; öte yandan, uluslararası piyasaların koşullarına ve 
standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir”.  
 
Diğer önemli bir konu ise, serbest piyasa şartlarında ülkedeki yaşam standartlarındaki artışın sürdürülebilir 
hale getirilmesidir. Birçok akademisyen bu gelişmenin sağlanabilmesini, uluslararası ticaret alanında ülkenin 
çeşitli ürünleri tasarlayabilme, üretebilme, dağıtabilme ve pazarlayabilme yeteneklerinin iyileştirilmesine 
bağlı olduğunu belirtmektedir (Scoot ve Lodge,  1985:3). 
 
Küreselleşme ile birlikte yaşanan bu hızlı gelişim ve değişim, ülkeler ve işletmeler arasında yoğun bir rekabet 
ortamı yaratmıştır. Bu rekabet ortamını kendi lehlerine çevirebilenler, girişimcilik güçlerini ve 
potansiyellerini kullanabilen ülkeler ve işletmelerdir (Özpeynirci, Duman vd.; 2006; 160).  
 
Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle artık ticaret ulusal sınırların dışında uluslararası bir boyut kazanmıştır. 
Uluslararası pazarlarda işletmelerin üretim biçimleri, yönetim şekilleri ve müşteri profillerinde sürekli 
değişiklikler yaşanmaktadır. Bu durum işletmeleri yeni girişimler yapmaya veya sürekli kendilerini 
yenilemeye mecbur etmektedir. (Tekin,1999:2). 
 
21. yüzyıl bilgi toplumunda, değişen toplumsal yapıyla birlikte, yönetim ve girişim usulleri de değişmektedir. 
Bunun temel nedeni, bilgi toplumunun girdisi olan bilginin, insan tarafından üretilip yönlendirilmesidir. Bu 
değişim insanı sosyoekonomik yapının merkezine taşımıştır. Dolayısıyla bilgi toplumu girişimcisinin kendine 
has özellikleri bulunmaktadır. 
 
4.KÜRESEL REKABETİN ULUSAL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE YARATTIĞI FIRSAT VE 
TEHDİTLER: SWOT ANALİZİ 
 
Küreselleşme olgusunun iktisadi boyutu, özellikle 1980’li yıllarda önem kazanmıştır. Dünyadaki sanayi 
işletmeleri, bir taraftan pazarların, ürünlerin ve üretim teknolojisinin hızla değişiyor, diğer taraftan da rekabet 
şartlarının giderek ağırlaşıyor olmasından önemli ölçüde etkilenmeye başlamışlardır. (Aydın, 2003: 83-84) 
 
Küresel sürecin şekillendirdiği bu yeni yapılanma içinde ekonomik rekabetin zemini ulusal ekonomiler 
boyutundan çıkarak evrensel niteliğe dönüşmüştür (Koçdemir, 2000: 154). Dışa açılan pazarların dünya 
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ticaretinin gelişmesine, artan ticaret hacminin de toplumların refahının artışına katkıda bulunduğu ve ülkeleri 
birbirlerine bağladığı bir sürece girilmiştir.  
 
Kalkınmada doğrudan yatırımların önemi büyük ölçüde artmış, ülkelerin ulusal ekonomileri dış rekabete her 
zamankinden daha açık bir konuma gelmiştir. Sınır ötesinde faaliyet gösteren firmaların sayısında ve 
uluslararası boyutu olan ticari faaliyetlerde bu artış, sınır ötesine taşınan rekabeti bozucu uygulamalarda da 
artışa yol açmıştır. Ayrıca, ülkelerin rekabet yasalarında yer alan hükümlerin uluslararası alanda 
uygulanmasını sağlayan uluslararası kuralların olmaması nedeniyle, ulusal rekabet kuralları, uluslararası 
ticaretteki sorunlarda uygulanamamış ve rekabet mevzuatı olan ülkeler bu mevzuatın uygulanması sırasında 
çoğu kez kendi yasama sınırları dışında kalan bölgelerden gerekli bilgiyi alamamışlar, bu nedenle kendilerini 
olumsuz yönde etkileyen ticari faaliyetlere karşı etkin çözüm üretememişlerdir.  
 
Diğer taraftan, uluslararası alanda ticaret artışını amaçlayan (teşvik eden) politikalar ile rekabet yasaları 
arasında çelişkiler bulunabilmektedir. İhracat artışını sağlamaya yönelik teşvikler, ihracat kuruluşları veya 
ortak girişimler yoluyla ihracat artışını sağlamaya yönelik düzenlemeler bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu 
tür düzenlemeler yoluyla ölçek avantajı elde edilmesi ve ihracat artışı olanağı yaratılmasına rağmen, bunun 
sonucunda fiyatların ve çıktının ortak bir şekilde tespit edilmesi yoluyla yabancı pazarlardaki rekabet 
ortamına zarar verilmesi söz konusu olmaktadır. Ulusal pazarda rekabet kurallarına çoğu zaman tabi olmayan 
ihracat kartelleri gibi şirket faaliyetlerinin de ihracat pazarlarında rekabeti bozucu etkisi olabilmektedir. 
 
Artan küreselleşme ile birlikte karşılaştıkları yoğun rekabet ortamında ülkelerin sosyo-ekonomik 
kalkınmasında önemli bir paya sahip olan ulusal girişimcilerin gerek faaliyet gösterdikleri ülkenin, gerekse de 
Dünya ekonomisinin genel yapısı itibariyle gelecekte olumlu gelişmeler gösterip gösteremeyeceği ve bu 
gelişmelerin girişimciler açısından sağlayacağı güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi 
amacıyla SWOT analizi yapılmıştır. 
 
4.1.Ulusal Girişimcilerin Güçlü Yanları 
 

• Şirket içi dayanışmanın çok fazla olması, 
• Çalışanların işi sahiplenme güdülerinin oldukça yüksek olması, 
• Uluslar arası piyasalarda rekabet edebilecek düzeyde gelişip büyümeye açık olmaları, 
• Uluslar arası kriz dönemlerinde üretim ve satışın ülke içine yönlendirilebilmesi sayesinde 

riskin dağıtılabilmesi, 
• Ülkenin ekonomik şartlarında meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı çabuk adapte 

olabilmesi, 
• İşgücü maliyetlerinin düşüklüğü, 
• Genellikle öz kaynağa dayalı finansman sistemine sahip olmaları, 
• İşletme içi bürokrasinin az olması nedeniyle üretim ve yönetim mekanizmalarının hızlı 

işlemesi, 
• İstihdam elden personel sayısının nisbeten az olması nedeniyle kontrollerinin kolay 

olması ve iş verimliliğinin üst düzeylerde gerçekleşmesi, 
• Yabancı firmaların ülkeye gelmesini özendirmek için, dışşal faktörler yaratması, 
• Pazarlama, üretim ve hizmet konularında esnek olunması, 

 
4.2. Ulusal Girişimcilerin Zayıf Yanları 
 

• Uluslar arası girişimlere kıyasla özsermayenin  yetersizliği, 
• Öz sermayenin yetersiz olmasından dolayı yüksek kapasitede üretim 

gerçekleştirememeleri, 
• Ücret düşüklüğü nedeniyle kalifiye elemanların istihdam edilememesi, 
• Modern pazarlama tekniklerinden yeterince yararlanamamaları, 
• AR-GE faaliyetlerinin önemsenmemesi, 
• Yeni çeşit mallar üretmekte geç kalmaları, taklit üretim yolunu seçmeleri, 
• Dünya standartlarına göre üretim yapmakta yetersiz olmaları, 
• Kalite güvence belgelerine sahip olma konusunda duyarsızlık, 
 

4.3. Ulusal Girişimciler İçin Fırsatlar 
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• Üretim, pazarlama, finansman ve teknoloji açısından destekleyecek kurum ve kuruluşların 
artmaya başlaması, 

• Uluslararası finansman kuruluşlarınca kredi imkanının sağlanması, 
• Girişimci ve personelin genç bir nüfusa sahip olması, 
• Yabancı ortakların verimli ulusal girişimlere ortak olmak istemeleri, 
 

4.4. Ulusal girişimciler İçin Tehditler 
 
• Ekonomide meydana gelen dalgalanmalardan dolayı talep yapısının olumsuz etkilenmesi,  
• Uluslar arası büyük ölçekli işletmelerin varlığını daima bir tehdit olarak algılamaları, 
• Küreselleşmenin rekabet ortamını daha da arttırması, 
• Çok düşük maliyetle üretim yapan ülke mallarının iç ve dünya pazarlarındaki yıkıcı etkisi, 
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ÖZET 
 
Çalışmada 2007-2011 yılları arasında Türkiye’nin risk priminin devlet iç borçlanma senetlerine etkisi 
incelenmektedir. Risk primini göstergesi olarak kredi temerrüt swap (CDS) kullanılmıştır. CDS ve devlet iç 
borçlanma senetleri arasındaki ilişkinin var olup olmadığını belirlemek için eşbütünleşme testi ve Granger 
nedensellik testi uygulanmaktadır. Çalışmanın sonucunda CDS ve devlet iç borçlanma senetleri arasında 
pozitif bir ilişkinin var olduğu sonucunda ulaşılmaktadır. Ayrıca yapılan Granger nedensellik testi sonucuna 
göre, Kredi temerrüt swaplarının devlet iç borçlanma senetlerini etkilediği ve aralarında tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler : Kredi Temerrüt Swap, Devlet İç Borçlanma Senetleri, Granger Nedensellik 
Testi 
JEL Kodları  : G10 
 

 
THE RELATION BETWEEN CREDIT DEFAULT SWAP AND GOVERMENT SECURITIES 

 
ABSTRACT 
 
The study investigates the impact of Turkey’s risk Premium government bond from 2007 to 2011. As an 
indicator of the risk Premium credit default swap (CDS) is used. The relationship between CDS and 
government bonds in order to determine whether there is cointegration test and Granger causality test is 
applied. As a result of the study, a positive relationship between CDS and government bonds as a result of 
which there is reached. In addition, according to the result of Granger causality test, credit default swaps 
including government debt securities affected and reached the conclusion that there is a one-way causality. 
 
Key Words : Credit Default Swap, Government Bonds, Granger Causality Test 
JEL Codes : G10 
 
 
GİRİŞ 
 
1990’lı yıllarda gelişmekte olan piyasalarda, tahvil ve bono piyasaları ihraç edilmeye başlanmıştır. Bu 
süreçten on yıl sonra temerrüt ve kargaşalar ortaya çıkmasıyla gelişmekte olan piyasa tahvil-bonolar dikkat 
çekti ve kabul edilebilir hale gelmektedir (Erb, Harvey, Viskanta 1999). Aynı zamanda, tahvil ve bono 
piyasalarında artış ülke risk primlerinde düşüşe neden olmaktadır. CDS ve bono getirileri arasındaki ilişki ilk 
kez Duffie (1999) tarafından ortaya konmuştur. Çalışmasının sonucunda ülke risk primini gösteren CDS ve 
bono getirileri arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Son yıllarda yaşanan krizlerle birlikte 
kredi temerrüt swapları (CDS) finansal piyasaların merkezinde yer almaya başlamıştır.  
 
Kredi riskinin etkin biçimde kullanmak için satın alınan finansal sözleşme kredi temerrüt swapı olarak 
tanımlanmaktadır. Kredi temerrüt swap işlemlerinde kredi riski, tarafların yükümlülüklerini yerine 
getirememe ihtimali olarak tanımlanabilir. Kredilerle karşılaştırıldığında, swap işlemlerindeki kredi riski 
büyük öneme sahip değildir. Çünkü organize olmayan piyasalarda yapılan swap işlemlerinde bir tarafın diğer 
tarafa gelecek dönemdeki ödemeler için yükümlülük altına girmesidir (Ceylan ve Korkmaz, 2008). Ödeme 
yükümlülüğünün yerine getirilememesi ise temerrüt olarak ifade edilmektedir.  
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Tezgah üstü piyasalarda işlem göre kredi türevleri, kredi riskini bir taraftan diğerine transfer etmek için 
kullanılan finansal enstrümanlardır. Bu enstrümanların amacı piyasa katılımcılarına riske bağlı belirli bir 
borca bağlı olaylarda işlem yapma olanağı sağlamaktır (Longstaff, 2003).  Kredi temerrüt swap piyasası, on 
beş yıldan daha uzun süredir finansal dünya da iyi bir gelişim gösteren türev ürünüdür. Ayrıca kredi temerrüt 
swapları enstrümanları bir ülkenin iflas etmesine karşılık ödemesi gereken risk primini göstermektedir. 
Ödenmesi gereken miktar ne kadar yüksekse ülkenin riski de o kadar fazladır (Hacıhasanoğlu ve Soytaş, 
2009).  
 
Çalışmada kullanılan devlet iç borçlanma senetleri ise hazine bonosu ve devlet tahvilinin genel adı olup, 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtiçi piyasada ihraç edilen borçlanma senetleridir (İMKB, 
www.imkb.gov.tr, 2012). Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak bütçe açıklarının finansmanı amacıyla 
çıkarılmış borçlanma senetlerinin genel adı devlet iç borçlanma senetleridir. DİBS’lerin işlem gördüğü 
organize ikincil piyasadır (Karan, 2008). Ayrıca devlet iç borçlanma senetleri risksiz varlıklardan 
oluşmaktadır. 
Çalışmada Türkiye’nin kredi temerrüt swaplarının menkul kıymet piyasasına etkisi ortaya koyulmaktadır. 
Çalışmada kredi temerrüt swapları ve menkul kıymet piyasası arasındaki ilişkinin varlığını gösteren literatür 
çalışması yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde yapılan ampirik çalışma sonucunda, kredi temerrüt swapları 
(CDS) ve devlet iç borçlanma senetleri arasındaki pozitif bir ilişkinin var olduğuna ulaşılmaktadır. Ayrıca 
CDS’den devlet iç borçlanma senetlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır.  
 
1. KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI 
 
Kredi türevlerinin en çok kullanılan türü olan CDS (Kredi Temerrüt Swap), sözleşme sürecinde kredi 
temerrüt olaylarının gerçekleşme riskinin, belirli bir prim ödenmesi karşılığında diğer tarafa kredi temerrüt 
riskinin transfer edilmesini sağlayan finansal bir sözleşme olarak ifade edilmektedir (Çevik, Şener ve Ülütaş, 
2010). Kredi temerrüt swapı, referans bir yükümlülüğünün ödenmemesine karşı bir sigorta sözleşmedir. Bir 
başka ifadeyle, bono ihraç eden ülkenin temerrüde düşmesi durumunda, söz konusu varlığı elinde tutanların 
önceden belirlenmiş bir miktarda zararlarını sağlamak amacıyla, CDS satıcılarına ödedikleri, yükümlülük 
tutarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan yıllık primlerdir (Akdoğan ve Chadwick, 2012). 
 
CDS’ler kredi riskini transfer eden türev ürünleridir. CDS işleminde koruma satın alan taraf, genellikle 
sözleşmenin yıllık nominal değeri üzerinden, belli bir rakam olan ve baz puan olarak ifade edilen bir primi 
garantör kuruma öder ve karşılığında kredi olayına karşı koruma almış olur. Koruma satan tarafından garanti 
edilen ödeme, kredi olayının ortaya çıkması durumunda satın alınan ve koşula bağlanmış risk 
gerçekleştiğinde yapılır. Burada bahsedilen risk; iflas, kredi notunun düşürülmesi ya da temerrüt riskinden 
kaynaklanabilecek kredi olayıdır (Ersan ve Günay; 2009). CDS oranları temerrüt riskinin doğrudan bir 
ölçütüdür (Akdoğan ve Chadwick, 2012). 
 
Ayrıca, CDS’ler kredi riski ticaretinde kolay bir yol sağlamaktadır. Birçok kurumsal bonoları (tahvilleri) vade 
bitim tarihine kadar elinde tutan yatırımcılar tarafından satın alınmaktadır. Bu nedenle, ikincil piyasa 
likiditesi zayıftır ve ikincil nakit piyasalarda büyük tutarlarda kredi riski satın almak zor ve maliyetlidir 
(Blanco, Brennan and Marsh, 2005).  
Bir kredi temerrüt swapı ile temerrüde düşme, iflas, kredi notun düşmesi gibi spesifik kredi olayları sonucu, 
finansal varlığın uğrayacağı potansiyel kayıplar transfer edilmektedir. Aynı zamanda, varlığın bilançodan 
çıkarılmadan kredi riskini transfer edilmesini sağlamaktadır (Karabıyık ve Anbar; 2006). 
 
Basit bir örnekle tek bir kredi temerrüt takas sözleşmesi şu şekilde ifade edilebilir. Sözleşmedeki birinci tarafı 
koruma satın alan, belirli bir firma tarafından çıkarılan tahvil-bono üzerindeki temerrüt olasılığını sigorta 
etmeyi arzulamaktadır. Tahvil-bonoyu çıkaran firma ise referans kuruluş olarak adlandırılır. Tahvil-bononun 
kredisi referans zorunluluğuna göre hazırlanmaktadır. Referans kuruluşu temerrüdü söz konusu olursa, 
koruma satan koruma alandan referans tahvili-bono itibari değeri ile olmakta mutabıktır (Longstaff, 2003:).   
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Ülkelerin kredi temerrüt swapını ya da kredi iflas takas primini açıklaya yönelik bir çok çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmalara incelendiğinde kredi kredi temerrüt swap ile tahvil, bono yada devlet iç 
borçlanma senetleri ile aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  
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Longstaff vd. (2003), çalışmalarında tahvil getirileri ve CDS arasında istatistiki açıdan anlamı farklar olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.  
 
Hull vd. (2004), “The relationship between credit default swap spread, bond yield, ve credit rating 
announcement” adlı çalışmalarında kredi temerrüt primleri ve bono getirileri arasındaki ilişkiyi ve kredi 
türevleri piyasası iştirakçileri tarafından kullanılan risksiz oran üzerindeki kıyaslamada ulaşılan sonuçları 
incelemişlerdir. Çalışmalarında, piyasa katılımcıları tarafından kullanılan risksiz oran 5 yıllık ortalama takas 
oranından “10 baz puan” şeklinde bir faiz oranı kullanıldığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, bono faiz farkları 
ile CDS spreadleri arasında oluşan fiyat farklılıklarının hem kısa hem de uzun vadede çok küçük olduğunu 
ortaya koymuşlardır.  
 
Blanco vd. (2005), yatırım yapılacak bonolar ve CDS spreadleri arasında dinamik bir ilişki olduğunu analiz 
etmişlerdir. Kredi risk priminin üst sınırının CDS fiyatları, alt sınırının bono getirileri arasındaki fark olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.  
Zhu (2006), çalışmasında CDS ve bono oranları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmaktadır.  
 
Hacıhasanoğlu ve Soytaş (2009), çalışmalarında, 2007-2008 dönemlerinde Türkiye’nin kredi iflas takas 
priminde yaşanan değişimler üzerinde, uluslar arası sermaye piyasalarında yaşanan yoğun hareketliliğin 
etkilerini incelemektedirler. Çalışmanın sonucunda uluslar arası piyasalardaki volatilitenin ve risk iştahının 
Türkiye’nin kredi iflas takas primi (CDS), İMKB ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarına kalıcı etkisi 
tespit etmişlerdir. Ayrıca devlet iç borçlanma senetlerinin kredi iflas takas priminden etkilendiği sonucuna 
ulaşmaktadırlar.   
 
Trapp (2009), yılında yaptığı çalışmada, 1 Haziran 2001 ve 30 Haziran 2007 tarihleri arasında Moody’s ve 
S&P’daki 116 firmadan toplanan CDS primi ve tahvil spreadleri arasındaki ilişki tespit etmektedir. 
Araştırmanın sonucunda, 82 firma için, CDS primi ve tahvil spreadleri arasında bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmaktadır.    
 
Norden ve Weber (2009), çalışmalarında 2000-2002 dönemleri süresinde uluslar arası örneklemde kredi 
temerrüt takası (CDS), kurumsal tahvil ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi araştırmaktadırlar. Bu 
çalışmalarının sonucunda CDS ve tahvil arasında bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. Ayrıca hisse 
senedi piyasasının, CDS ve tahvili negatif yönde etkilediğini tespit etmişler.  
 
3. AMPİRİK BULGULAR 
 
Bu çalışmada kullanılan veriler 2007-2011 dönemine ait Kredi Temerrüt Swapları ve Devlet İç Borçlanma 
Senetleri tutarlarıdır. Kullanılan veri seti 1219 gözlemden oluşmaktadır. Modelin tahmininde Eviews 6.0 
ekonometrik paket programı kullanılmıştır. Ekonometrik analiz ile kredi temerrüt swapı ve devlet iç 
borçlanma senetleri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yönü tespit edilmektedir.  
 
Tablo 1: Değişkenlerin Tanımlanması 
 
Değişken Açıklaması Dönemi Kaynağı 
LCDS Logaritma Kredi Temerrüt Swapları 2007-2011 Günlük  
LDİBS Logaritma Devlet İç Borçlanma Senedi 2007-2011 Günlük İMKB 
 
Zaman serileri analizlerinde, zaman serisi verilerinin durağan olması gerektiği vurgulanmaktadır (Gujarati, 
2001:713). Çünkü durağan olmayan verilerle tahmin edilen bir model, genellikle sahte regresyona neden 
olmaktadır. Bu nedenle çalışmada öncelikle serilerin durağanlık sınamalarını yapılması gerekmektedir. Bunun 
için, zaman serilerinde genel olarak kullanılan ADF (Augmented Dickey Fuller) birim kök testi ile çalışılmış 
ve elde edilen sonuçlar Tablo 2 sunulmaktadır.  
 
Tablo 2: ADF Birim Kök Test Sonuçları 
 

Değişkenler ADF t istatistiği 
(Düzey) 

ADF – t istatistiği 
(Birinci Fark) 

 Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli 
LCDS -2.196(1) -2.280(1) -30.028(0)* -30.017(0)* 



 

222 
 

LDIBS -2.369(0) -3.063(0) -34.860(0)* -34.873(0)* 

Anlamlılık 
Düzeyi 

% 1 -3.4355 -3.9656 -3.4355 -3.9656 
% 5 -2.8637 -3.4135 -2.8637 -3.4135 
% 10 -2.5679 -3.1288 -2.5679 -3.1288 

Not: Parantez içindeki değerler SCHWARZ İnfo Kriteri kullanılarak seçilen gecikme uzunluklarıdır. 
Maksimum gecikme uzunluğu 22 olarak alınmıştır. * işareti %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.  
 
Tablo 2’de ADF yöntemiyle LCDS ve LDİBS değişkenlerinin durağanlık sınaması yapılmıştır. LCDS ve 
LDİBS serilerinin düzeyde durağan olmadığı ancak birinci farkları alındığı zaman %1 anlamlılık düzeyinde 
durağan hale geldiği görülmektedir.  
Dolayısıyla serilerinin birinci farkları alınarak durağanlaşması bu serilerin teknik olarak I(1) olduğunu ifade 
etmektedir.  
 
Kredi temerrüt swapları ve devlet iç borçlanma senetleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için, öncelikle 
değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı araştırılmalıdır. Eşbütünleşme ilişkisi için Johansen (1988) ve 
Johansen ve Juselius (1990) eşbütünleşme testleri kullanılacaktır. Eş bütünleşme testi VAR modelinin 
kurulmasına oldukça duyarlı olduğundan dikkat edilmesi gerekmektedir. Burada birbiriyle ilişkili iki durum 
söz konusudur. Birincisi, uygun gecikme sayısının belirlenmesidir. Gecikme sayısını belirlemede en çok 
Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Kriteri (SC) ve Hannan ve Quinn (HQ) Kriterleri kullanılmaktadır. Bu 
kriterlerin yanı sıra gecikme sayısı, hata terimlerin klasik varsayımlarını sağlayana kadar eklenmesi de 
uygulama sıkça başvurulan yöntemdir. İkincisi ise eş bütünleşme incelemesine deterministik değişkenlerin 
(sabit terim, trend ve kukla gibi) dahil edilip edilmeyeceğidir. Dışlanan değişkenleri hata terimi 
içereceğinden, eğer değişkenlerin seviyesinde doğrusal trend var ise sabit terim, değişkenlerin düzeyinde 
ikinci dereceden trend var ise trend eş bütünleşme incelemeye dahil edilmelidir (Harris, 1995). 
 
Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eşbütünleşme testlerinin yapılabilmesi için tüm serilerin 
düzeyde durağan olmamaları ve aynı derecede farkı alındığında durağan hale gelmeleri gerekmektedir. Başka 
bir ifade ile değişkenler I(d) olmalıdır. Enders (1995), eğer değişkenler farklı derecelerden bütünleşikler ise 
aralarında eş bütünleşme ilişkisinin test edilemeyeceğini ifade etmektedir.  
 
Johansen (1988), eş bütünleşme vektörlerinin sayısını belirlemek için iz (trace) ve en büyük özdeğer 
(maximal eigenvalue) istatistikleri adlı iki farklı test yapılmaktadır. Eş bütünleşme ilişkilerinin sayısını veren 
değerin rankı, özdeğerlerin istatistiki olarak sıfıra eşit olup olmadığı hipotezi ile belirlenmektedir. 
 
H0: λi=0, i=r+1, …, n 
H0: En fazla r tane eş bütünleşme vektörü vardır. 
 
Burada r’nin farklı değerleri için sınırlamalar yapılabilir ve sınırlandırılmış modelin en çok olabilirlik 
fonksiyonunun logaritması ile sınırlandırılmamış modelin en çok olabilirlik fonksiyonunun logaritması 
karşılaştırılarak standart olabilirlik testi hesaplanır.  
Bu istatistik, en fazla r tane eş bütünleşme var boş hipotezini, r’den fazla eş bütünleşme vektörü var alternatif 
hipotezine karşı test etmektedir. Örneğin boş ve alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulabilir. 
 
H0: r = 0   HA: r ≥ 1 
H0: r ≤1   HA: r ≥ 2 
H0: r ≤2   HA: r ≥ 3 
….    …. 
 
Başlangıçta eş bütünleşme yoktur boş hipotezi, en azından bir eş bütünleşme vektörü vardır alternatif 
hipotezine karşı test edilmektedir. Eğer boş hipotez reddedilir ise, burada en azından bir vektör vardır. İkinci 
adım ise, en fazla bir vektör vardır boş hipotezinin en azından 2 eş bütünleşme vektörü vardır alternatif 
hipotezine karşı test edilmesini gerekli kılar ve süreç bu şekilde devam eder. 
 
Bir diğer testi en büyük özdeğer (maximal eigenvalue) istatistiği oluşturmaktadır. Bu test istatistiği ise, 
incelenen değişkenler arasında kesinlikle r eş bütünleşme vektörü vardır , r+1 eş bütünleşme vektörü 
vardır alternatif hipotezine karşı test etmektedir. Boş ve alternatif hipotezler şu şekilde oluşturulur: 
 
H0: r = 0   HA: r = 1 
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H0: r = 1   HA: r = 2 
H0: r = 2   HA: r = 3 
….    …. 
 
En büyük özdeğer istatistiği alternatif hipotezin kesinlikle r tane olduğunu ifade ederken, iz istatistiği biraz 
esnek şekilde r’dan fazla eş bütünleşmenin olabileceğini ifade etmektedir. Bu aşamada, hesaplanan iz ve en 
büyük özdeğer istatistiklerinin, Johansen ve Juselius (1990) ve Osterwald-Lenum (1992) tarafından elde 
edilen kritik değerlerle karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. 
 
Tablo 3: Uygun Gecikme Uzunluğu 
 
Lag LogL LR FPE AIC SIC HQ 
0 -731.5506 NA 0.011630 1.221566 1.230044 1.224760 
1 1905.107 5260.143 0.000145* -3.162543* -3.137109* -3.152963* 
2 1907.224 4.215689 0.000146 -3.159407 -3.117018 -3.143440 
3 1908.584 2.705243 0.000146 -3.155011 -3.095667 -3.132657 
4 1910.845 0.687171* 0.000147 -3.152116 -3.075815 -3.123375 
5 1911.192 0.136951 0.000147 -3.146032 -3. 052776 -3.110905 
*Kriterler tarafından belirlenen gecikme seviyesini göstermektedir. 
 
Tablo 3 görüleceği üzere VAR modeli için 1 gecikmenin uygun bir uzunluk olduğu sonucuna varılmaktadır. 
VAR modelleri için uygun gecikme uzunluğu SC (Schwarz information criterion) kriterine göre 
belirlenmiştir. Diğer taraftan tahmin edilen VAR modellerinin analiz sonuçlarına, otokorelasyon, değişen 
varyans ve normallik testlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. VAR modelleri, fonksiyonel form 
içermeyip doğrusal olduğundan, tanımlama hatası incelemesi yapılmamaktadır (Tarı, 2005:436). 
 
Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Testi 
 
Değişkenler: LCDS, LDİBS, LİMKB, LSP                                                          Gecikme Sayısı:2 
İz İstatistiği Maksimum Özdeğer İstatistiği 
Sıfır 
Hipotez 

) 

Alternatif 
Hipotez 

( ) 

Test 
İstatistiği 

Kritik 
Değer 
(%5) 

Sıfır 
Hipotez 

) 

Alternatif 
Hipotez 

( ) 

Test 
İstatistiği 

Kritik 
Değer 
(%5) 

r = 0 r ≥1 440.1082* 20.26184 r = 0 r =1 434.2699* 15.89210 
r  1 r 2 5.838295 9.164546 r  1 r =2 5.838295 9.164546 
 
Tablo 4’de sunulan Johansen eşbütünleşme test sonuçlarına göre iki değişken arasında eşbütünleşme olmadığı 
(r=0) ifade eden boş hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Nitekim hesaplanan iz ve özdeğer 
istatistik değerlerinin hesaplanan değerleri, kritik değerlerinden büyüktür. Diğer yandan r≤1 hipotezi ise %5 
anlamlılık düzeyinde reddedilmemiştir. Bu bakımdan modelde tek bir eşbütünleşme vektörünün bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, iki değişken arasında uzun dönem de bir tane eşbütünleşme ilişkisinin 
olduğu söylenebilir. Bu ilişki aşağıda gösterilmektedir.  
 
Tablo 5: Normalize Edilmiş Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
 

 LCDS LDİBS Sabit 

LCDS, LDİBS, LİMKB, LSP, 
SABİT 1 -4.286387 

(1.74664) 

-32.19534 
(8.51018) 
 

LCDS=f 
(LDİBS, SABİT)  

Not: Parantez içindeki değerler standart hatayı göstermektedir.  
 
Tablo 5 incelendiğinde LCDS=F(LDİBS, SABİT) şeklinde ifade edilen 2 değişkenli modelde uzun dönemde, 
devlet iç borçlanma senedinin kredi temerrüt swaplarını pozitif yönde etkilemektedir ve bu etki de istatistiksel 
olarak anlamlıdır.  
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İki değişken arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesinden sonraki adım, eşbütünleşmiş 
regresyonlarından elde edilen hata düzeltme teriminin gecikmesini de açık olarak içerecek şekilde VECM 
(vector error correction mechanism) oluşturmaktır. Hata düzeltme modeli, eşbütünleşmeden elde edilen hata 
teriminin gecikmesini modele eklemekte ve değişkenlerin farkı alınmasıyla kaydedilen uzun dönem 
bilgilerini modele yeniden dahil etmektedir (Kar, ve Ağır, 2006). Çalışmada kullanılan LCDS ve LDİBS 
değişkenleri arasındaki VECM model şöyle ifade edilir:  
 

 
 

 
 
VECM’de nedenselliğin kaynağı (Kar ve Ağır, 2006: 59): 
 

a) Her açıklayıcı değişkenin gecikmeleri toplamına birleşik olarak F veya Wald testinin,  
b) Gecikmeli hata düzeltme terimine (ECM) uygulanan t-testinin,  
c) Her açıklayıcı değişkenin gecikmeli toplamı ve gecikmeli hata düzeltme terimine beraber F ve 

Wald  testinin, istatiksel anlamlılığı ile belirlenebilir. 
 
LCDS ve LDİBS değişkenlerinin Engle Granger nedensellik testi hipotezi aşağıdaki gibidir: 
 

: LCDS, LDİBS’in Granger nedeni değildir. 
: LDİBS, LCDS’in Granger nedeni değildir.  

 
Tablo 7: Nedenselliğin Kaynağı 
 

Bağımlı Değişken  DLCDS DLDİBS 
Wald Testi Dlcds ______ -18.58916 

[-1.333286] 
Dldibs -0.002193 

[-0.076233] 
______ 

t- testi  

1ECM  
-0.885*** 
(0.0000) 

0.000108 
(0.1771) 

 
 
Wald Testi 

dldibs ile 1ECM  1.824463 
(0.4016) 

______ 

dlcds ile 1ECM  ______ 522.9897*** 
(0.0000) 

 
Tablo 7 nedenselliğin kaynaklarından birisi, her iki modelde de hata düzeltme terimi olduğu görülmektedir. 
Gecikmeli hata düzeltme terimi (ECM-1) istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.  
 
Tablo 7 Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre, kredi temerrüt swapları ile Devlet iç borçlanma 
senetlerinin kısa ve uzun dönemde Granger nedeni iken, devlet iç borçlanma senetleri, kredi temerrüt swapları 
kısa ve uzun dönemde Granger nedeni değildir. Başka bir ifadeyle, kredi temerrüt swapları, devlet iç 
borçlanma senedine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada 2007-2011 yılları arasında Kredi temerrüt swapları ve devlet iç borçlanma senetleri günlük 
verileri kullanılarak arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ve nedensellik ilişkisi test edilmiştir. Çalışmada 
uygulanan Granger nedensellik testi sonucu, Hacıhasanoğlu, Soytaş (2009)’ın çalışmalarındaki bulgulara 
benzer şekilde kredi iflas takas primi yani CDS ve devlet iç borçlanma senetleri arasındaki ilişki, CDS’den 
devlet iç borçlanma senetlerine doğru tek yönlüdür. Aynı zamanda yapılan VAR analizleri ile kredi temerrüt 
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swaplarının gecikmeli değerlerinin, devlet iç borçlanma senetlerini etkilediği ortaya konulmuştur. Diğer bir 
ifadeyle, kredi temerrüt swapları, devlet iç borçlanma senetlerinin hem kısa dönemde hem de uzun dönemde 
Granger nedenidir. 
 
Çalışmanın eşbütünleşme modeli sonuçlarına göre, risk algısındaki bozulmanın sonucunda DİBS piyasasına 
yabancı sermaye girişinin güçlenerek devam ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. DİBS’deki artan yabancı 
sermaye girişi, yabancı yatırımcıların, alınan önlemlerin ardından yatırımlarını kısa vadeli para takas 
işlemlerinden daha uzun vadeli olan DİBS piyasasına kaydırma eğilimindedir. Ayrıca piyasa faizlerindeki 
yükselişten de kaynaklandığı düşünülmektedir (TCMB, www.tcmb.gov.tr, 2012). 
 
Araştırmanın sonucunda, Hazine tarafından yurtiçi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerinin kredi riskini 
etkin bir biçimde yönetme amacı taşıyan kredi temerrüt swaplarından etkilenmektedir. Kredi riski bir ülkenin 
aktiflerinin bozulması olarak ifade edildiğinden, bir ülkenin aktif kalitesini bozacak faktörlerin aynı zamanda 
o ülkenin çıkardığı devlet iç borçlanma senetlerini etkileyeceği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu da bir ülkenin 
CDS’lerin düşük olması yani düşük kredi notlu ülkelerin DİBS satmasının kolaylaştığını göstermektedir.  
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ÖZET 
 

Yeni bir işletme kurmak veya kurulu bir işletmeyi sürekli değişen şartlar altında başarıya ulaştırmak bireysel 
yatırımcılar açısından oldukça güçtür. Büyük işletmelerin sağladığı olanaklardan yararlanarak küçük 
işletmelerin bu güçlükleri çözmeleri daha kolay olmaktadır. Bu nedenle  küçük işletmelerin denenmiş ve 
kendini ispat etmiş bir ismin ve markanın destek  ve güvencesini almayı tercih ettiklerini küresel pazardan 
gözlemleyebiliriz. Gelişen bir ekonomiye sahip Kırgızistan pazarına bakıldığında bu alandaki eksikliği 
görmek mümkündür.  
 
Bu araştırma Kırgızistan pazarında fast food alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletme sahibi 
Türk girişimcilerin sektörle ilgili düşüncelerini, beklentilerini ve yapılan yatırımdan duyulan memnuniyet 
derecesini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen verilerden fast food sektöründe faaliyet gösteren Türk 
girişimcilerin çoğu itibariyle memnun oldukları sonucu çıkarılsa da ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar 
konusundaki tereddütlerin giderilmesi durumunda yatırımlarını büyütebilecekleri ve sektörde kalıcı 
olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte araştırmaya dahil olan fast food yatırımcıları; hukuku 
yapıdaki eksikliklerin giderilmesi ve kolaylaştırıcı teşvik yasalarının getirilmesi durumunda dünyaca bilinen 
ünlü markaların doğrudan ya da franchising olarak Bişkek’te fast food sektörüne girebilecekleri ve oluşan 
rekabet ortamının bir sonucu olarak da ürün kalitesinin artarak fast food hakkındaki sağlıksız ürünleri 
algısının da ortadan kalkarak sektöre canlılık geleceğini düşünmektedirler.    
 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçların Kırgızistan’da yatırım yapmayı düşünen yeni girişimcilerin ya da 
mevcut yatırımlarını büyütmek isteyen Türk girişimcilerin alacakları yeni yatırım kararlarında yardımcı 
olması umulmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler:Türk Girişimci, FastFood, Bişkek 
 
1.BİR ÜRÜN OLARAK FAST FOOD 
 
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünyamızda sadece iç pazarlarda müşteri bulmak, işletmeler için yeterli 
olmamaktadır. Ulusal pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler bir süre sonra müşteri bulmakta zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle yatırımcılar dış pazarlardaki müşterilerin alım gücünden istifade etmeyi 
düşünerek bu pazarlara açılmaktadırlar. Türk girişimcilerin yabancı pazarlarda yatırım yaptıkları alanlardan 
biri de fast food sektörüdür.  
 
Fast food literature yeni girmiş bi kavram değildir. Çünkü insanlar, ‘çabuk ve elimizi kirletmeden nasıl 
yemek yiyebiliriz’ fikrine çok daha önceden sahiptiler ve her kültürde bunu farklı uygulama şekillerini 
görmek mümkündür. Eski Roma zamanında pazarlarda ekmek arası meyve, lor peyniri ve kızartılmış et 
satıldığı bilinmektedir. Günümüzde bu yönde bir sektörün oluşma süreci ise ABD’nin Louisiana Eyaletin’de 
ekmek arasında sosis koyarak başlayan ve sonrasında Hotdog adıyla gelenekleşen bir kültür olarak ortaya 
çıkmasıyla başlamıştır. Ama asıl olarak dünya fast food’u Mc Donald’s kardeşlerin bu yönde açmış oldukları 
restoranları ile tanımıştır. (tr.wikipedia.org/wiki/Fast_food ). 

 
Bir yemek terimi olarak Fast food, kısa sürede hazırlanmış ve hızlı birşekilde servis edilen yiyeceklere verilen 
isimdir (Kuzuoğlu, 2009).Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir. 
 
Fast food ürünü yol üstündeki büfelerde ve seyyar arabalarda hazırlanıp satılabildiği gibi, butür yiyeceklerin 
satıldığı fast food restoranları günümüzde zamanı kısıtlı insanların uğrak yeri haline gelmiştir. Bu restoranlar 
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artık evlere paket servis imkânı da sunmaktadır. Günümüzde özellikle ABD'de düşük maliyetli fast food 
restoranlarına göre daha kaliteli servis ve şık mekana sahip ama fiyatların biraz daha yüksek olduğu fast 
casual restaurant'lar daha çok ilgi görmektedir.  

 
Ancak fast food günümüzde "kötügıda" ile aynı algıyı çağrıştıran bir süreç yaşamaktadır. Hamburger tarzı 
fast food gıdalar, besin değerinin düşüklüğü, kalori oranının yüksek oluşu, hayvansal kaynaklı doymamış yağ 
asitleri içermesi, aşırı tüketiminin yüksek tansiyon, osteoporoz ve obezite gibi hastalıklara yakalanma riskini 
artırması ve içinde aşırı koruyucu ve renklendirici gibi katkı maddeleri içermesi nedeniyle toplumlarda fast 
food ifadesine karşı olumsuz bir yargı oluşmuştur (Aydın, 2008). 
 
Ancak bu olumsuz algıya rağmen dünyada kendi markası ile isim yapmış Subway, Burger king ve 
Mcdonald’s gibi işletmeler Fast-food alanında çok büyük bir Pazar oluşturmayı başarmıştır. Örneğin 
dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonald's bugün dünyanın 118 ülkesindeki 32.000’den fazla 
işletme ile günde 58 milyon müşteriye hizmet veren çok büyük bir Pazar yakalamıştır. 1.600.000 kişiyi 
istihdam eden McDonald's ürünlerine ABD'de nüfusun % 98'i yılda enaz bir kere yemektedir. Elbetteki bu 
başarıyı yakalama sırrının altındaki nedenlerden biri de 1954 yılında, müşteri mutluluğuna ulaşan tek yolun, 
ödün verilmeyen kalite, başarılı servis ve tüm ayrıntıları kapsayan bir temizlikten geçtiğini gören Ray Kroc 
tarafından oluşturulan ‘McDonald's'ın Standartları’ dır. Dolaysıyla da McDonald's sistemini geliştirmeye 
yönelik her adımı bu standartlar etrafında şekillendirmiştir. . 

 
McDonald's sistemindeki en önemli unsurlardan biride eğitimdir. McDonald's çalışanları ve işletmecileri, 
sistemi en mükemmel şekilde öğrenmek üzere yoğun bir eğitim programından geçmektedirler. Her 
McDonald's işletmecisi, işletmesinin faaliyete geçirmeden önce 8-12 aylık bir eğitim alır ve eğitimin son 
aşaması Chicago'daki Hamburger Üniversitesi'dir. 

 
1961 yılında kurulan Hamburger Üniversitesi, heryıl ortalama 3000 kişinin "İleri Derecede Operasyon" 
kursuna katıldığı McDonald's'ın tüm dünyadaki işletmeci ve üst düzey çalışanlarının uzmanlık eğitimi 
aldıkları bir üniversitesidir (tr. wikipedia. Org /wiki /McDonald's). 

 
Burger King, 1954 yılında James McLamoreve David Edgerton tarafından kurulan, dünyanın ikinci büyük 
fast food lokantalar zinciridir. Türkiye'ye 1995 tarihin de giren Burger King’in Sloganı Have It Your Way 
(İstediğiniz Gibi)'dir. Burger King 1957’de menüye soslu, peynirli, marullu, turşulu ve domatesli ekleyerek 
farklı bir fast food tatı oluşturmayı başarmıştır. (tr.wikipedia.org/wiki/Burger_King). 
 
BISKEK’TEFAAST FOOD PAZARININDURUMU 
 
Ülke nüfusunun 1/5’nin yaşadığı bir milyon nüfüsu ile ülkenin başkenti olan Bişkek’te öğrenci saysısının 
çokluğu ve halkın dışarıda yemek yeme kültürü nedeniyle fast food merkezlerinin sayısı sürekli artmaktadır. 
Dolayısıyla kontrolsüz bir şekilde artan ve resmi istatistiklere göre sayıları 350-400 civarında olan fastfood 
üreten merkezler her 3 ayda bir Devlet Sıhhiye Epidemoloji Kontrol Merkezi tarafından denetlenmektedir. 
Yine Kırgızistan Bilimler Akademisi Kimya ve Kimyasal Teknolojiler Enstitüsü zaman zaman yaptığı 
denetimlerde aldığı numuneleri inceleyerek sağlıksız koşullarda üretilen ve gazlı içeceklerle birlikte yenilen 
fast food’ların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini halka duyurmakta ve fastfoodlar için tüketicileri 
daha seçici olmaları konusunda uyarmaktadır.  

 
Yapılan denetimlerin sonucunda pek çok iş yeri gerekli hijyeni ve üretim yapılabilecek fiziksel mekanı 
sağlamadığından kapatılmakta ya da para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak kapatılan işyerleri kısa 
sürede bir başka yerde tekrar açılmaktadır. Ayrıca verilen 1000-2000 Com gibi cezalar caydırıcı olmaktan 
uzak olduğundan cezayı ödeyip faaliyetine devam etmektedirler. (Mahammadhalil,2013). Bişkek pazarında 
faaliyette bulunan fastfood işletmelerinden standartlara en uygun çalışanların elinde sertifikaları olanlar 
olduğu ve genelde ise Türk yemekleri satan yerlerin buna uydukları yetkililerce ifade edilmektedir.  
 
Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Kırgızistan’da fastfoodlara tereddütlü yaklaşımın nedenlerinden 
biri bu gıdaların helal olup olmadıkları konusundaki tereddütlerdir. Müşteri kaybetmemek için fastfood 
merkezleri tabelalarına helal ibaresini de yazmaktadırlar. Oysaki bu ibareyi yazabilmek için helal sertifikasını 
bu konuda yetkili bir kurumdan almış olmak gerekmektedir. Helal gıda sertifikası konusunda yetki 
verebilecek bir kurumun oluşturulması yönündeki çalışmalar henüz daha bu ülkede yenidir ve bu işin gerçek 
manada yaygınlaşması zaman alacaktır. Dolayısıyla dindar tüketiciler gerçeğe uygun olmayan tabela 
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beyanları ile aldatılabilmektedir. Bundan dolayı da ülkede fastfood ürünlere şüpheci yaklaşan büyük bir 
kesimin oluşmasına neden olmaktadır.    
 
Ülkede fastfood ürünlerinden zehirlenmelerin zaman zaman basına yansıması fastfoodlar için oluşan 
“sağlıksız ürün” algısını daha da yaygınlaştırmaktadır. Bu pazarda fastfood konusunda sık görülen gıda 
zehirlenmelerinin nedenleri hakkında bilgi almak üzere kendisine baş vurduğumuz Cumhuriyet Kliniği 
Enfeksiyon Hastanesi Baş Hekimi Aytkuluyev Narınbek Sabırkuluyeviç, çoğunlukla yemek 
zehirlenmelerinde sebebin hangi yiyecekten kaynaklandığını tanımlamanın çok zor olduğunu özellikle 
hastanelere başvurmaların 2-3 günlük bir gecikme ile yapılıyor olması olaya hangi gıdanın sebep olduğunu 
tanımlamayı daha da zorlaştırdığını ifade etmektedir. Bu durumda mağdurun fastfood’dan zehirlenip 
zehirlenmediğini anlayabilmenin tek yolunun analiz yapmakla mümkün olabileceğini dile getiren 
Sabırkuluyeviç bu tür vakaların yıllık istatistiklerinin tutulabilmesinin de mümkün olamadığını ancak kış 
aylarında bu tür vakaların sayısının göreceli olarak azaldığını söylemektedir. Sabırkuluyeviç, fastfood 
ürünleri ile ilgili olarak da düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir; Ne yazık ki fastfood’lar sokaklarda, 
pazarlarda yani açık yerlerde belki fiziksel olarak gerekli koşulları sağlamayan yerlerde üretilip satılıyor. 
Hijyenik olarak yiyecekleri hazırlamak, saklamak konusunda gereken titizlik gösterilmemektedir. Yaz ayının 
sıcağı ile de zaten temiz olmayan yerlerde bekletilen yiyecekler kısa sürede zararlı organizmaları üreterek 
sağlık açısından tehlikeli hale gelebilmektedir. Özellikle bu yiyeceklerin çabuk bozulma nedenleri 
karasinekler olmaktadır. Dolayısıyla ürünleri açıkta bekletenlerin bozulan ürünlerine konan bu sinekler 
taşıdıkları zararlı mikroorganizmaları hemen yanındaki bir başka fastfood malzemelernin üzerine taşımakta 
dolayısıyla bir kişinin ihmalkarlığı ile pek çok işyerindeki ürünler kısa sürede bozulabilmektedir. Bozulmuş 
yiyeceklere elle dokunan çalışanlar da elleri ile zararlı bakterileri sağlam olanlara da taşıyabilmektedir. Bu 
nedenle çalışanlar el temizliğine gereken hassasiyeti göstermek zorundadırlar. Ülkede yiyecek işletmelerinin 
denetimlerine yönelik önemli mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Özellikle cezaların caydırı olması gerekir. 
Ancak ortamların iyileştirilmesi ve üreticilerin gereken titizliği göstermeye yönelik alışkanlık kazanması 
biraz da tüketicilerin duyarlılığına bağlıdır. Neticede üretici satılmayan ürünü üretmez. Bu nedenle tüketicinin 
elindeki en iyi silahı ‘boykot’dur, diğer bir ifade ile ürünü almamaktır. Dolayısıyla tüketicilerimiz ürün 
aldıkları yerler konusunda seçisi olurlarsa işletmeler de kendilerini düzeltecektir. Tüketicilerin ürün satın 
alırken işletmenin yakın çevresine, çalışanların görünümüne ve giyimine dikkat etmeleri durumunda üreticiler 
de kendilerini düzeltme yoluna gidecekleridr. Nitekim günümüz üreticileri ürün satabilmek için müşteri 
odaklı olmak zorundadırlar. Tüketiciler ne kadar bilinçli olursa ürünlerde o nispette kaliteli üretilmek 
zorundadır.   
 
Bişkek’te yapılan bir araştırma sonucuna göre katılımcılardan 15 ile 30 yaş arasındaki yaş grubunun % 98’i 
ayda en az bir kez fastfood tüketmektedir. Ancak araştırmaya katılanların % 78’i fastfood’ların zararlı olduğu 
konusuna da inanmaktadırlar. Nitekim fastfood yiyeceklerinden zarar gördüklerini ifade edenlerin oranı % 
15’dir. Bu oran azımsanacak bir oran değildir. Tüketicilerin % 78’i fastfood fiyatlarını pahalı bulmaktadır. 
Burada hatırlatmak gerekir ki Bişkek pazarında fastfood müşterileri daha çok öğrenci ağırlıklıdır ki bunların 
da haliyle satın alma güçleri düşüktür. Dolayısıyla öğrencilerin ürünün ucuz olanını tercih etmeleri 
üreticilerin ucuz hammadde girdisi ile ürün fiyatını düşürmektedirler. Bu durum fastfood sektöründe kalitenin 
artmasının önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. .  
 
Yine aynı araştırmaya göre, katılımcıların % 48’i fastfoodların kısa sürede hazırlanıp sunulabilmesinden 
dolayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bişkek pazarında fastfood merkezlerinin sayısının çoğalmasını 
isteyenlerin oranı ise % 51’dir (media.manas.kg/index.php/tr/). Bu sonuç da göstermektedir ki sektördeki 
tüketiciler fastfoodlara ilgi göstermektedirler. Bu durum sektöre yatırım yapacaklar için önemli bir çekici 
faktördür ancak sektörde üretilen ürünlerin dünya standartlarını yakalayabilmesi için bu konuda isim yapmış 
ünlü zincir fastfood markalarının da bu pazara girmesi gerektiği kanaatindeyiz.   
 
BİŞKEK’DE FAST FOOT ÜRETİCİSİ TÜRK GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE YAPILAN 
ARAŞTIRMA  
 
1.Araştırmanın Önemi Ve Amacı 
 
Bişkek pazarında son yıllarda fastfood işletme sayısı hızla artmasına rağmen bu işletmeler arasında halen 
dünyaca tanınmış bir fastfood markası ya da onun isim hakkıyla çalışan işletme yoktur. Bişkek fastfood 
sektöründe Kırgız yatırımcıların yanında farklı milletlerden çok sayıda girişimci iş yapmaktadır. Bu 
araştırma,sektörde faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin yatırım yaptıkları fastfood işletmeciliği ile ilgili 
beklentilerini, halihazırdaki memnuniyet düzeylerini ve gelecekle ilgili düşüncelerini öğrenmeyi 
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amaçlamaktadır. Araştırmayla elde edilecek sonuçların, gelecekte sektöre yatırım yapmayı düşünen yeni Türk 
girişimcilerin kararlarında etkili olacağı savı araştırmayı önemli kılmaktadır. .  
 
2.Araştırmanın Evreni Ve Örneklem 
 
Araştırmanın evrenini Bişkek’te faaliyette bulunan (isimleri mahfuz) Türk fastfood işletmeleri 
oluşturmaktadır. Bişkek pazarında tamamı 15 adet olan Türk fastfood işletmesinin yöneticileri ile yüzyüze 
görüşülerek cevaplandırılması sağlanmıştır. Ayrıca anket sonuçlarının değerlendirilmesinde işletme 
yöneticileri ile yapılan söyleşilerin sonuçlarından yararlanılmıştır. Anket soruları ile ilgili veriler veri analiz 
programında değerlendirilmiştir.  

 
3.Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
Tablo 1. Tüketicilerin fastfood’aİlgisi 
 

Sizin gözlemlerinize göre Bişkek’te yaşayanların fastfood ürünlerine ilgisi nasıldır? n % 

Çok fazla 11 73,3 
Normal 3 20,0 
Çok az 1 06,7 

TOPLAM 15 100 
 
Tablo1.’den çıkan sonuca göre; Bişkek halkının fastfood ürünlerine olan ilgilerininin ‘çok fazla’ olduğunu 
düşünen Türk fastfood işletmecilerinin oranı % 73,3’dür. Dünyan’ın pek çok yerinde fastfood sektörünün 
gelişmesinin özünde öğrenciler ve o toplumun dışarıda yemek yeme alışkanlıkları vardır. Ülke nüfsunun 
1/5’den fazlasının yaşadığı Bişkek’in bir üniversite şehri olduğu ve halkının dışarıda yemek yeme kültürüne 
sahip olduğu da düşünüldüğüde buradaki pazarının fastfood yatırımları için aslında cazip bir pazar olduğu 
söylenebilinir. Ancak ürün kalitesizliği bu ürünler olan olumsuz algıyı artırmaktadır. Bu kalite ise ancak iyi 
bir rekabet ortamında gelişebilir. Bu nedenle pazara ünlü markaların girmesi bu rekabet ortamının oluşması 
açısından önem arz etmektedir. .  
 
Fastfood ürünlerine olan ilgiyi azaltan en önemli etkenlerin başında da bu tür yiyeceklerin insan sağlığı 
üzerindeki zararlarının basında sıkça yer alması gelmektedir.  Özellikle Bişkek’in önemli alışveriş pazarları 
olan Dordoy ve Oş içerisinde faaliyet gösteren fastfood işletmelerinin fiziksel ve görsel şartları insanların 
‘fastfoodlar insan sağlığı üzerinde zararlıdır’ algısının daha bu ülkede uzun yıllar devam edebileceğini 
göstermektedir. Bu konuda gereken denetimlerin yapılması, standartların getirilmesi ve yabancı yatırımcıların 
bu sektöre getireceği kalite ile birlikte buradaki insanlarda dünya standartlarında fastfood ürünlerine 
kavuşmuş olacaktır.Ancak bu konuda öncelikle tüketicilerin seçici ve kalite konusunda duyarlılık 
göstermeleri de gerekmektedir.  

 
Tablo 2.İşletmelerin İş hacmi ve fastfood 
 

İşletmenizin günlük iş hacminin % kaçını fastfood işi için kullanıyorsunuz?  n % 
%25 6 40,0 
%50 2 13,3 
%75 2 13,3 
%100 5 33,4 

TOPLAM 15 100 
 
Bişkek pazarında faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin 1/3’ü sadece fastfood üzerine çalışmaktadır. Kalan 
2/3’ü ise fastfood işini asıl işlerinin (market işletmecili veya yiyecek içecek işletmeciliği gibi) yanında ikinci 
bir iş olarak ya ya da ek bir işyeri içinde yapmaktadır. Buna göre girişimcilerin % 40’ı asıl işlerinin % 25’lik 
bir kısmını fastfood işi için kullanırken % 13,3’ü asıl işin % 50’sini, % 13,3’ü % 75’ni % 33,3’ü ise tamamen 
fastfood üzerine çalışmaktadır. Fastfood işiyle uğraşan Türk girişimcilerinin % 40’ı asıl işleri olan yiyecek-
içecek işletmeciliği içerisinde fastfood işine % 25 oranında bir yer ayırmaktadır. Dolayısıyla işletmeler 
tüketicilerin ilginin olduğu fastfoot pazarından yararlanarak pazar paylarını genişletmeye çalışmaktadırlar.  
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Tablo 3. Siyasi İstikrar Konusundaki Beklenti 
 
Kırgızistanda, tekrar siyasi bir istikrarsızlık süreci yaşanabileceği endişesi 
taşıyormusunuz?  

n % 

Evet 7 46,6 

Hayır 4 26,7 
Kararsızım  4 26,7 

TOPLAM 15 100 
 
Türk fastfood yatırımcılarının Kırgızistan pazarında uzun süre kalıp kalmayacakları konusundaki kararları 
üzerinde etkili olacak olan siyasi istikrar beklentisini öğrenmeye yönelik sorulan bu soruya verilen 
cevaplardan Türk girişimcilerinin % 50’den fazlasının bu konudaki endişelerinin olduğu anlaşılmaktadır. 
Kırgızistan’da  2005 ve 2010 yılında yaşanılan toplumsal olayların ortaya çıkardığı ekonomik ve psikolojik 
sonuçları buradaki Türk işadamalarını da etkilediği muhakkaktır. Dolayısıyla aynı şeylerin tekrar 
yaşanabileceği konusundaki olumsuz kanaat halen devam etmektedir. Yatırımcı en az gelecekteki 20 yılı 
görmek ister. O nedenle Kırgızistan’da büyük ölçekli yatırımların yapılabilmesi ya da mevcut girişimcilerin 
yatırımlarını artırmaları için öncelikte ülkedeki siyasi istikrarın sağlandığı konusunda bir güven ortamının 
oluşması gerekmektedir. Türk fastfood işletmecilerinin gelecek konusundaki korkularının devam ettiği 
görülmektedir. Dolayısıyla bu algı Türk girişimcilerin bu pazara daha büyük sermaye bağlama konusunda 
isteksizleştirmektedir.   
 
Tablo4.Yatırımcıların Kırgızistan’da Kalma İstekleri 
 
Kırgızistanda uzun yıllar kalıcı olmayı düşünüyor musunuz? N % 
Evet 6 40.0 
Hayır 7 46,6 
Kararsızım  2 13.4 

TOPLAM 15 100 
 
Tablo 4. üzerindek veriler bir önceki tabloda ortaya çıkan sonuçları desteklemektedir. Bişkek pazarında 
fastfood işletmeciliği yapan Türk girişimcilerin yarıya yakını ülkedeki siyasi istikrar konusunda halen bir 
endişelerini olduğu dolayısıyla da Kırgızistan’da uzun yıllar kalmayı düşünmemektedirler. Sektörde faaliyet 
gösterenlerin % 40’ı mevcut pazarda kalıcı olmayı düşünürken % 13,4’ü kararsızlığını ifade etmektedir. Bu 
sonuçlara göre fastfood alanında faaliyet gösteren Türk girişimcilerin için Kırgızistan, uzun süre kalabilmeyi 
düşündükleri bir pazar değildir. Bu durum ülkede bu işkoluna ilgi duyacak olanları olumsuz etkileyecek bir 
sonuçtur. Bu pazarda uzun süre kalmayı düşünmeyenler bunu yatırımın karlı olmayışına ve Kırgızistan 
ekonomisine olan güven eksikliğinden kaynaklandığına bağlamaktadırlar. Bununla birlikte bir girişimci için 
yaptığı yatırımdan vazgeçmenin kolay olmayacağını ve başka bir işkoluna ya da bir başka pazara geçilse bile 
orada tutunmanın getireceği riski göze almanın zor olacağını ifade etmek gerekmektedir.  

 
Tablo 5.Yatırımın Geri Döndüğüne Olan İnanma Yüzdeleri 
 
Yaptığınız yatırımın geri döndüğünü düşünüyor musunuz? N % 
Evet 10 66,6 
Hayır 2 13,4 
Yeterince değil 3 20,0 

TOPLAM 15 100 
 
Tablo5.’deki verilere göre fastfood alanında faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin % 66,6’sının yaptıkları 
yatırım kazanımlarından memnun oldukları görülmektedir. Ancak yapılan yatırımın geri dönmüş olması 
yatırımcının bu yatırımdan memnun olacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim Tablo 4.’deki verilere göre 
fastfood alanında faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin 3’de 2’si Kırgızistan pazarında uzun süre kalmayı 
düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla burada yatırımın geri dönmüş olmasından duyulan 
memnuniyetten  yapılan işin karlılığından yada bağlanan sermayenin kazandırdıklarından memnun oldukları 
anlamı çıkarılabilir. Ancak bir yatırımcı için fırsat maliyeti de önemlidir. Tablo 5.’deki veriler fastfood 
yatırımcısı Türk girişimcilerinin 3’de 1’nin yatırımın kazandırdıklarından memnun olmamış olmaları bu 
pazara ilgi duyanları caydırabilecek bir durum olarak düşünülebilir. Ancak şu anki pazarda uluslararası 
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tanınmış bir fastfood markasının bulunmaması nedeniyle bu pazara ünlü bir markanın ismi ile girecek yeni bir 
yatırımcının yüzünü güldürebileceği söylenebilir.  
 
Tablo 6.Markalaşmış İsimle Çalışma İsteği 
 
Dünyaca markalaşmış bir isim altında çalışmak istermiydiniz?  n % 
Evet 11 73,3 
Hayır 2 13,4 
Olabilir 2 13,3 

TOPLAM 15 100 
 
Tablo 6.’daTürk girişimcilerin % 73,3’ünün Dünyaca bilinen bir isim adı altında çalışmaya sıcak baktıkları 
görülmektedir. Çünkü dünyaca tanınmış bir markanın ismiyle yeni bir pazara girmek tanıtım maliyetlerini 
azaltırken rakip firmaların aynı hizmet kalitesini yakalamak yada aynı yola başvurmaları arasında geçen 
sürede yüksek karlılık elde edilmiş olunacaktır. Dolayısıyla marka olmuş bir isimle çalışmak yatırımcılara 
cazip gelmektedir. 
 
Tablo 7. Franchising Girişiminde Bulunma 
 
Şu ana kadar her hangi bir Franchising girişiminde bulundunuz mu? n % 
Evet 5 33,4 
Hayır 10 66,6 

TOPLAM 15 100 
 
Bilindiği üzere franchising hak sahibine verilen para karşılığında belirli sınai hakları ticari alanda kullanma 
iznidir. Diğer bir ifade ile bir ürüne veya bilgi birikimine ait kalitesi kanıtlanmış bir marka ya da ismi belirli 
bir ücret karşılığında satın alıp kullanmaktır (Durukan, 2006:8) Türk fastfood işletmeleri bir önceki tabloda 
bilinen bir marka adı altında çalışmaya sıcak baktıklarını ifade etmiş olmalarına rağmen Tablo 7.’deki 
verilerden Türk fastfood yatırımcılarının % 66,6 gibi önemli bir bölümünün Franchising sistemiyle ilgili 
herhangi bir girişimde bulunmadıkları görülmektedir. Türk fastfood yatırımcılarının sadece 1/3 bu yönde bir 
girişimde bulunmuştur.  
 
Ayrıca belirtelim ki şifaen sorduğumuz sorulardan Türk fastfood sahibi girişimcilerin hiç biri Franchising 
yada bilinen tanınmış bir marka adı altında çalışmamakta ve kendi markaları ile iş yapmaktadırlar. Ayrıca 
Kırgızistan fastfood sektöründe tanınmış bir isimle çalışan bir başka fastfood işletmesi de bulunmamaktadır. 
Niçin? sousuna ise sistemin ekonomik zorlukları, ülkedeki siyasi ve uzun vadedeki ekonomik belirsizlik, geri 
ödeyememe korkusu ve hukuki süreçlerin yeterince bilinmemesi gerekçe gösterilmiştir. 
 
Tablo 8.Franchising Girişiminde Bulunmayı Düşünme Oranları 
 
Gelecek yıllarda Franchising girişiminde bulunmayı düşünüyor musunuz? n % 
Evet 3 20,1 
Hayır 8 53,3 
Olabilir 4 26,6 

TOPLAM 15 100 
 
Tablo 8.’deki verilere göre gibi fastfood alanında faaliyet gösteren yatırımcıların % 53,3’ü gelecek yıllarda 
Franchising için her hangi bir girişiminde bulunmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuç Türk 
fastfood girişimcilerinin ülke ekonomisi konusunda iyimser olmadıkları sonucuna bağlanabilir. Pazardaki 
mevcut koşulları frachising gibi bir borçlanma için riskolarak algılanmaktadır. Bu koşullarda alınacak 
franchising’in ağrımayan dişe kerpeten sokmak, belirsizlik ortamında en doğru olanının kendi yağları ile 
kavrulmak olduğu, büyüyeceklerse kendi isimleriyle bunu yapmanın daha güvenli bir yol olacağı 
kanısındadırlar.  
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Tablo 9. Tanınmış Firmaların Kırgızistan’da Olmama Nedenleri 
 
Dünyaca ünlü McDonald’s ve BurgerKing gibi firmaların sizceşu ana kadar Kırgısistan’a 
Franchise vermemiş ya da bizzat kendilerinin girmemiş olmalarının nedeni neye 
bağlanabilir? 

n % 

Siyasi 6 40,0 
Ekonomik 4 26,6 
Kültürel 1 06,8 
Hepsi 4 26,6 

TOPLAM 15 100 
 
Tablo 9.’daTürk fastfood girişimciler Dünyaca ünlü fastfood firmalarının bu güne kadar Kırgızistan’a 
Franchise vermemeleri ya da kendilerinin yatırım yapmamış olma nedenleri arasında siyasi, ekonomik ve 
kültürel nedenleri saymaktadırlar. Bu nedenler içerisinde en önemli faktörün siyasi (%40) olduğu 
görüşündedirler. Çünkü ülkede belirli periodlarla yaşanmış olan toplumsal olayların (devrim) ülke dışında 
sebep olduğu olumsuz imaj algısının halen devam ettiği dolayısıyla geleceğin kestirilemediği ülkelere yabancı 
sermayenin girmesinin zor olacağı görüşündedirler.  
 
Yabancı sermaye ülke ekonomisinde de istikrar görmek ister. Üretim maliyetleri, enflasyon, ülkenin yabancı 
yatırımcı için sağladığı teşvik ve dolayısıyla karlılık algısı yabancı sermayenin yönünde önemli bir faktördür. 
Kültürel farklılıklar ve üretilecek ürünün o ülke insanının damak tadı ile uyuşup uyuşmayacağı ya da 
tüketicilerin satın alma güçleri ile ürün fiyatının uyuşmama ihtimalleri yeni pazarın önemli riskleridir.  
 
Söyleşi esanasında, “Sizce daha iyi para kazanmak için Bişkek’te markalaşmış bir isimle çalışmak mı yoksa 
kendi isminizi markalaştırmak mı daha avantajlıdır?” sorusuna sadece 2 işletme bu pazarda markalaşmış bir 
isimle çalışmanın avantajlı olacağı yönünde bir görüş beyan ederken diğerleri kendi isimleri ile 
markalaşmanın daha avantajlı olacağına inanmaktadırlar. Kendi isimleriyle markalaşmak isteyen Türk 
fastfood yatırımcıları uluslarararası bilinen bir fastfood markasının ismi ile bu pazara girmenin pazar payının 
artırılması yönünde bir avantaj sağlayabileceğini ancak gelirin büyük kısmının kullanılan isim hakkı için o 
ülkeye transfer edileceğinden bu durumun bu ülke ekonomisine çok fazla katkısının olmayacağı 
kanısındadırlar. Tüketicilerin çok fazla tüketip elde edilecek karın büyük bölümünü isim hakkı olarak el 
alemin yabancılarına aktarıp onlar için hamallık yapmaktansa “bizler az kazanalım ama ülke insanının parası 
dost ve kardeş ülke Kırgızistan ekonomisi içinde kalsın bu da bizim için bir mutluluktur” şeklinde bir 
kanaatin var olduğunu söylemek mümkündür. Bilinen yabancı markaların bu pazara girmesini isteyenlerin ise 
bu sayede sektöre kalitenin geleceği ve sektörün canlanacağı mülahazası ile franchisinge sıcak baktıkları 
sonucuna varılmıştır.  
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Araştırmaya dahil olan Türk işletmelerinin bir kısmı fastfood işini açmış oldukları bir yiyecek-içecek 
işletmesinin bünyesinde yada bir market işine ek olarak ikinci bir iş olarak yaparken bir kısmının ise asıl 
işidir. Kırgızistan pazarına Türk işadamları, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1992 yılından sonra girmeye 
başlamıştır. Ancak değişik işkollarındaki yatırımların 1995’lerden sonra  artarak devam ettiği görülmektedir. 
Dolayısıyla  Türk işadamlarının pek çoğunun iş tecrübelerinin 10-15 yıllık geçmişi olduğu ve Kırgız 
ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla ilgili önemli bir tecrübe birikimlerinin oluştuğunu 
söylemek mümkündür. Bu nedenle uzun zamandır bu pazarın içinde yer alan Türk girişimcilerinin mevcut 
durumları ile ilgili durum analiz sonuçlarının bu ülkeye yatırım yapmayı düşünen yeni yatırımıcılar açısından 
önem arz ettiği kanatindeyiz.   
 
Fastfood işi yapan Türk girişimcilerin hemen hemen yarısı yaptıkları işin karlılığından memnun olurken diğer 
yarısı için bu pazar beklentileri karşılamamıştır. Dolayısıyla bir pazara girenlerin yarıdan fazlası 
memnuniyetsizliğini ifade ediyor ve yine halen faaliyette bulunan girişimcilerin 2/3’ü gelecekte bu pazarda 
kalmayı düşünmediklerini ifade ediyorsa bu pazarın yeni yatrımcılar açısından cazip olacağını söylemek 
zordur. Özellikle siyasi konudaki istikrarsız günlerin tekrar yaşanabileceği korkusunu uzun yıllardır burada 
bulunan Türk girişimcileri henüz üzerilerinden atmış değillerdir. Tüm dünyada ülkelerdeki ekonomik 
istikrarın biraz da siyasi istikrara bağlı olduğu gerçeği ile ülkedeki yatırımcının kafasındaki olumsuz algının 
giderilmesi ve öncelikle siyasi istikrar konusunda yabancı ve hatta yerli yatırımcının ikna edilmesi bir 
zorunluluktur.  
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Fastfood üreticisi Türk işyeri sahiplerinin yarıdan fazlası yapmakta oldukları bu işi esas işlerinin yanında 
ikinci bir iş olarak yapmaktadırlar. Bu bağlamda da esas işlerinin içindeki iş hacimlerinin % 25,  % 50 veya 
% 75 gibi belirli bir kısmını fastfood işine tahsis etmektedirler. Çünkü bu pazarda fastfoodlara ilgi gösteren 
önemli bir tüketici kitlesi vardır ve atıl olan kapasitelerini bu alanda değerlendirmek istemektedirler. Ancak 
fastfood pazarındaki müşteriler genelde öğrenci ağırlıklı olduğundan satın alma gücü düşük bu insanlar ucuz 
ürünü tercih etmektedirler. Türk fastfood işletmeleri ruhsatlı ve sıkı denetime tabi olarak çalıştıklarından 
ürünlerinde belirli bir standartın altına düşememektedirler. Dolayısıyla merdiven altı fastfood üreticileri, 
bunun yanında ruhsatsız çalışan ya da kesilen cüzi cezayı ödeyerek faaliyetine kaldığı yerden devam eden 
fastfood işletmeleri ile fiyatlar konusunda haksız rekabete maruz kalmaktadırlar. Satın alma gücü düşük 
olduklarından sadece fiyat farkını dikkate alarak ürün tercih eden tüketicilerin bu zaafından faydalanan bu 
işletmeler yüne ülke dışından kaçak yollarla giren çok ucuza elde ettikleri hammadderle çok ucuza mal 
ettikleri sağlıksız bu ürünlerle adil şartlarda rekabet edememektedirler. Dolayısıyla her zaman suistimale çok 
açık ve insan sağlığınıda tehdit eden ucuz fastfood ürünlerine karşı sıkı takip uygulanması, yaptırımların ve 
cezaların ağırlaştırılması yününde atılacak adımlar haksız rekabeti ortadan kaldırırken sektöre kalite gelecek 
ve toplum sağlığını tehdit eden ürünlerin önüne geçilmiş olacaktır.  
 
Türk fastfood işi yapan Türk yatırımcılar Franchising sistemiyle çalışmanın pazar açısından avantajının 
farkındadırlar. Ancak gelecek konusundaki olumsuz algı böyle bir borçlanmayı göze almalarına engeldir. Bu 
nedenle işletmeciler bu sistemi faydalı bulsa da borcun geri ödenememesi riskine karşı bu sistemle çalışmak 
yerine kendi isimlerini markalaştırmaya çalışmanın daha doğru olacağına inanmaktadırlar. Dolayısıyla 
ülkedeki hükümetler kalkınma programları içerisinde yabancı yatırımcının endişelerini giderebilmek için 
yatırım kolaylığı getirebilir veya kriz durumunda yatırılan ana sermayeye güvence veren teşvik yasaları 
çıkarabilmelidir.Zira dünyada isim yapmış fastfood firmalarının Kırgızistan’a bugüne kadar girmemiş ya da 
yatırımcıların franchise almamış olmalarının nedeni de siyasi ve ekonomik istikrara olan güven eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Ülke üzerindeki bu olumsuz algıyı değiştirdiğinde hem yeni yatırımların önü açılmış 
olacak hem de mevcut yatırımcıların ülkeden kaçması engellenmiş olacaktır.  
 
Fastfood üreticisi Türk girişimcilerden elde edilen sonuçlar göstermiştir ki hangi alanda yatırım kararı 
verilecekse verilsin yatırımcı adayları ilk olarak sermaye bağlayacağı pazarın şartlarını, tüketici profillerini, 
rakiplerin durumunu ve ülkenin siyasi, ekonomik ve hukuki şartlarını doğru analiz etmelidirler. Yatırım 
yapmadan önce mutlaka bu pazarda aynı işkolunda faaliyette bulunan girişimcilerle fikir alış verişinde 
bulunulmalı ve onların geçmiş tecrübelerinde istifade etmelidir.  
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ÖZET 

 
Bu çalısmanın başlıca amacı, üç farklı ülkede kadın girişimcilerin kişilik özellikleri bakımından bir fark 
bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır.  Çalışmada Kazakistan’dan 80, Kırgızıstan’dan 101 ve Türkiye’den 
104 olmak üzere katılan toplam 285 kadın girişimcilerin kişilik özellikleri, “Bes Faktör Kişilik Özellikleri 
Anketi” ile ölçülmüstür. Araştırmada kullanılan bes faktör kişilik modeli ile üç farklı ülkede kadın 
girişimcilerinin dısa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk/özdenetim, duygusal dengesizlik  ve deneyime 
açıklık boyutlarında anlamlı farklılıklar gösterip göstermedikleri bulunmaya çalısılmıstır. 
 
Yapılan analizler sonucunda Türkiye’den katılan kadın girişimciler, Kazakistan katılımcılarından 4 boyutta 
(dısa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk/özdenetim ve deneyime açıklık), Kırgızistan’dan katılan kadın 
girişimcilerden ise tüm 5 boyutta anlamlı ölçüde farklılaştığı tespit edilmistir. 
 
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre Kazak ve Kırgız katılımcıların kişilik özellikleri bakımından Türk 
katılımcılara göre farklı olmalarının çeşitli nedenleri incelenerek bu alandaki çalısmalara katkıda 
bulunulacagı ümit edilmektedir. 
 
Anahtar kelimeler:  Girişimcilik, kadın girişimciler, kişilik özellikleri  
JEL: M13 - Entrepreneurship 
 
GIRIŞ 
 
Sanayi devriminden itibaren, ülkelerin teknolojik gelişmeleri ve ekonomik kalkınmalarının ardında en önemli 
güç olarak her zaman girişimcilik kültürü ve girişimcilerin varlığı görülmüştür. Bu durum sadece özel 
sermaye girişimciliği değil, aynı zamanda devletin ve bireylerin girişimci düşünce ve faaliyetleri olarak 
kendini göstermiştir (İrmiş, Durak ve Özdemir, 2010). Uluslararası birçok birlik küçük işletmelerin 
geliştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması ve girişimciliğin özendirilmesi amacıyla bir dizi destekleme 
programları geliştirmiştir (Çakıcı, 2003). 
 
Günümüzde büyük firmaların ekonomiye yön verme gücü geçmise göre azaldıgı için girişimciliğin rolü, 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Ülkeler girişimciliği ekonomik canlılık adına ümit verici bir kaynak 
olarak görmekteydi ve böylece girişimciliğin popülerligi son otuz yılda önemli ölçüde yükseldi. Bu önemli 
yükselisin sebeplerinden biri de; ekonomik krizlerle küçülmeye giden firmalar nedeniyle issiz kalan bireylerin 
girişimciliği düsünüp ekonomik ihtiyaçlarını karsılamak için bagımsız olmaya çalısmalarıdır. Girişimciliğin 
öneminin anlasılması ve artması ile birlikte, girişimcilerin profilleri ilginç bir tartısma konusu haline 
gelmistir. Bu noktada görülmüstür ki girişimciliğin tanımı veya kişilik özellikleri ile ilgili ortak bir görüs 
bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar girişimcilik özelliklerinin dogustan geldigini ve girişimcilerin benzer 
özelliklere sahip olduğunu düsünmekte, bazı araştırmacılar ise bu özeliklerin ögrenilebilecegini ve özellikle 
girişimcilik ruhuna sahip aile bireylerinin çocuklara risk, sorumluluk alma, özgüven ve içsel kontrol gibi 
özellikleri kazandırabileceklerini savunmaktadırlar.  
 
Kadınların sahip olduğu işletme sayısı dünya genelinde hızla artmakta ve karsılastıkları engellere ragmen 
çogunlugu küçük ölçekli olan işletmeler büyük ve karlı hale gelmektedir. 2020 yılına kadar tüm işletmelerin 
%40 ila 50’sinin kadınlara ait olacagı tahmin edilmektedir. Bazı araştırmalarda kadınların sahip olduğu kimi 
işletmelerin oldukça yüksek gelirler elde ettiği ortaya konulmaktadır. Tüm bu nedenlerle kadın 
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girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla, kişilik özellikleri  araştırılması ve bu sayede girişimcilerin 
profillerinin açığa çıkarılması gerekli görünmektedir. 
 
GIRIŞIMCILIK VE KIŞILIK ÖZELLIKLERI 
 
Girişmciligin ortaya çıkmasına neden olan temel güdülerin neler olabilecegi önemli tartısma konularından 
birisidir. Klasik iktisat anlayışına göre bireysel çıkarların en üst seviyeye çıkarılması girişimciliği atesleyen 
en önemli güdüdür. Yani ekonomik fayda ve kar elde etme istegi girişimciliğin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Klasik iktisat kuramının bu yaklasımına karşılık, McCleland (1971) girişimciliğin gelismesinin, 
ekonomik güdülerden ziyade, psikolojik bir degisken olan basarma ihtiyacına baglı olduğunu belirtmektedir. 
McClelland ’a göre yüksek basarı ihtiyacına sahip olan kisilerin, kisisel çaba ve beceri gerektiren makul bir 
risk düzeyi olan ve basarıyla ilgili geri bildirimleri ve görevleri üstlenme egilimleri basarı ihtiyacı düsük olan 
bireylere göre daha fazladır. 
 
İktisadi girişim ve is ahlakı derneginin 2008 yılında yayınladıgı girişimcilik raporunda basarılı girişimcilerin 
sahip olması gereken özellikler sıralanmıstır. Rapora göre bu basarılı girişimcilerin ; üretim asamasında, 
ürünün/hizmetin üretimiyle ilgili teknik bilgiler ve girişimle ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olması, 
Çalısanlar ve yöneticiler arasında motivasyon sağlayabilecek yöneticilik yeteneklerine sahip olması, 
çalısanlarının eylemlerini girişimin ortak hedefine yönlendirebilmesi, bu hedefe ulasmada ortaya çıkabilecek 
motivasyon sorunlarına çözüm bulabilmesi önemlidir. Zira girişimin basarısı, çalısanların girişimin amacını 
gerçeklestirecek yönde eylemlerde bulunmaları ile sağlanabilir. Amaçlara ulasmak için sistematik bir 
inceleme yaparak hedeflerin somut kriterlerle tanımlanmıs ve sıralanmıs olması bir hayli önemlidir. İs süreci 
boyunca hangi asamada bulundugunu saptamak için, belirlenen hedeflerin neresinde olundugu ve hangi 
ölçüde basarılı olundugunun degerlendirmesinin sık sık yapılması da esastır. Hedefleri gerçege çevrilebilecek 
stratejileri üretebilmek amacıyla sürekli yaratıcı olmalı, alanındaki gelismeleri sürekli takip etmeli, ulasması 
herkes için mümkün olmayan bilgi, fikir ve düsüncelere kolaylıkla ulasabilmelidir. Bunun için bilgiye 
ulasılabilecek insan ve kurumlarla gelismis bir iletisim agına sahip olmalıdır. Zamanı en verimli şekilde 
yönetmek için planlamalar yapmalıdır. Sorumluluk alma yetisine ve risk alabilme cesaretine sahip olmalıdır. 
Riskleri paylastırmak ve girişimin hedeflerini kolaylastırması için baskalarını ikna edebilme özelligine sahip 
olmalıdır. Sürekli kendini gelistirme arzusunda olmalı, yeniliklere uzak kalmamalıdır.  
 
Girişimcilik faaliyetlerinde temel amaç kar etmektir, fakat girişimci faaliyetlerinin zarar etme riskini de 
üstlenmelidir. Bu baglamda girişimcilik sağlam bir risk alma becerisi olarak da tanımlanabilir. Bir girişime 
baslamadan önce, gelecege yönelik olarak yükselen ve gerileyen sektör analizlerinin yapılması, arz ve talebin 
ne yönde geliseceginin belirlenmesi de önemlidir. 
 
Basarılı girişimciler birkaç yönden digerlerinden farklı düsünmektedir.Örnegin; kendi yargılarına fazlasıyla 
güvenmekte, aynı sekilde diger insanlarla etkilesim içine girebilmektedirler. Sosyal algıları yüksek kisiler 
olarak yeni sosyal kosullara daha iyi uyum sağlayabilmektedirler. Ayrıca girişimcilerin, basarı ya da 
basarısızlıklarını dıssal faktörlerden daha çok kendilerine bagladıkları görülmüstür (Baron, 2000). Dıssal 
kontrol odagına sahip kisiler yasamlarındaki olayların sans, kader veya talih gibi dıssal faktörlerin sonucu 
olduğuna inanmaktadır (Koh,1996). Bu kisiler daha düsük motivasyon düzeyiyle hareket edecek, çünkü 
kaderini etkileyebilme düsüncesi içinde bulunmayacaktır. Dolayısıyla kontrolü elinde tuttugunu düsünen bir 
kisiden daha az girişimsel faaliyetler içinde yer alacaktır (İraz, 2010). İçsel kontrol sahibi kisiler çevresiyle 
basa çıkma konusunda proaktif olma egilimindedirler. Proaktif kisiler “çevreyi etkilemek amacıyla harekette 
bulunan” bireyler olarak tanımlanır. Girişimci kisinin çevredeki fırsatları önceden görüp bunu bir girişime 
dönüstürme egiliminde olması proaktif bir kişilik göstergesidir (Crant, 1996). 
 
Literatürde girişimcileri beş faktör kişilik özellikleri yaklasımı ile incelemis çalısmalara rastlanmıstır. 
Araştırma kapsamı geregi yapılan çalısmaların sonuçlarına bes boyutta ayrı ayrı genel özellikleriyle yer 
verilmistir.  
 
Girişimciler is çevresi, is yükü, is-aile çatısması ve yeni bir firma kurma ve yürütmenin finansal riski tipik bir 
yönetsel isin ötesinde fiziksel ve psikolojik stress yaratabilmektedir. Aynı zamanda girişimciler çevredeki 
sonuçları kontrol edebilme inancı ile kendilerine güvenleri yüksek olarak tanımlanmaktadırlar (Simon, 
Houghton ve Aquıno, 1999). Bu bakımdan stresle yüz yüze kalındıgında yüksek derecede kendine güven ve 
dayanıklılık gibi özellikler girişimciler için önemli olmaktadır. Bu kişilik özellikleri düsük seviyedeki 
nevrotiklige isaret etmektedir (Çetin ve Varoglu, 2000).  
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Girişimciler; müsteriler, çalısanlar, ortaklar, hisse sahipleri gibi çok farklı çevrelerle etkilesim içerisine 
girmek zorundadırlar. Bazı durumlarda bir yatırım bankacısını veya hisse sahibini ikna eden bir satıs elemanı 
ya da ürün veya hizmet alan bir müsteri rolüne bürünebilmektedirler. Bu dıs iliskilere ek olarak girişimci 
kendi çalısanları ve ortakları ile kisiler arası iliskiler için ayrıca zaman harcamaktadır. Sonuçta girişimcilik 
tipik bir yöneticilikten daha fazla hem iç hem de dıs çevreyle sosyal etkilesim içine girmeyi gerektirmektedir. 
Dışa dönüklük girişimsel islerle pozitif yönde iliskili bir özelliktir (Costa & McCrae, 1992). 
 
Deneyime açıklığı yüksek kisiler, yenilikçi, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, düsünceli ve gelenekçi olmayan 
bireyler olarak tanımlanmaktadır. Deneyime açıklığı düsük kisiler ise geleneksel, analitik düsünemeyen, ilgi 
alanı dar olan bireyler şeklinde tanımlanmaktadır. Deneyime aççıklık özellikle aykırı düsünme gibi 
yaratıcılıga iliskilin zihinsel yönler açısından zekâ ile aynı yönlü iliski içindedir. Schumpeter (1934) 
girişimcinin özelliklerini karakterize ederken yenilikçiliğe odaklanmaktadır. Yapılan çalısmalar girişimcinin 
yaratıcı olmak ve yeni bir sey yaratma anlamında güçlü arzusunu ön plana çıkarmaktadır (Gart, 1989). 
 
Yöneticilerle girişimcilerin kişilik özelliklerinin karşılastırıldıgı bir diger çalışma da işe uyumluluk açısından 
girişimcilerin daha düsük seviyede yer aldıkları görülmüştür. Her ne kadar yüksek uyumluluk, kişinin 
güvenilir olması ve olumlu, is birlikçi çalısma iliskilerine katkıda bulunması gibi özelliklere sahipmis gibi 
görünmesine karsın, kisinin kendi avantajı için gerekli sıkı pazarlık azmini, kendi çıkarını gözetmesini, 
digerlerini idare edebilme ve etkileyebilmesini engelleyen özellikler de tasımaktadır. Uyumlulugun bir yönü 
olan yüksek seviyede yakın iliskilerin olması, çalısanları etkileyen zor kararların alınması nedeniyle yönetsel 
kariyer açısından olumlu görülmemektedir (Seibert ve Kraimer, 2001). 
 
Sorumluluk, tüm is biçimleri için is performansının sabit bir kişilik yordayıcısı olarak görülmektedir (Barrick,  
Steward ve Piotrowski, 2002). Sorumluluk; basarı motivasyonu gibi önemli bir kavramı içinde 
barındırmaktadır. McClelland (1961) yüksek derecede basarı ihtiyacının kisileri girişimcilige yönlendirdigini 
öne sürmektedir. Bu durumu girişimcilerin diger faktörlerden daha çok kendi çabalarına baglı olan 
performans durumlarına daha fazla öncelik vermeleriyle açıklamaktadır. Ayrıca yapılan meta analiz 
araştırmaları girişimcilerin yüksek derecede basarıya ihtiyaç duyduklarını dolayısıyla sorumluluk boyutunda 
yüksek seviyelerde yer aldıklarını göstermektedir (Collins vd., 2004). 

 
Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
Araştırmanın temel amacı, kadın girişimcilerin kişilik özelliklerini kuramsal ve ampirik çerçevede incelemek, 
farklı kültürlerde yetişen kadın girişimcilerin kişilik özelliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. 
Bu amaçla alan çalışmasının Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Eski SSCB ülkeleri olan Kazakistan ve Kırgızistan, uzun yıllar itibariyle Türkiye’den oldukça farklı bir 
ekonomik süreç yaşamış olması sebebiyle seçilmiştir. Öte yandan 18. yüzyılda Rusya’nın egemenliğine giren 
Kazak ve Kırgızlar Türklerle aynı soydan gelmektedirler. Bu durumda her üç ülkenin kültürel değerlerinin, 
çok derinlerdeki kökleri nedeniyle benzeyebileceği de düşünülebilir. Ancak Kazak ve Kırgızların 20. yüzyılın 
başı itibariyle sosyalizmle tanışmalarının ve bu ekonomik düzenin 1991 yılına kadar devam etmesinin, 
akabinde bağımsızlılarını ilan ettiklerinden bu yana yeni ekonomik düzene geçmesi gibi ortak tarihçeleri  bir 
birine daha çok benzeyebileceğini düşündürtmüştür. Böylece belirlenen üç ülkede kadın girişimcilere 
ulaşılmıştır. Buna göre çalışmanın amacı aşağıdaki gibidir: 
 

● Farklı ulusal kültürlerden gelen kadın girişimcilerin kişilik özelliklerinin birbirinden farklı olup 
olmadığını belirlemek. 
 
Anketin Hazırlanması ve Verilerin Analizi 
 
Bu çalışmada kadın girişimcilerin kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla “Bes Faktör Kişilik Özellikleri 
Anketi” kullanılmıştır. 
 
Anket Türkçe hazırlandıktan sonra, Kazakistan ve Kırgızistan’da uygulanmak üzere bu ülkelerin ana dillerine 
çevrilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik ve geçerliliği test edilmiş ve cronbach α değeri Kazakistan için 
0.89, Kırgızistan için 0.85 ve Türkiye için 0.91 olarak hesaplanmıştır. 
 
Elde edilen bilgiler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu aşamada, ankette yer alan 44 ifade 
5 boyut (dısa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk/özdenetim, duygusal dengesizlik ve deneyime açıklık) 
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altında toplanmıştır. Farklı ulusal kültürlerden gelen kadın girişimcilerin kişilik özelliklerinin birbirinden 
farklı olup olmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

 
Bulgular  
 
Çalışmanın temel amacı, farklı ülkelerde yaşayan kadın girişimcilerin kişilik özelliklerinin birbirlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla oluşturulan hipotez aşağıda sunulmuştur. 

 
Hipotez I   Farklı kültürlerdeki kadın girişimcilerin kişilik özelliklerinin arasında önemli bir 

fark vardır. 
Kadın girişimcilerin kişilik özelliklerinin ülkelere göre ANOVA sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1  Kadın Girişimcilerin Kişilik Özelliklerinin Ülkelere Göre ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) 
Sonuçları 
 Kazakistan Kırgızistan Türkiye 
Dısa Dönüklülük 3.45 c 3.39 c 3.9a,b 
Uyumluluk 3.46 c 3.45 c 3.91a,b 
Sorumluluk/Özdenetim 3.68 c 3.63 c 4.13a,b 
Duygusal dengesizlik  2.82 2.98 c 2.64 b 
Deneyime Açıklık 3.53 c 3.61 c 4.04a,b 
 
* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
a – Kazakistan ile anlamlı fark var  
b – Kırgızistan ile anlamlı fark var 
c – Türkiye ile anlamlı fark var 
 
 
Analiz sonuçları, kadın girişimcilerin dısa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk/özdenetim, duygusal 
dengesizlik  ve deneyime açıklık boyutlarında arasında ülkeler açısından anlamlı bir fark olduğunu ortaya 
koymaktadır. Başka bir deyişle, farklı ülke kadın girişimcilerinin kişilik özellikleri anlamlı bir şekilde 
değişmektedir. 
 
Tablo 1 ilginç bulgular ortaya koymaktadır. Ankette yer alan hemen-hemen bütün kişilik özellikleri boyutları 
bakımından Kazak ve Kırgız katılımcılar Türk katılımcılara göre düşük puan almışlardır ve aralarındaki fark 
anlamlıdır. 
 
Bu tablo sonuçlarına göre, Kazak ve Kırgız kadın girişimcileri sahip oldukları kişilik özellikleri bakımından 
birbirlerine benzemekte ancak Türk kadın girişimcilerinden oldukça farklı görünmektedirler. Bunu test etmek 
amacıyla yapılan ikili karşılaştırma sonucunda, Türk ve Kazak katılımcıların Duygusal dengesizlik  boyutu 
hariç kalan 4 boyutta (dısa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk/özdenetim ve deneyime açıklık), Kırgız ve 
Türk katılımcıların ise bütün boyutlar arasında anlamlı istatistiksel farkın olduğunu, Kazak ve Kırgız 
katılımcıları arasında ise bütün kişilik özellikleri boyutları bakımından benzer oldukları ortaya konmuştur. 
 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
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 arştırmalar, 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 etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle, birey içinde doğduğu kültürün özelliklerini edinmekte ve daha 
sonra bunları davranışlarına yansıtmaktadır. Nitekim değer yargıları, tutum ve davranışların 
değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüttür (Ferraro,1998). 
 
Girişimciliğin de; kültürel değerlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Üyesi oldukları topluma ait 
kültürden aldıkları parametrelerle oluşan bir alt kültür çerçevesinde hareket eden girişimcilerin, kişilik 
yapıları da bundan etkilenecektir. 
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Kişilik yapılarında aktif ya da pasif olacak unsurların varlığı önemli ölçüde kültürel etkilerle oluşacaktır. 
 
Çalışma kapsamında incelenen Kazaklar ve Kırgızların benzer tarihi geçmişleri var. İlkin göçebe hayat süren 
her iki ulusun 17 yüzyılda önce Rus İmparatorluğu’na, daha sonra Sovyet Birliğine dahil olması ve nitekim 
1991’de SSCB’nin dağılımıyla bağımsızlıklarını ilan ederek piyasa ekonomisine geçmesi toplumsal açıdan 
benzer deneyimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu koktadan hareketle iki ulusun benzer kültür 
oluşturdukları ve aynı kültürel değerlere sahip olmaları beklenen bir durumdur ve Kazak ıle Kırgız kadın 
girişimcilerin kişilik özelliklerinin benzerliğini bu şekilde açıklayabiliriz.  
 
Diğer taraftan, Türk kadın girişimcilerin, Kazak ve Kırgız katılımcılarından anlamlı bir şekilde farklılaştığını 
ortaya koyan bu çalışmanın sonuçlarını yorumlamak gerekirse, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmak 
yararlı olacaktır. 
 
1970-1980’li yıllar, Türkiye için teknolojik degisimin basladıgı yıllardır. Bu degisimin yarattıgı sonuçlardan 
biri de kadınların girisimci olarak ekonomide yer almaya baslamalarıdır. Bilgi toplumuyla birlikte, insanın 
fiziki gücünün ekonomik degeri hızla azalırken, fikri ve zihinsel emegin ekonomik degeri de daha büyük bir 
hızla artmaya baslamıstır. Girisimcilik ise yönetim ve Ar-Ge faaliyetleri ile birlikte fikri emegin en önemli 
boyutunu olusturmaktadır. Dolayısıyla, bilgi çagı, yeni dinamik yapısı ile sanayi çagına göre kadınlara daha 
fazla girisimcilik fırsatı sunmuştur (Top, 2006) ve nitekim 1980 ve sonrası dısa açık ekonomi döneminde dısa 
açık liberal ekonomi modeli benimsenerek, küresellesmenin etkileri yogun olarak hissedilmeye baslanmıstır. 
Girisimcilik konusunda özellikle 1980 yılından itibaren Türkiye’de önemli gelismeler kaydedilmistir. Bu 
gelismede 24 Ocak 1980 kararlarıyla uygulamaya konulan ekonomik gelisme konusundaki strateji degisikligi 
önemli bir yer tutmaktadır.İthal ikamesine yönelik kalkınma stratejisi terk edilerek serbest piyasa ekonomisi 
çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejisine geçilmistir. Bu strateji degisikligine paralel olarak serbest 
piyasa ekonomisi sistemini ve bu sistemin en önemli aktörleri olan girisimciligi destekleme politikaları 
devreye sokulmustur (Arıkan, 2002). Böylece Türkiye’de, Kazakistan ve Kırgızistan’a göre daha erken 
serbest piyasa ekonomisi uygulaması ve ekonomik anlamda dünya pazarlarıyla uyum konusunda önemli 
teşvikler saglanması, kadın girisimcilerinin de iş dünyasına daha erken tanışmalarını ve bu süreç içinde farklı 
iş deneyimlerinin yaşamasına ve girişimciliğe daha uygun kişilk özlliker geliştirmesine  fırsat tanımıstır.  
 
Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında Türk kadın girişimcilerin, diğer katılımcılara göre dısadönüklük, 
deneyime açıklık ve sorumluluk kişilik özelliklerinde anlamlı bir farkla daha yüksek, duygusal dengesizlik 
boyutunda ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Literatürde girisimcilerin kişilik özellikleri üzerine yapılmıs 
çalısmalarda girisimcilerin özellikle dısadönüklük, deneyime açıklık ve sorumluluk kişilik özelliklerinden 
yüksek, duygusal dengesizlik ve uyumluluk özelliklerinden ise düsük puanlar aldıkları görülmüstür (Barrick 
vd., 2002; Seibert ve Kraimer, 2001; Costa & McCrae, 1992; Çetin ve Varoglu, 2000). 
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ÖZET 
 
Dünya genelinde çok uluslu işletme diyebileceğimiz hemen hemen tüm işletmelerin vergi cenneti olan 
ülkelerde bir şubesi bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse New York Times’ta yayınlanan bir habere 
göre Enron, vergi ödememek için ABD dışında tam 881 adet şube kurmuştur. Bunlardan 692’i Cayman 
Adalarında (Cayman Adaları ve Bermuda gibi vergi cennetlerinde, gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve 
intikal vergisi, stopaj vergisi dahil hiçbir vergi yükü bulunmaktadır. Ayrıca gelecekteki 50 yılda da vergi 
konulmayacağı mevzuatla garanti edilmektedir), 119’u Turk& Caicos Adalarında, 43’ü Mauritus Adaları’nda, 
8‘i ise Bermuda’dır. Aynı haber, şubelerden en az ikisinin, gerçekte olmayan mali işlemleri olmuş gibi 
gösterdiğini vurgulamıştır. Enron örneğinde şirket, karlarını Amerikan vergilerine tabi olmayan ve genellikle 
vergi cennetinde bulunan bir bankaya aktarmaktadır. Vergi cennetinde bulunan ve çoğu zaman ana şirketin 
kontrolünde çalışan banka, aracılık ücretini aldıktan sonra, karın geri kalanını vergiye tabi olmayacak şekilde 
tekrar ana şirkete aktarmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İşletme, Muhasebe, Vergi 
 
TWO INDISPENSABLE ELEMENT OF BUSİNNESS AND MANAGEMENT: ACCOUNTING AND 
TAX 
 
Multinational companies across the world can say that almost all businesses in tax haven countries,there is a 
branch.To give an example according to a report published in The New York Times Enron,to avoid paying 
taxes full 881 branches established outside the United States.Of these, 692 is in the Cayman Islands (Cayman 
Islands and Bermuda as tax havens,income tax,corporation tax,inheritance tax, withholding tax, including any 
tax burden is located. Additionally the next 50  years also taxed whether legislation is guaranteed), 119 
Turk& Caicos Islands, 43 of the Mauritius Islands, whereas 8 are Bermuda. Branches of at least two, non-
literal financial transactions as though to show the state of the disagreement was. Enron, for example, 
companies, profits for U.S. tax not subjetct to,and often tax havens located in a bank is transferring. Located 
in tax havens,and often working under the control of way again is transferred to the parent company. In this 
study, two most important elements of business which will focus on accounting and tax cases.And in the face 
of these cases the attitude of businesses and focused on the stiuation. 
 
Keywords: Businesses, Accounting, Tax 
 
1. GİRİŞ 
 
İşletmeler ticari faaliyetlerde satış hâsılatlarını maksimize, maliyetlerini de minimize etmek isterler. Vergi ise 
işletmenin karını azaltan bir maliyettir. İşletmelerin bu maliyeti en aza indirmek istemeleri doğaldır. Bu 
nedenle işletmeler için muhasebe ve vergi vazgeçilmez ve iki unsurdur. Muhasebe, işletmelerin parayla ifade 
edilebilen ticari işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, analiz eden, raporlar halinde ilgili kişilere sunan, daha 
sonra sunulan belgelerin doğru olup olmadığını denetleyen bir bilgi sistemi sürecidir. Sunulan belgelerin 
yatırımcılara, çalışanlara, devlete, sendikalara vb. işletme içinden ve dışından her türlü çıkar grubuna tam, 
doğru, tarafsız ve güvenilir şekilde sunulması gerekmektedir. Ancak, işletmelerin kendilerini olduğundan 
farklı göstermek amacıyla belgelerinde birtakım eksik ya da yanıltıcı beyanlara yer vermesi oldukça fazla 
karşılaşılan bir durumdur. Yakın tarihte meydana gelen ekonomik krizler sonrasında iflas eden şirketler ele 
alındığında, ilgili şirketlerin finansal raporlarında birtakım makyajlamalara gittikleri; hem şirketlerinin hem 
de bu şirketlerdeki yöneticilerin kendilerini daha başarılı gösterme girişiminde bulundukları gözlenmiştir. 
 
Vergi, kaynağı milli gelir olup devletin, kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden egemenlik gücüne 
dayanarak ve kişilerin ödeme güçlerine göre tek taraflı, nihai ve zorunlu olarak aldığı paralardır (Eker, 
2001:119). Vergiden kaçınma, mükelleflerin kanunlardaki mevzuat boşluklardan faydalanmak sureti ile vergi 
matrahlarını vergi kanununa uygun olarak azaltmaları şeklinde tanımlanabilecektir. Buradan hareketle 
amaçlanan vergi hasılatının yeterince sağlanamaması sonucunu doğmakla birlikte, vergi kaçakçılığı yasalara 
aykırı nitelik taşır ve vergi suçu oluşturur (Savaş, 2009:55). Vergiden kaçınmada mükellefler vergiyi doğuran 
olaya neden olmamak suretiyle vergi yükümlülüğünün dışında kalmaya çalışmaktadır. Vergi kanunlarında; 
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vergi borcunun doğumu kural olarak vergiyi doğuran olaya bağladıklarından, mükelleflerin bu olaylara neden 
olmamaları ya da kendileri için hukuki bir durumun gerçekleşmesine yol açmamaları halinde, üzerlerine vergi 
borcu doğmayacaktır. Bu noktadan hareketle de vergiden kaçınmanın kanunlara aykırı herhangi bir yanı 
yoktur.  
 
Vergi kaçakçılığı evrensel bir olgu olup, ticari ve ekonomik yaşamda ki değişmelere paralel olarak yeni 
boyutlar kazanmıştır. Türkiye'deki vergi kayıp ve kaçakları aşağıda yer alan şekillerde ortaya çıkmaktadır: 
 
- Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının 
azalması sonucunu doğuracak şekilde bu defterler yerine tamamen veya kısmen başka defterler ve kâğıtlara 
kaydetmek veya diğer kayıt ortamlarında izlemek, 
- Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek ve bunları bilerek kullanmak, 
- Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek veya tahrif edilmiş 
vesikalarla asılarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak, 
- Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu defterlerde mevhum 
adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak, 
- Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yerlerine başka yapraklar 
koymak veya hiç yaprak koymamak, 
- Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları yok etmek veya 
gizlemek (mevcudiyetleri noterlik tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde vergi incelemesine 
yetkili kimselere inceleme sırasında defter ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir), 
- Beyan esasına dayanan mükellefiyetlerde beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde, ticari, zirai veya 
mesleki kazanç sahiplerinin kazançtan ile ilgili faaliyetlerinin, vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması, 
- Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olarak noksan bildirimde bulunulmasıdır. (Şaan, 2008:21) 
 
Devletler, gerek vergi kaçırma gerekse de vergiden kaçınma sonucu önemli ölçüde gelir kaybına uğramaktadır. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi oluşan bu kayıp vergi kaybı olarak adlandırılmaktaydı. Avrupa Birliği; vergi 
kaçırma ve vergiden kaçınma sonucu, her yıl 1 trilyon Avro vergi kaybı yaşamaktadır (Europen Commission, 
2012'den akt. Acinöroğlu, 2013:191). Vergi kaybı ise devlet gelirlerinin azalması anlamına gelir. Devletin vergi 
gelirlerinin azalması ise sürekli artış eğiliminde olan kamu harcamalarının finansmanı sorununu gündeme 
getirir. Vergi gelirleri, kamu harcamalarını karşılamakta yetersiz kalınca bütçe açıkları sorunu gündeme gelir. 
Bütçe açıklarının finansmanı ise ya mevcut vergi oranlarının artırılması ya da yeni ve/veya ek vergi ve benzeri 
mali yükümlülükler getirilmesi sonucunu doğurur. Vergileme sınırına yaklaşılmışsa ya da ülkede genel ya da 
yerel seçimlerin yapılacağı takvim yakınsa, o zaman siyasal iktidarlar vergi-dışı finansman kaynaklarına 
başvurmayı yeğlerler. Kamu harcamaları vergi dışında, ya borçlanma, ya da para basma ile finanse 
edilir(Aktan, 2006:204'den akt. Savaş,2009).Devletler bu nedenden ötürü vergi kayıp ve kaçakları üzerine 
yoğunlaşarak oluşabilecek vergi kaybını minimize etmeye çalışmaktadır. 
 
Literatürde vergi kaçırma yöntemleri, muhasebe hileleri ve skandalları ile ilgili çalışmalar sıkça karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmada da işletmelerin en önemli iki unsuru olan muhasebe ve vergi olguları temele 
alınarak, vergi cennetleri üzerinden uluslar arası vergi skandallarına değinerek vergi kaçakları açıklanılmaya 
çalışılacaktır.  
 
2. MUHASEBE SKANDALLARI 
 
Bu bölümde, ABD’de ve Avrupa’da meydana gelen ve büyük yankı uyandıran muhasebe skandallarına 
değinilecektir.  
 
2.1. Enron Skandalı  
 
ABD’de patlak veren muhasebe skandalları serisi, dünyanın en büyük şirketi olan enerji kuruluşu Enron’un 
2001 yılı Ekim ayında, 1997 – 2000 yılları arasında  39 raporlamış olduğu net kâr rakamlarını yapılan 
muhasebe hataları nedeniyle düzelttiğini bildirmesi ile başlamıştır (Süer, 2004: 46).  
Enron şirketinde, farklı teknikler kullanılarak şirketin büyük miktardaki borcu ve zararı finansal tablolar 
dışında tutulmuştur. Teoride, denetçilerin, müdürlerin şüphe uyandıracak muhasebe yöntemleri yoluyla hisse 
senedi fiyatlarını yükseltmelerini engelleyecek pek çok koruyucu unsur bulunmaktaydı. Yönetim kurulu ve 
denetim kurulu çoğu şirketten daha iyi olmasına rağmen, üyelerden bazıları finansal çıkar çatışmaları ile 
karşıya karşıya kalmıştır.  
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Enron şirketini yıllardır denetleyen ve şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren Arthur Andersen 
Şirketi bu skandalda önemli bir role sahiptir (Süer, 2004: 46).  
 
2.2. WorldCom’un İflası  
 
2002 yılı Haziran ayında Amerikan şirketlerinin finans ve muhasebe uygulamalarını denetleyen en yüksek 
makam olan US SEC, mali durumunu olduğundan farklı göstermek için 3.8 milyar dolarlık muhasebe hilesi 
yaptığı ortaya çıkarılan ABD’nin ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Worldcom hakkında dolandırıcılık 
davası açmıştır. ABD’nin en büyük ikinci telefon şirketi WorldCom’un kârını olduğundan fazla göstermesi 
üzerine şirketin hisse senetleri büyük ölçüde değer kaybetmiştir. Skandal ayrıca borsada işlem gören diğer 
iletişim hisse senetlerini de olumsuz etkilemiştir (Bayraktar,2007:42). 
 
2.3. Xerox Skandalı  
 
Worldcom skandalından sonra, büro donanımları üreticisi Xerox’un da bir takım muhasebe hileleri ile 1997 – 
2000 yılları arasında gelirlerini 6 milyar dolar fazla gösterdiği ortaya çıkmıştır (Bayraktar,2007:42). Xerox’da 
bu muhasebe hileleri gerçekleşirken, şirketin denetçisi KPMG denetim şirketiydi (Kay, 2002). 
 
2.4. Royald Ahold ve Parmalat Skandalları  
 
ABD’de yaşanan bu skandalların ardından, 2003 yılı Şubat ayında Avrupa’da da benzeri bir durum ortaya 
çıkmıştır. Dünyanın üçüncü büyük perakende şirketi olan Royald Ahold (Hollanda Şirketi) 2001 ve 2002 
yılları için ilan edilen kâr rakamlarının olması gerekenden 500 milyon dolar daha fazla olduğunu bildirdikten 
sonra şirketin hisse senedi fiyatı bir günde yüzde 63 değer kaybetmiştir (Süer, 2004: 47).  
 
2.5. Carme Vakası  
 
Merkezi California’da bulunan Carme Şirketinin üst düzey finans yöneticisi (CFO) Maria Mei Wenner ile 
şirketin CEO’sunun ve satış müdürünün de isminin karıştığı yolsuzluk olayında, 1993’de Carme Şirketini 
kârlı göstermek amacıyla yaklaşık olarak 20 müşteri firmaya her ay sahte satış faturaları kesilmiş ve böylece 
gerçek olmayan bir satış hasılatı ile alacak hesabı oluşturulmuştur. (Securities Exchange Commision, 1998) 
 
3. VERGİ CENNETLERİ 
 
Vergi Cenneti (Tax Haven) Borron’s vergi sözlügünde “ vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını 
(Avoidance of Tax) sağlayan ve gizli şartlar altında işlemlerin yapılabilmesine  olanak veren bir yargısal 
düzenlemedir.”  olarak tanımlanmıştır. 
 
Spitz’in vergi cennetleri ansiklopedisinde ise vergi cennetleri üç ayrı sınıfa ayrılmıştır. 
 
1- Verginin bulunmadığı ülkeler (örneğin Cayman adaları, Bahama ve Bermudagibi) 
2- Sadece vergi cennetlerinde elde edilen gelir üzerinden vergi alınması veya diğer ülkelerden elde edilen 
gelirlerden çok düşük oranlı vergi alınması (örneğin HonkKong, Panama ve Liberya gibi ) 
3- Belli tip şirketlere veya işlemlere vergi kolaylıkları ve avantajları sağlayan ülkeler  (Örneğin Channel 
adaları, Luksenburg, The İsle of man ve Monako gibi) 
 
Vergi cennetleri  bir çok yazar tarafından farklı  sınıflara ayrılmıştır. Ancak genel olarak vegi cennetlerini  altı 
sınıfa ayırmak mümkündür. 
 
1-Sıfır Vergi Alınan Ülkeler 
2-Düşük Oranlı Vergi Alınan Ülkeler 
3-Yabancı Ülkelerden Elde Edilen Gelirlerden Vergi Almayan Ülkeler 
4-Off-Shore Şirketlere Ve Holding Şirketlere Özel Teşvik Sağlayan Ülkeler 
5- İhracat Ve İmalata Sıfır Vergi Uygulayan Ülkeler 
6-Uluslararası Şirketlere Vergi Kolaylıkları Tanıyan Ülkeler 
 
Bunun yanısıra vergi cennetleri  bazı yazarlar tarafından coğrafik olarakta sınıflandırılabilmektedir. Buna 
göre vergi cennetleri beş ayrı coğrafik bölgeye ayrılabilir: 
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1- The Caribbean bölgesi, Bahama,Bermuda, Cayman adaları, İngiliz adaları,Hollanda antilleri,Turks and 
Caicos adaları, Aruba, Barbados, Nevis,Montserrat, Anegada, Panama vs. 
2- Akdeniz bölgesi, Gilbartar ve Kıbrıs, 
3- Avrupa bölgesi, Hollanda, İsviçre, Lehictan, Andora, Lüksenburg, Kapione ve Monako, 
4- Channel adaları bölgesi, Gurnsey, Jersey, The Isle of Man, 
5- Pasifik bölgesi, Hong Kong, Vanutu ve Nauru, 
 
Yukarıda belirtilen Vergi cenneti ülke isimlerinden de görüleceği üzere Vergi Cenneti olarak adlandırılan 
ülkelerin büyük bir kısmı ada ülkelerden oluşmakta olup, dünya ölçeğinde dikkate değmeyecek 
ölçülerde   az  nüfusa ve yüzölçümüne sahip bulunmaktadırlar. Bu nedenle bu tür ülkelerin tarım, hayvancılık, 
ticaret ve sanayi üretiminde  tatmin edici gelir elde etmeleri mümkün değildir. Ayrıca, sözkonusu ülkelerin bir 
kısmının dünya ve bölge turizmine açık olamalarına rağmen, turizm gelirleri bu ülkelerin için bile yeterli 
olamamaktadır. Bu çerçevede,  vergi cenneti ülkeler,  yazımızın üçüncü bölümünde saymış olduğumuz 
nedenlerden dolayı sığınacak  ülke arayan yabancı sermayeyi bazı şart ve koşullara uymaları şartıyla 
ülkelerine çekmektedirler. Sözkonusu şartlar yabancı sermaye yatırımlarını ve dolayısıyla da istihdamı 
arttırmayı amaçlamaktadırlar.Bu şartlardan bazıları, şirket ve off-shore banka kuruluşlarında minumun 
sermaye şartı istemeleri, belli bir oranda o ülke vatandaşı çalıştırma şartı, belli bir miktar paranın ülkeye 
getirilerek alınacak gayri menkuller karşılığında verilecek oturma izinleri vs gibi. Sonuç olarak, vergi cenneti 
ülkeleri vergi cenneti olma  avantajlarını kullandıkları gibi, yabancı sermayeye de vergi cenneti ülkesinde 
bulunma avantajlarını kullanma olanağı  sağlamaktadırlar (Yetkinersess,Mazarsdenge: 2014). 
 
4. VERGİ KAÇIRMA YÖNTEMLERİ 
 
Çalışmamızın bu kısmında vergi kaybına neden olan temel faktörler başlıklar altında incelenecektir. 
 
4.1. Vergi Cennetleri 
 
Vergi literatüründe vergi cenneti çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Pehlivan ve Gökbunar(2010:103)'a göre 
vergi cenneti; kişilerin veya kurumların elde ettikleri gelirler üzerinden hiç verginin alınmadığı ya da diğer 
ülkelere nazaran çok düşük alındığı ve bu tür işlemlerin şeffaflıktan çok gizlilik içinde yürütüldüğü ülkeler 
olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre de vergi cennetleri, hareket halinde olan sermayeyi ve diğer 
ticari faaliyetleri kendi ülkelerine çekebilmek için çok düşük vergi oranı uygulayan ya da hiç vergi 
uygulamayan , indirim istisna faaliyetlerine geniş yer veren ve işlemlerin gizli şartlar altında yapılmasına 
imkan veren ülkelere verilen isimdir (http://www.uludagsozluk.com/k/vergi-cenneti/ e.t.31.10.2013). 
 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere vergi cenneti olan ülkelerin bir takım özellikleri vardır. Bu özelliklerden ilki 
vergi oranları ile ilgilidir. Vergi cennetlerinde vergi oranları diğer ülkelerdeki vergi oranlarına nazaran 
oldukça düşüktür. Hatta bazen bu oranlar sıfır bile olabilmektedir. Vergi oranlarının bu denli düşük 
olmasındaki temel etken bu ülkelerin kalkınmayı sağlayacak kadar yeterli kaynağa sahip olmamalarıdır. 
Vergi cenneti olan ülkeler genel olarak yeterli üretim faktörüne (sermaye, doğal kaynak vb.) sahip olmayan, 
küçük adalar ve ülkelerden oluşmaktadır. Bu ülkeler kalkınmayı sağlamak için dış kaynağa ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu ülkeler dış kaynağı ülkelerine çekebilmede en etkili yolu vergisel teşvikler olarak 
görmektedirler ve bu sebepten dolayı da diğer ülkelere nazaran kişi ve kurum gelirlerine daha düşük vergi 
oranları uygulamakta ya da hiç vergi almamaktadırlar. Bunun sonucu olarak da gerek küçük şirketler, gerekse 
de çokuluslu şirketler  portföy yatırımlarını bu ülkelere kaydırmaktadır.  
 
Vergi cenneti olan ülkelerin ikinci özelliği ise ülkelerine gelen yatırımcıların güvenlik ve gizliliklerini ön 
planda tutmalarıdır. Vergi cenneti olan ülkeler, vergi oranlarının düşüklüğü sebebiyle ülkelerine gelen ya da 
ülkeleri üzerinden iş yapan yatırımcıların mevcut bilgi, belge ve sırlarını hiç bir koşulda üçüncü kişi, kuruluş 
ve ülke ile paylaşmamaktadırlar. 
 
Bir ülkenin vergi cenneti olup olmadığını belirleyen faktörler çeşitli yazarlarca çeşitli şekillerde sayılıp 
sıralanmıştır. Sayıca çok olan bu faktörlerden literatürde üzerinde anlaşmaya varılan dört temel faktör vardır. 
Bu faktörler; 
 
- Vergisel hususlar, 
- Mükellefe ait bilgi ve belge gizliliği, 
- Şeffaf olmayan vergi yasaları, 
- Filli olarak faaliyette bulunmama   
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   4.2. Transfer Fiyatlaması ve Örtülü Kazanç Dağıtımı 
 
Üretim faktörlerinden sermayenin tüm dünyada özgürce dolaşma olanağını bulması, uluslararası ticaretin 
liberasyonu, üretilen malların tüm dünya ülkelerine pazarlama fırsatını sağlamıştır. Bu sürecin en önemli 
aktör olarak da "Çok Uluslu Şirketler" (ÇUS) ortaya çıkmıştır. Küreselleşme ile çokuluslu firmalar tedarik, 
üretim ve satışlarının dünya ölçeğine  yaymışlardır. En düşük maliyetli girdileri tedarik ederek, en ucuz 
işgünü kullanarak ürettikleri malları en yüksek fiyatla satabilecekleri ülkelere arz edebilmekte ve gelirlerini 
de en az vergi ödeyebilecekleri ülkede toplayabilmektedirler(Duran,2008). Bir örnek vermek gerekirse Shell 
bir çok markasının sahipliğini İsviçre Zug kantonundaki Baar köyünde kayıtlı şirketine kaydırmıştır. Çünkü 
Zug kantonunda şirket vergi oranı %8'dir. İşviçre'nin Zug Kantona kayıtlı 18.000 yabancı şirket 
bulunmaktadır. Shell'in bugünkü durumu, bir İngiliz halka açık şirketi olması, vergi açısından Amsterdam'da 
bulunması ve markalarının İsviçre'de kayıtlı olmasıdır (Tatlıoğlu,2009). 
 
ÇUS'ler grup içi ticaretlerinde uyguladıkları fiyat politikaları ile bir ülkedeki şube karını ana ülkedeki 
şirketine veya bir başka ülkedeki şubesine aktarabilme motivasyonuna sahiptir. Özellikle ülkeler arasındaki 
vergi oranlarındaki farklılıklar; vergi oranlarının düşük olduğu ülkede faaliyet gösteren ÇUS şubesinden 
yüksek fiyattan mal satın alma veya bu şubeye düşük fiyattan mal satma yoluyla kazanç elde etmeye 
yönlendirmiştir. Düşük fiyat içine gizlenen kar, vergi oranının düşük olduğu ülkedeki şirketin maliyetlerini 
düşük, karını yüksek kılmakta; yüksek fiyat içine gizlenen kar, vergi oranın düşük olduğu ülkedeki şirketin 
satışlarını yüksek ve dolayısıyla karını da yüksek kılmaktadır. Diğer taraftan vergi oranının yüksek olduğu 
ülkede düşük fiyat içine gizlenen kar, satışları düşük dolayısıyla karı düşük göstermekte, yüksek fiyat içine 
gizlenen kar, maliyetleri yükseltmek yoluyla karı düşük göstermektedir. Sonuç olarak karın önemli bir 
bölümü, vergi oranının düşük olduğu ülkedeki şubenin mali tablolarında gösterilmekte, bu ülkede beyan 
edilmek suretiyle ÇUS'in vergi sonrası karını yükseltmektedir. ÇUS'lerin bu fiyatlama manipülasyonları 
"transfer fiyatlandırması" kavramını ortaya çıkarmıştır.(Pehlivan ve Gökbunar,2010:100). 
 
İlişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedeli ifade eden 
transfer fiyatlandırması, ilişkili kişiler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarının, iktisadi ve ticari koşullar 
dikkate alınarak nasıl belirlenmesi gerektiği yönünde temel prensipleri ortaya koyan bir kavramdır. Örtülü 
kazanç dağıtımı ise kurum kazancının vergilendirilmeden kurum dışına aktarılmasını ifade etmektedir. 
Dolayısıyla, transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç dağıtımı kavramları bir arada değerlendirildiğinde, 
"transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı", ilişkili kişilerin aralarında yaptıkları mal veya 
hizmet alım ya da satım işlemlerindeki fiyat veya bedeli, emsallerinden farklı tespit etmek suretiyle vergi 
matrahını aşındırmaları ve kurum kazancının vergilendirilmeden ortaklara veya diğer ilişkili kişilere 
aktarılması sonucunu doğurmaktadır(GİB,2010:2). 
 
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç kavramı, 5520 sayılı Yasanın 13. maddesinde; "Kurumlar, 
ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya 
hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısman transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç 
para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya 
hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir" şeklinde tanımlanmıştır(KVK 13. maddesi). 
 
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının ana unsurlarından biri olan emsallere uygunluk 
ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında 
böyle bir ilişki bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder (İstanbul 
YMMO,2006/53:8). 
 
Çok uluslu isletmeler için transfer fiyatlandırma amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir(Çelik,2000:104'den 
akt.Güney ve Bozkurt,2011:152-153); 
 
- İşletme içinde kaynakların transferinde kontrol noktası oluşturmak, 
- Bir bölümün performansını değerlemek, bu performansı işletmenin diğer bölümleri ile karşılaştırarak 
değerleme yapmak, 
- Bölüm yöneticilerinin sorumlu oldukları bölümlerinin karlılığını maksimize etmek için motive etmek, 
- Yurt dışı bağlı isletmelerde vergi yükünü minimize etmek 
 
Yukarıda görüldüğü üzere işletmelerin transfer fiyatlandırmasına gitmesinde başta vergi yükü olmak üzere 
işletmedeki genel ve ayrı ayrı bölümlere ait performans değerlemesi ve ayrıca pazar koşullarına uyum 
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sağlama açısından fiyatlandırma politikaları önemli bir yere sahiptir. Cravens'in, dünyadaki en büyük çok 
uluslu 500 firma içerisinden, ABD'de bulunan 179 şirket grubu üzerinde transfer fiyatlandırma amaçlarının 
ortaya konulması için yaptığı bir araştırmada, bu çok uluslu şirketlerin %51 lik kısmı vergi yükü yönetimi 
için transfer fiyatlandırmaya gitmişlerdir (Cravens,1997:135'den akt. Güney ve Bozkurt,2011:153). 
 
4.3. Elektronik Ticaret ve Uluslararası işlemler 
 
Aşağıda yer alan bilgiler "İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin vergisel boyutu"  ve "Elektronik Ticaretin 
Vergilendirilmesine İlişkin Türk  Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi Açısından Bir  Değerlendirme" 
çalışmalarından derlenerek hazırlanmıştır(Ceran ve Çiçek,2007). 
 
Çağdaş bir iletişim aracı olan ve insanların yazılı metin, ses, görüntü ve diğer biçimlerdeki verileri 
göndermesine, almasına olanak sağlayan internetin hızla yaygınlaşması elektronik ticareti (e-ticaret) ticari 
işlemlerin gerçekleştirilmesinde yeni ve çok etkin araç durumuna getirmiştir. İnternet ve e-ticaret alanında 
ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin geleneksel olmayan farklı ürünler ve dağıtım kanallarını ortaya çıkarması 
e-ticaretle ilgili işlemlerin vergilendirilmesinde birçok açıdan önemli sorunlar yaratmıştır. E-ticaretin 
vergilendirilmesinde Gelir, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) yönünden ülkeler arasında web 
tabanlı gelirlerin nasıl vergilendirileceği, hangi vergi rejimine tabi tutulacağı, KDV açısından hangi vergi 
dairesi tarafından vergilendirileceği konularında sorunlar bulunmaktadır. Tüm bu sorunlara OECD tarafından 
çeşitli çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. AB'nin ise bu konudaki çalışmalarını özellikle KDV üzerinde 
yoğunlaştırdığı görülmektedir. 
 
Bu koordinasyon çerçevesinde e-ticaretin vergilendirilmesine yönelik olarak ülkelerin, uluslararası ekonomik 
birliklerin ve bağımsız kuruluşların büyük bir çaba içerisinde olduğu görülmektedir. Bu çabaların temelinde 
e-ticaret hacminde bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yüksek artış 
bulunmaktadır. Gerçektende hem bir kısım araştırma kuruluşlarının ve hem de uluslararası resmi organların 
açıkladıkları rakamların çok büyük olması, vergi idarelerini elektronik ortamda yapılan ticari işlemleri 
vergisel açıdan anlamaya zorlamaktadır. Ancak, özellikle satıcı gerçek veya tüzel bir kişiye ait bilgisayardan, 
alıcı gerçek veya tüzel bir kişiye ait bilgisayara hiçbir aracıya gereksinim olmadan doğrudan doğruya 
elektronik ortam yoluyla aktarılabilen dijital ürünlerin varlığı, vergi idarelerinin vergiyi doğuran olayı 
gerçekleştiren işleme muhatap olan vergi mükelleflerinin belirlenebilmelerine ilişkin çabalarını boşa 
çıkarmakta ve bu konuda vergilemeye ilişkin temel sorunlara yol açmaktadır. 
 
E-ticaretin gerçekleştiği internet ortamı, birçok açıdan vergi denetimini güçleştirecek özellikler taşımakta ve 
bunun sonucu olarak da vergi kaçırma/vergiden kaçınmaya elverişli bir ortam oluşturmaktadır 
(Gökbunar,2003:40'den akt. Ceran ve Çiçek:2007). Bu nedenle e-ticaretin mevcut mevzuata göre 
vergilendirilmesi durumunda, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma amacında olan vergi mükelleflerine yasal 
boşlukların bırakılmasına neden olunacaktır. Ayrıca öngörüldüğü şekilde oluşturulan bir e-ticaret ortamının 
mevcut kanunlarla denetimi mümkün değildir. Diğer bir öneri de vergi kanunlarında ve vergi anlaşmalarında 
e-ticarete uygun revizyona gidilmesidir. Henüz gelişme aşamasında olan e-ticaretin hangi alanlarda ilerleme 
kaydedeceğini ve elektronik teknolojisinin nasıl bir gelişme göstereceğini bugünden tahmin edebilmek 
zordur. Bu nedenle gelir idaresinin, e-ticaretin teknik altyapısında meydana gelen gelişmeleri yakından takip 
etmesi ve hukuki altyapının oluşturulması aşamasında, vergi kanunlarında değişiklik (ve gerekirse yeni vergi 
ihdası) yapılmasında zaman kaybetmemesi gerekmektedir. Ancak zaten yeterince karmaşık olan vergi 
mevzuatının daha da karmaşık hale getirilmemesi için yeni vergi ihdası en son çare olarak dikkate alınmalıdır 
(Cangir,1999'dan akt. Ceran ve Çiçek:2007). E-ticaretin vergilendirilmesine ilişkin baslıca sorunlar; hem 
tüketiciler hem de işletmelere fiziksel ürün sağlayan tedarikçilerin durumu, işletmeler arası hizmet sağlayan 
tedarikçilerin durumu ve bireysel tüketicilere hizmet ve sayısallaştırılmış ürün sağlayan işletmelerin durumu 
üzerinde toplanmaktadır. Günümüzdeki mevcut vergi düzenlemeleri genelde internet üzerinden ticareti 
yapılan, bireysel tüketicilere yönelik, fiziksel ürünlere uygulanabilmektedir (Mecklenburg, 1999: 226-232'den 
akt. Ceran ve Çiçek:2007). 
 
KDVK'na göre bir işlemin nerede vergilendirileceği coğrafi olarak bir yere bağımlılık esasına bağlanmıştır. 
Hizmetin yapıldığı veya işlemi yapan kişinin bulunduğu yer, vergilemenin yapılacağı yer olacaktır. Çünkü, 
Türk Vergi Sistemi'nde KDV açısından "varış ülkesi" ilkesi uygulandığından mal ve hizmetler tüketildikleri 
yerde KDV’ye tabi tutulmaktadır. Buna göre, ülkeler ihraç ettikleri mal ve hizmetlere KDV istisnası 
uygularken, ithal ettikleri ürünlerden KDV tahsil etmektedir. Konuyu e-ticaret açısından 
değerlendirdiğimizde; KDV yönünden e-ticaret işlemleri iki gruba girmektedir: 
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- İnternet Üzerinden Sipariş Edilerek Teslim Edilen Fiziki Mallar 
Elektronik ticaret yoluyla yapılan işlemlerin birçoğu fiziki malların teslimi ile sonuçlanmaktadır. KDV 
malların teslim edildiği yerde tarh ve tahakkuk ettirildiği için fiziki malların tesliminde KDV açısından 
herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. 
 
- Dijital Ürünlerin On-Line Teslimi Şeklinde Sunulan Hizmetler 
Dijital ürünlerde yabancı ülkeden ekonomik bir değeri olan herhangi bir dijital ürünün Türkiye'ye 
gönderilmesi durumunda, bu ürünün vergi idaresi tarafından belirlenmesi ve vergilendirilmesi oldukça zor, 
hatta olanaksızdır. Örneğin, yurtdışından CD halindeki bir bilgisayar programı Türkiye'de satılmak amacıyla 
alındığında KDV'nin ithalatçı sıfatıyla ödenmesi gerekirken, aynı program aynı amaçla dijital ürün olarak 
ithal edildiğinde vergi idaresinin bu alışı mevcut teknoloji ile saptaması olanaklı olamayacaktır. Bu durum 
ancak mevzuata göre dijital ürünü online olarak ithal edenin, sorumlu sıfatıyla beyanname vermesi halinde 
vergi idareleri tarafından saptanabilecektir (Çak,2002:119-120'den akt. Ceran ve Çiçek:2007). Böylece KDV, 
idari giderleri azaltabilmek için malın tüketildiği ülkedeki tüketicilerden değil, satıcılardan tahsil 
edilmektedir. Ancak e-ticarette tüketicilerin uzun soruşturmalara tabi olmaları ve konuyla ilgili yeterli bilgi ve 
deneyimden yoksun olmaları bu alandaki sorunları daha da artırmaktadır (Özdemirci,2002:29'dan akt. Ceran 
ve Çiçek:2007). 
 
Gümrük Vergisi Kanunu açısından e-ticaret işlemlerinin vergilendirilmesinde ortaya çıkan sorun, herhangi bir 
fiziksel varlığa sahip olmayan ve doğrudan doğruya alıcının bilgisayarına aktarılabilen dijital ürünlerdir. Bu 
tür ürünlerin, geleneksel mal ve hizmet sınıflandırılmasında yer almaması, yürürlükteki gümrük mevzuatımız 
açısından tanımlanamamasına neden olmakta ve bu belirsizlik beraberinde yasal bir boşluk meydana 
getirmektedir. Gümrük Vergisi Kanunu’na göre gümrük vergisinin konusuna eşya girmektedir ve eşya 
tabirinin ise, her türlü madde ve kıymetleri kapsadığı hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, geleneksel ticaret 
yoluyla bir kitabın yurt dışından Türkiye’ye ithal edilmesi gümrük vergilerine tabi olacak iken, aynı kitabın 
dijital ürün olarak ülkeye sokulup tüketiciye ulaştırılması, gümrük vergilerinden muaf tutacaktır. 
 
Konuyu Damga Vergisi açısından ele alacak olursak; Damga vergisinin konusunu, Damga Vergisi Kanunu'na 
ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar oluşturmaktadır. E-ticaret yapısı gereği işlemler kâğıt üzerinde olmayıp 
sanal ortamda yapılmaktadır. Bundan dolayı, elektronik ödeme sistemlerinin damga vergisinin ödenmesinde 
kullanılamayacağı görülmektedir. Örneğin, mevcut sistemlerle internet ortamında verilen vergi 
beyannameleri dolayısıyla mükelleflere tahakkuk eden damga vergileri elektronik ödeme sistemleri ile 
ödenememekte olup mükellef tarafından fiziksel yöntemlerle ödenmektedir. Mevcut mevzuatımızda yapılan 
değişikliklerle damga vergisinin elektronik ortama kısmen uyarlanmış olmasına rağmen, konu ile ilgili 
eksiklik ve belirsizliklerin mevcut olduğu da görülmektedir. 
 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yönünden konu incelenecek olursa; Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi'nde, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bir muamele yapılması, bu muamele sonucu lehe 
para kalması şartlarının birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir muamele olduğu halde lehe para 
kalmaması durumunda verginin doğmayacağı açıktır. İnternet bankacılığı işlemelerinin en önemli özelliği, 
yapılan işlemlerden ücret alınmamasıdır. Dolayısıyla bu işlemler BSMV kapsamı dışında kalmaktadır. 
 
Fakat bazı bankacılık işlemleri bulunmaktadır ki; internet bankacılığı tercih edilsin veya edilmesin BSMV 
kapsamındadır. Örneğin kredi kartı ödemesini internet bankacılığı yoluyla gerçekleştiren bir banka müşterisi, 
eğer kredi kartı üzerinden kredilendirme faizi veya gecikme faizini de ödemekteyse bu gelir unsurları banka 
lehine kalan miktarlar olduğundan, BSMV uygulanması gerekmekte dolayısıyla ödeme tutarının içerisinde bu 
vergi de yer almaktadır. 
 
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Muhasebe, işletmenin ticari olaylarını kaydeden, sınıflandıran, analiz eden, raporlar halinde ilgili kişi ya da 
kuruluşlara sunan ve son olarak da sunulan belgelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup 
olmamasına göre denetimini gerçekleştiren bir bilim dalıdır. İşletmenin iç ve dış çevresiyle güvenilir ve 
sağlam ilişkiler kurması, gerçekleştirilen faaliyetleri doğru bir biçimde ilgililere sunmasıyla mümkün 
olacaktır. 
 
Yaşanan ekonomik krizlerin temelinde, işletmelerin sahip oldukları bilgileri ilgililere doğru bir biçimde 
sunmaması yer almaktadır. Bu nedenle, ekonomik krizler sonrasında işletmelerin bilgilerini adil, şeffaf, hesap 
verebilir ve sorumluluk anlayışına göre sunmaları söz konusu olmaktadır. Kurumsal yönetim anlayışıyla ilgili 
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olarak yapılan düzenlemeler, finansal ya da finansal olmayan tüm bilgilerin doğru bir biçimde paylaşılmasını 
gerekli kılmaktadır. İşletmelerin kurumsal yönetim anlayışını uygulayabilmeleri de ancak muhasebeden elde 
ettikleri bilgileri hiçbir çıkar grubu gözetmeksizin finansal tablolar aracılığıyla ve genel kabul görmüş uluslar 
arası muhasebe standartlarıyla belirlenen çerçevede ilgililere sunmasıyla mümkün olmaktadır. 
 
Nitekim küreselleşme ile şirketler, çokuluslu şirketlere dönüşmüş böylece sermaye dünya piyasalarında 
dolaşmaya başlamıştır. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken özellikle az gelişmiş ve sermaye birikimleri 
yetersiz düzeyde bulunan, fiziki yatırım ve tarım alanları bulunmayan, harita üzerinde bile yerleri 
bulunamayacak kadar küçük ada ülkeleri durumundaki bazı ülkeler, yabancı sermayeyi çekmek ve ekonomik 
kalkınmaları sağlamak amacıyla dolaylı ve dolaysız vergilerde azalış yönünde ayarlamalara girişmişlerdir. 
 
Vergi Cenneti ülkeler tarafından vergi oranlarının sıfıra kadar indirilmesi, istisna ve muafiyetlerin geniş 
tutularak matrahın daraltılması ve vergilendirilecek alanların sınırlandırılması gibi yöntemlerle yapılan 
ayarlamalar, yatırımların ve sermayenin yönünü değiştirerek, küreselleşmeden beklenen, sermayenin ve 
yatırımların etkin şekilde dağıtım amacını zedelemiş aynı zamanda da ülkelerin vergi tabanlarında aşınmalara 
neden olarak mali yapılarında bozulmalara yol açmıştır. Söz konusu ülkeler, ideal vergileme ilkelerine 
tamamen zıt yönde isleyen bir vergi sistemi kurmuşlar ve küreselleşmenin de yardımıyla dünyadaki hemen 
her ülkeye, uyguladıkları vergi sistemleri ve politikaları ve politikaları ile zararı dokunabilecek bir konuma 
gelmişlerdir. 
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ÖZET 
 
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından birliğin içindeki birçok cumhuriyet bağımsızlığını 
ilan etmiş ve sosyalist ekonomi modelini terk ederek kapitalist ekonomi modeline geçiş yapmaya başlamıştır. 
Bu bağlamda “geçiş ekonomileri” olarak adlandırılan bu ülkelerde ortaya çıkan ciddi uyum problemleri 
makro dengesizliklere yol açmıştır. Büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesinde üretim faktörleri olan emek, 
sermaye, toprak kadar girişimcilik de oldukça önemlidir. Geçiş ekonomileri olarak adlandırılan bu ülkelerde 
en büyük sorunlardan biri girişimcilik kültürünün gelişmemiş olması,yeterli girişimci bulunmamasıdır. 
Dolayısıyla özel sektör yatırımları kanalıyla makroekonomik hedeflere ulaşılamamaktadır. Kırgızistan da 
bahsedilen bu ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bir ülkede girişimciliğin gelişebilmesi için bazı şartların olgunlaşması gerekmektedir. Vergi sisteminin yapısı 
bölüşüm ilişkilerinin şekillenmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca bankacılık sisteminin gelişmişliği, 
tasarrufların toplulaştırılması ve kanalize edilebilmesi açısından hayati bir rol oynamaktadır. Gelişmiş 
bankacılık sistemi ve derinlik kazanmış sermaye piyasası, şirketlerin fon sağlayıp bunları yatırıma 
dönüştürebilmeleri açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Günümüzde globalleşen dünyada yukarıda 
sıralanan şartlar yerli sermayenin ülkede kalması ve yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesinde ayrıca önem 
kazanmaktadır.  
 
Kırgızistan gibi ülkelerde büyüme, istihdam, enflasyon, cari işlemler dengesi gibi makro hedeflerin 
yakalanabilmesinde özel sektör yatırımlarına dolayısıyla girişimcilere ve girişimciliğe ihtiyaç vardır. 
Girişimciliğin teşvik edilebilmesi içinse başta para ve sermaye piyasaları olmak üzere ülkenin vergi sistemi 
önemli rol üstlenecektir. 
 
Jel Kodu: G18,  H2,  H25 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Vergileme, Bankacılık Sistemi 
 
FINANCIAL AND TAX ASPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN KYRGYZSTAN 
 
ABSTRACT 
 
After the collapse of the Soviet Union in 1991, many republics in the union declared their independence and 
began to switch to the capitalist economic model by leaving socialist economic model. In this context,  the 
emerging adjustment problems have led to serious macro imbalances in that countries that called as 
“transition economies”. The entrepreneurship is also important as the other production factors (land, labor, 
capital) for achieving economic grow than development. In the transition economies one of the most 
important problems is the undeveloped entrepreneurial culture and the lack of sufficient entrepreneurs. 
 
The maturation of certain conditions is required for the development of the entrepreneurship in a country. The 
structure of tax system is very important for distributional relationships. In addition the development level of 
banking system plays a vital role in the terms of consolidation and channelling of the savings. A developed 
banking system and deep capital market are in an important position for companies to find funds and to 
convert them into investments. Nowadays, in the globalized world the requirements listed above areal so 
important to provide domestic capital staying in the country and foreign capital to be drawn. 
 
In countries like Kyrgyzstan to achieve macroeconomic goals such as  growth, employment, inflation, current 
account balance; private sector investments, in other words entrepreneurs and entrepreneurship are needed. In 
order to promote entrepreneurship, particularly money and capital markets, including the country's tax system 
will play an important role. 
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Jel Codes: G18, H2, H25 
Keywords: Entrepreneurship, Taxation, BankingSystem 
 
1-GİRİŞ  
 
Bütün ülkelerde girişimciliğin gelişmesi ticaretin ve üretimin artması, büyüme, gelişme ve kalkınmanın 
sağlanması gibi konulara önem verilmektedir. Her ülke hem kendi yerel girişimcilerinin korumak ve 
geliştirmek hem de uluslararası sermayeyi, yabancı yatırımcıları ülkesine çekerek üretim ve ticaret 
kapasitesini arttırmak istemektedir. Böylelikle işsizlik, enflasyon gibi temel ekonomik sorunların çözümünde 
başarı kazanmayı hedeflemektedir. Kavramsal olarak bu hedefler benimsenmiş olsa bile uygulama alanında 
beklenen sonuçları elde etmek çok güç olmaktadır. Hedefler ne kadar güzel de olsa uygulamada pek çok 
faktörün olumlu veya olumsuz etkisinin dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin vergi sistemi, bankaların 
özel sektöre ne derece fon sağlayabildiği, özel sektörün büyüklüğü, pazarlara ulaşım kolaylığı, teknoloji ve 
bilgi düzeyi gibi etmenlerin her birinin etkilerinin bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi elbette ki zor 
olacaktır.  
 
Kırgızistan bu hedeflere ulaşmakta ekstra dezavantajlara da sahiptir. Bunlardan en önemlisi yeni ekonomik 
düzene ancak S.S.C. Birliği dağıldıktan ve bağımsızlığını kazandıktan sonra geçebilmiş olmasıdır. Dünya 
üzerindeki diğer ülkelerin bu sistemde geçirdiği sürenin yüzyıllar olduğu düşünülürse, Kırgızistan’ın bu 
alanda kat etmesi gereken çok yol olduğu hemen anlaşılabilir. İkincisi Kırgızistan her zaman tarım, 
hayvancılık ve madencilik sektörlerinin önemli olduğu bir ülke olarak bilinmektedir. Oysa günümüzün 
ekonomik faaliyetleri içerisinde tarım ve hayvancılık ile madencilik sürekli daha az pay almakta bu ürünlere 
verilen pay sürekli azalmaktadır. Üçüncüsü ülkenin ithalat bağımlılığının yüksek olması, yerel sektörün ithal 
edilen ürünlerde yerli üretime geçebilmeleri için çok daha büyük yatırımlar yapmasını gerektirmektedir.  
 
Kırgızistan’ın bu hedeflere ulaşmasındaki avantajlarını çok iyi değerlendirmesi ve birer fırsat olarak 
kullanması gerekmektedir. Birincisi ülke Çin’den, Orta Asya ülkelerine kadar çok büyük bir alana kolay 
ulaşım imkânlarına sahiptir. Bu durum girişimcilerin üretecekleri veya satacakları ürünler için geniş bir 
pazara sahip olmalarına yol açmaktadır. İkincisi ülkenin vergi oranlarının düşüklüğü yerli ve yabancı 
girişimciler için tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Üçüncüsü Rusya’dan önce Dünya Ticaret Örgütü’ne üye 
olmayı başarmış bir Kırgızistan ticaret alanında sağlam hukuksal düzenlemeleri ile yatırımcılara güven 
vermektedir. Ülkenin yabancı yatırımcı çekmedeki göreceli üstünlüğü başlıca şu avantajlarıiçermektedir; 
liberal dış ticaret rejimi, yabancı yatırımlara karşı tam güvence, limitsizkar transferi, serbest döviz rejimi, 
düşük iş maliyetleri, eğitimli işgücü bolluğu,devlet otoritelerine direkt ulaşım, finans ve bankacılık sektörlerin 
liberal olması,kısıtlı ama zengin belirli yeraltı kaynakları ve madenlerin olması, inşaat, sanayi vetekstil 
sektörlerindeki yatırım fırsatları Karatalov, (2002). Bu çalışmamızda Kırgızistan’da girişimcilik 
faaliyetlerinin finansal ve vergisel yönleri açıklanmaya çalışılacaktır. Öncelikle Kırgızistan’daki girişimcilik 
faaliyetlerine yönelik finansal özellikleri açıklayalım. 
 
2-KIRGIZİSTAN’DA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN FİNANSAL YÖNLERİ 
 
Girişimcilik faaliyetlerinin temelini öncelikle “yenilik” oluşturur. Girişimci ilk olarak “hangi işi yaparsam 
daha çok para kazanırım ve işletmemin uzun yıllar çalışmasını sağlarım” fikri üzerinde duracaktır.  Mevcut 
olan bir pazara girmek, zaten yapılan bir işi yapmak çok kolay değildir. Çünkü mevcut işletmeler sizin 
sektöre girişinizi engellemek için rekabet avantajlarını bir silah gibi kullanabilirler. Yani fiyatlarını 
düşürebilir, reklamlarını arttırabilir veya çok daha farklı yöntemlere girişebilirler. Daha başlangıçta bir 
işletme kurmanın maliyetini sizin için arttırabilirler. Bu sebeple öncelikle “yeni bir fikre” ihtiyacınız 
bulunmaktadır. Bulduğunuz bu fikir sizi diğer işletmelerden ayırt etmeli, müşteride işletmeniz hakkında bir 
farkındalık oluşturmalıdır. Girişimcilik eğilimi yüksek olan kişilerde yenilikçilik davranışının daha yoğun 
olarak görüldüğü bilinmektedir Kutanis, (2006).  
 
Yeni fikrin bulunduğunu kabul edelim. İşte bu aşamada detaylı bir planlama ve bütçeleme yapmak gerekir. 
Planlamada bu fikri değere dönüştürmek için gereken makine ve ekipmanlar, sahip olunması gereken 
demirbaşlar, yapılması gereken pazarlama faaliyetleri gibi tüm detayların düşünülmesi gerekir. Yeni girişim; 
yeni pazarlar arama, mevcut sektörde iş kollarını geliştirme ve genişletme, mevcut iş alanlarında yeni 
sektörlere yeni ürünlerle girme, tamamen yeni ürünler ile yeni pazarlara açılma ve saldırgan reklam ve 
pazarlama yapma öğelerini içermektedir Kantur, (2007). Burada proaktiflik vurgusu yapmak gerekir.    
Proaktiflik, ilk adımı atmak ve rakipleri izlemekten ziyade onlara öncülük edebilmek, izleyen değil izlenen 
olmaktır. Bu ise başarısızlık ihtimaline karşı azimli, uyumlu ve istekli olmayı gerektirmektedir Doğaner, 
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(2006).  
 
Risk, işletmelerin bir girişimde bulunurken “kaybetme olasılığı” anlamına gelmektedirAntoncic ve Hisrich, 
(2003). Risk alma girişimcinin en temel özelliğidir. Risk almayı gerçekleştiremeyen bir girişimcinin başarılı 
olması da mümkün değildir. Ancak girişimci mutlaka riskleri iyi hesaplamalı ve etkili bir risk yönetim süreci 
gerçekleştirebilmelidir. Her riskin değil makul risklerin alınması gerekmektedir.  
 
Girişimcilik yönelimi alanında yapılan çalışmalarda proaktiflik ve rekabetçi saldırganlık boyutları arasında 
bir ayırım yapılmamış Miller ve Friesen, (1983); Miller, (1983); Covin ve Slevin, (1986), (1991); Knight, 
(1997), (2001) ve birçok araştırmacı tarafından Miller’in yenilikçilik, risk alma veproaktiflik boyutları esas 
alınmıştır Covin ve Slevin, (1989), (1991); Morris ve Sexton, (1996); Covin ve Miles, (1999); Wiklund ve 
Shepherd, (2003) vs. Kısaca girişimcilik öğelerini bir şekille gösterecek olursak; 
 
Şekil :1)Uluslar arası Girişimcilik Yönelimleri 
 

Uluslararası Girişimcilik Yönelimi 
 
Yenilikçilik                                        Risk Alma                                                    Proaktiflik 
  Kaynak:Frontiers of EntrepreneurshipResearch, Babson Park, MA, BabsonCollege, 1997, pp.47-58, s.49. 
 
Girişimcilik faaliyetinin hayata geçirilmesi için mutlaka sermaye gerekmektedir. Eğer girişimci yeni fikrini 
hayata getirecek paraya kendisi sahipse işletmeyi kurmaması için önemli bir engel bulunmamaktadır. Ancak 
genelde girişimci tek başına gereken sermayeyi sağlayamayacak durumdadır. İşte bu durumda ülkenin para ve 
sermaye piyasaları devreye girer. Kırgızistan etkin bir sermaye ve para piyasasına sahip bulunmamaktadır. Bu 
durumda girişimcilik faaliyetlerinin hayata geçirebilmesi için şunlar gerekmektedir.  
 
1-) Kırgızistan küçük girişimcileri bir araya gelerek çok ortaklı büyük girişimler oluşturmalıdır. 
2-) Uluslararası ortaklar bulmalı, yabancı yatırımcılarla birlikte hareket etmelidir. Yabancı yatırımcıların 
ülkede özel mülk edinmelerine de izin verilmelidir.  
3-) Yeni işyeri açandan 3 yıl vergi alınmaması veya yeni açılan iş yerine düşük maliyetli kredi sağlanması 
gibi imkânları Devlet sağlamalıdır. 
4-) Bankacılık sektörünün yeni girişimcilere kredi sağlamasında Devlet’in bazı kolaylıklar sağlaması veya 
destek olması gerekmektedir.  
5-) Ülkede etkin bir borsa yapısı sağlanarak işletmelerin hiç değilse borsa aracılığıyla kaynak sağlamasına 
olanak tanınmalıdır. (1995 yılında kurulan borsada toplam 23 şirket faaliyet göstermektedir.) 
6-) Uluslararası piyasalardan fon temin etme olanaklarının arttırılması gerekmektedir.  
7-) Bankacılık sektörünün geliştirilmesi ile global sermaye hareketlerinin artışı da sağlanabilir. 
 
Kırgızistan’da bilinmeyen bizim ülkemizde yeni yeni tanınan bir uygulama daha bulunmaktadır. Melek 
Yatırımcı, henüz yolun başında olan bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerinbüyümeleri veya gelişmeleri 
için onlara ortak olarak sermaye sağlayan ve belirli bir süre sonra ortaklıktan ayrılan kişiyi ifade etmektedir. 
Böylece iyi fikirlere sermaye sağlanmış olacağı gibi aynı zamanda atıl duran sermayenin de kullanımı ve 
belirli bir kar getirmesi mümkün olmaktadır.  
 
Bankacılık işlemleri Kırgızistan’da günden güne gelişmektedir ve diğer ülkelerde olduğu gibi para çekmek, 
para yatırma veya havale gibi işlemleri gerçekleştirmek haftalar veya günler almamaktadır. Kırgızistan’da 
Merkez Bankası’nın yanı sıra 22 banka faaliyet göstermektedir. Piyasaya sunulankrediler genellikle kısa 
vadeli olmakta, fiziki varlıklar ile teminat altına alınmakta, ancak teminatdeğerleme ve kredi talep edenlerin 
geri ödeme potansiyellerinin tespit edilmesinde yaşanan güçlüklernedeniyle bankalar kredilendirme yerine 
hükümet bonolarına yatırım yapmayı tercih etmekte vedolayısıyla ticari banka finansmanından yararlanma 
imkânı daralmaktadırKonca, (2012). Kırgızistan’da toplam 16 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. 
Bankacılık sistemi gibi sigortacılık sisteminin de sığ bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Girişimcilik 
faaliyetlerinin gelişebilmesi için bu sektörlere önem verilmesi gerekmektedir. 
 
Kırgızistan'da çok yüklü ve ani alım veya satım gerekmediği sürece istenilen döviz rahatça bulunmakta ve 
satılmaktadır. Yüzlerce döviz bürosu bulunmaktadır.  Bu döviz bürolarından serbestçe piyasa kurları 
üzerinden döviz almak veya satmak mümkündür.  
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3-KIRGIZİSTAN’DA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN VERGİSEL YÖNLERİ 
 
Vergi uygulamaları açısından KDV oranının %12 olması kurumlar vergisi oranın %10 olması vergi rejimi 
açısından girişimciler için ideal bir durumdur. Vergi sisteminin çok karmaşık olmaması olumlu olduğu kadar 
keyfi uygulamaların azlığı da bir diğer olumlu etmendir. Kırgızistan Cumhuriyeti’nde vergilendirme anayasa, 
vergi kanunları, özel yasalar yönetmelikler ve direktiflerle düzenlenir. Vergi sistemi Rus vergi sisteminin 
etkisinden henüz tamamıyla kurtulamamıştır. Patent, fiş, fatura gibi belgeler ile özel şirket kaşesi kullanımı 
gibi uygulamalar devam etmektedir.  
 
Şekil:2) Kaynağına Göre Vergilerin Sınıflandırılması 
 
Gelir üzerinden alınan vergiler 
                                                               Gelir vergisi 
                                                               Kurumlar vergisi 
                                                               Sosyal güvenlik kesintisi 
Harcamalar üzerinden alınan vergiler 
                                                                Katma değer vergisi 
                                                                Özel tüketim vergisi 
                                                                Gümrük vergileri 
                                                                Perakende satış vergisi 
                                                                Diğer vergiler 
Servet üzerinden alınan vergiler 
                                                                Toprak vergisi 
                                                                 Emlak vergisi 
                                                                 Motorlu taşıtlar vergisi 
 
Kaynak: Kırgızistan Maliye Bakanlığı, Yıllık Rapor, www.minfin.kg. 
 
1-Şirket Gelir Vergisi: Şirketlerin karı üzerinden alınan bu verginin oranı %10’dur. Oranın dünya 
ortalamalarının çok altında belirlenmesi ile şirketlerin karlarını yüksek beyan etmesi ve vergi kaçırmamaları 
hedeflenmiştir. Yerel veya yabancı ortaklı şirketlerde bu vergi türü için herhangi farklılaşmaya gidilmemiştir. 
 
2-Şahıs Gelir Vergisi: Şahısların gelirleri üzerinden alınan bu verginin oranı da %10’dur. Ancak ücret 
gelirlerinin hesaplanmasında şirkette verilen yemekler, servis hizmeti, giyecek yardımı gibi tüm değerler 
sanki maaş gibi değerlendirilerek vergilendirilmektedir. 
 
3-Katma Değer Vergisi: Genel oran %12 olup burada da vergi oranı düşük belirlenerek vergi kaçırmanın 
azaltılması hedeflenmiştir. Ülkeye ithal edilen mal ve hizmetlerden de genel oran olarak %12 KDV 
alınmaktadır. 
4-Satış Vergisi: KDV’den ayrı olarak her satış işleminde satılan mal ve hizmet türüne bağlı olarak 
değişmekle beraber %2-%5 arasında satış vergisi alınmaktadır. Bu vergide KDV benzeri indirim 
mekanizması bulunmadığından mükelleflere sürekli vergi ödemesi çıkmaktadır. 
 
5-Sosyal Güvenlik Sistemi Ödemeleri: Yabancı uyruklu personelden % 3 sosyal güvenlik ödemesi 
istenirken Kırgızistan uyruklu personelden %37’lere varan ödemeler talep edilmektedir. İşçi %17,25 işveren 
%10 (%8 ve %2 olmak üzere iki parça) olmak üzere sadece %27,25 sosyal fon ödemesi olarak istenmekte 
ayrıca ücret gelir vergisi olarak %10 alınmaktadır. 
 
Kırgız Cumhuriyeti topraklarında vergileri yürürlüğe koyma ve yürürlükten kaldırma yetkisi yalnızca Kırgız 
Cumhuriyetinin Yüksek Meclisine aittir. Vergi, resim borçları, bunların faizleri ve cezalarından oluşan 
borçlar affa tabi tutulamaz. Vergi mevzuatının, yeni vergileri koyan, vergi oranlarını arttıran veya vergi 
mükelleflerinin durumunu zorlaştıran yasaları, yürürlüğe girmeden önceki muamelelere uygulanamaz. 
 
Vergi mükelleflerinin vergi denetimi, senede bir defadan fazla olmamak, müddeti 30 günü geçmemek ve ilçe, 
şehir, bölge veya ülke vergi dairesi şubelerinin biri tarafından yapılmak şartıyla, denetim yapılacak şirketin 
adı, denetime tabi tutulacak sorular ve denetim süresi belirtilmiş olan Vergi Dairesi Başkanının yazılı olarak 
verdiği emir esasınca yapılır. Gerekirse denetim süresi, vergi dairesi yöneticilerinin yazılı izni ile 10 güne 
kadar uzatılabilir.Eğer, daha önce denetime tabi tutulan vergi mükellefinin denetimi sırasında tespit 
edilmeyen vergi kaçakçılığını kanıtlayan belgeler vergi dairesince elde edilmiş ise, vergi dairesinin, ilgili 
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kuruluşun başkanına söz konusu belgeler hakkında bilgi verdikten sonra tüm denetim kurallarına uyarak 10 
günden fazla olmayan bir süre içerisinde vergi mükellefini tekrar denetime tâbi tutma hakkı vardır. 
 
Her denetim sonuçları, vergi dairesinin bu konuda yetkili olan görevlileri tarafından zabıt veya rapor şeklinde 
hazırlanır ve denetime katılan tüm kişilerce imzalanır. Denetim yapıldığını tasdik eden belgenin bir nüshası, 
denetime tabi tutulan kuruluşun görevlisine teslim edilir. Denetime tabi tutulan kişinin, denetim raporunu 
kabul etmeyi ve imzalamayı reddetmesi halinde, söz konusu rapora durumla ilgili yazı yazılır. 
 
Ayrıca bir işyeri kurmak için gereken prosedürlerin kısa olması da girişimcileri için çok önemlidir.  
 
Tablo 1: İş Kurma Prosedürleri Sayısı 
 
İç Gösterge    Kırgızistan Doğu Avrupa  Orta Asya
  
Prosedürler (sayı)    2  6,3  5,6 
Zaman (gün)     10  16,3  13,8 
Maliyet (%-kişibaşı gelir)   3,7  8,5  5,3 
Minumum sermaye (%-kişibaşı gelir) 0,0  12,3  15,3 
Kaynak:www.doingbusines.org 2013 -10 Sayfa:33 
 
Girişimciler bürokrasi ile uğraşmanın yanı sıra işlerini hukuki kurallara uygun yürütebilmek için almaları 
gereken diğer belgelerin de kısa bir zaman içerisinde temin edilmesini isterler. Yine bir tabloyla kıyaslama 
yapacak olursak; 
 
Tablo 2: Belge Alma Prosedürlerindeki Değişim Tablosu 
 
Sıralama Konusu  DB 2011 Sırası DB 2010 Sırası Değişim 
Yapı Ruhsatı Alma   43   46  3 
Mülkiyet Kaydı    17   19  2 
Kredi Alma    15   14  -1 
Yatırımcının Korunması   12   12  0 
Vergi Ödeme    150   156  6 
Sınır Ötesi Ticaret   156   155  -1 
Sözleşmelerin Uygulanması  54   54  0 
İş Kapatma    138   139  1 
Kaynak:www.doingbusines.org 2013 -10 Sayfa:33 
 
Girişimcilerin, bir anlamda potansiyel vergi mükelleflerinin işlerine ayırmaları gereken zamanı bürokratik 
işlere ayırmalarının önlenmesi gerekir.       
 
4-SONUÇ 
 
Kırgızistan’ın girişimcilik faaliyetlerini geliştirmesi için yapması gerekenleri genel hatlarıyla belirtmiş 
bulunmaktayız. Ancak vergisel açıdan atılması gereken önemli adımlar söz konusudur. Bunlardan birincisi 
yeni işyeri açan genç girişimcilere destek olunması üzerinedir. Girişimciliğin gelişip büyümesi, ülkenin pek 
çok ekonomik sorunun çözümüne olumlu katkı sağlayabileceği gibi işsizlik sorunun çözümünde de etkili 
olacaktır. Vergi oranlarının düşüklüğü oldukça olumlu etkiler yapsa da vergi mevzuatının uygulamadaki 
yorum farklılıkları vergi incelemelerinde mükellefleri ağır vergi cezalarıyla karşı karşıya getirmektedir. 
 
Girişimcilerin vergi sisteminden sonra üzerlerinde önemle durdukları bir diğer konu da etkin işleyen sermaye 
ve para piyasalarının olması, bankacılık sektörünün gelişmiş olmasıdır. Girişimcilere kredi sağlama 
fonksiyonunu üstlenmeyen sadece araba ve ev kredilerine yönelen bankacılık sistemi temel amaçlarından 
sapmış olmaktadır.  
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Girişimcilik faaliyetlerine yönelmek isteyen Kırgızistan’lı girişimcilere yapacakları işler konusunda da 
önerilerde bulunmak gerekirse, özellikle ülkenin ithal ettiği yani dışarıdan satın aldığı alanlara 
yönelmelerinde büyük fayda olacaktır.  
 
KAYNAKÇA 

 
Antoncic, Bostjan,Robert D. Hisrich (2003); “ClarifyingtheIntrapreneurshipConcept”, Journal of Small 
Business and Enterprise Development, 10, P. 7-24. 
 
Covin, Jeffrey G.,Dennis P. Slevin(1991); “A Conceptual Model of Entrepreneurship as FirmBehavior”, 
Entrepreneurship: TheoryandPractice, 16, 1, 
 
Covin, Jeffrey G.,Dennis P. Slevin (1989); “Strategic Management of Small Firms in 
HostileandBenignEnvironments”, Strategic Management Journal (1986-1998), 10, 1, 
 
Covin, Jeffrey G.,M. P. Miles (1999); “CorporateEntrepreneurshipandPursuit of Competitive Advantage”, 
EntrepreneurshipTheoryandPractice, 23, 3, P. 47-64. 
 
Doğaner A. E. (2006); “Yeni Nesil Girişimci”, Birinci Basım, İstanbul: Sistem Yayıncılık. 
 
Karatalov, Nurbek (2002); “Geçiş Ekonomilerinde Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kırgızistan Örneği”, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, S.B.E., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 
 
Kantur D. (2007); “Kurumsal Girişimcilik Teması ve Ölçümü”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi Bildiriler, Sakarya: 133-142. 
 
Kutanis Özen R. , Bayraktaroğlu S. (2006); “Girişimcilik Eğilim ve Tecrübesinde Kişilik Özellikleri Önemli 
mi?”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, İstanbul: 389-395.  
 
Knight, Gary A(1997); “Cross Cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure Firm Entrepreneurial 
Orientation”, Journal of Business Venturing, 12, 3, P.213-225.  
 
Knight, Gary A.(2003): “EntrepreneurshipandStrategy in the International SME”, Journal of International 
Management, 7, 259, P.155-171. 
 
Konca, Koray Ali (2012); “2012 Kırgızistan Ülke Raporu”, Ekonomi Bakanlığı, Aralık 2012 
 
Miller, Danny Peter H. Friesen (1983); “StrategyMakingand Environment”, Strategic Management Journal, 4, 
P. 221-235. 
Miller, Danny (1983);  “TheCorrelates of Entrepreneurship in Three Types of Firms”, Management Science 
(Pre-1986), 29, 7, P. 770-791. 
 
Morris, Michael H. D. Sexton (1996); "TheConcept of Entrepreneurial Intensity: Implications for Company 
Performance", Journal of Business Research, 36, P.5 - 13. 
 
Wiklund, Johan, Dean Shepherd (2003); “ResearchNotesandCommentaries: Knowledge-BasedResources, 
EntrepreneurialOrientation, andthePerformance of Small andMedium-SizedBusinesses”, Strategic 
Management Journal, 24, P.1307-1314. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

255 
 

YABANCI GİRİŞİMLERİN KAR TRANSFERLERİ VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Yrd.Doç.Dr.Sinem Yapar SAÇIK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF İktisat ABD, 
sysacik@kmu.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Tasarruf açığı ve buna bağlı olarak dış ödemeler dengesizliği yaşayan ülkeler için uluslararası sermaye 
girişleri önem taşımaktadır. Farklı şekillerde ülkeye giren uluslararası sermaye hareketlerinin en çok tercih 
edilen türü, ortaya çıkardığı pozitif dışsallıklardan dolayı doğrudan yabancı yatırımlardır. Çalışmada yabancı 
girişim olarak kabul edilen doğrudan yabancı yatırım girişlerinin, gerçekleştirdikleri kar transferleri nedeni ile 
kendilerinden beklenen açık kapatıcı etkiyi tam olarak gerçekleştirmedikleri, Türkiye örneği üzerinden 
açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin 1985-2013 yıllarına ilişkin doğrudan yabancı yatırım girişleri, 
kar transferleri ve cari açık rakamları kullanılarak veri analizi yapılmış ve kar transferlerinin dış ödemeler 
dengesi üzerinde yarattığı olumsuz etki ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Kar Transferleri, Cari Açık. 
JEL Sınıflaması: F01, F20, F21, F32 

 
ABSTRACT 

 
The countries with saving gap and consequently imbalance of foreign payments, international capital entries 
are important for these countries. Due to the positive externalities, Foreign Direct Investments are the most 
preferred type of international capital flows entering the country in different ways. In this study, because of 
profit transfers of foreign direct investment inflows considered as foreign enterprise which can not realize 
deficit closing impact fully is explained on the example of Turkey. In this respect, Turkey’s foreign direct 
investment were analyzed by using profit transfers and current account deficit data and the negative impact of 
profit transfers over balance of foreign payments have been demonstrated regarding the years between 1985-
2013. 
 
Key Words: Foreign Direct Investment, Profit Transfer, Current Account Deficit.  
JEL Classification:F01, F20, F21, F32 
 
1.GİRİŞ 
 
R. Nurkse’ün 1953 tarihinde ortaya koyduğu “fakirliğin kısır döngüsü” teorisi çerçevesinde, gelişmekte olan 
ülkelerin yetersiz iç tasarruflarından dolayı, bu ülkelere yönelik dış kaynak girişleri elzem görülmektedir. 
Tasarruf açığı problemi ile karşı karşıya olan ülkelerin, bu sorunlarının çözümünde devreye giren uluslararası 
sermaye hareketleri giderek çeşitlenmekte ve artmaktadır.  
 
“Bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların başka bir ülkede yaptıkları fiziki yatırımlarla (üretim tesisleri, bina, 
arazi, vs.), sınır ötesine aktardıkları mali fonlardan (yabancı tahvil, hisse senedi, hazine bonosu, alım-satımı, 
yabancı bankalarda açtırılan mevduat hesapları, vs.) oluşan” (Seyidoğlu,2009:321) uluslararası sermaye 
hareketleri, kısa ve uzun vadeli olarak ayrılabileceği gibi, resmi ve özel olarak da nitelendirilebilmektedir.  
 
Uluslararası sermaye hareketleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, dış ödemeler 
bilançosunun “Sermaye ve Finans Hesapları” isimli ikinci ana hesabında yapılan ayrıma göre, doğrudan 
yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklinde izlenmektedir. Kısaca menkul değerlere yapılan 
yatırımlar olarak tanımlanan portföy yatırımları, genellikle devlet ya da özel kuruluşların bono ve tahvilleri 
ile hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarını içermekte iken, diğer yatırımlar ise vadeli mal alımı veya 
satımı şeklindeki ticari krediler, nakit krediler ve döviz mevduat hesaplarını içermektedir (TCMB,2014:9-10).  
 
Portföy ve diğer yatırımlar yolu ile ülkeye giren yabancı yatırımcının, sermayesi dışında geldiği ülkeye başka 
bir katkısı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tür yatırımcılar iktisadi anlamda girişimci tanımına dahil 
edilememektedir. Çünkü iktisat bilimi açısından dördüncü bir üretim faktörü olan girişimci; diğer üretim 
faktörlerini (emek, sermaye ve doğal kaynakları) bir araya getirerek üretimi gerçekleştiren gerçek ya da tüzel 
kişiler olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile uluslararası sermaye akımının iktisadi açıdan yabancı bir 
girişim olabilmesi için, sermayenin yanında diğer üretim faktörlerinin, sahip olduğu teknolojisinin ve 
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bilgisinin de kullanılmasıyla üretime koşulması gerekmektedir.  Girişimciler, bu faaliyetleri sırasındaki 
belirsizlik nedeniyle üstlendikleri risk sonucunda ise kar adı altında faktör geliri elde etmektedirler. 
 
İktisat bilimi açısından ele alınan bu girişim ve girişimci tanımlarına uyan uluslararası sermaye akımı çeşidi 
ise dış ödemeler bilançosunun “Sermaye ve Finans Hesapları” isimli ikinci ana hesabı altında yer alan 
doğrudan yatırımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmada, yabancı girişim olarak görülen 
doğrudan yabancı yatırımların (DYY) gerçekleştirdikleri kar transferlerinin Türkiye’nin dış ödemeler 
dengesine etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 
 
Bu amaç ekseninde çalışmada, öncelikle DYY kavramı ve ülkeye geliş şekilleri ile gerçekleştirdikleri kar 
transferleri açıklanmıştır. DYY’nin dünya ekonomisindeki durumu incelendikten sonra ise Türkiye açısından 
yatırımcıların gerçekleştirdikleri kar transferlerinin Türkiye’nin dış ödemeler dengesine etkileri ele alınmıştır. 
 
 
2.DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 
Bir uluslararası sermaye akımı ve girişimcilik örneği olarak DYY, günümüzün küreselleşen ekonomileri için 
oldukça önemli bir yatırım çeşididir. Bu önemini ortaya koyabilmek adına, teorik olarak DYY’ye 
değinildikten sonra, yatırımların dünyadaki gelişimi ve durumunu incelenecektir. 
 
2.1.Doğrudan Yabancı Yatırım Kavramı – Yöntemleri ve Kar Transferleri 
 
DYY, genellikle tüzel kişi niteliğindeki bir yabancı girişimcinin, bir ekonomide gerçekleştirdiği yatırım 
türüdür ve yatırımın süresi bir yılı aştığı için uzun vadeli uluslararası sermaye akımları içerisinde yer 
almaktadır. IMF (1993)’e göre DYY, bir ekonomideki yerleşik bir işletmenin, diğer bir ekonomideki yerleşik 
bir girişimde sürekli bir gelir elde etme amacıyla yaptığı uluslararası bir yatırım türüdür. OECD de IMF’ye 
benzer şekilde yaptığı tanımda sürekli gelir elde etme amacını vurgulamıştır (OECD,2014:7). Sürekli gelir, 
doğrudan yatırımcı ve girişim arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin varlığını ve yatırımcının girişim yönetimi 
üzerinde önemli derecede etkili olmasını gerektirir. 
 
Yabancı bir yatırımcının bir ülkeye doğrudan yatırım şeklinde gelmesine neden olan bir takım faktörler 
bulunmaktadır. DYY’nin ev sahibi ülkedeki belirleyicileri, UNCTAD’ın (Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı) 1998 yılı Dünya Yatırım Raporu’nda, politik yapı, ekonomik belirleyiciler ve yatırımı 
kolaylaştıran belirleyiciler olarak belirtilmiştir (UNCTAD,1998:91).  Dursun (2012) bu faktörleri, piyasa 
büyüklüğü, dışa açıklık, hükümet politikaları, ticaret engelleri, vergi teşvikleri, doğal kaynaklar, ücretler, 
döviz kurları, ödemeler dengesi açıkları ve politik risk olarak ele almaktadır. Yabancı yatırımcı hangi ülkeye 
doğrudan yatırım yapacağına karar verirken, faktörlerden birkaçı ya da tamamı etkili olabilmekte ve ülkedeki 
DYY hacmi bu faktörlerdeki değişime bağlı olarak zaman içerisinde artıp, azalabilmektedir. 
 
Bir ekonominin DYY’den elde edebileceği çeşitli yararlar bulunmaktadır. Pozitif dışsallıklar olarak 
nitelendirilebilecek bu etkiler; ev sahibi ülkedeki tasarruf açığının kapatılması ile yatırımlar için gerekli 
finansal kaynakları, teknoloji, bilgi ve beceriyi, dış ticaretteki rekabet gücünü ve doğal çevreyi koruma 
bilincini arttırmadır (UNCTAD,1999:156). DYY’nin belirtilen avantajlara bağlı olarak, yabancı yatırımcıların 
gerçekleştirdikleri üretim ve ihracat sonucunda ekonomik büyümenin ve dış ödemeler dengesizliklerinin 
giderilmesi, ek istihdam olanakları yaratılması, devletin vergi gelirlerinin artması vb. gibi olumlu etkilerinin 
olduğu da kabul edilmektedir. 
 
DYY’nin bu yararları, yatırımın yöntemine göre değişmekte ve üç şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlardan 
birincisi, gelinen ülkede tamamen yeni bir üretim tesisi ya da fabrika kurmaktır. Gelişmekte olan ülkelerin en 
çok ihtiyaç duyduğu yabancı sermaye türü, “greenfield investment” denilen bu tür yatırımlardır. Bunun 
nedeni, sıfırdan bir üretim tesisi kurulmasının sabit sermaye yatırımı anlamı taşıması ve böylece ev sahibi 
ülkedeki sermaye stoku, istihdam, bilgi, teknoloji, ihracat ve milli gelire olumlu katkı yapmasıdır. DYY’nin 
geliş yöntemlerinden ikincisi, geldiği ülkede var olan bir firma ile birleşmek ve üçüncüsü ise var olan bir 
firmayı satın almaktır. Ancak bu iki yöntem, ev sahibi ülke için sabit sermaye yatırımı değil, plasmandır ve 
dolayısıyla ülkenin sermaye stokunda bir artışa neden olmamaktadır. Bunun yanında, şirket birleşmesi ya da 
satın alınması yöntemi ile gelinse bile, yabancı yatırımcının bilgi, teknoloji, yönetim becerisi ve dış pazar 
kanalları ev sahibi ülke açısından önemli avantajlar olarak kabul edilmektedir.  
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DYY’nin tüm bu yararları yanında, bir takım zararlarının da olduğu düşünülmektedir. Bu tarz yatırımların 
ekonomilerde yarattığı negatif dışsallıklar, özellikle günümüz gelişmekte olan ülkeleri için ciddi sorunlar 
yaratabilmekte, yabancı yatırımdan beklenen avantajları dezavantaja dönüştürebilmektedirler. Bu negatif 
dışsallıklar şu şekilde sıralanabilir (Seyidoğlu,2009:619-622): Ekonomi üzerinde yabancı denetimin artması, 
yerli şirketler karşısında haksız rekabet üstünlüğü elde edilmesi, yerli yatırımların azalması, döviz giderlerinin 
artması, mali kriz ortamı oluşturması, ihracatı kısıtlama, teknolojik bağımlılık yaratma, işsizlik artışı, transfer 
fiyatlandırmasının yarattığı olumsuz etkiler.  
 
Bu olumsuz etkiler arasında, çalışmanın kapsamı gereği, DYY’nin döviz giderlerini arttırıcı etkisinin 
açıklanması gerekmektedir. Bu etkiye neden olan iki faktör bulunmaktadır: ithalat ve gelir transferleri. 
Yabancı yatırımcıların üretimde ihtiyaç duydukları ara ve yatırım mallarını ev sahibi ülkeden değil de ithalat 
yolu ile yurt dışından sağlamaları, ülkeden bir döviz çıkışına neden olmaktadır. Bu durum ülkenin net 
ihracatını düşürerek bir yandan milli geliri azaltıcı etkide bulunurken, diğer yandan dış ödemeler dengesini 
bozmakta ya da var olan dengesizliği arttırmaktadır. 
 
Döviz giderlerini arttırıcı etkinin diğer bir kaynağı ise gelir transferlerdir. Yabancı sermaye sahibinin ev 
sahibi ülkede gerçekleştirdiği ekonomik işlemleri sonucu elde ettiği gelirlerin yurtdışına çıkarılması işlemine 
gelir transferi denilmektedir ve üç kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve 
diğer yatırım gelirleridir. Portföy yatırımları ile ilgili gelir, hisse senetlerinden sağlanan kar payları ve tahvil 
gibi menkul değerlerden elde edilen faiz gelirleridir. Diğer yatırım araçlarından da faiz gelirleri elde 
edilmektedir. Doğrudan yatırımlarla ilgili olan gelir ise; hisse gelirleri, kar payları, sermayeye katılan 
kazançlar ve şirketler arası diğer yatırımlardan doğan gelirleri içermektedir. Ev sahibi ülkede elde edilen bu 
gelirden doğan vergi yükümlülüğü harici kısmı başka ülkelere aktarıldığında bir kar transferi gerçeklemiş 
olmaktadır ve çalışmanın konusuna giren gelir transferi çeşidi bu kar transferleridir.  
 
Bu gelir transferleri neticesinde,  ev sahibi ülkeden bir döviz çıkışı yaşanmakta ve dış ödemeler bilançosunda 
bir dengesizliğe neden olabilmektedir. Örneğin, Dünya Ticaret Örgütü’nün Uruguay Round’u sırasındaki 
UNCTAD’ın Ticaret Programı eski bölüm müdürü Bhagirath Lal Das bu yatırımların getirilerinin temettü, 
kar, lisans ücreti ve yönetim masrafı gibi adlar altında döviz cinsinden yurtdışına çıkarıldığını, dolayısıyla, 
eğer yatırım ülkeye döviz kazandırmamışsa, bu döviz çıkışının ciddi olumsuz etkileri olabileceğini 
belirtmektedir (Kaymak,2005:81). DYY’nin ortaya çıkardığı olumlu dışsallıklar nedeniyle en çok tercih 
edilen yabancı sermaye girişi olması yanında, bu tür olumsuz etkilerini de göz ardı etmemek gerekmektedir. 
 
2.2.Dünyada Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişimi 
 
DYY’nin ilk örnekleri ile sömürge ekonomilerinin hakim olduğu 19. yüzyılda karşılaşılmaktadır. 1800’lerden 
I. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde batı Avrupa’dan Asya, Afrika ve kısmen de Amerika’ya yönelen 
DYY, özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra daha çok Amerika’da yoğunlaşmaya başlamıştır. Ancak 1929’da 
başlayan dünya bunalımı, DYY’yi sekteye uğratmıştır (Bayraktar,2003:7). II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
ülkeler arasındaki artan entegrasyon ve 1957’de Avrupa Birliği (AB)’nin temellerinin atılmasıyla 
Amerika’dan Avrupa’ya yatırımlar hız kazanmıştır.  
 
Washington Uzlaşısı’nın ve ithal ikameci politikalarda yaşanan tıkanmanın etkisiyle, 1980’lerde gelişmekte 
olan ülkelerde de liberalizasyon politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 1990’larda ise bu kervana, SSCB’nin 
dağılmasıyla sosyalist sistemi terk ederek piyasa ekonomisi uygulamaya başlayan geçiş ekonomileri 
katılmıştır. Tüm bu etkenler yatırımların gelişmekte olan ülkelere de yönelmesine neden olmuş ve son 
yıllarda gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ekonomilerinin toplam DYY’den aldığı pay giderek artmıştır. Bu 
durum aşağıda yer alan Şekil-1 ve Şekil-2’den izlenebilir. 
 
Şekil-1’de 1970-2012 döneminde gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomilerine giriş yapan 
DYY miktar ve oranlarına yer verilmiştir. Şekil-1’de görüldüğü gibi, 1970-2012 döneminde, DYY 
girişlerinde gelişmiş ülkelerin payı giderek düşerken, gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ekonomilerinin payı 
artmaktadır. 2012 yılına gelindiğinde ise gelişmiş ülkelerin payının, ilk kez gelişmekte olan ülkelerin altında 
kaldığı görülmektedir. 
 
                                                             
 Ülkelerin dış ödemeler bilançosunda, yabancıların “ücret” gelirleri de dördüncü gelir transferi olarak kabul 
edilmektedir. Fakat ücret, yatırım faaliyeti sonucu elde edilen bir gelir türü olmadığından burada kapsam dışı 
tutulmuştur. 
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Kaynak: UNCTADstat, www.unctad.org, 10.03.2014. 
 
Aşağıda yer alan Şekil-2’de ise aynı dönemde gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş 
ekonomilerinden çıkış yapan DYY miktar ve oranlarına yer verilmiştir. Görülmektedir ki, aynı durum burada 
da geçerli olmakla birlikte, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark, giderek kapanıyor olsa 
da büyük boyutlardadır. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler, daha çok gelişmiş ülkelere yönelik sermaye akımında 
bulunmaktadır denilebilir. 
 

 
Kaynak: UNCTADstat, www.unctad.org, 10.03.2014. 
 
Gelişmiş ülkelerin daha çok kendi aralarında DYY akımı gerçekleştirmelerinin yanında, çoğunlukla hem 
girişler hem de çıkışlar açısından aynı ülkelerin lider oldukları bilinmektedir. İlk on ülke sıralamasında 
girişler açısından dört gelişmiş ülke (ABD-İngiltere-Avustralya-Kanada), beş gelişmekte olan ülke (Çin-Hong 
Kong-Brezilya-Britanya Virjin Adaları-Singapur) ve bir geçiş ekonomisi (Rusya Federasyonu) bulunurken; 
çıkışlar açısından, altı gelişmiş ülke (ABD-Japonya-İngiltere-Almanya-Kanada-İsviçre) üç gelişmekte olan 
ülke (Çin-Hong Kong- Britanya Virjin Adaları) ve bir de geçiş ekonomisi (Rusya Federasyonu) 
bulunmaktadır. Başka bir ifade ile ABD, Çin, İngiltere, Kanada, Rusya ve Britanya Virjin Adaları hem en çok 
DYY yapan, hem de en çok DYY çeken ülkelerdir (UNCTAD,2013:xiv-xv).  
 
Aşağıda yer alan Tablo 2.1.’de seçilmiş ülke ve ülke gruplarına dair DYY giriş ve çıkışları yer almaktadır. 
1980 yılında toplam 54.069 milyon $’lık DYY girişi gerçekleşmişken, bu rakam 2012 yılında 25 kat artarak, 
1.350.926 milyon $’a ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerin toplam DYY girişlerinden aldığı payın giderek düştüğü 
ve 2012 yılına kadar sürekli olarak gelişmekte olan ülkelerin üzerinde gerçekleşmiş olduğu bu tablodan da 
görülebilmektedir. Bu durum, geçiş ekonomilerinin etkisiyle de kuvvetlenmektedir. Hem giriş hem de çıkışlar 
açısından AB ve ABD’nin payı çok büyük boyutlarda iken, Çin’in kendine özgü piyasa sosyalizmi sistemine 
geçmesiyle payını giderek arttırdığı görülmektedir. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin ve Güney Afrika’dan 
oluşan ve kısaca BRICS ülkeleri olarak adlandırılan grubun payındaki artış da oldukça dikkat çekicidir. DYY 
çıkışları açısından ise dünyada yatırımcı olan ülkeler gelişmiş ülkelerdir ve hala %65’ler düzeyindeki baskın 
paylarını korumaktadırlar.  
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Tablo 2.1.’de dikkati çeken unsur 2008 küresel krizinin etkisidir. Krizle birlikte hem giriş hem de çıkışlarda 
ciddi düşüşler yaşanmış ve henüz kriz öncesi yıl olan 2007 yılı rakamlarına ulaşılamamıştır. Krizden en fazla 
etkilenen ülkelerin ise çoğunlukla gelişmiş ülkeler olduğu görülmektedir. 
 
Dünyadaki toplam DYY akımlarının dışında değinilmesi gereken bir başka konu ise yabancı yatırımcıların 
DYY’den elde ettikleri gelirlerdir. DYY gelirleri, kar ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 2005-2011 
döneminde elde edilen DYY gelirlerinin %89’u kar geliri, %11’ise faiz geliridir. Aynı dönemde elde edilen 
kar gelirlerinin %33’ü ev sahibi ülkede kalan ve yeniden yatırıma yönlendirilen gelir iken, %57’si ev sahibi 
ülkeden çıkarılarak, ana ülkeye ya da başka ülkelere transfer edilen gelirdir. Yatırım gelirleri üç ülke 
grubunda da artmasına rağmen, en büyük artış gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomilerinde 
gerçekleşmiştir. DYY’den elde edilen gelir, yatırımın geri dönüş oranı (ya da karlılık oranı) ile ilgilidir. 2010 
yılında geri dönüş oranı dünya ortalaması olarak %6,8 iken 2011 yılında %7,2’ye yükselmiştir. 2008 yılından 
itibaren gelişmiş ülkelerde bu oran %8,7’den 2011’de %4,8’e düşerken, 2011 yılı için geri dönüş oranlarının 
en yüksek olduğu ülkeler yine gelişmekte olan ülkeler (%8,4) ve geçiş ekonomileridir (%13). Dünyada en 
yüksek geri dönüş oranı elde edilen ilk yirmi ülke arasında sadece bir gelişmiş ülke (Çek Cumhuriyeti) yer 
alırken,  on dokuz gelişmekte olan ülke ve geçiş ekonomisi yer almaktadır (UNCTAD,2013:31-33). 
 
Tablo 2.1.: Seçilmiş Ülke ve Ülke Gruplarına Göre Doğrudan Yabancı Sermaye Giriş ve Çıkışları, 1980-
2012 (milyon $ ve %) 
GİRİŞLE
R 

1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dünya 
54.069 207.362 

1.413.1
69 

2.002.6
95 

1.816.3
98 

1.216.4
75 

1.408.5
37 

1.651.5
11 

1.350.9
26 

G.miş 
Eko. 46.576 172.525 

1.141.5
88 

1.319.8
93 

1.026.5
31 613.436 696.418 820.008 560.718 

Payı (%) 86,1 83,1 80,8 65,9 56,5 50,4 49,4 49,7 41,5 
G.Olan 
Eko. 7.469 34.762 264.543 589.430 668.439 530.289 637.063 735.212 702.826 
Payı (%) 13,8 16,8 18,7 29,4 36,8 43,6 45,2 44,5 52,0 
Geçiş 
Eko. 24 75 7.038 93.371 121.429 72.750 75.056 96.290 87.382 
Payı (%) 0,1 0,1 0,5 4,7 6,7 6,0 5,4 5,8 6,5 
AB-27 21.279 97.308 701.826 859.118 545.325 359.000 379.444 441.557 258.514 
Payı (%) 39,4 46,9 49,7 42,9 30,0 29,5 26,9 26,7 19,1 
ABD 16.918 48.422 314.007 215.952 306.366 143.604 197.905 226.937 167.620 
Payı (%) 31,3 23,4 22,2 10,8 16,9 11,8 14,1 13,7 12,4 
Kanada 5.807 7.582 66.795 116.820 61.553 22.700 29.086 41.386 45.375 
Payı (%) 10,7 3,7 4,7 5,8 3,4 1,9 2,1 2,5 3,4 
İngiltere 10.123 30.461 121.898 200.039 89.026 76.301 50.604 51.137 62.351 
Payı (%) 18,7 14,7 8,6 10,0 4,9 6,3 3,6 3,1 4,6 
Çin 57 3.487 40.715 83.521 108.312 95.000 114.734 123.985 121.080 
Payı (%) 0,1 1,7 2,9 4,2 6,0 7,8 8,1 7,5 9,0 
BRICS 2.036 4.635 78.243 206.147 284.298 198.554 228.761 287.923 267.883 
Payı (%) 0,4 2,2 5,5   10,3 15,6 16,3 16,2 17,4 19,8 
ÇIKIŞLA
R 

1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dünya 
51.576 241.421 

1.240.3
16 

2.272.0
49 

2.005.3
32 

1.149.7
76 

1.504.9
28 

1.678.0
35 

1.390.9
56 

G.miş 
Eko. 48.397 229.583 

1.090.8
46 

1.890.4
20 

1.600.7
07 828.006 

1.029.8
37 

1.183.0
89 909.383 

Payı (%) 93,8  95,1 87,9 83,2 79,8 72,0 68,4 70,5 65,4 
G. 
OlanEko. 3.179 11.838 146.273 330.033 344.034 273.401 413.220 422.067 426.082 

                                                             
 Bu ülkeler sırayla, Angola, Bahreyn, Kırgızistan, Nijerya, Peru, Kazakistan, Bangladeş, Myanmar, Solomon 
Adaları, Paraguay, Malezya, Guatemala, Kolombiya, Namibya, Bolivya, Çek Cumhuriyeti, Rusya 
Federasyonu, Zambiya, Honduras ve Şili’dir. 
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Payı (%) 6,2 4,9 11,8 14,5 17,2 23,8 27,5 25,2 30,6 
Geçiş 
Eko. - - 3.197 51.596 60.591 48.369 61.872 72.880 55.491 
Payı (%) - - 0,3 2,3 3,0 4,2 4,1 4,3 4,0 
AB-27 

21.902 130.571 809.238 
1.257.8
90 982.036 381.955 497.801 536.499 323.131 

Payı (%) 42,5 54,1 65,2 55,4 49,0 33,2 33,1 32,0 23,2 
ABD 19.230 30.982 142.626 393.518 308.296 266.955 304.399 396.656 328.869 
Payı (%) 37,3 12,8 11,5 17,3 15,4 23,2 20,2 23,6 23,6 
Kanada 4.098 5.237 44.678 64.627 79.277 39.601 34.723 49.849 53.939 
Payı (%) 7,9 2,2 3,6 2,8 4,0 3,4 2,3 3,0 3,9 
İngiltere 7.881 17.948 235.398 325.426 183.153 39.287 39.502 106.673 71.415 
Payı (%) 15,3 7,4 19,0 14,3 9,1 3,4 2,6 6,4 5,1 
Çin - 830 916 26.510 55.910 56.530 68.811 74.654 84.220 
Payı (%) - 0,3 0,1 1,2 2,8 4,9 4,6 4,4 6,1 
BRICS 1.126 1.488 7.160 99.656 150.043 106.909 148.872 152.675 145.409 
Payı (%) 2,2 0,6 0,6 4,4  7,5 9,3 9,9 9,1 10,5 
Kaynak:UNCTADstat, www.unctad.org, 10.03.2014. 
 
DYY’nin geri dönüş oranının yüksek olduğu ülkelerden, başka ülkelere gönderilen kar geliri ise çok ciddi 
boyutlardadır. Dünyada toplam kar gelirleri, 2011 yılı verilerine göre, 1,5 trilyon $’dır. Bu gelirin 499 milyar 
$’lık tutarı yeniden yatırım olarak ev sahibi ülkede kalırken, iki katı yani 1 trilyon $’lık tutarı ise ana ya da 
diğer ülkelere transfer edilmiştir. Bu tutar 2011 yılı DYY girişlerine (1,7 trilyon $) çok yakınken, dünyadaki 
toplam cari işlemler hesabının ise %6,4’üne tekabül etmektedir. Aynı yıl için, ev sahibi ülkelerden dışarıya 
çıkan karlar, gelişmekte olan ülkelerin cari hesaplarının %4’üne, geçiş ekonomilerinin cari hesaplarının ise 
%7’sine eşittir ve 2005-2011 döneminde bu oranlar sürekli artma eğilimi göstermiştir. Sektörel farklılıklar, 
vergi politikaları ve çok uluslu şirketin kendi finansal kararlarına bağlı olarak oran ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Örneğin bu oran Kazakistan’da %24, Nijerya’da %18 ve Yemen’de %17’dir 
(UNCTAD,2013:31-35).  
 
Sonuç olarak; gelişmekte olan ülkelere ve geçiş ekonomilerine yönelik DYY tutarları ve oranları artsa da, ev 
sahibi ülke dışına transfer edilen gelir, ülkenin cari hesap fazlalıklarını azaltarak ya da cari hesap açıklarını 
arttırarak, ev sahibi ülke için ulaşılabilir olan sermaye kaynaklarını zayıflatmaktadır. Bu durumun önüne 
geçilebilmesi için, DYY karlarının ülkede değerlendirilmesi noktasında yatırımcılar teşvik edilmeli ve 
böylece yeniden yatırım tutarları arttırılmaya çalışılmalıdır. 
 
3.TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN KAR TRANSFERLERİ VE ETKİLERİ 
 
TCMB (2014) doğrudan yatırımı, bir ekonomide yerleşik bir kuruluşun bir başka ekonomide yerleşik bir 
şirkette uzun vadeli ve kalıcı yatırım yapmak, yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla, şirket hisselerinin 
%10’unu aşan miktarda yaptığı yatırımlar olarak tanımlamaktadır. Doğrudan yatırımlar, TCMB dış ödemeler 
bilançosu ayrıntılı sunumunda, bilançonun ikinci ana hesabı olan “Sermaye ve Finans Hesapları”nın “Finans 
Hesapları” başlığı altında izlenmektedir. Doğrudan yatırımlar; yurtdışında (çıkışlar) ve yurtiçinde (girişler) 
yapılan doğrudan yatırımlar şeklinde ayrılmaktadır.  
 
Yurtdışında doğrudan yatırımlar; yurtiçinde yerleşik kişilerin, yurtdışında yerleşik bir şirket kurmak, 
kurulmuş bir şirkete ortak olmak, şube açmak yoluyla doğrudan yatırım amacıyla yaptıkları yatırımlar ile bu 
yatırımların tasfiyesi ve yurtdışında gayrimenkul alımlarında oluşur. Yurtiçinde doğrudan yatırımlar ise 
sermaye, diğer sermaye ve gayrimenkul başlıkları altında izlenmektedir. Sermaye kalemini, yurtdışında 
yerleşik kişilerin, Türkiye’de yerleşik bir şirket kurmak, kurulmuş bir şirkete ortak olmak, şube açmak 
yoluyla doğrudan yatırım amacıyla Türkiye’ye getirdikleri sermaye tutarları ile kârların sermayeye katılımı 
oluşturmaktadır. Diğer sermaye kalemini, doğrudan yatırım yapan kuruluşun yatırım yaptığı kuruluş için, 
yurtdışından kullandığı kredilerin kullanımları ile geri ödemelerinden oluşmaktadır. Gayrimenkul kaleminde 
ise, yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye’de alım satımını yaptıkları gayrimenkul bedelleri gösterilmektedir 
(TCMB,2014:16-17). 
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Türkiye’ye giren DYY günümüzde önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu büyük boyutlu yatırımların ülke dışına 
transfer ettiği gelirleri esas konumuz olmakla birlikte, önce yatırımların gelişimi ve durumu hakkında kısaca 
bilgi vermek gerekmektedir. 
 
3.1. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişimi 
 
Tasarruf açığı veren bir ülke olarak Türkiye’de DYY girişleri 2000’li yıllarda artış göstermiştir. Bu artışın 
nedenleri; bu yıllarda dünyadaki toplam DYY’deki artış ile birlikte yatırımların geri dönüş oranlarının arttığı 
gelişmekte olan ülkelere yönelik akımların yükselmesi, 2001 yılında yatırım ortamının iyileştirilmesi 
amacıyla kabul edilen program, artan özelleştirme faaliyetleri ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu’nun 2003 yılında kabul edilmesidir. Türkiye’nin yabancı sermaye ile ilgili ilk kanunu 1954 yılında 
çıkarılmış olmasına rağmen, 2005 yılına kadar ciddi bir yatırım çekilememiştir. 
 
Aşağıda yer alan Şekil 3’de Türkiye’ye giren DYY tutarları yer almaktadır. TCMB dış ödemeler bilançosuna 
ilişkin veriler 1984’den itibaren elde edilebilmektedir ve 1984-2004 dönemini kapsayan yirmi yıllık dönemde 
Türkiye’ye toplam 16.856 milyon $’lık DYY girişi gerçekleşmiştir. 2005’de 10 milyar $’lık ve 2006’da 20 
milyar $’lık büyük miktarlardaki DYY girişlerinin nedeni olarak, makro ekonomik ve siyasi istikrar ile 
özelleştirme ve banka birleşmeleri gösterilmektedir (Aydemir v.d.,2012:82). 2007’de ise rekor seviyede (22 
milyar $) DYY girişi yaşanmış ve böylece Türkiye’nin dünya toplam DYY girişlerinden aldığı pay, 
UNCTADstat’dan alınan verilere göre, 2000 yılında %0,1 iken, 2007’de %1,1 seviyesine çıkmıştır. 2008 
küresel krizinin etkisiyle bu yıldan itibaren dünyada görülen düşüş eğilimi özellikle 2009 ve 2010’da 
Türkiye’yi de etkilemiş, fakat Türkiye’ye en çok DYY girişinde bulunan ülkeler AB ülkeleri olmasından ve 
bu ülkelerin henüz küresel krizin etkilerini tam olarak atlatamamalarından dolayı 2013 yılı itibariyle hala 
2008 seviyesine yaklaşmamıştır.  
 

 
Kaynak:TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Ödemeler Dengesi Ayrıntılı Sunum,15.03.2014. 
 
Dünyada en fazla DYY çeken ülkeler sıralamasında Türkiye 2010 yılında 29, 2011 yılında 26 ve 2012 yılında 
24. sırada yer almıştır. 2012 yılında, Türkiye’deki DYY girişleri açısından ilk üç sektör imalat, inşaat ve 
finans sektörleri olmuş ve toplam DYY girişlerinin %71,8’i imalat, inşaat ve finans sektörlerinde 
gerçekleşmiştir (Ekonomi Bakanlığı,2013:4-12).  
 
3.2.Türkiye’ye Giren Doğrudan Yabancı Yatırımların Kar Transferlerinin Cari Açık ile İlişkisi ve Dış 
Ödemeler Dengesine Etkileri 
 
Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım şeklinde gelerek, işlemleri sonucu gelir elde eden yabancı 
yatırımcıların, vergi sonrası kalan net karlarını Türkiye dışına transfer etmeleri serbesttir. 05.06.2003 
tarihinde kabul edilen 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3. maddesinin c bendine göre; 
“Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve 
tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana 
para ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer 
edilebilir” (DYYK,2003:1). Bu konuda 4875 sayılı kanun ile öncesinde uygulanan 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu arasında esas itibariyle farklılık bulunmamaktadır. 
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TCMB dış ödemeler bilançosu ayrıntılı sunumunda, bilançonun birinci ana hesabı olan “Cari İşlemler 
Hesabı”nın alt hesaplarından biri olan “Gelir Dengesi Hesabı”,  ücretler, doğrudan yatırımlar, portföy 
yatırımları ve diğer yatırım gelir ve giderlerini kapsamaktadır. Doğrudan yatırımlar başlığında, yurtdışında 
yapılan doğrudan yatırımlardan elde edilen karlar “Gelir” olarak, yurtiçinde yapılan doğrudan yatırımlar 
nedeniyle yurtdışına yapılan kar transferleri “Gider” olarak kaydedilmektedir. “Gider” kaleminde dağıtılan 
karların yanı sıra, karın sermayeye katılımı da yer almaktadır (TCMB,2014:16). 
 
Aşağıda yer alan Tablo 3.1.’de DYY’ler tarafından Türkiye’de elde edilip yurtdışına çıkarılan kar transfer 
miktarları (gider), bunun DYY girişlerine ve cari açığa oranları sunulmaktadır. 1985’den küresel krizin 
Türkiye’de etkilerinin görüldüğü 2009 yılına kadar kar transferlerinde artış görülürken, DYY girişlerindeki 
yavaşlama ise 2008’de başlamış ve 2009’da ciddi boyuta ulaşmıştır. 2013 yılına kadar DYY girişlerinin 2008 
yılı düzeyine çıkmaması ve kar transferlerinin hemen hemen aynı boyutlarda yaşanması nedeniyle kar 
transferlerinin DYY girişlerine oranında krizden itibaren %30’lara varan ve geçen artışlar dikkati 
çekmektedir. Türkiye’nin 2005’den itibaren yakaladığı DYY çekme başarısı, yaşanan kar transferlerinin 
etkisi ile azalmıştır denilebilir. 2013 yılı itibariyle, giren DYY’nin %31,1’i transfer edilirken, bunun 
sonucunda cari açığın finansmanı da güçleşmektedir. 
 
Kar transferlerinin cari açığa oranlanması, cari açığa neden olan bir faktör olarak kar transferlerinin etkisini 
göstermektedir. Bu etki, küresel krizden dolayı cari açığın küçüldüğü 2009’da artarken, diğer yıllarda da 
azımsanmayacak oranlardadır. Başka bir ifade ile, tasarruf açığının kapatılmasında gerekli görülen DYY’nin 
gerçekleştirdikleri kar transferleri cari açığı arttırmakta ve Türkiye’nin yaşadığı cari açık sorunun önemli bir 
nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
 
Tablo 3.1.: Türkiye’de Kar Transferleri, 1985-2013 (Milyon $ - %) 
 

 Kar 
Transferleri 

DYY 
Girişleri 

Kar 
Transferleri / 

DYY 
Girişleri (%) 

Cari Açık Kar 
Transferle

ri / Cari 
Açık (%) 

Cari Açık* Kar 
Transferle

ri / Cari 
Açık* (%) 

198
5 

98 99 99,0 1.013 9,7 915 10,7 

199
0 

161 684 23,5 2.625 6,1 2.464 6,5 

199
5 

312 885 35,3 2.339 13,3 2.027 15,4 

200
0 

279 982 28,4 9.920 2,8 9.641 2,9 

200
5 

1.051 10.031 10,5 21.449 4,9 20.398 5,2 

200
6 

1.182 20.185 5,9 31.836 3,7 30.654 3,9 

200
7 

2.213 22.047 10,0 37.781 5,9 35.568 6,2 

200
8 

3.031 19.760 15,3 40.372 4,5 37.341 8,1 

200
9 

2.929 8.663 33,8 12.124 24,2 9.195 31,9 

201
0 

2.867 9.036 31,7 45.420 6,3 42.553 6,7 

201
1 

2.928 16.047 18,2 75.082 3,9 72.154 4,1 

201
2 

2.637 12.557 21,0 48.497 5,4 45.860 5,8 

201
3 

4.009 12.872 31,1 64.940 6,2 60.931 6,6 

*Dış ödemeler bilançosunun doğrudan yatırım gider hesabı cari işlemler hesabı içerisinde yer aldığından, cari 
açık, kar transferleri harici olan açıktır. 
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Kaynak:TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Ödemeler Dengesi Ayrıntılı Sunum,15.03.2014. 
 
Ayrıca tabloda, kar transferlerinin, kar transferlerinin dahil edilmediği cari açığa oranlanması yapılmıştır. 
Bunda amaç, karın ülkede kalması ve yeniden yatırıma dönüşmesi durumunda açık kapatıcı etkisini ortaya 
koyabilmektir. Tablo 3.1’in son sütunundan görülmektedir ki; DYY girişlerinde bir azalma yaşanmaması 
varsayımı altında, karın ülkede kalmasını sağlayıcı teşviklerin uygulanması durumunda, dış ödemeler 
dengesizlikleri azaltılabilir. 
 
4. SONUÇ 
 
Özellikle sıfırdan yatırım şeklinde ülkeye giren DYY’nin sermaye girişi sağlaması yanında, istihdamı, 
üretimi, ihracatı, verimliliği, teknoloji kullanımını arttırması gibi olumlu yanları çeşitli çalışmalarla ortaya 
konulmuş bir gerçek olmakla birlikte, bu girişlerden elde edilen karın ülke dışına transfer edilmesi ise döviz 
çıkışına neden olduğundan özellikle gelişmekte olan ülkeler için DYY’nin olumsuz yanı olarak 
görülmektedir.  
 
Bu durumun Türkiye için geçerli olup olmadığı veri analizi ile görülmeye çalışılmış ve Türkiye’den çıkan kar 
transferlerinin cari açık içerisinde ciddi oranlara sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. DYY’lerin Türkiye’de 
elde ettikleri karları yine Türkiye’de değerlendirmeleri için teşvik edici ve yatırımların geri dönüş oranlarını 
arttırıcı politikalar üretilebilirse bu durumun tersine dönebileceği ve DYY’den beklenen ödemeler 
dengesizliğini azaltıcı etkinin gerçekleşebileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 
Birçok şirket veya girişimci, iş fikirlerini hayata geçirebilmek için yüksek meblağlarda sermayeye ihtiyaç 
duymaktadır. Melek sermaye, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bu sermayeyi karşılamak ve finansman desteği 
ararken karşılaştıkları sorunları çözebilmek için kullandıkları alternatif bir yatırım türüdür. Melek yatırımın 
finansal sorunların üstesinden gelmek için kullanılan diğer yatırım türlerinden en ayırt edici özelliği ise 
teknoloji üreten firmalara ve henüz yolun başındaki girişimcilere destek sağlamasıdır.   
 
Melek yatırımın işleyişi, iş fikrine sahip bir girişimcinin, yatırımcıyı tanıyan bir referans bularak yatırımcıya 
projesini sunabilmesiyle başlar. Yatırımcılar projelerin risk ve getiri düzeylerini araştırarak, yatırımı kabul 
edip etmeyeceklerine karar verirler. Kabul edilen yatırımlar, belli bir oranda alınan hisse karşılığında 
finansman ve rehberlik desteği görürler.  
 
Melek sermayenin bir başka önemli özelliği ise finansman desteğinin yanında bilgi ve tecrübe desteği de 
sağlamasıdır. Finansman sorunu olmayan birçok projenin bilgi eksikliğinden dolayı başarıya 
ulaşamadığınıgörmek mümkündür. Melek Yatırımcılar genellikle yatırım yaptıkları işlerde tecrübelidirler. Bu 
tecrübelerini yatırım yaptıkları işlerde kullanmak isterler. Bu sayede, melek sermaye desteği ile yeni 
kurulmuş veya büyüme aşamasına geçmiş bir işletme tecrübesizlik ve bilgisizlik kaygısı taşımayabilir. 
 
Günümüzde her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başlayan melek sermaye, ülke ekonomileri için 
büyük önem taşıyan kobilerin büyümelerine en çok katkı sağlayan yöntemlerin başında gelir. Ayrıca, melek 
yatırımcılar yeni kurulmuş ve büyümeye çalışan şirketleri destekleyerek, bu ülkelerdeki işsizlik oranının 
büyük ölçüde düşmesine neden olurlar.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Melek Sermaye, Finansal Sorunlar 
Jel Sınıflandırması: M13, G24, L26 
 
ABSTRACT 
 
The most of the firms and entreprenuers need to huge amount of capital to realize their projects. Angel 
financing is an investment model, which is used in order to solve problems of finding equity. The most 
distinctiveness of the angel financing is supporting new firms.  
 
Application of the angel investing starts with entrepreneur’s presentation, which includes business plan for 
investor, through a reference who is known by investor. Investors investigate the risks and gains of the 
investment and they decide acceptability of the investment. Investments, which are accepted, are supported 
with capital and guidance. Ingenerally, Angel investors are experienced people about business which they 
invest. Thus, they can give entrepreneurs advices and experiences beside financial support.  
 
This method, contributes development of the small and medium sized enterprises, which are very important 
for national economy. In addition, angel investors lead to substantially decrease unemployment of countries 
by supporting these firms, which are new and trying to grow.  
 
KeyWords: Entrepreneurship, AngelCapital, Financial Problems 
Jel Classification: M13, G24, L26 
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1. GİRİŞ 
 
Girişimcilerin, hem ülke içerisinde hem de dünya pazarında rekabet etmeleri gün geçtikçe zorlaşmaktadır. 
İlerleyen teknoloji ve küreselleşmenin etkileriyle iş hayatındaki rekabet artmıştır ve bu rekabete katılanların 
sayıları her geçen gün hızla artmaya devam etmektedir. Bu yoğun rekabet ortamında yeni kurulan şirketlerin 
ayakta kalabilmeleri için hem teknolojiye ayak uydurmaları hem de farklılık yaratmaları gerekir. Bu farklılığı 
yaratabilmek için girişimcilerin uygun sosyal ve ekonomik şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartlar 
ise, ancak girişimcilere finansman desteği sağlanarak elde edilebilir.  
 
Yeni kurulan ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan şirketler genellikle ihtiyaçları olan sermayeden daha 
azıyla kurulmak zorunda kalıyor. Bu durum, firmaları, finansman sağlamak amacıyla yeni kaynaklar 
arayışına sürüklemektedir. Fakat kaynak bulmak yeterince kolay olmadığı gibi, bulunan kaynaklarında birçok 
dezavantajı mevcuttur. Örneğin, firmaların kullanabileceği kaynakların başında gelen bankalar ve diğer finans 
kuruluşları, sağlayacakları kaynak karşılığında yüksek maliyetler çıkarabilmektedir. Bunun yanında, ipotek 
ve benzeri uygulamalarla yatırımlarını garanti altına almak isterler. Ayrıca, girişimciler tarafından finans 
piyasalarının riskli olduğu düşünülmektedir ve girişimciler bu riskten uzak durmak isterler.  
 
Gelişmiş ülkelerde, ülke ekonomilerinin daha da büyüyebilmesi için yeni kurulan veya kurulacak olan 
firmaların desteklenmesi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar, firmaların kaynak bulma 
sıkıntılarını çözerek firmaların rekabet gücünü arttırma çabalarından oluşmaktadır. Bu yüzden, gelişmiş 
ülkelerdeki alternatif finansman kaynakları ve bunların çeşitleri gün geçtikçe artmaktadır.  
 
Özellikle gelişmiş ülkelerde kullanılan ve yeni kurulmuş firmalara ya da büyüme potansiyeli olan iş 
fikirlerine, finansman desteği sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biri olan “melek sermaye yatırım”ı 
firmaların kaynak bulmalarını oldukça kolaylaştırmıştır. Melek sermaye, firmalara sermaye desteğinin 
yanında danışmanlık desteği de vererek, firmaların rekabet ortamında rahatça yarışabilmelerine olanak 
tanımaktadır. Dolayısıyla, Melek sermayenin aktif olarak kullanıldığı ülkelerde, girişimci sayısı ve istihdam 
artmakta, firmalar büyümekte ve ülke ekonomisi gelişmektedir. Aynı zamanda, yatırımlardan elde edilen 
kazançlar yatırımcı sayısını da artırmaktadır. 
 

2. MELEK SERMAYE 
 
Melek sermaye, terim olarak çok eski olmamasına rağmen bu yolla yeni girişimlerin finanse edilmesi oldukça 
eski bir yöntemdir. Geçmişe bakıldığında A.GrahamBell 1874 yılında Bell telefon şirketini, Henry Ford, Ford 
Fabrikasını ve Golden Gate köprüsünün yapımı melek yatırımcı fonları ile finanse edilmiştir(Odabaşı, 2005: 
91). 
 
Melek sermaye, henüz yolun başındaki işlere, büyümeleri ve gelişmeleri için ortaklık karşılığında verilen 
sermaye desteğidir. Bu yatırımları yapan kişilere melek yatırımcı adı verilmektedir. Melek yatırımcılar henüz 
yolun başındaki bir iş fırsatına yatırım yaparlar. Kısacası melek yatırımcılar yüksek risk ve yüksek büyüme 
potansiyeli olan işlere, kuruluşlarının çok erken dönemlerinde yatırım yaparlar. 
 
Melek yatırımcı olan bir kişi veya kuruluşun bir başka işe yatırım yapması için yatırımcı ile finansal destek 
talep eden iş sahiplerinin vizyonları örtüşmelidir, yatırımın geri dönüş oranının yüksek olması gerekmektedir 
ve kuruluş aşamasındaki veya sermaye ihtiyacı firmanın ileride büyüyeceğinin düşünülmesi gerekmektedir. 
Böylelikle yatırımcılar, bu işlere hem para hem de sahip oldukları tecrübelerle destek vermek isteyeceklerdir. 
 

1.1. Melek Yatırımcıların Özellikleri 
 
Melek yatırımcı terimi tek bir yatırım grubunu değil, birbirinden bağımsız yatırım yapan ayrı bireyleri temsil 
eder ve bu sebepten dolayı melek yatırımcıların özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Fakat genel olarak, 
piyasa ve teknolojiyi iyi bilen yatırımcılardır. Bütün yatırımcılar gibi, yatırımlarının geri dönüşünün yüksek 
olmasını ve yatırım yaptıkları ekibin güvenilir olmasını isterler.  
 
Melek yatırımcılar genel olarak (Preston, 2007: 7); 
 

- Sosyal sorumluluk duygusuna sahip,  
- Girişimle ilgili süreçte rol almak isteyen,  
- Girişimde danışman ve rehber olarak rol üstlenen,  
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- Bölgesel yatırım yapan,  
- Kendi birikimlerini kullanan,  
- Bütün yatırımlarından doğabilecek zararları göze alabilen,  
- Farklı alanlara bölünmüş portföye sahip,  
- Sabırla, yatırımlarının uzun dönemde getiri sağlamasını bekleyebilen Yatırımcılardır. 

 
En büyük özellikleri kuruluş aşamasındaki şirketlere odaklanmak olan melek yatırımcılar, istatistiklere göre; 
genç firmalar için en başta gelen dış sermaye kaynağıdır. Melek Yatırımcılar çoğunlukla sağlık, medikal, 
yazılım, donanım ve bioteknoloji gibi alanlara ilgi duyarlar.  
 

1.2. Melek Sermayenin İşleyişi 
 
Sistem temel olarak fikir sahibi girişimci ile sermaye sahibi yatırımcı olmak üzere iki aktörden oluşmaktadır. 
Yatırımcı ile girişimciyi buluşturan temel amaç girişimcinin ihtiyaç duyduğu sermaye iken, yatırımcının da 
ihtiyaç duyduğu iş fikrinin getirisidir. 
 
Yatırım işlemi yatırımcıdan yatırımcıya değişiklik göstermekle beraber bazı adımlar içermektedir. Aynı 
zamanda yatırım yapılacak iş de bu adımlarda farklılıklar göstermektedir. Fakat genel olarak bu adımlar 
aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir(Saublens, 2002); 
 

- Yatırımcı için referans almak,  
- Yatırımcı ile ilk iletişim,  
- Uygulama ile ilgili bir özet göndermek,  
- Sonraki aramayı yapmak ve ilk görüşme tarihini ayarlamak,  
- Potansiyel yatırımcıya sunum yapmak,  
- İş planını gözden geçirmek için yatırımcıya müsaade etmek,  
- Zaman çizelgesi planlama,  
- Gerekli çalışma işlemleri üzerinde durmak,  
- İşi onaylamak,  
- Son zaman çizelgesini ve çizelgeye paralel çalışma işlemlerini onaylamak,  
- Aşamaları bitirmek. 
 

2.3. Melek Yatırımcı Bulma Yolları 
 
Melek yatırımcı bulmada kullanılan yolların başında genellikle aşağıdaki yollar kullanılmaktadır. Bu yollar 
sadece melek yatırımcı bulmak için değil ayrıca melek yatırımcıların iş fikri bulmalarında da işe 
yaramaktadır. 
 

1.3.1. Melek Gruplar 
 
Dünya üzerinde birçok melek grup yer almaktadır. Bu melek gruplar birçok melek yatırımcının bir araya 
gelerek örgütlenmesiyle oluşan gruplardır. Dünya çapında bu grupların sayısı her geçen yıl artmaktadır.  
 
İş meleği grupları genellikle yereldir ve kâr amacı gütmeyen gruplardır. Bu tip gruplar; denetim ağları, ticaret 
odaları, girişimci grupları ve diğer benzer organlarla bağlantılar kurarak, işbirlikleri de yaratabilir (Mecit, 
2007: 166). 
 

1.3.2. İnternet Siteleri 
 
İnternette melek yatırım ve melek yatırımcılarla ilgili birçok site yer almaktadır. Bu siteler genellikle melek 
yatırımcı bulmada ve onlarla yazışarak görüşme sağlamada oldukça önemlidirler. Ancak bu sitelerin hepsinin 
başarısı garanti değildir. Ayrıca, bu sitelerin bazıları ücretli üyelik sistemi ile çalışmaktadır. 
 

1.3.3. Yatırım Oturumları 
 
Birçok ülkede yatırım oturumları düzenlenmektedir ve bu oturumlarda genç firmalardan 
bahsedilebilmektedir. Ayrıca bu oturumlarda konuşmacılar kısa ve bilgilendirici konuşmalar yaparak 
firmaları yatırımcılara sunarlar. Bu oturumlar aynı alanla ilgilenen insanları bir araya getirerek, bu alanlarda 
yatırım yapmak isteyen ve yatırımcı arayan iş sahiplerinin buluşmasını da sağlarlar. 
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1.3.4. Ticari Bankalar 
 
Bilindiği gibi ticari bankalar genellikle genç firmalarla bağlantı içindedir. Bankalar bu firmaların büyümeleri 
ve başarıya ulaşmalarıyla yakından ilgilenirler. Aynı şekilde melek yatırımcılar gibi yüksek değer katan 
bireylerle de yakın ilişkileri bulunabilir (Preston, 2007: 81). 
 

1.3.5. Ticari Dergiler 
 
Bu tür dergilerde başarılı şirketler ve kişisel başarı hikâyeleri bulunabileceği gibi melek yatırımcıları da 
bulmak mümkündür. Yatırım yapmaya gönüllü başarılı yatırımcılara bu dergilerde rastlanıldığında direkt 
olarak arama yapmak yerine bu yatırımcılar için yine güvenilir referanslar bulmak gerekmektedir. Ayrıca bu 
dergilerde melek grupları hakkında makalelere ulaşmakta mümkündür. 
 

1.4. Melek Yatırımcılar Tarafından Yapılan Bazı Hatalar 
 
Stanford Üniversitesinde, kurumsal davranışlar profesörü Dr.MargaretNeale, anlaşma aşamasında bir karar 
verme modeli geliştirmiştir. Bu modele göre bakıldığı zaman, melek yatırımcıların en iyi kararı vermelerine 
engel olan aşağıdaki hatalarının sıralandığını görebiliriz (Benjamin, 2001: 199-200). 
 

1- Yatırımcı, yapılan görüşmede teklifi kaçırmamak ister gibi acele karar verebilir.  
2- Yapacağı yatırımı bulmak ve değerlendirmek için fazla para ve zaman harcayabilirler ve 

görüşmelerde sadece bu maliyetleri telafi etmeyi düşünebilirler.  
3- Yatırımcı ve girişimci egolarına yenik düşerek bir savaşın içine girebilirler ve bunun sonucu 

faydalı bir anlaşma yapmaktan daha önemli bir hal alabilir.   
4- Yatırımcı, risklerin üzerinde gereğinden fazla durarak yapıcı olmayan bir önyargıyla görüşmenin 

olumlu sonuçlarını göremeyebilir.  
5- Yatırımcılar, Girişimcilere karşı fazlasıyla iyi sonuçlanacak bir anlaşma olacakmış gibi gerçekçi 

olmayan bir tavır takınabilirler. Bu durum girişimciyi soğutabilir.  
6- Sadece anlaşmayı düşünerek, girişimcinin işle ilgili şartlara olan reaksiyonuna ve girişimcinin 

davranışlarına da dikkat etmesi gerektiğini unutabilir. 
7- Belli sonuçlar alabilmek için anlamsız zaman dilimleri ayarlayabilirler. Örneğin, projenin 

bitirilmesi için olamayacak kadar kısa zaman tanınması.  
8- Görüşme yapılırken ilgilenmiyormuş gibi yanlış anlaşılacak şekilde durabilirler. 
 
1.5. Melek Yatırımların Avantajları 

 
Melek yatırımların avantajlarını on başlık altında toplayabiliriz (Osnabrugge, 2000: 63-66);  
 

1. İş melekleri küçük boyutlu yatırımları tercih ederler,  
2. Melek yatırımcılar genelde yolun başındaki veya ilk evrelerindeki yatırımları desteklerler,  
3. İş melekleri hemen hemen her sektöre yatırım yaparlar,  
4. Melek yatırımcılar, finansal kararlarda daha esnektirler,  
5. Melek yatırımcıların sağladığı fonlar fiyatları yükseltmez,  
6. Çoğu iş meleği katma değer yatırımcılardır. Yatırım yaptıkları şirketi geliştirerek kendi başına 

yatırım yapabilen şirket haline dönüştürürler,  
7. Pazarı daha geniş bir coğrafik alana yayılmıştır. İş melekleri sadece bir ana finansal merkezde 

değil, her yerde bulunabilir,  
8. Melek yatırımcılardan sağlanan para kaldıraç etkisine sahiptir,  
9. Melek yatırımcılar, yatırımlarının yanı sıra kredi imkânı da sağlarlar,  
10. Teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya isteklidirler.  

 
Yukarıda saydıklarımıza ek olarak, melek yatırımcıların ülkelerin gelişimine olan katkılarından da bahsetmek 
gerekmektedir. Melek sermaye iş fikirlerini gerçeğe dönüştürerek ve projelerin büyümesini sağlayarak 
girişimciliğin gelişmesini sağlar. Bu durumda ekonomi olumlu şekilde etkilenmektedir. Yeni firmalar açılarak 
hem ülkede ki girişimci sayısı yükselmektedir, hem de yeni istihdamlar çoğalacaktır. Böylelikle işsizliğin 
büyük ölçüde azalması sağlanacaktır. Ayrıca melek yatırımcılar yeni projelere ve teknolojilere hevesli 
yatırımcılar oldukları için yeni sektörlerin gelişmesine ve ülkenin hazır buluşları tüketen değil de buluşlar 
yapan ve bunları satan bir ülke olması açısından da önem arz etmektedir.  
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Melek yatırımcılar girişimcilere verdikleri desteğin yanı sıra toplumsal açıdan katma değer sağlayacak 
projelere de verdikleri desteklerden dolayı sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı da bulurlar.   
 
İş melekleri, eş-dost finansmanı ile risk sermayesi arasındaki finansman boşluğunu da doldururlar. Genel 
olarak iş fikrine sahip kişiler yeterli finansmanı sağlamak için öncelikle aile ve arkadaşlarına başvurur, sonra 
melek yatırımcılara, daha sonra da risk sermayedarlarına başvurur. Çünkü melek yatırımcılar yolun başındaki 
iş fikirlerine ağırlık verirken, risk sermayedarları daha çok kendini kanıtlamış işlerle ilgilenir. 
 

1.6. Melek Yatırımların Dezavantajları 
 
Melek yatırımların bazı dezavantajları ise şöyledir (Osnabrugge, 2000: 67);  
 

1. Melek yatırımcılar, aynı firmanın takip eden yatırımlarını desteklemekten kaçınırlar,  
2. Melek yatırımcılar, firmanın işlerinin yürümesinde belli bir derecede kontrole sahip olmak 

isterler,  
3. Melek yatırımcıların küçük bir kısmı, firmanın amaçlarından saparak firmadan çok kendi 

çıkarlarını düşünen bir şeytana dönüşebilirler,  
4. Melek yatırımcılar belli bir ün ve prestije sahip değildirler ve bu da güvenilirlik açısından 

oldukça önemlidir.  
 
Melek yatırımların bu dezavantajlarından korunabilmek için yatırımcı ile yapılacak sözleşmelerle 
yatırımcıların görev ve yetkileri gibi önemli ve ileride sorun teşkil edebilecek konuların açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca, SPK ve Türk Ticaret Kanunu’nda doğrudan melek sermaye ile ilgili 
bir hüküm yer almamasına karşılık girişim sermayesi yatırım ortaklığı hükümlerinin belirleyici unsurları 
geçerli olmaktadır. Örneğin, SPK’nın 18. Maddesinde yatırım ortaklarının tabi oldukları yönetim ilkeleri 
melek yatırımcıları da bağlamaktadır. 

Şekil 2:Melek yatırımın avantajları ve dezavantajları(Osnabrugge, 2000: 64) 

 
2. MELEK SERMAYE VE DİĞER FİNANSMAN TEKNİKLERİ 

 
Girişimcilerin finansman sorunlarını çözebilmeleri için birçok finansman çeşidi mevcuttur. Bu finansman 
çeşitlerinin başında melek sermayeye uygulamada en çok benzeyen yöntem olan risk sermayesi gelmektedir. 
Risk sermayesinin yanında banka kredileri, eş – dost finansmanı, özel sermaye fonları ve kamu fonları gibi 
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daha birçok finansman yöntemi mevcuttur. Fakat risk sermayesinin aşırı benzerliğinden dolayı olaya açıklık 
getirilmesi açısından en fazla risk sermayesi üzerinde durmamız gerekmektedir.  
 
Girişimcilerin, melek yatırımcılara ihtiyaç duymalarının arkasında iki temel neden yatmaktadır. Birincisi, 
yatırım yaptıkları işlerin ihtiyaç duyduğu özsermaye miktarı, diğer yatırım araçları tarafından genellikle 
karşılanmıyor olmasıdır. İkincisi, yenilikçi bir iş fikri olan girişimciler, melek yatırımcıların sahip oldukları 
sektörel tecrübe ve ilişki ağına sahip değildirler (Süer, 2008).  
 
Melek yatırımcılar, diğer yöntemlere göre tablo 1’de gösterildiği gibi bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. 
 

Tablo 1:Diğer Finansman Yöntemleri(Hisrich, 1998) 

 
 

1.1. Melek Sermaye Ve Risk Sermayesi 
 
Risk sermayesi ile ilgili olarak birçok tanım bulunmaktadır. Finansman ya da proje için sermaye arayan 
girişimcilerle, yeni fikirler ve risk almaya hazır sermayedarların buluşması risk sermayesi olarak 
tanımlanabilir (Ay, 2008: 2). 
 
Aynı zamanda, dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini 
gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi olarak da tanımlanabilir (SPK, 2010: 4). 
 
Melek sermaye ve risk sermayesi genel olarak birbirine çok benzemektedir. Ancak aralarında çok önemli 
farklar vardır. Bu farklar Tablo 2’de kolaylıkla fark edilebilmektedir. 

Tablo 2: Melek sermaye ile risk sermayesi arasındaki farklar(Akpınar, 2010) 
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Risk sermayedarları melek yatırımcılara göre biraz daha profesyonel bir ruha sahiptir. Risk sermayedarları bir 
fon yaratırlar ve o fonun profesyonel yöneticileri tarafından fonun yatırım koşullarına uygun fırsatlar aranır. 
Melek yatırımcılar ise kendilerine uygun yatırım fırsatları ararlar.  
 
Melek yatırımcılar genel olarak yeni kurulmuş firmalarla ilgilenirken risk sermayedarları ise daha çok köklü, 
kendini ispatlamış ve büyük firmaları tercih ederler. 2005 yılında melek girişimlerin % 55’i başlangıç 
aşamasında iken risk sermayesi yatırımları sadece % 6 civarındaydı. Hatta risk sermayedarlarının son on 
yıldır en iyi zamanlarında bile çekirdek ve başlangıç sermayesi yatırımları % 15’te kalmıştır (Sohl, 2006: 3).  
 
Risk sermayedarları ilgilendiği şirketlere ait endüstri ya da sektör hakkında deneyim sahibi olmayabilir, 
sadece işletmenin sağlayacağı geri dönüşe yoğunlaşmıştır. Melek yatırımcı ise sıklıkla deneyim sahibi olduğu 
alanları tercih etmekte ve yatırım yaptığı işletmeye bir taraftan katma değer sağlamaya çalışırken diğer 
taraftan da yatırımının büyümesini amaçlamaktadır. 
 
Melek yatırımcılar da risk sermayedarları gibi yönetim kuruluna katılabilirler ancak risk sermayedarları kadar 
kontrol talep etmemektedirler. Ayrıca, kâr açısından da risk sermayedarları kadar aceleci değildirler. Her ikisi 
de yüksek kâr hedeflemesine rağmen melek yatırımcılar yatırımın geri dönüşü için daha uzun süre beklemeyi 
göze alabilirler.  
 
Risk sermayedarı olabilmek için asgari 1-2 milyon dolar gerekmektedir. Melek yatırımcılar ise 10 bin TL gibi 
daha az sermaye gerektiren yatırımlara girebilmektedirler. Yatırım deneyimlerine bakıldığında risk 
sermayedarları melek yatırımcılara göre daha aktiftir ve yatırım sayısı daha fazladır (Odabaşı, 2005: 90). 
 
3.2. Diğer Finansman Yöntemleri 
 
Eş – Dost Finansmanı:  Girişimcilerin yakın çevrelerinden sağladığı finansal kaynaklardır. Krediyi veren 
kişi fikirden çok girişimciye yakınlığına güvendiğinden yaklaşım ve yönlendirme çoğu zaman amatör kalır ve 
girişimciye sermaye dışında pek katkısı olmaz.  
 
Özel Sermaye Fonları: Özel sermaye fonları genellikle halka açık olmayan şirketlere direkt yatırım yapan 
fonlardır. Ortaklar genelde, emekli sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar, şirketler, varlıklı bireylerdir. 
“PrivateEquity” olarak bilinen özel sermaye fonları da genellikle kendini ispatlamış ve gelişme sürecindeki 
işletmelerle ilgilenir. 
 
Banka Kredileri:  Bankalar uzun veya kısa dönemli borç para verirler fakat bankalar yatırımcı değildir. 
Bankalar, genelde önceki gelir dönemine ait hesapları ve nakit akışı bulunan firmalara borç verir. Ayrıca bu 
firmaların iyi bir kredi notuna sahip olmalarını beklerler. Duruma bağlı olarak verilecek kredinin yanında 
ayrıca firmada da oldukça fazla para olmasını beklerler. Son dönemde yaygınlaşan girişimci kredileri ise 
“kefalet” gibi şartlara bağlıdır.      
 
Kamu Fonları: Bu fonların genellikle hibe ve düşük faizli olması girişimciler için caziptir. Ancak, verilen 
meblağ, girişimcinin işlerini finanse etmesi için yeterli olmayabilir. 
 

2. 21.YY GİRİŞİMCİLERİ VE MELEK SERMAYE 
 
Girişimcilik kavramını açıklayan birçok tanım olduğu için tek bir cümleyle anlatmak mümkün değildir. 
Girişimcilik genellikle risk alma, yenilik, kar etme ve yönetim gibi kelimelerle tanımlanmaya çalışılmıştır. 
 
Girişimcilik, toplumlarının gelişmesi ve büyümesi için önemli bir olgudur. Ülke ekonomilerinin büyümesi 
için yeni iş fikirlerine ve işletmelere ihtiyaç vardır. Ancak günümüz koşullarında girişimcilerin önünde 
önemli engeller bulunmaktadır. 21. Yüzyıl girişimcilerinin genel olarak en büyük sorunları, finansman ve 
tecrübe eksikliğidir. İçinde bulunduğumuz rekabetçi Pazar ortamı, düşük sermaye ile iş yapmayı zorlaştırdığı 
gibi aynı zamanda küçük hatalarında kabul edilemez sonuçlar ortaya koymasına neden olabilmektedir. 
 

2.1. Girişimcilerin Genel Sorunları 
 
Günümüz girişimcileri, genellikle yeterli sermayeye sahip olamadıkları için zaman zaman işlerine ara vermek 
zorunda kalabiliyorlar. En ufak kriz ortamında, çalıştıkları firmanın iflasında veya bankaların kredi arzlarını 
kısıtlamalarında yeni kurulan işletmeler kolaylıkla zor duruma düşebilmektedir.   
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Diğer önemli bir konu ise, yeni kurulmuş olan işletmelerin büyük işletmeler gibi profesyonelce yönetilemiyor 
olmalarıdır. Bu tip küçük işletmelerde genellikle stratejik kararları ortaklar verir ve bu tip toplantılarda 
ortaklar dışında başka görevlilerin katılımı sağlanamaz. Neredeyse hiçbir yeni işletme bünyesinde 
profesyonel yönetici çalıştıramamaktadır. Bunun yanında birçoğu kalifiye eleman çalıştırmada da yetersizdir.  
 
Hiçbir küçük işletme modern pazarlama tekniklerini kullanamamaktadır. Aslında bunun da kaynağı yine 
finansman sorunlarıdır. Pazarlama ve reklam için ayırabilecekleri yeterli fonları olmadığı gibi planlı bir 
şekilde pazarlama ağları kurmaları da neredeyse imkânsızdır. 
 
Girişimci öncelikle kendi sermayesini kullanmak ister. Şirketin kuruluş aşamasından sonra genellikle 
finansman sıkıntısı çeker ve ilk aşamada aile ve çevresinden yardım alarak bu sorunu çözmeye çalışır.   
 
Bilindiği gibi risk sermayedarları daha çok büyüme potansiyeli olan ve kendini ispatlamış işlere yatırım 
yaparlar. Bu yüzden girişimci şirketini bu seviyeye getirmeden önce finansman bulmakta zorlanmaktadır. 
Melek yatırımcılar, risk sermayedarlarına oranla biraz daha amatör ruhlu oldukları ve tek başlarına hareket 
edebildikleri için henüz kendini ispatlamamış şirketlere de yatırım yapmaya daha yatkındır. Üstelik melek 
yatırımcılar daha az meblağlarda yatırım yaparlar. İşte bu farklar sayesinde girişimciler şirketlerini büyüme 
aşamasına getirmeden önceki finansman açığını melek yatırımcılar sayesinde kapatabilmektedir.  
  

3. SONUÇ 
 
Yeni girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları en önemli araçlar teknoloji ve 
yeniliktir. Rekabet ortamında, ayakta kalabilmeleri için yeni teknolojileri takip etmeleri gerektiği gibi yeni 
teknolojiler de bulmaları gerekmektedir. Fakat yeni kurulmuş veya büyüyememiş firmalardan 
bahsettiğimizde bunu başarmak çokta kolay değildir. Yeni bir teknoloji üretebilmesi için küçük firmalar ne 
ar-ge departmanı kurabilecek durumdadır ne de teknolojiye ayırabilecek fazla kaynakları mevcuttur. Bu 
yüzden, firmaların büyük bir kısmı maliyet ve zaman gibi birçok konuda zayıf kalmaktadır.  
 
Rekabette zorlanan bu girişimcilerin ve firmaların büyük çoğunluğunu oluşturan kobiler, hem istihdam 
sağlama açısından hem de ülkelerdeki toplam işyeri sayısının %90-95’ini oluşturmalarından dolayı ülke 
ekonomileri açısından önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden karşılaştıkları finansal sorunlar karşısında ayakta 
durmakta zorlanan kobilerin desteklenmeleri gerekmektedir.  
 
Girişimcilerin zorlandıkları tek konu tabi ki finansal sorunlarla sınırlı değildir. Aynı zaman da bu tip 
gelişmemiş firmaların yönetimi de amatör bir ruhla gerçekleşmektedir. Bunun en büyük sebebi bilgi 
eksikliğidir. Bu da girişimcilerin ve küçük işletmelerin eğitilmesi ve çalışanlarının kalifiyeleştirilmesi 
gerekliliğini doğurur.   
 
Genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde, her sektörle ilgili iyi bir iş fikri olan ve yenilik getirebilecek 
girişimcilerin yetiştirilebilmesi çok büyük bir olasılıktır. Buna rağmen ülkemizde geliştirilebilen veya 
geliştirilse bile pazarlanabilen iş fikri sayısı oldukça azdır. Tabi ki bunun sebebi ülkemizde herhangi bir 
yenilik bulunamıyor olması değil, bu girişimcilerin desteklenemiyor olmalarıdır. Bu durum, gerek istihdamın 
artması gerekse ülkemizin gelişmesi için ekonomimizin önünde duran bir engeldir. 
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KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ AÇISINDAN SOSYAL BELEDİYECİLİK 
 

Yrd. Doç. Dr. Şerife PEKKÜÇÜKŞEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi serifepotuk@yahoo.com 

 
ÖZET 
 
Girişimcilik bir işe başlamak, geliştirmek ve büyütmek yolunda atılan ve içinde riski ve cesareti de barındıran 
bir süreçtir. Hem maddi hem manevi tatmin boyutu olan bu süreç, özellikle kırsal kalkınma açısından ve 
dezavantajlı toplum kesimlerinden birisi olarak görülen kadınların iş hayatına kazandırılması açısından 
önemli fonksiyonlar üstlenir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin teşvik edilmesi doğrultusunda 
önemli destekler sağlanmakta ve girişimcilik özendirilmeye çalışılmaktadır.  
 
Girişimciliğin desteklenip özendirilmesi hususunda maddi bir takım teşviklerin üstlendiği önemli rol 
aşikârdır. Fakat daha da önemlisi özellikle kadın girişimciler açısından buna karar verebilme aşamasıdır. 
Kendisini evde oturup çocuk büyütmeye programlamış olan kadın girişimci adayının, bu safhayı geçmesinde 
belediyelerin üstlenebilecekleri rol, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimci, Sosyal Belediyecilik  

 
ABSTRACT 
 
Entrepreneurship is a process that also incledes risk and courage  to start, develop and grow a business. This 
process also has satisfaction  of both material and spiritual  , undertakes important functions for gaining 
women seen as the disadvantaged parts of the society especially in terms of rural development  into  business 
life. Especially in developing countries in accordance with the encouragement of entrepreneurship significant 
supports have been provided and entrepreneurship has been encouraged. 
 
Significant role in the material encouragement  is obvious in supporting and encouraging entrepreneurship. 
But even more important thing is to decide this stage especially in terms of women entrepreneurs.The role of 
the municipalities for making the candidates as a woman entrepreneurs programmed themselves to sit at 
home and grow up their children pass  this stage is the subject of this study. 
 
Key Words :Entrepreneurship, Women Entrepreneurs, Social Municipality 

 
1. GİRİŞ 

 
Girişimcilik, bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları değerlendirmek, mal ve hizmet üretmek amacıyla 
sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilerek işletilmesiyle ilgili faaliyetlerdir 
(Tekin, 2005:2-3). Ekonomi ve işletme literatüründe girişimcilik, işsizliğin önlenmesinde, ekonomik 
büyümenin hızlandırılmasında ve toplumsal yapıda değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında temel 
faktör olarak görülmektedir (Bozkurt vd., 2012:230).  
 
Üreten, bağımsız çalışma isteği olan, yenilikçi ve riski göze alan nüfus azdır. Dolayısıyla diğer üretim 
faktörleri gibi girişimci faktörü de kıt ve sınırlıdır (Çakıcı, 2004:132). Bu sürece dezavantajlı olarak görülen 
kadınların dâhil olmasının sağlanması, girişimci sayısını %50’lik bir oransal paydan katılımla artırmanın 
yanında, kadın bakış açısını kalkınma sürecine kazandırmak ve toplumsal dinamizm sağlamak açısından 
önemlidir.  
 
Günümüzde belediyelerden kentsel hayatın sorunsuz bir şekilde idamesine ilişkin hizmetlerin yanında, sosyal 
ve kültürel hizmetler de talep edilir hale gelmiştir. Belediyelerin üstlendikleri sosyal hizmetleri ifade eden ve 
belediyelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevi yükleyen bir model olarak sosyal belediyecilik; kadın 
girişimcilere ilk adımı atmaları doğrultusunda destek olacak bir fonksiyon da üstlenebilir. Gerek kadınların 
sosyalleşmelerini sağlayan, gerekse iş ve meslek öğreten meslek edindirme kursları, hem cesaret, hem de 
mesleki bilgi konusunda kadın girişimcilerin önünü açacaktır.  
 
Bu çalışmada kadın girişimciler konusunda sosyal belediyeciliğin üstlenebileceği fonksiyon, çeşitli 
boyutlarıyla ele alınacaktır. Çalışma 4 bölüm şeklinde kurgulanmıştır. 2.  bölümde girişimcilik ve kadın 
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girişimciler, 3. bölümde sosyal belediyecilik kavramsal açıdan ele alınacak; 4. bölümde ise sosyal 
belediyeciliğin kadın girişimciliği konusundaki rolüne değinilecektir. 

 
2. GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLER 

 
Girişimcilik,  yenilik üretme, risk alma, fırsatları görme ve uygulamaya geçme faaliyetlerinin geneline verilen 
ad olarak ifade edilebilir (Ercan, Gökdeniz, 2009: 67). Girişimci ise, gereksinimleri karşılamak amacıyla 
iktisadi mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilebilmesi yönünde üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir 
(Karalar, 2001:13). 
 
Girişimcilik kavramı, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme amacıyla  üretimin 
girdilerini örgütleme yeteneği ve risk alma özellikleriyle bağdaştırılarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yapı 
ağırlıklı olarak girişimciliğin ticari boyutunu öne çıkarmakla birlikte günümüzde kâr odaklı olmayan ve 
parasal kazançtan daha önemli bir girişimciliğin de olabileceği anlaşılmıştır. Bugün birçok çalışmada 
girişimcilik ticari girişimciliğin yanı sıra kamu girişimciliği, sosyal girişimcilik, iç girişimcilik gibi kavramlar 
ile değer yaratımı sonucuna odaklanılarak açıklanmaya çalışılmaktadır (Başar vd, 2013:4). Üretmek, bir şey 
başarmak, kendini aşmak ve tatmin etmek güdüsü; girişimciliğin daha yaygın olduğu haliyle ticari boyutunu 
değil psikolojik boyutunu vurgulamakta, çalışmaya da temel oluşturacak şekilde bir psikolojik girişimcilik 
tabanı sağlamaktadır (Yeniçeri ve İnce, 2005: 442). 
 
Bir taraftan 15 ve 16. yüzyıldaki coğrafi keşiflerin getirdiği altın ve paranın, diğer taraftan rönesans ve 
reformun geliştirdiği modern bilimin 18 ve 19. Yüzyıllarda sanayi devrimi ve teknolojik gelişmelerle 
desteklenmesi sonucu ortaya çıkan girişimci kültür, günümüz bilgi toplumunda şekil ve içerik değiştirmiştir.  
 
Kadın girişimci ise, “ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir (veya birkaç) işyeri olan, bu işyerinde tek 
başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle birlikte çalışan ve/veya işin sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran, 
herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya hizmetin dağıtım, 
pazarlama ve satışını yapan/yaptıran, işi ile ilgili olarak ilişkiye girmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve 
kuruluşlarla kendi adına ilişki kuran, iş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, iş 
yerinin işletilmesi, kapatılması veya işin geliştirilmesi konusunda kendisi karar veren, işinden elde ettiği 
kazancı yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan kadın”dır (Ecevit, 1993:20).  
 
Kadınlar arasında girişimciliğin geliştirilmesi, giderek daha yaygın biçimde, kadın işsizliğine karşı bir çözüm 
ve kadınların kendi kazançlarını elde ederek ekonomik bağımsızlık kazanmalarında bir araç olarak 
görülmektedir (Ecevit, 2007: 7). Ancak, geleneksel değer yargılarının oldukça yoğun ve belirleyici; ataerkil 
aile yapısının hala yaygın olduğu ülkemizde girişimciğin nitelik ve boyutunu bireysel yeteneklerden daha çok 
toplumsal ortamların belirlediği gerçeği, ülkemiz kadın girişimciliği açısından dikkate alınması gereken 
önemli bir konudur (Özkaya, 2009:57). 
 

3. SOSYAL BELEDİYECİLİK 
 
Sosyal devlet, ekonomik ve toplumsal yaşama kamusal araçlarla doğrudan ve dolaylı olarak müdahale etme 
yetkisiyle donatılmış devlettir (Güler, 2006: www.yayed.org). Sosyal devlet, toplumsal sınıflar arasında hayat 
standardı ve yaşam kalitesi açısından eşitliği sağlamayı hedefleyen ve  devletin bu işi görev bilmesini ifade 
eden bir anlayış (Rhodes, 2000:258) olarak, klasik liberalizme getirilen eleştirilerle 20. yüzyılda gündeme 
gelmiştir. 
 
Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesinden ve dezavantajlı toplum kesimi olarak görülen kesimlerin 
toplumla bütünleşmelerinin ve toplumsal eşitsizliklerin giderilmesinden sadece merkezi yönetimler değil, 
yerel yönetimler de sorumludur. Yerel yönetimlerin demokrasi, yerelleşme, hızlı kentleşme, göç, hizmet 
kalitesi vb. kavramlarla anılması, dünyada yerel yönetimlerin artan önemi, toplumsal talepler, kamu 
yönetiminin iç yetersizlikleri ve modernleşme çabaları yerel yönetimleri gündeme taşımış ve bu konuda 
öneminin vurgulanmasına yol açmıştır (Yıldırım ve Öner, 2009: 363). Sosyal belediyecilik bu noktada ortaya 
çıkan ve belediyelere sosyal fonksiyonlar yükleyen bir anlayıştır.  
 
Sosyal belediyecilik, kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak 
şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve 
entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören, bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik 
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ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol 
işlevleri yükleyen bir modeldir (Kaya, 2003:274).  
 
Tanımdan anlaşılacağı üzere sosyal belediyecilik sosyalleştirme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon, mobilize 
etme, yönlendirme, klavuzluk ve rehberlik etme, yardım etme, gözetme ve yatırım gibi çok farklı işlevlere 
sahip bir modeldir (Kaya, www.erolkaya.org). Bu işlevler, bir belediyenin sosyal bir belediye mi, yoksa 
sosyal yardım yapan bir belediye mi olduğunun ortaya konmasında son derece önemlidir. Çünkü, toplumdaki 
yaygın kanının aksine sosyal yardımlar sosyal belediyeciliğin sadece bir boyutudur (Pekküçükşen, 2012:118). 

 
4. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEME 

FONKSİYONU 
 
Kadın girişimcileri destekleme hususunda belediyelerin yüklenmesi gereken rol, bir yandan halka en yakın 
yönetim birimleri olarak halkın beklenti ve taleplerini takip edip karşılama konusunda, diğer yandan kırsal 
kalkınmanın öncüsü olması noktasında değerlendirilebilir.  
 
Kadınlar tarih boyunca çok eski dönemlerden bu yana üretken olan ama ürettikleri ekonomik bir değer olarak 
görülmediğinden ekonomik yaşama katkısının olmadığı düşünülen dezavantajlı toplum kesimi olmuştur. 
Katkı sağlamak istediğinde ise, ailenin ve yakın çevrenin tutumundan ya da kültürel norm ve değerlerin ev 
dışında çalışmaya ilişkin yarattığı olumsuz yargılardan dolayı çalışma hayatına dahil olamamış, bu engelleri 
aşıp istihdam imkanı bulanlarsa çoğunlukla enformel sektör kapsamında sosyal güvenceden yoksun bir işte 
çalışmak durumunda kalmışlardır (Gürol, 2006:237).   Bu eksiklik görüldükten sonra kadınların iş yaşamına 
kazandırılması ve kırsal kalkınmada rollerinin olması gereği hem merkezi yönetim, hem de yerel yönetimler 
tarafından dile getirilmiş, çeşitli plan ve politikalarla kadın girişimciliği desteklenmeye başlanmıştır. Desteğin 
merkezi yönetim ve maddi boyutu çalışma kapsamı dışında olduğu için, burada daha çok belediyelerin eğitim 
ve sosyalizasyonla ilgili destekleri yer bulacaktır. 
 
Girişimciliği basitçe insanların yeni gelir sağlayabilecekleri faaliyetler olarak tanımlarsak, belediyelerin 
girişimcilik açısından en etkin kuruluşlar oldukları görülür; isterlerse girişimciliği öldürür, isterlerse önünü 
açabilirler (Titiz, 1994:196). Bu durum tespiti özellikle kadın girişimciler açısından önemlidir. Girişimcilikte 
başarı, öncelikle toplumda kadına verilecek finansal, yönetsel, örgütsel ve eğitsel desteklere ve önlerindeki 
ayrımcı nitelikteki engellerin kaldırılmasına yönelik uygun bir altyapının oluşturulmasına bağlıdır (Gürol ve 
Marşap, 2007:104). 
 
Kadının ev dışı bir işletme kurarak onu faaliyete geçirmesi, bu yolla üretime katkıda bulunması birçok 
kültürde bugün de pek olağan bir davranış biçimi olarak nitelendirilmemektedir (Gürol ve Marşap, 2007:102). 
Nitekim, Türkiye’de son yıllarda iş kuran kadınların sayısında belirgin bir artış olduğu görülse de cinsiyete 
dayalı iş bölümü ve aile içi ataerkil üretim ilişkileri, kadınların ev dışı iş deneyimlerini ve bilgilerini 
sınırlandırmakta ve kadınların sermaye birikimlerini zorlaştırmaktadır (Çakıcı, 2004:132).  
 
Belediyelerin sosyal faaliyetleri, kadının ev dışı bir dünyaya geçişinin ya da ailenin veya toplumun kadının 
dışarıda olmasına alışmasının ilk evresi olarak nitelendirilebilir. Bu psikolojik sınır aşıldıktan sonra, 
kadınların içlerinde varolan girişimcilik güdüsü, kendini kanıtlama isteğiyle birleşip daha kolay ortaya 
çıkabilecektir. Zira erkek girişimciler kendi geleceklerini kontrol altında tutma güdüsüyle hareket ederken; 
kadın girişimciler, özgür olma, başarma güdüsü, meslekte ilerleme gibi nedenlerle işlerini kurmaktadırlar 
(Özkaya, 2009:58). Dolayısıyla belediyelerin sosyalleştirme fonksiyonu, kadınlara motivasyonel anlamda 
kendilerini gerçekleştirebilmeleri fırsatını da vermektedir.  
 
Kırsal kesimde yaşayan kadınların toplumsal yaşamın sunduğu tüm çağdaş olanaklardan yararlanabilmeleri 
için; 
 

- Eğitim programlarının çeşitli kuruluşların işbirliği ile kalkınmada kadının rolünü dikkate alan bir 
bakış açısı ile hazırlanması, 

- Kırsal kalkınma ile ilgili plan ve politikaları hazırlayanlara toplumsal cinsiyet bakış açısının 
kazandırılması, 

- Kırsal kesim kadınlarının, kalkınma plan ve projelerinin müzakere ve uygulanmasına 
katılmalarının sağlanması, 

- Kırsal kesimdeki küçük girişimci kadınlara uygun koşullarda kredi olanağı yaratılması, 
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- Kırsal kesim kadınlarına birey olarak üretimin her aşamasında kararlara katılma bilinci ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanma bilgisi verilmesi, 

- Kırsal kesimdeki kız çocuklara, eğitilecek lider kadınlar yardımı ile, geleneksel alanların dışında 
yeni beceriler öğretilmesi, 

- Kırsal kesim kadınlarına uygulanacak eğitim programlarının yalnız ev içi rolleri pekiştiren 
programlar olmaması, geleneksel olmayan alanları da kapsamasına özen gösterilmesi, 

- Eğitim programlarına katılan kadınların çoğu kez eşlerinin veya babalarının desteğini almaları 
gerektiğinden bu programların erkekleri de kapsamasına çalışılması gerekmektedir (Özgen ve Ufuk, 
www.zmo.org.tr). 
 
Ayrıca, bu tür hizmetlerin bir kısmında hizmeti vatandaşa götürmek yerine onun hizmetten yararlanmak üzere 
belli merkezlere gelmesi beklenmektedir. Kente yeterince uyum sağlayamamış, ekonomik açıdan güçsüz, ‘yol 
yordam bilmeyen’ kişilerin bu tür hizmetlerden yararlanmaları da yine belediyelerin üstleneceği sosyal 
hizmetler yoluyla bazı güçlüklerin aşılmasına bağlıdır (Göymen, 1997:156). 
 
Kadın istihdamının geliştirilmesi hedefi açısından dikkate alınabilecek bir önlem, işsizlerin iş deneyimi 
edinmelerini sağlayacak özel programlar geliştirilmesidir. Bu tür önlemler kapsamında işgücüne katılımlarına 
özel önem verilen kadınlar ve gençler, temel hedef grup olarak tanımlanmaktadır (Ecevit, 2007: 5). 
 
Kadınlara yönelik olarak düzenlenen her eğitim faaliyetinden kadınları haberdar etmek, katılımlarını 
sağlamak, çocuk ve yaşlı bakımevleri açmak, kadınların birbirlerini destekleyebilmeleri için siyasi ve sosyal 
açıdan iletişim ağları oluşturmak yerel yönetimlerin girişimcilik açısından yüklenebilecekleri sosyal 
fonksiyonlardır (Özkaya, 2009:68). 
 
Belediyeler, hem bölgesel kalkınmanın sağlanması hem de kadınların kendini güvende hissettiği bir ortamda 
çalışarak kendi içsel tatminini sağlaması ve toplumsal statüsünün yükselmesi için(Göküş vd., 2013: 95) 
maddi boyutundan daha öncelikli olarak psiko-sosyal boyutuyla kadın girişimciliğini desteklemek 
durumundadırlar. 
 
Nitekim bugün pek çok belediyede mevcut olan eğitim programları ve kurslar, kadın girişimcilerin psiko-
sosyal açıdan desteklenmesi noktasında üzerlerine düşeni yapar durumdadırlar. Kadınlara okuma yazmadan 
başlayıp, aile ve çocukla ilgili eğitimlerle devam eden süreçte belediyeler, “sosyal belediyecilik”in 
sosyalleştirme işlevine uygun olarak kadınları evden çıkarmışlardır. Meslek edindirme kursları ile kadınların 
ilgi duydukları alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmış; öğrendikleriyle para kazanabilecekleri 
fikrinin temelleri atılmıştır.  
 
Eksik olan ve eleştirilmesi gereken nokta şudur ki, hem kırsal hem kentsel kesimde yapılan/önerilen 
faaliyetler kadınları genelde kadınlık rolleri içinde ele alan çalışmalardır (Kantar, 1999:31). Buna rağmen 
yıllardır dezavantajlı toplum kesimi olarak görülen kadınların içlerindeki girişimcilik ruhunu besleyen 
belediyeler, sosyal fonksiyonları sayesinde yerel kalkınmada ve bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesinde 
önemli rol oynayan kadın girişimcileri yönlendirebilmektedir.  

 
SONUÇ 

 
Yerel kalkınmanın ana nüvesini oluşturan ve halka en yakın yönetim kademesi olan belediyelerin 
üstlendikleri sosyal fonksiyonlar özellikle dezavantajlı toplum kesimlerinin toplumsal hayata dâhil 
edilebilmesi için çok önemlidir. Bu toplumsal kesimlerden birisi olan kadınların toplumsal hayata 
katılmalarının sağlanması, sosyalleşmenin yanı sıra ekonomiye de katkı olarak dönebilmektedir. Aslında hep 
üretken olan ama üretkenliği ekonomiye yansımadığından ya da yansısa bile özellikle tarımsal üretimde  
ürettiği değer kendisine mal edilmeyen kadınlar; girişimci olarak tüm üretim sürecini yönettikleri ve karar 
verme mekanizmasına hakim oldukları kendi işletmelerinde ekonomik hayata girebilmektedir.  
 
Kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda merkezi yönetimle ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği halinde çalışan belediyeler, bu konudaki fonksiyonlarının önemini bilerek ve desteklerini eksiltmeden 
sürdürerek kadınların enerjisini kalkınmaya kanalize etmelidir. Ancak daha da önemlisi, belediyelerin 
üstlendikleri sosyal fonksiyonlar gereği, kadınları toplumsal hayatın içine çekerek kendilerine güvenmelerini 
sağlamaları ve geleneksel ataerkil toplumların çalışan kadınla ilgili düşüncelerini değiştirme doğrultusunda 
çaba göstermeleridir. Belediyelerin sosyal fonksiyonları gereği verdikleri eğitimler ve çeşitli kurslar, kadınları 
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geleneksel rollerinden sıyırıp, ekonomik bağımsızlığa sahip  bir figür haline getirdiği sürece, maddi destek ve 
krediler daha anlamlı olacaktır. 
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ÖZET 
 
Girişimci, pazarda mevcut bulunan fırsatları gözleyen ve saptayan, bu fırsatları ve tüketicide var olan talebi iş 
fikrine dönüştüren, kaynakları bir araya getirerek işletme kuran ve risk alan kişidir. Elde ettiği kazancın 
yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olabilen kadın girişimciler konusu ise nispeten daha yenidir. 
Kadın girişimciliği kadınların ekonomik hayattaki rollerinin zenginleşmesiyle kalkınmada etkili olmaya 
başlamıştır. 
 
Günümüzde kadınların çalışma hayatındaki ağırlığı artan bir oranda hissedilir hale gelmiştir. Kırsal 
kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir role sahip olan ve farklı sektörlerde faaliyette bulunabilen kadın 
girişimciler, girişimcilik faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli engellerle ve sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu 
çalışmada, yerel yönetimlerle işbirliğine gidilmesi durumunda kadın girişimciliği oranının artmasının 
mümkün olduğu varsayımıyla ne tür işbirliklerinin yapılabileceği konusuna değinilecek ve kadın 
girişimcilerin yaşadıkları sorunlar için yerel yönetim odaklı çözüm önerileri getirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimciler, yerel yönetimler 
Jel Kodu:R59 
 
ABSTRACT 
 
Entrepreneur is a person who watches over and determines the available opportunities in the market and 
transforms these opportunities and the demand existed in the consumer into labor opinion and builds 
enterprice and takes risk by collecting the sources. Nevertheless, the subject about female entrepreneurs who 
have a right to say on the fields related to investment and usage is comparatively newer. The female 
entrepreneurs have started to be effective in development with enrichment of the women’s roles in the 
economic field. 
 
Nowadays, women’s severity at career had become increasingly. The female entrepreneurs who can function 
at the different sectors and have an important role in the way of providing of  pastoral development can meet 
various obstacles and problems related to entrepreneurship activities. In this study, it will be referred to the 
subject about what kind of cooperations could be done with possible assumption of increasing of female 
entrepreneur at the cooperation state with Local Government and; for the problems which the female 
entrepreneurs experience will be brought of solution suggestions based on Local Government.  
 
KeyWords: Entrepreneurship, femaleentrepreneur, LocalGovernments 
 
GİRİŞ 
 
Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim 
faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak tanımlanabilir. Daha basit bir ifade ile bir işletmeyi 
kurup bu işletmede faaliyetleri yürüten kişidir. (Tekin, 1991: 1). Günümüzde sanayileşme ve kentleşme 
olgusunda yaşanan değişimlerle girişimcilik alanında da gelişmeler olmuş, kadın girişimciliği adı altında bir 
alan oluşmuştur.  
 
Günümüzde çok sayıda kadın, kendi işinin patronu olma, bağımsız çalışma isteği, risk almaya yatkınlık, 
yenilik ve değişiklik arzusunu tatmin etme vb. şekilde ifade edilebilecek nedenlerden dolayı girişimcilik 
mesleğini, diğer mesleklere tercih eder duruma gelmişlerdir. (Güney, 2008: 245). Sonuç olarak da kadın 
girişimciler ortaya çıkmıştır.  
 
Ancak, kadın girişimciler birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların başında, eğitimleri, 
toplumsal rolleri, tecrübesiz olmaları vs. gelir. En önemlisi ise finansal kaynaklı olan sorunlardır. Bu 
çerçevede çalışmada, ilk olarak girişimcilik tanımı, önemi, kapsamı üzerinde durulacak, daha sonra kadın 
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girişimcilerin ortaya çıkışına, tanımına yer verilecek, sorunları tartışılacak, örnekler üzerinden bir 
değerlendirme yapılıp sorunlara yerel yönetim odaklı çözüm önerileri getirilecektir.  
 
GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 
 
Girişimci için farklı tanımlar yapılmaktadır. Girişimci; kâr sağlamak amacıyla riski üstüne alarak, 
başkalarının gereksinimlerini karşılamak üzere ekonomik mal ve hizmet ortaya koymak için, üretim 
faktörlerinin alımı, üretimi ve satımını üstlenen kişidir. Kâr elde etmek için riske katlanan kişidir (Sipahi, 
1997:9). 
 
Girişimcilik, işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ayrıca ekonomik büyümenin önemli 
bir bileşenidir (Tekin, 2005:9) . Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını 
hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır 
ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır. (www. tusiad.org.tr, 2014). Bu 
açıdan girişimcilik büyük önem arz etmektedir. 
 
Girişimciliğin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir. Bunlardan en önemlisi sanayileşmedir. Sanayileşme 
ile birlikte pek çok insan kente göç etmeye başlamıştır. Sanayileşmeyle birlikte toplumsal yapıdaki hızlı 
değişme, yaşamın her alanını olduğu kadar çalışma yaşamını da etkilemiştir. Çalışma yaşamında erkek 
egemenliği sarsılmaya ve kadın girişimciler de bu alanda kendilerini gösterme imkanlarını bulmaya 
başlamışlardır. (Bedük, 2005: 107).  
 
Ekonomik ihtiyaçlar kadın girişimcilerin kararlarında etkili olurken, kendi işyerine sahip olma güdüsü ve 
çeşitli nedenlerden dolayı ücret ve maaş karşılığı çalışmak istememe kadın girişimcileri harekete geçiren 
önemli faktörler arasında sayılabilir. (www.coe int/equality, 2014). 
 
Kadın girişimci; işveren, işyerinin idari ve hukuki sorumluluğunu üstlenmiş, bizzat işinin başında bulunan ve 
iş yerinde fiilen çalışan kadındır. (Küçük İşl. Dergisi, 1995: 22) 
 
Diğer bir tanıma göre ise; piyasa ekonomisi içinde, hesaplanmış riskleri göze alarak, doğrudan doğruya 
pazara yönelik, nakde dönüştürülebilen mal veya hizmeti üretip satan, kendi işinin sahibi olup vergi kaydı ve 
TESK’e bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına veya TOBB Odalarına üye kaydı olan sosyal güvenlik 
kurumlarından birinin şemsiyesi altında, tek başına ya da yanında başka kişileri istihdam eden kadın “Kadın 
Girişimci” olarak tanımlanabilir. (Saray, 1993: 118). 

 
 
Kadın girişimciliği ile ilgili bu iki tanımında dışında pek çok tanım bulunmaktadır. Ancak kadın girişimciliği 
ile ilgili çalışmalardaki tanımlar şu ortak noktaları içermektedir: (Ecevit, 1993: 19-20) 
 

-Ev dışı bir mekanda, kendi adına kurduğu bir işyeri olan 
-Bu iş yerinde tek başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle çalışan ve/veya işin sahibi olması sıfatı 

ile ortaklık kuran 
-Herhangi bir mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya servisin 

dağıtım, pazarlama ve satışını yapan/yaptıran. 
-İşi ile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi, örgüt, kurum veya kuruluşlarla kendi adına ilişki 

kuran. 
-İş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, iş yerinin işletilmesi, kapatılması 

veya geliştirilmesine kendisi karar veren. 
-İşinden elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan kadındır.  

 
20.yy’da sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki gelişmeler kadınların girişimci özneler olarak daha görünür 
olmalarını sağlamıştır. Ancak girişimci olmak noktasında kadınların artan bu görünürlülüğü bir takım 
sorunlara ve engellere maruz kalmaktadır. 
 
KADIN GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI 
 
Potansiyel kadın girişimciler sosyal kimliklerinden ve kadının rolü kısıtlamalarından başlayıp yeterli bilgiye, 
eğitime sahip olmamalarına kadar uzanan bir dizi engelle karşılaşmaktadır (www.kazete.com.tr,2014). 
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Klasik yönetim modelinin insanların örgütlenme sistemleri üzerindeki etkilerini sürdürdüğü yapıda, 
girişimcilik olgusu erkeklerle eşdeğer tutabilmiştir. Bu ise, geleneksel anlayış içinde iş tecrübesinin 
erkeklerde daha fazla olabileceği fikrini doğurmuştur (Naisbitt ve Aburdene, 1992:118). Dolayısıyla 
kadınların daha az tecrübeli olduğuna dair algı kadınların girişimci olabilmesi noktasında önemli bir sorun 
olarak kabul edilebilir. 
 
Kadın girişimcilerin karşılaştığı genel sorunlar şunlardır; piyasada rekabetin yoğun olması, pazar 
araştırmasının yetersizliği, ürün ve kalite geliştirmenin zorluğu, sermaye yetersizliği, bilgi ve tecrübe 
eksikliği, maliyetlerin yüksek olması, teknoloji kullanımı konusunda karşılaşılan zorluklar ve kalifiye eleman 
eksikliği ve kadın girişimcilere ait diğer sorunlar(Tekin, 2005: 330). 
 
Girişimci kadınların; %58’i kişisel kaynaklarından, %26’sı eşinden, %16’sı da akrabalarından finansman 
bulmakta, varolan girişimci kadınların sadece %47’si banka hesabı kullanmaktadır. Tüm gayrimenkullerin 
sadece %9’u kadınların üstüne olduğu için kadın girişimciler bankalardan kredi alırken teminat 
gösterememektedir (Çakıcı, 2004b: 51). 
 
Kadın ve ailenin sosyo-kültürel ve ekonomik yönden geliştirilmesiyle ilgili bir takım problemler de pek çok 
toplumda kadını girişimci olarak görebilmenin önündeki en önemli problemlerden kabul edilmektedir. Kadın 
ve aileyi, sosyal ve kültürel yönden olumsuz yönde etkileyen sorunların; eğitsel alandaki sorunlar, bölgenin 
geleneksel yapısı/ailede otoritenin eşitsiz dağılımı, sivil kadın kuruluşlarının azlığı, siyasal yönden yetersiz 
bilinçlenme, kitle iletişimin etkisi, yerel yönetimlerin etkinlik derecesinin düşüklüğü biçiminde sıralanması 
söz konusudur. Kadın ve aileyi ekonomik yönden olumsuz etkileyen unsurlar ise; altyapı sorunları, 
finansman/kredi yetersizliği, hammadde ve pazar sıkıntısı, ücretli iş imkanının yokluğu ve part-time çalışma 
olanağının düşüklüğü, terör ve göç, mesleksel eğitimin yetersiz bir yapı arz etmesi/vasıflı işgücü oranının 
düşüklüğü, cinsiyete dayalı işbölümünden kaynaklanan sorunlar, kadın girişimcilik kültürünün 
gelişmemişliği, ekonomik yapının erkek egemen bir nitelik arz etmesi şeklinde sıralanabilir. (Şahin, 2006: 66) 
 
Bu sorunların çözümü noktasında rol üstlenen önemli aktörlerden biri yerel yönetimlerdir.  
 
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER 
 
Kadın girişimciliğinin ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemi büyüktür. Kadın girişimcilere iş 
hayatında çeşitli fırsatlar tanınır ve girişimcilikte önlerindeki engeller kaldırılırsa, hem kendileri hem de 
istihdam ettikleri kişiler için iş yaratacaklardır. Ayrıca işgücüne katılım; kadınların toplumdaki konumunu 
güçlendirerek toplumların gelişmişlik düzeyini etkiler ve gelir dağılımındaki adaletsizliği önler. Bu açıdan 
kadın girişimciliği artırmak yönünde gerek ilgili devlet kurumlarına gerek sivil toplum kuruluşlarına ve 
özellikle yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. (Şahin, 2006: 70) 
 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre; 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 kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, 
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu 
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve 
Sorumlulukları arasında yer almaktadır.  
 
Büyükşehir belediyeleri tarafından meslek edindirme kurslarının açılması çok eskiye dayanmamaktadır. İlk 
kurs Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1994, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995 yılında 
açılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İSMEK-İYMEK, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından BELTEK ve BELMEK (Kadınlara Yönelik El Becerisi ve Meslek Edindirme Kursları) 
kurulmuştur. İSMEK kursuna katılanların da çoğunluğunu ev hanımları oluşturmaktadır.(Ersöz, 2014) 
 
Öte yandan; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 6 Hanımlar Lokali de yılda 2 defa üye kaydı 
almaktadır. Lokallerde kadınlara belirli bir ücret karşılığında Kuran-ı Kerim, Tezhip, Hüsn-i hat, Arapça, 
İngilizce, Kadın üst giysileri dikimi, keçe yapımı, dekoratif örtü dikimi, bilgisayar kullanımı, F klavye 
kullanımı, diksiyon, kuaförlük, cilt bakımı, temel makyaj, aerobik, plates, fitness, step, yüzme, makinede 
beyaz iş, kurdele nakışı, ney, deri çiçek yapma, örgü, tel kırma, dantel anglez, resim, aşçı çırağı, pastacı 
çırağı, yemek yapımı, takı tasarım, iğne oyası, ahşap boyama, ebru, çini, mefruşat, evde çocuk bakımı, eğitici 
annelik, sabun yapımı,fotoğraf çekimi alanlarında hizmet verilmektedir.KOMEK Satış ve Sergi Merkezinde 
yapılan ürünlerin satımı gerçekleştirilmektedir. 
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İSMEK tarafından 97 branşta verilen eğitimler arasında mesleki ve teknik eğitimlerin sınırlı sayıda olduğu 
görülmektedir. Eğitimler Konya Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmetlerle hemen hemen benzerlik 
göstermekte, farklı olarak 50 saatlik “girişimcilik” eğitimi verildiği dikkat çekmektedir (Ersöz, 2014). 
 
Görüldüğü üzere Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülen Meslek Edindirme Kurslarında pazarlama, 
muhasebe, finansman gibi alanlarda eğitim verilmediği görülmektedir. Yerel yönetimlerin bu konuda eğitim 
vermelerinin yararlı olacağı şüphesizdir. 
 
Özkaya tarafından Manisa’da TOBB’un öncülüğünde kurulan ve Ticaret ve  Sanayi Odası’na bağlı “Kadın 
Girişimciler Kurulu”na üye olan 25 kadın girişimci ile anket yapılmıştır. Kadın girişimcilerin sorunlarını 
çözmede “yerel yönetimlerin ne şekilde etkili olabileceği” sorulmuştur. Alınan cevaplar arasında “eğitimlere 
destek verme, “bürokrasi işlemlerini azaltma”, “rehberlik hizmeti”, “kadın girişimciliği özendirmeye yönelik 
eğitimler verme” bulunmaktadır.Manisa Kadın Meclisi Yürütme Kurulu ile de görüşmeler yapılmıştır. 
Yapılan görüşmelerde ortak konu başlıkları, “kadınların girişimcilik konusunda eğitilmesinin gerekliliği”, 
“kadınlara yönelik düzenlenen eğitim ve faaliyetlerden kadınların yeterince haberdar olmalarının 
sağlanması”, ve “kadınların girişimcilikten uzak olmalarının en önemli faktörü olarak görülen çocuk ve yaşlı 
bakımı nedeniyle bakımevlerinin açılması” üzerinde yoğunlaşmıştır. Manisa Belediye Meclis üyesi Suna İnce 
ile yapılan görüşmede: “Sığınma evlerindeki kadınların girişimcilik konusunda desteklenmesi, eğitilmesi, 
özgüvenlerinin kazandırılarak ekonomik özgürlüklerini elde etmelerinin sağlanması”, “Girişimcilik becerisi 
olan kadınların bürokratik nedenlerle engellenmemesi”, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi için eşlere 
eğitimler verilmesi”, “Kadınların birbirlerini destekleyebilmeleri için siyasi ve sosyal açıdan iletişim ağlarının 
oluşturulması” ve “Kadınların avantajlı duruma geçebilmesi için yerel yönetimlerin mülkiyetinde bulunan 
reklam panolarının kadın girişimcilerin kullanımına sunulması” gibi faaliyetlerin yerel yönetimlerce 
gerçekleştirilmesini önermiştir(Özkaya, 2009:66). 
 
Mikro kredi uygulamasına 2005 yılından itibaren başlayan Şanlıurfa Belediyesi tarafından ev hanımlarına bin 
TL’lik kredi desteği sağlanmaktadır. Belediyeden 9 yılda mikro kredi alanların sayısı 1300’e ulaşmıştır. 
Mikro kredi alan kadınlardan 300’ü tüccar olmayı başarmıştır ve sermayelerini bir yılda 25 kat 
artırmışlardır(www.haberler.com,2014).Denizli Belediyesi Mikro Kredi Ofisi de açılmış olup, 18 kadın 
girişimciye biner liralık kredi verilmiştir (www.denizli.bel.tr,2014).Pursaklar Belediyesi’nin de desteğiyle 
Türkiye’de yoksulluğun azaltılmasına yönelik başlatılan Mikro Kredi çalışması ile 25 kadın kredi alarak 
üretim yapmaya başlamıştır(www.pursaklar.bel.tr,2014). 
 
Yerel yönetimlerin kadın girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak ve kadın girişimciliğini teşvik etmek 
hususundaki rolü genellikle el emeğine dayalı, verimi düşük, informal işlerle ilgili olup özellikle kadına Türk 
toplumuna biçilen geleneksel rolü pekiştiren uygulamalarla sınırlı gözükmektedir. 
 
Kadın işgücünün erkek işgücünün neredeyse yarısını oluşturduğuna dair veriler bulunmaktadır. Bunun altında 
yatan en önemli etken ise yetersiz ve amaca uygun olmayan eğitim modelleri olarak gösterilmektedir. 
(www.turkelminibas.net,2014). Kadınlar genellikle; güzellik salonu, çocuk yuvası, butik, tuhafiye, çiçekçi, 
parfümeri, kafeterya, pastane, emlakçı vb. gibi cinsiyet rollerine uygun ve fazla sermaye gerektirmeyen işleri 
tercih etmektedirler (Çakıcı, 2004a:9). 
 
Çakıcı’nın da ifade ettiği gibi kadınların iş dünyasında ihtiyaç duyulan bilgiye, eğitime ve kredi 
mekanizmalarına ulaşımı sağlanmalıdır. (Çakıcı, 2004b: 51) Bu çerçevede kadınların girişimci olarak 
desteklenmeleri amacıyla piyasa koşulları ve krediye ulaşma yolları hakkında bilgilendirilmeleri için yasal 
rehberlik, teknik danışmanlık ve pazarlama gibi konuları da içeren eğitim programlarını kapsayan projeler 
yerel yönetimlerce yaygınlaştırılmalıdır. (Şahin, 2006: 74). 
 
SONUÇ 
 
Kadın girişimcilerin son yıllarda her ne kadar artmakta olsa da oranının az olduğu göze çarpmaktadır. Bunun 
altında yatan belli başlı etkenler; sermaye temininde zorluk, toplumun yüklediği kadın rolü, eğitim sorunu, 
tecrübesiz olma olarak sıralanabilir. Bu sebeplerden ötürü kadın girişimciliğinin bazı kurumlar tarafından 
desteklenmesi kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması için faydalı olabilir. 
 
Bu noktada halka en yakın yönetim birimi olan belediyelere de burada önemli görevler düşmektedir; 
belediyeler tarafından verilen Meslek Edindirme Kurslarında el emeğine dayalı eğitimden ziyade pazarlama, 
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muhasebe, finansman alanlarında da eğitim verilmelidir. Çünkü zaten kadınların eksik kalan yönleri bu 
alanlardır. Ayrıca, Türkiye’de sadece birkaç belediyede var olan mikro kredi uygulaması diğer illerde de 
yaygınlaştırılmalı,kadın girişimcilerin banka kredileri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır. 
Çünkü araştırmalar kadınların sermaye temini sırasında ya kendi öz kaynaklarını kullandığını ya da 
eşlerinden aldıkları yardımlarla iş kurduklarını göstermektedir.  
 
Kadın girişimcilere yönelik KOSGEB’in özel projeleri ve destekleri bulunmaktadır. Belediyelerin KOSGEB 
ile işbirliği içinde olması da kadın girişimciliğini geliştirmede şüphesiz etkin rol oynayacaktır. Tüm bu 
konularda verilecek olan desteklerle kadın girişimciliğinin önündeki önemli engellerin kaldırılması mümkün 
gözükmektedir. 
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ÖZET 
 
Günümüzde internet sosyal ağların yayılmasında ve etkilerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
Bireysel amaçlara hizmet eden sosyal ağlar, aynı zamanda girişimcilerin ihtiyaç duydukları kaynakların 
alışverişine de imkân sağlarlar.  
 
Bu çalışma bir sosyal ağ olan Twitter’ın girişimciliğe katkısını incelemektedir. Bu amaçla girişimcilik temalı 
belirlenmiş 11 Twitter hesabında girişimcilik eğitimi, girişimcilik için iş fikirleri, fırsatlar ve teşvikler, 
girişimcilik teşvikleri ve destekleri ile girişimci rol modellerinin paylaşım sıklığına bakılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:Girişimcilik, Sosyal Ağlar, İnternet 
JEL Kodu: M130 
 

THE ROLE of SOCIAL NETWORKS in ENTREPRENEURSHIP 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays internet plays an important role to spread of social networks and rise of their influences. Social 
networks attending individual purposes, afford entrepreneurs as an opportunity to access of resource that they 
need. 
 
This study analyze the contribution of entrepreneurship on Twitter. For this purpose; sharing frequency of 
entrepreneurship training, business ideas and opportunities for entrepreneurship, entrepreneurial promotions 
and entrepreneurial role models were analyzed in 11 Twitter accounts. 
 
Keywords:Entrepreneurship, Social Netwoks, Internet 
Jel Code:M130 
 
1.GİRİŞ 
 
Küreselleşme ile birlikte sınırların ortadan kalkması, internet ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, bilgiye 
erişimi ve bilginin yayılımını giderek kolaylaştırmaktadır. Özellikle internet teknolojilerinde yaşanan 
ilerlemelerle birlikte, telefon ve bilgisayar ağları, internet tabanlı standartlar kullanılarak dijital ağlar üzerinde 
birleşmektedir. Zamandan ve mekândan bağımsız, sürekli etkileşimin yaşandığı bu ağlar; bireyleri, grupları, 
örgütleri ve hatta toplumları ekonomik, politik, sosyal ve kültürel açılardan etkilemektedir.  
 
İnternetin hayatımızda kazandığı ağırlığa bağlı olarak, network ya da ağ sözcüğü ile daha fazla 
karşılaşılmaktadır. İnternet günümüzde hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar, diğer insanlarla 
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bağlantı kurma ve bilgi alışverişinde bulunma imkânı sağlamaktadır. Bu bağlamda “sosyal ağlar”, kişisel 
veya profesyonel ilişkiler kurularak, iletişim ve bilgi akışının sağlandığı ve etkileşimin yaşandığı bir alan 
olarak ön plana çıkmaktadır. Boyd ve Ellison (2007)’a göre sosyal ağlar, ortak amaçları olan bireylerin bir 
araya geldikleri; kullanıcı profili oluşturdukları, ilişkide oldukları diğer kullanıcıların listesini açıkladıkları ve 
diğer kullanıcıların listelerine ulaşabildikleri bir alandır. Ayrıca sosyal ağlar haberlerin, videoların ve 
fotoğrafların dağıtılması için kullanılacak mükemmel bir platform olarak değerlendirilmektedir. Neyin güncel 
olduğu veya insanların ne hakkında konuştuğu da sosyal ağlardan takip edilebilmektedir. Sosyal ağlar sadece 
sosyalleşme ve eğlenmeyi sağlamamakta, iş ortaklığı veya kişisel bağlantılar aracılığıyla insanları birbirine 
bağlamakta, yeni iş olanakları sunmaktadır (Laudon ve Laudon, 2011: 384-388). Facebook, Twitter, 
Linkedin, MySpace, Flickr, YouTube ve Wikipedia gibi internet siteleri bu tür sosyal ağlara örnek olarak 
gösterilebilir.   
 
Sosyal ağlar ekonomistler (Zuckerman, 2003) ve sosyologlar (Granovetter, 2005) tarafından ilgi çeken bir 
araştırma alanı olmuştur. Ekonomistler sosyal ağların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine büyük önem 
verirken, sosyologlar ise sosyal yapının etkileşimleri, bilişim, ödüllendirme ve cezalandırma ve güven gibi 
konularda temel ilkeler geliştirmişlerdir (Granovetter, 2005). Diğer yandan internet ve bu yolla önem kazanan 
sosyal ağlar bir ekonomik ve sosyal faaliyet olarak girişimciliği de etkilemektedir. Bu nedenle sosyal ağlar; 
sosyal yapılarda var olan ve sosyal bir süreç olarak değerlendirilen girişimciliği anlayabilmek için 
incelenmesi gereken bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır (Uygun ve Özçiftçi, 2012: 190). Literatürde 
sosyal ağlar, girişimciler ve girişimcilere kaynak sağlayanlar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. 
Girişimcinin veya potansiyel girişimcinin içinde yer aldığı sosyal ağlar ve kurduğu ilişkiler, girişim sürecinde 
elde edilen başarıyı etkilemektedir. Girişimciler, yenilikçi fikirlerini ürün veya hizmete dönüştürmek için 
ihtiyaç duydukları tamamlayıcı kaynaklara bu sosyal ağlar yardımıyla kolayca ulaşabilmektedir (Greve ve 
Salaff, 2003:2). Potansiyel girişimciler ise sosyal ağları genişledikçe bağlantılar kurarak çok sayıda ilişki ve 
etkileşimde bulunabilmekte, girişimcilik fırsatları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca sosyal 
ağlardan, duygusal destek, finansal destek, bilgi, öneri ve teşvik alarak önemli faydalar sağlayabilmektedirler 
(Mutlu ve Özçiftçi, 2012: 190). Böylece potansiyel girişimcilerin bilgi ve yetenekleri paralelinde girişimde 
bulunma istekleri artabilmektedir (Baron, 2002: 234; Hampton vd., 2011: 589). 
 
Bu çalışma girişimcilik ve sosyal ağ etkileşimini; girişimcilere sosyal ağlardan sağlanan bilgiler açısından 
incelemektedir. Çalışma ile sosyal ağlarda girişimcilik ile ilgili paylaşılan bilgilerin türleri belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de en fazla kullanıcıya sahip iki sosyal ağdan birisi olan Twitter’daki 
girişimcilik odaklı hesaplar içerik analizi yardımıyla incelenecektir. Çalışmanın yenilik fikirleri ve fırsatların 
yayılımında paylaşılan bilgi türlerine yönelik bir değerlendirme yaparak, girişimcilik literatürüne farklı bakış 
açısı kazandıracağı düşünülmektedir. 
 
2. SOSYAL AĞLAR VE GİRİŞİMCİLİK 
 
Girişimciliğin popüler algısı bireyci olmasına rağmen, aslında girişimcilik ağ yapılarında sosyal olarak 
yerleşiktir (Aldrich ve Zimmer, 1986; Aldrich, 1987). Girişimci diğer insanların farketmediği fırsatları 
değerlendiren bir kişi olarak tanımlanır. Fırsatlar çoğu zaman yeniliklerle ilgili olduğu için, girişimcilik riskli 
bir faaliyet olarak görülür (Carsson ve Della Giusta, 2007). Belirli bir endüstriye girmek isteyen bir girişimci 
teknolojik inceliklere ve belirli bir yerleşim alanındaki rekabetin düzeyine bağlı olarak işlem ve öğrenme 
maliyetleri ile karşı karşıya kalır. Ağlar girişimcinin işlem maliyetlerini ve riskleri azaltmasının ve öğrenmeyi 
ve bilgi paylaşımı imkânlarını artırmasının bir yoludur. Özellikle sermaye pazarlarının gelişmemiş olduğu 
ülkelerde, finansal kaynaklar sınırlıdır ve sözleşmeleri düzenleyen yasalar çok zayıftır. Kişilerarası ağlar risk 
almada ve ekonomik kaynakları harekete geçirmede ise çok önemlidir (Kristiansen, 2004).   
 
Girişimcinin işine başlaması hakkında elverişli iki ağ tipi vardır: Sosyal ağ ve profesyonel ağ. Sosyal ağ aile, 
arkadaşlar ve komşuluk, okul, spor kulüpleri gibi tanışıklıkları kapsayan informal ilişkiler ağıdır. Mesleki ya 
da formal ağlar ise bankalar, muhasebeciler ya da hukukçular gibi girişimcinin işiyle ilgili olan birey ya da 
örgütleri kapsar (Birley ve Cromie, 1988). Aile ve arkadaşlardan oluşan sosyal ağlar da girişimciliği 
destekleyebilir, ancak bu destek çok sınırlıdır (Ostgard ve Birley, 1996: 37). Formal, mesleki ağların 
destekleri de kurallarla sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, internet yoluyla oluşturulan sosyal ağlar, 
geleneksel sosyal ağların sınırlılıklarını ortadan kaldırmıştır. Böylece yüzyüze bir tanışıklık kısıtı olmaksızın, 
coğrafi sınırları da aşan bir ilişki ağının kurulması girişimcinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe erişmesini 
sağlayabilir. 
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Sosyal ağlar girişim sürecini başlatmada çok önemlidir. Kanter (1983) bir girişimcinin girişim sürecinde üç 
tip kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtir: Bilgi, motivasyonel kaynaklar ve maddi kaynaklar (Jenssen ve 
Koening, 2002).  Ağların girişim sürecine en önemli faydası bilgi ve öğüt sağlamaktır. Bu fayda işe başlama 
aşamasıyla da sınırlı değildir; girişimciler işletme aşamasında da bilgi alma ve problem çözme konusunda 
sosyal ağlardan yararlanmaya devam ederler (Hoang ve Antoncic, 2003: 166). Bir işletmeyi kurma, 
girişimcinin işletmeyi kurup yönetebilmek için kaynakları harekete geçirmek zorunda olduğu anlamına gelir. 
Girişimci bir firmayı kurmak için, sermaye, emek ve dağıtım kanalları gibi maddi kaynaklara ihtiyaç duyar. 
Birçok girişimci iş fikirleri ve sermaye ile başlarlar. Girişimciler kurulum sürecini organize etmek ve firmayı 
yönetmek için bulanık ve belirsiz bir farkındalığa sahip olabilir. Bu nedenle girişimcilere bilgi sağlayabilecek 
diğer kişilerle temaslar kurulum sürecini tamamlamak için önemlidir. Girişimciler kendi iş fikirlerini 
uygulamaya koydukları zaman, bir firmayı nasıl kuracaklarını ve nasıl yöneteceklerine ilişkin fikirlere sahip 
olmalıdır. Bu fikirler önemli kaynakları sağlayan iş bağlantılarına bir girişimciyi bağlayan ve değerli öğütler 
veren önemli ve kaynak sağlayıcı kişilere karşı sosyal olarak test edilmelidir (Greve ve Salaff, 2003: 3). 
 
Sosyal ağların yapısı ve ağdaki pozisyonlar ve faaliyetler girişimcilerin bir işletmeyi kurmalarına ve 
yönetmelerine yardım edecek bilgi ya da kaynakları sağlama ve kullanma yeteneklerini etkiler (Aldrich ve 
Zimmer, 1986). Şekil 1’deki modelde görüldüğü gibi, Witt (2004)’e göre bir girişimcinin oluşturacağı sosyal 
ağdaki kişilerin sayısı, çeşitliliği ve ağın yoğunluğu girişimcinin daha fazla kaynağa ve fikre ulaşmasına 
yardımcıdır. Girişimcinin sosyal ağ içinde geçirdiği zaman, ağdakilerle iletişim kurma sıklığı ile ağdakilerden 
sağladığı bilgi ve destek girişimcinin başarılı olması için etkilidir. Sosyal ağdaki iletişim sıklığı ve çeşitlilik 
sonucunda ağlardaki kişiler birbirini tanımayan kişiler arasında bir aracı gibi hareket edebilmektedir (Greve 
ve Salaff, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Girişimci Ağları İçin Ölçütler (Witt, 2004: 391-412) 
 
3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
 
Bu araştırma girişimcilik ve sosyal ağ etkileşimini; girişimcilere sosyal ağlardan sağlanan bilgiler açısından 
incelemektedir. Sosyal ağlarda girişimcilik ile ilgili paylaşılan bilgilerin türlerinin belirlendiği araştırmanın 
temel varsayımı; “Girişimcilerin veya potansiyel girişimcilerin ihtiyaç duydukları tamamlayıcı kaynaklara 
sosyal ağlar yardımıyla kolayca ulaşabildikleri”dir. 
 
Bu doğrultuda Witt (2004)’in girişimci ağları için ölçütleri tanımladığı modelden hareketle araştırma soruları 
geliştirilmiştir. Modelde yer alan; sosyal ağ temaslarını kurmak ve sürdürmek için ağ içinde harcanan zaman 
ve ağ partnerleri ile iletişim sıklığı, ölçülebilir olmadığı için araştırmada kapsam dışı tutulmuştur. 
Araştırmanın soruları şöyledir: 
 

 Sosyal ağlarda girişimcilik eğitimleri ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır. 

-Sağlanan yeni bilginin sıklığı 
-Sosyal ağ partnerlerinden gelen 
desteğin genişliği 

-Ağ içinde harcanan zaman 
-Fiili ve potansiyel ağ partnerleri 
ile iletişimin sıklığı 

-Sosyal ağ partnerlerinin sayısı (girişimci ile iş 
fikirleri hakkında konuşan insanlar) 
-Sosyal ağların çeşitliliği (aile, arkadaşlar, 
diğerleri) 
-Sosyal ağın yoğunluğu (ağ partnerleri 
arasındaki temaslar) 

Sosyal ağ temaslarını 
kurmak ve 

sürdürmek için 
faaliyetler 

Mevcut sosyal 
ağın yapısı 

Sosyal ağ partnerleri 
tarafından sağlanan 

bilgi ve hizmetler 
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 Sosyal ağlarda girişimcilik için yeni ve farklı iş fikirleri ile fırsatlar hakkında bilgilendirici 
paylaşımlar yapılmaktadır. 

 Sosyal ağlarda girişimciler için verilen teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirici paylaşımlar 
yapılmaktadır. 

 Sosyal ağlarda girişimci rol modelleri hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 2:Araştırmanın Boyutları 
 
Araştırmada sosyal ağlarda girişimcilik ile ilgili paylaşılan bilgilerin türlerinin belirlenmesi için, Türkiye’de 
en fazla kullanıcıya sahip iki sosyal ağdan (Facebook ve Twitter) birisi olan Twitter’daki girişimcilik odaklı 
hesaplar incelenmiştir.Araştırmanın kapsamı belirlenirken “girişim”, “girişimci” ve “girişimcilik” anahtar 
kelimeleri ile arama yaparak bu kelimelerin bulunduğu tüm Twitter hesaplarına ulaşılmıştır. Bireysel veya 
takma isimlerle açılan hesaplar araştırmanın kapsamı dışında tutulmuş; platform, üniversite, dernek, vakıf, 
kulüp, kuruluş, blog veya site uzantılı Twitter hesapları incelenmiştir. Bu hesaplardaki tweetlerin “girişim”, 
“girişimci” ve “girişimcilik” içerikli olmasına ve/veya bunlarla ilgili uzantılar içermesine dikkat edilmiştir. 
Bu içeriğe uygun olmayan hesaplar elenmiştir. Ayrıca sosyal ağ etkileşiminin etkilerinin belirlenebilmesi için 
ulaşılan hesaplardaki takipçi sayılarına da bakılmıştır. 

 
Tablo 1: Anahtar Kelimelerle İlişkili Twitter Hesapları ve Takipçi Sayıları 

 
Twitterdaki Hesap Sayısı Takipçi Sayısı 

270 0-4.999 
7 5.000-9.999 
6 10.000 ve üstü 

 
Twitter hesaplarında paylaşılan bilgilerin yayılımının, takipçi sayısı çok olan hesaplarda daha fazla olacağı 
varsayımıyla çalışmanın kapsamı daraltılmıştır. Ayrıca zaman kısıtı nedeniyle hesaplardaki tüm tweetler 
incelenemeyeceği için, çalışma incelenen hesapların Ocak 2013 ve Aralık 2013 tarihleri arasındaki tweetlerini 
(hem tweet hem de retweetler) kapsamaktadır. İlgili tarihler arasında hesaplarında tweet olmayan hesaplarda 
bu şekilde elenmiştir. Bu doğrultuda “girişim”, “girişimci” ve “girişimcilik” anahtar kelimeleri ile ilişkili, 
bireysel veya takma isimlerle açılmamış, takipçi sayısı ise 5.000 ve üzerinde olan 11 Twitter hesabı 
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  
 
 
 

-Sağlanan yeni bilginin sıklığıTWEET 
VE RETWEET SAYISI 
-Sosyal ağ partnerlerinden gelen 
desteğin genişliği 
TWEET VE RETWEET SAYISI 

-Ağ içinde harcanan zaman 
-Fiili ve potansiyel ağ partnerleri 
ile iletişimin sıklığı 

-Sosyal ağ partnerlerinin sayısı (girişimci ile iş fikirleri hakkında 
konuşan insanlar)TAKİPÇİ SAYISI 
-Sosyal ağların çeşitliliği (aile, arkadaşlar, 
diğerleri)GİRİŞİMCİLİK İÇERİKLİ HESAP SAYISI 
-Sosyal ağın yoğunluğu (ağ partnerleri arasındaki 
temaslar)TWEET VE RETWEET SAYISI 

Sosyal ağ temaslarını 
kurmak ve 

sürdürmek için 
faaliyetler 

Mevcut sosyal 
ağın yapısı 

Sosyal ağ partnerleri 
tarafından sağlanan 

bilgi ve hizmetler 
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Tablo 2: Örneklemi OluşturanTwitter Hesapları 
 

Twitter Kullanıcı 
Hesabı  

Kullanıcı Hesabı İsmi Hesapla İlişkili  
Web Sitesi 

Takipçi 
Sayısı 

Tweet 
Sayısı 

@girisimdunyasi Girişim Dünyası girisimdunyasi.com 5.257 4.474 
@eGirisim eGirişimBlog eGirisim.com   6.359 769 
@girisimcilik GGH --- 6.516 986 
@GirisimHaber Girişim Haber  girisimhaber.com 6.554 8.740 
@endeavor_turkey Endeavor Türkiye endeavor.org.tr 9.215 1.848 
@evenmagcom Evenmag evenmag.com 11.704 2.736 
@girisimfabrika Girişim Fabrikası about.me/startupfactory 14.022 1.757 
@GirsmciGencler Girişimci Gençler giged.org.tr 16.354 2.404 
@semiyuncom Sosyal Medya Semiyun semiyun.com 28.353 2.534 
@sosyalsosyal Sosyal Sosyal sosyalsosyal.com 31.511 2.126 
@aristolog SM | Ansiklopedisi aristolog.com 46.744 3.595 

 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizini 
gerçekleştirmek amacıyla “girişim”, “girişimci” ve “girişimcilik” anahtar kelimeleri ile ilgili olduğu 
düşünülen kavramlar belirlenmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda 4 kategoride yer alan 25 
kavram içerik analiziyle incelenmiştir. 

 
Tablo 3: İçerik Analizindeki Kategori ve Kavramlar 

Kategori Kavram 
Girişimcilik Eğitimi Eğitim, Seminer, Kurs, Program, Konferans, Çalıştay, Workshop, 

Program, Kamp 
GirişimcilikFikirleri ve İş Fırsatları Fırsat, İş Fikri, Taktik, Tavsiye, Bayilik, Franchise, Yarışma 

Girişimciler İçin Teşvikler ve 
Destekler 

Teşvik, Destek, Hibe, Kredi, Vergi İndirimi 

Girişimci Rol Modelleri Başarı Öyküsü, Başarı Kuralları, Girişimci Özellikleri, Başarılı 
Girişimci 

 
Araştırmada bu varsayıma dayanarak yenilik fikirleri ve fırsatların yayılmasında paylaşılan bilgi türlerine 
yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.“Girişim”, “girişimci” ve “girişimcilik” anahtar kelimeleri ile ilişkili 
tarih kısıtı olmaksızın tüm hesapların incelenmemiş olması araştırmanın kısıtlarındandır.  
 

Tablo 4: Girişim Dünyası Hesabına İlişkin Analiz 
Girişim Dünyası 
@girisimdunyasi T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi 1 1 1 1 3 - 3 2 1 3 2 3 1 2 - 3 3 5 4 6 2 1 3 1 2 6 3 2 2 1 5 8 6 5 3 1 31 41 24
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 2 3 3 7 10 2 10 8 5 6 8 5 7 6 4 10 5 7 8 14 12 4 9 7 6 11 6 29 26 16 29 19 7 11 14 9 129 133 83
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler - - - 2 6 4 3 2 1 3 2 3 1 2 - 3 3 5 4 6 2 - - - 1 2 4 2 5 2 9 17 10 1 6 3 29 51 34
Girişimci Rol 
M odelleri 2 6 1 1 2 - 3 3 1 3 - 2 4 3 - 7 7 2 7 9 11 4 6 5 1 3 2 12 21 11 3 4 4 15 21 10 62 85 49
Toplam 5 10 5 11 21 6 19 15 8 15 12 13 13 13 4 23 18 19 23 35 27 9 18 13 10 22 15 45 54 30 46 48 27 32 44 23 251 310 190

Temmuz AğustosOcak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ToplamEylül Ekim Kasım Aralık

 
 
Girişim Dünyası (@girisimdunyasi); incelendiği tarihte 5.257 takipçi sayısına ve 4.474 adet tweete sahip bir 
hesaptır. Hesapta; iş fikirleri, bayilik, franchise, franchising, iş fırsatları, satış, pazarlama, girişim ve 
girişimcilik konularında paylaşımlar yapılmaktadır. Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında 129 adet tweet sayısı 
ile en sık “Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları” hakkında paylaşım yapıldığı görülmektedir. Tweetlerin 
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retweetlenmesi açısından hesap orta yoğunluktadır ve sayısal olarak “Girişimciler İçin Teşvikler ve 
Destekler” ile “Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları”nın daha sık retweetlendiği görülmektedir. 
 

Tablo 5: eGirişimBlog Hesabına İlişkin Analiz 
eGirişim Blog

@eGirisim T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi 3 2  - 9 9  -  -  -  - 1  -  - 6 2 1 1  -  - 2 2 1 2 1 7 10 1 4 1  - 9 5 4 6 3 2 50 35 9
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları  -  -  - 3 3 4  -  -  -  -  -  - 1 2 3  -  -  - 1 2 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 7 9
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler 1  -  - 6 5  -  -  -  - 4 11  - 1  -  - 2 6 4 1  -  -  -  -  - 3 5 2 5 9 1 4 3 2 8 13 18 35 52 27
Girişimci Rol 
M odelleri 4 5 2 3 3 3 3  - 2 2  -  - 3 2 2 1  -  - 4 13 16  -  -  - 4 4 5 5 9 6 10 9 6 5 5 1 44 50 43
Toplam 8 7 2 21 20 7 3 0 2 7 11 0 11 6 6 4 6 4 8 17 19 2 1 0 14 19 8 14 19 7 23 17 12 19 21 21 134 144 88

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

 
 
eGirişimBlog (@eGirisim); incelendiği tarihte 6.359 takipçi sayısına ve 769 adet tweete sahip bir hesaptır. 
İncelenen diğer hesaplar ile karşılaştırıldığında en az tweet bu hesaba aittir. eGirişimBlog hesabı daha çok 
dijital pazarlama ve yatırım konularında paylaşımlar yapmaktadır. Girişimcilik ile ilgili tweet sayısı az 
olmakla birlikte, en sık “Girişimcilik Eğitimi” ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Tweetlerin retweetlenmesi 
açısından hesap yoğun değildir, oran olarak “Girişimciler İçin Teşvikler ve Destekler” hakkındaki tweetlerin 
daha sık retweetlendiği görülmektedir.    
 

Tablo 6: GGH (Global Girişimcilik Haftası)Hesabına İlişkin Analiz 
GGH

 @girisimcilik T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi 1 2  - 6 4 2 7 70  - 14 23  - 7 21 5  -  -  - 6 10 6 5 6 3 21 49 19 10 22 8 31 108 26 6 8 5 114 323 74
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 5 9 1 2 3 1 2 3  -  -  -  - 2 6 2  -  -  - 5 7 4 5 9 7 1  -  - 1  -  - 13 36 13 3 10 3 39 83 31
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler 9 23 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1  - 1 1  - 5 5 2 1 6 2  -  -  - 2 5 2 19 41 10
Girişimci Rol 
M odelleri  -  -  - 2  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 10 4  -  -  - 1 7 1 1 2 1  -  -  - 23 64 14 2 2  - 34 85 21
Toplam 15 34 5 10 7 4 9 73 0 14 23 0 9 27 7 5 10 4 12 18 10 12 23 11 28 56 22 12 28 10 67 208 53 13 25 10 206 532 136

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

 
 
GGH (Global Girişimcilik Haftası) (@girisimcilik); incelendiği tarihte 6.526 takipçi sayısına ve 986 adet 
tweete sahip bir hesaptır. GGH (Global Girişimcilik Haftası), Türkiye ve Dünya’daki girişimcilik haftası 
etkinlikleri hakkında bilgi paylaşımlarında bulunmaktadır.eGirişimBlog hesabından sonra tweet sayısı az olan 
ikinci hesaptır. “Girişimcilik Eğitimi” ile ilgili paylaşımlar daha sıktır. Yine sıklık olarak “Girişimcilik 
Eğitimi” ile ilgili paylaşımların retweetlendiği görülse de, oransal olarak değerlendirildiğinde tüm 
kategorilerdeki tweetlerin birbirine yakın oranlarda retweetlendiği söylenebilir. 
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Tablo 7: Girişim Haber (@GirisimHaber)Hesabına İlişkin Analiz 
 

Girişim Haber 
 @GirisimHaber T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 85 102 65 69 89 64 64 98 58 218 289 187
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 191 278 176 258 369 246 357 398 321 806 1045 743
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 26 37 46 34 99 54 123 386 139 183 522 239
Girişimci Rol 
M odelleri  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 97 151 98 76 188 83 148 297 89 321 636 270
Toplam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 568 385 437 745 447 692 1179 607 1528 2492 1439

Nisan Mayıs Kasım Aralık ToplamHaziran Temmuz Ağustos Eylül EkimOcak Şubat Mart

 
 
Girişim Haber (@GirisimHaber) incelendiği tarihte 6.554 takipçi sayısına ve 8.740 adet tweete sahip bir 
hesaptır. Girişim Haber, tamamen girişim odaklı haberlere odaklanarak, girişimcilik ile ilgili fırsatlar, 
teşvikler, eğitim etkinlikleri gibi bilgileri paylaşmaktadır.İncelenen diğer hesaplardan farklı olarak hesap 
Eylül ayında açılmıştır. Tweet sayısı olarak değerlendirildiğinde incelenen diğer hesaplar arasında en sık 
paylaşımda bulunan hesap olarak değerlendirilmektedir. Bu sayının bir yıla değil sadece üç aya ait olması 
sayfanın yoğun olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tweetler dışında, hesaptaki tweetleri 
retweetleyenlerin, hesapta tekrar retweetlenmesi de sayfadaki yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. 
Hesapta “Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları”nın daha sık paylaşıldığı görülmektedir. Yine oransal olarak 
birbirine çok yakın olmakla birlikte sayısal olarak en sık retweetlenen kategori “Girişimcilik Fikirleri ve İş 
Fırsatları” olsa da, tweet/retweet oranına bakıldığında “Girişimciler İçin Teşvikler ve Destekler” ile ilgili 
paylaşımların daha sık retweetlendiği dikkati çekmektedir. 
 

Tablo 8: Endeavor Türkiye (@endeavor_turkey)Hesabına İlişkin Analiz 
 

Endeavor Türkiye
 @endeavor_turkey T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi 6 21 4  -  -  - 1 1  - 3 6 1 6 16  - 3 2 1 5 9 3 3 6 4 8 1 4 3 7 2 3 20 10  -  -  - 41 89 29
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 1 7 5 3 6 5 7 14 11 1 2  - 2 7 13  -  -  - 4 7 9 1 13 3 1  - 2  -  -  - 1 2  - 5 29 20 26 87 68
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 3  -  -  -  - 1 8 3  -  -  -  -  -  - 1 4 2 4 15 5
Girişimci Rol 
M odelleri 28 80 7 28 65 19 23 83 46 26 35 16 34 102 42 20 83 28 6 39 13 10 16 9 10 21 5 4 16 6 44 148 52 27 68 27 260 756 270
Toplam 36 108 16 31 71 24 31 98 57 30 43 17 42 125 55 23 85 29 16 58 25 14 35 16 20 30 14 7 23 8 48 170 62 33 101 49 331 947 372

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

 
 
Endeavor Türkiye (@endeavor_turkey), Etkin Girişimci Destekleme Derneği’nin hesabıdır.İncelendiği tarihte 
9.215 takipçi sayısına ve 1.848 adet tweete sahip bir hesaptır. Orta yoğunluktaki hesapta dernek faaliyetleri ve 
girişimcilik hakkında paylaşımlarda bulunulmaktadır. En sık “Girişimci Rol Modelleri” hakkında paylaşımlar 
yapılmıştır. Retweet sıklığı açısından birinci kategori “Girişimci Rol Modelleri” olsa da, tweet/retweet 
oranına bakıldığında “Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları” ile ilgili paylaşımların daha sık retweetlendiği 
dikkati çekmektedir. 
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Tablo 9: Evenmag (@evenmagcom)Hesabına İlişkin Analiz 
 

Evenmag
 @evenmagcom T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 2  - 7 2  -
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Girişimci Rol 
M odelleri  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Toplam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7 2 0

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

 
 
Evenmag (@evenmagcom), incelendiği tarihte 11.704 takipçi sayısına ve 2.736 adet tweete sahip bir hesaptır. 
Hesapta daha çok sosyal medya, dijital pazarlama ve teknoloji başlıklarında bilgi paylaşımı yapılmakta, daha 
az sıklıkta girişimcilik ile ilgili paylaşımlarda bulunulmaktadır. Hesapta inceleme yapılan bir yıllık zaman 
dilimi içinde sadece “Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları” ile ilgili 7 adet tweet paylaşımı yapılmıştır. Bu 
bağlamda hesabın sosyal medya, dijital pazarlama ve teknoloji başlıklarına odaklandığı ve bu açıdan 
değerlendirildiğinde yoğun olduğu belirtilebilir. Ancak girişimcilik açısından değerlendirildiğinde hesabın, 
ağdan yararlanmak açısından uygun olmadığı söylenebilir. 
 

Tablo 10: Girişim Fabrikası (@girisimfabrika)Hesabına İlişkin Analiz 
 

Girişim Fabrikası
 @girisimfabrika T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi 9 26 4 29 83 34 29 94 16 38 126 50 16 51 10 1 2 1 10 33 14 11 49 19 21 53 17 15 67 12 38 104 41 14 59 19 231 747 237
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 11 22 23 1 5 4 4 20 65 13 36 10 3 9 14 1 28 14  -  -  -  -  -  - 2 13 10 3 24 8 1 9 4 2 6  - 41 172 152
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler 1  - 2  -  -  -  -  -  - 3 23 8  -  -  -  -  -  - 1 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 27 10
Girişimci Rol 
M odelleri 5 20 3 5 8 12 22 55 5 40 90 44 27 63 20 19 71 45 25 45 24 16 42 14 36 62 26 4 13 2 81 191 92 81 20 93 361 680 380
Toplam 26 68 32 35 96 50 55 169 86 94 275 112 46 123 44 21 101 60 36 82 38 27 91 33 59 128 53 22 104 22 120 304 137 97 85 112 638 1626 779

Şubat Mart Nisan Mayıs Kasım Aralık ToplamHaziran Temmuz Ağustos Eylül EkimOcak

 
 
Girişim Fabrikası(@girisimfabrika), Özyeğin Üniversitesi’nin girişimciliğin desteklenmesi, fikir ve 
teknolojilerin ticarileşmesi amacıyla kullandığı bir hesaptır. Hesap incelendiği tarihte 14.022 takipçi ve 1.757 
adet tweet sayısına sahiptir. Orta yoğunluktaki hesapta “Girişimci Rol Modelleri” ile ilgili paylaşımlar daha 
sıktır. “Girişimcilik Eğitimi” daha sık retweetlenmiştir. Tweet/retweet oranına bakıldığında ise “Girişimcilik 
Fikirleri ve İş Fırsatları” ve “Girişimciler İçin Teşvikler ve Destekler” ile ilgili tweetlerin de sıkça 
retweetlendiği  dikkati çekmektedir. 
 
Girişimci Gençler (@girsmciGencler), Girişimci Gençler Derneği (GİGED)’nin genç girişimciler ve genç 
girişimci adaylarına yönelik Twitter hesabıdır. Hesapincelendiği tarihte 16.354 takipçi ve 2.404 adet tweet 
sayısına sahiptir. Yoğun olmayan hesapta, ilgili tweetler ve retweetlerin sayısı değerlendirildiğinde, 
“Girişimcilik Eğitimi”nin her iki açıdan da en sık paylaşımın yapıldığı kategori olduğu görülmektedir. 
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Tablo 11: Girişimci Gençler (@GirsmciGencler)Hesabına İlişkin Analiz 
 

Girişimci Gençler
 @GirsmciGencler T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi 41 45 24 40 56 20 29 37 10 26 58 19 7 12 1  -  -  - 15 16 11 7  -  - 3  -  - 15  -  - 7  -  - 31  -  - 221 225 85
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 25 38 3 5 10 3 1 3 2 3 2 3 12 23 12 1  - 3 4 4  - 71  -  - 20  -  - 15  -  - 6  -  - 18  -  - 181 80 26
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4  -  -  -  -  - 5  -  -  -  -  - 6  -  - 17  -  -
Girişimci Rol 
M odelleri  -  -  - 9  - 5  -  -  -  -  -  - 3 4 1  -  -  -  -  -  - 21  -  - 15  -  - 12  -  - 1  -  - 7  -  - 68 4 6
Toplam 68 83 27 54 66 28 30 40 12 29 60 22 22 39 14 1 0 3 19 20 11 103 0 0 38 0 0 47 0 0 14 0 0 62 0 0 487 308 117

Kasım Aralık ToplamOcak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

 
 
Sosyal Medya Semiyun (@semiyuncom) hesabı ise, adından da anlaşılacağı gibi daha çok sosyal medya, 
teknoloji olmakla birlikte girişim haberlerini de paylaşan bir hesaptır. İncelenen tarihte 28.353 takipçi ve 
2.534 adet tweet sayısına sahiptir. Girişimcilik açısından yapılan paylaşımların sıklığının çok az olduğu 
hesapta bir yıl içinde sadece “Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları” ile ilgili olarak 10 adet tweet 
paylaşılmıştır. Bu hesabında ağdan yararlanmak açısından uygun olmadığı söylenebilir 
 

Tablo 12: Sosyal Medya Semiyun (@semiyuncom)Hesabına İlişkin Analiz 
 

Sosyal Medya 
Semiyun

 @semiyuncom T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 1  - 3  -  - 3  -  - 3 2 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10 2 1
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Girişimci Rol 
Modelleri 1  - 1 1  -  -  -  - 2 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 3 1
Toplam 2 0 0 4 1 0 3 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 1

Ağustos Eylül EkimO cak Şubat Mart Nisan Mayıs Kasım Aralık ToplamHaziran Temmuz

 
 
Sosyal Sosyal (@sosyalsosyal) hesabı daha çok sosyal medya, web dünyası ve teknoloji ile girişimcilik 
hakkında bilgi paylaşan bir hesaptır. Hesap incelendiği tarihte 31.511 takipçi ve 2.126 adet tweet sayısına 
sahiptir. Bu hesapta da girişimcilik açısından yapılan paylaşımların sıklığı çok azdır. Bir yıl içinde 
“Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları” ile ilgili olarak 5 adet, “Girişimci Rol Modelleri” ile ilgili olarak ise 
sadece 2 tweet paylaşılmıştır. 
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Tablo 13: Sosyal Sosyal (@sosyalsosyal) Hesabına İlişkin Analiz 
Sosyal Sosyal
 @sosyalsosyal T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 3 4  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 3  -
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Girişimci Rol 
M odelleri 1 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 4 1
Toplam 4 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

 
 
SM | Ansiklopedisi (@aristolog), bir sosyal medya ansiklopedisi olarak sıklıkla; dijital pazarlama, mobil 
sistemler, medya, reklam ve sonrasında girişimcilik hakkında paylaşımlarda bulunmaktadır. İncelenen tarihte 
46.744 takipçi ve 3.595 adet tweet sayısına sahiptir. Girişimcilik paylaşımları açısından yoğunluğu az olan 
hesapta bir yıl içinde en sık “Girişimcilik Fikirleri ve İş Fırsatları” ile ilgili paylaşım yapılmıştır. 
Paylaşımların retweet oranları ise çok düşüktür. 
 

Tablo 14: SM | Ansiklopedisi (@aristolog)Hesabına İlişkin Analiz 
 

SM | Ansiklopedisi
 @aristolog T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F T RT F

Girişimcilik Eğitimi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4  - 3 2  - 2 7  - 5
Girişimcilik Fikirleri ve 
İş Fırsatları 1  -  - 13 2 8 4  -  - 1  -  -  -  -  - 1  -  - 2  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  - 2 26 2 10
Girişimciler İçin 
Teşvikler ve Destekler  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8  - 2  -  -  - 10  - 2
Girişimci Rol 
M odelleri  -  -  - 5  - 2 2  -  - 2  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  - 1 13  - 3
Toplam 1 0 0 19 2 10 6 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 8 0 5 56 2 20

EkimOcak Şubat Mart Nisan Mayıs Kasım Aralık ToplamHaziran Temmuz Ağustos Eylül

 
 
4. SONUÇ 
 
Sosyal ağların kullanımının artması ile sosyal ağlardaki paylaşımlar, kişiselden mesleki paylaşımlara doğru 
geçiş göstermeye başlamıştır. Mesleki paylaşımlara ait ağların oluşması, hem ulusal hem de uluslararası alana 
ulaşma şansı sağlamaktadır. Girişimcilik ile ilgili eğitimler, iş fikirleri, iş fırsatları, teşvikler, destekler ve 
örnek alınacak rol modeller hakkında bilgi sahibi olmak giderek kolaylaşmaktadır. 
 
Bu araştırmada belirlenen dört farklı kategoride, paylaşılan binlerce tweet incelenmiştir. Örneklemde yer alan 
hesapların takipçi sayısının ve tweet sayısının fazla olmasının girişimcilik ile ilgili daha fazla bilginin 
paylaşılmasına neden olduğu varsayımı ile, tweet ve retweetler yoluyla daha fazla kişiye ulaşıldığı 
düşünülmektedir. Örneklemdeki hesaplar incelendiğinde girişimcilik ile ilgili olarak ağda en sık “Girişimcilik 
Fikirleri ve İş Fırsatları”, sonrasında ise “Girişimcilik Eğitimi” ve “Girişimci Rol Modelleri” hakkında 
paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. 
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ÖZET 

 
Rekabetçi ekonomik sistemin egemen olduğu günümüzde eskiden olduğu gibicesaretedayalı risk üstlenerek 
kar elde etmek isteyen girişimci anlayışı yerini bilgiye dayalı fikir üreten yenilikçi bir anlayışa bırakmıştır. 
Zamana ve şartlara bağlı olarak sürekli değişim içinde olan girişimcilik kavramı, günümüzde sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçiş ilebir mal olarak değerlendirilen bilginin rekabette önem kazanması 
sonucu yenilikçiliğe dayalı girişimcilik anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır.Artık birey ve bireyin bilgisi ile 
katma değer üreten yetenekleri,toplumların kalkınma sürecinde beşeri sermayenin nitelikleri, toplumsal 
amaçları gerçekleştirmede önemli bir yer tutmaktadır. Rekabetçi pazarlarda var olabilmek için bireyin 
üretimde etkin bilgi donanımına kavuşmasında engin bir bilgi ufku içinde zihnini, bilgisini geliştirirken 
ülkenin kalkınmasına, toplumun refahının artmasına katkı sağlamak gibi iktisadi amaçları da olan iyi inşa 
edilmiş bir eğitim sistemi gerekmektedir. İnsanın iktisadi davranışlarının toplumun iktisadi değerlerini azaltan 
veya artıran nitelikte olduğu bilinmektedir. Bilgi ve teknolojiye uyum sağlayabilen yenilikçi dinamik bir 
toplumun iktisadi davranışları analiz edildiğinde uygun eğitim süreçlerini tamamlamış bilgili bireylerin 
toplumsal katma değerin artırılmasından, kaynakların etkin kullanılmasına, tüketimde fayda artırmaktan 
tasarrufta fazilete kadar iyileştirici yönlerinin güçlü olduğu görülmektedir.  
 
Bireye özgüven ve yeterli donanım sağlayan bir eğitim ve öğretim sistemi ile yetiştirilecekbilgili, yetenekli, 
özgüven sahibi ve faziletli girişimci ruha sahip bireyler: fırsatları değerlendirebilen, piyasada henüz 
belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alarak ve üreterek risk 
üstlenen ve topluma fayda üreten bireyler olmaktadır.  Aynı zamanda girişimci bireyler, üretim girdilerini 
örgütleme ve yönetme niteliği ve yenilikçi ve dinamik yapılarıyla ekonomik büyüme ve kalkınmada itici bir 
güç olmaktadırlar.Bu nedenle günümüzde girişimciler, toplumda değişimi yaratacak yenilenmeye açık olan 
kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimci bireyler bu yönüyle, ülkede yenilik yaratma ve teknolojik buluşlar ile 
yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni arz kaynakları ve yeni pazarlar oluşturulmasında aktif rol 
üstlenmektedirler. 
 
Çağımızda, uluslararası rekabetçi piyasa şartlarında sürdürülebilir ekonomik büyüme ve üretken bir toplumun 
oluşturulması için çağa uygun bilgili, teknoloji üretebilen ve kullanabilen yetenekli ve esnek düşünebilen 
hoşgörülü nesillerle ihtiyaç vardır. Bu nesillerin yetiştirilmesinde o ülkenin eğitim sisteminin sorumluluğu 
bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmamızda beşeri sermayeyi güçlendirmede eğitim stratejisinin önemi bilgili 
özgüveni tam olan girişimci bireylerin topluma kazandırılması ve ülkenin kalkınma süreçlerindeki etkileri 
üzerinde durulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler–Beşeri Sermaye, Girişimci Nesil’in Eğitim Stratejisi,Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 
Süreci. 
 
CREATING AN ENTREPRENEURIAL GENERATION, THE TRAINING OF HUMAN CAPITAL 
THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT 
 
Nowadays when the competitive economic system rules,the entrepreneurship perception that wants to make 
profit, as before, by taking risk based on courage has given its place to an innovative perception that produce 
ideas based on knowledge. As a result that knowledge, evaluated as goods with the transition from industrial 
society to knowledge society, has gained importance, the entrepreneurship concept which is in a constant 
change depending upon time and conditions confronts as an entrepreneurship concept based oninnovation. 
From now on, individuals, their knowledge, their abilities generating added value and the qualifications of 
human capital in the process of developing of societies take an important place in realizing the social 
purposes. To be able to exist in competitive markets, a well-built education system that has economic 
purposes like contributing to the development of the country and increasing the welfare of the society is 
required while the individual enhances his intellect and his knowledge in a vast horizon of knowledge in 
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order to reach to active information equipment in production.It is known that the economic behaviors of 
human have the ability to decrease or to increase the economic value of the society. When the economic 
behaviors of an innovative and dynamic society that can adapt itself  to knowledge and technology are 
analyzed, it is seen that the knowledgeable individuals who completed their proper education process 
havestrong curative aspects that are from increasing the social added value to effective use of resources and 
from increasing benefit in consumption to virtue in savings.  
 
The individuals who are knowledgeable, talented, self-confident and have virtuous entrepreneurial spirit, and 
who will be schooled in an education system that provides self-confidence and enough equipment for 
individuals are becoming individuals who can make use of an opportunity, take risks by producing and 
buying the production inputs and services to sell at an unclear price in the market, and produce benefits for 
society.At the same time, entrepreneurial individuals are impetus in economic growth and development with 
their innovative and dynamic structures and their abilities to organize and manage the production 
inputs.Therefore, entrepreneurs are defined as people who are open to renewal that will create change in the 
society. In this aspect, the entrepreneurial individuals take an active role in creating new products, new 
services, new processes, new supply sources and new markets by technological inventions and creating 
innovation in the country. 
 
In our age, in order to create a sustainable economic growth in international competitive market and a 
productive society, the tolerant generations who are avant-garde, knowledgeable, talented, of flexible 
thoughts and of ability to produce and use technology are needed.  The education system of the country is 
responsible for the training of these generations. In our study, it is emphasized on the importance of the 
training strategy in strengthening human capital, the reintroducing of the knowledgeable and self-confident 
entrepreneurial individuals to society, and their impacts on the development process of the country. 
 
Keywords :  Human Capital, Training Strategy of Entrepreneurial Generation, Economic Growth and 
Development Process 
 
GİRİŞ 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda özel girişime dayanan liberal ekonomi politikası tercih edilmiş. 1923 
Şubat ayında İzmir'de toplanan iktisat kongresinde alınan ilke kararlarına göre ivedilikle Türk ve Müslüman 
ahaliden tüccar ve iş adamı bireyler oluşturma politikası 1930 'lu yıllara kadar sürdürülmüştür.  Özel 
girişimcilik teşvik edilmiş ve sanayileşmede özel girişimciliğe öncelik verilmiştir. Devlet, piyasa 
ekonomisinin çalışması için gerekli olan kurumsal ve yasal düzenlemeleri yapmıştır. Ancak1929 Dünya 
Ekonomik Krizi ile birlikte klasik liberal paradigmanın uluslararası sistemi çökertmesi ve o yıllara kadar 
süren bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı ile ifade edilen klasik serbest piyasa ekonomisine 
güvenin son bulması ve devletçi paradigmaKeynes’in politika önerilerinin ağırlık kazanmaya başlamasıyla 
Türkiye'nin de devletçi politikalara ağırlık verdiğini görüyoruz. Bu yıllarda birçok sektörde iktisadi devlet 
teşekkülleri kurulmaya başlamıştır.  
 
1930 sonrası Türkiye’de hem ülkedeki sermaye yetersizliği, nitelikli işgücü eksikliği, dış rekabet hem 
degirişimci azlığı, gibi ekonomik şartların uygun olmayışı özel sektör girişim yeteneğinin gelişmesini 
engellenmiştir.  Bu dönemde ülkede gerekli sermaye, girişimci ve alt yapı yokluğu nedeniyle devlet, özel 
girişimin yetersiz kaldığı ve girişimi karlı bulmadığı alanlarda mal ve hizmet üreterek toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak zorunda kalmıştır. 1950’li yıllara kadaruluslararası rekabete açık olmayan ithal ikamesi politikası 
-1950 ile 1960 arasındaki kısmi liberalleşme uygulamaları kısmen varlığını sürdürmüş ve 1961 yılından 
itibaren Planlı kalkınma politikası 24 Ocak 1980 kararlarına kadar rekabetçi politikaları ve özel girişimciliği 
ikinci plana atmıştır.Dışa kapalı ve rekabetçi olmayan ithal ikamesi politikasının çok uzun sürmesi Türkiye'de 
ekonomik değerlerin yaratılmasında büyük katkı sağlayan gerçek girişimciliğin uluslararası seviyede 
gelişmesini engellemiştir. 
 
24 Ocak 1980 dışa açık rekabete dayalı ekonomik yapının rekabetçi özel girişimciliğin gelişmesi sürecine 
geçilerek girişimcilikte de uluslararası ölçekte değişimler gözlenmektedir. Günümüzde teknolojideki hızlı 
gelişme nedeniyle ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta, hızla değişmekte bilgiye duyulan gereksinim 
giderek büyümekte ve bütün bu gelişmeler küçük girişimciler için faaliyetlerine uluslararası bir boyut 
kazandırma yönünde itici bir güç olmaktadır. Artan uluslararası rekabet ve gelişen pazarlama yöntemleri ile 
günümüz tüketicileri mal ve hizmetleri artık birçok ülke ve kültürden seçebilme imkânına sahiptirler.  
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Tüketici tercihlerindeki farklılıklar, tüketici kalıplarının hızla değişmesi gibi farklılıklar girişimcileri yabancı 
piyasalara yönelmeye teşvik etmiştir. Yabancı piyasalara yapılan yeni girişimlerle Türk girişimciler de 
uluslararası girişimcilikte etkin olmaya başlamıştır. Türk girişimcilerin sürdürülebilir rekabet ve gelişme için 
uluslararası alanda fırsatlar taşıyan yeni pazarları değerlendirerek yeni iş fırsatları yaratmaları gerekir. Artık 
girişimciler farklı ülkelerin politik ve çevresel farklılıklarını ekonomik anlamda çıkar sağlayacak hangi 
tüketici grubuna hizmet verileceği ve küresel çerçevede bu grubun özellikleri dikkate alınacağı konularında 
rekabetçi yapılarını geliştirmek zorundadırlar. 
 
Tüm ülkeler açısından gelecekte bilgi seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak stratejik amaç olmalıdır. 
Küresel ölçekte ülkelerin gelişmişlik düzeyleri insanlarının bilgiyi üretme ve teknolojiye dönüştürebilme 
hizmet ve sanayi sektörlerinde üretim kabiliyetleri ve bunların iç ve dış pazarlardaki rekabet üstünlüğünü 
sağlayabilme derecesine bağlı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada uluslararası rekabette özgüveni tam 
geleceği şekillendirebilecek fırsatları öngörebilen ve risk üstlenen yenilikçi insan kaynağına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak bireylerin eğitim, bilgi, teknoloji ve yenilenme kavramlarına yönelik 
bakış açılarını girişimci birey ekseninde analiz etmek istedik. 
 
Gelişmişlik ve refah toplumu derecelendirilmelerinde birçok farklı endeks ölçüt olarak kullanılmakla birlikte 
ekonomik başarının temelinde rekabete açık girişimci nesillerin katma değer üretme yeteneği öne 
çıkmaktadır. Bu yetenek ülkede sanayi toplumu sürecinin ardından bilgi toplumu aşamasının yaşanabilmesi 
için insanlarının rekabet koşullarında üretim yapabilme üstünlüğünün eğitim ile sağlanabilmesinden 
geçmektedir. Modern toplumun tüketim düzeyine endeksli refah artışı; bilginin üretim, paylaşım ve 
kullanımının etkinliği ile hız kazanmaktadır. Çağımızda bilginin çok hızlı üretilmesi, yayılması ve 
kullanılması nedeniyle üretim faktörlerinin dolaşımı kullanımı ve istihdam edilme süreçleri de hızla 
değişebilmektedir. Faktör dolaşımındaki serbestliği zorlayan bu dolaşım hızı üretim faktörlerini üretime 
koşan girişimcilerin de niteliklerini ve aynı zamanda girişim kararlarını da etkileyebilmektedir. 
 
Çalışmamızı:ülkede verimliliği yüksek emek faktörü ve yeniliğe ve bilgiye açık, esnek, dinamik, disiplinli, 
dürüst ve geleceğe güvenle bakan gelecek nesillerin yetiştirilmesi eğitim stratejisinin amacı üzerine 
yapılandırdık. Ülkede beşeri ve sosyal sermayeyi geliştirecek eğitim stratejisinin “kalkınma carisi” olarak 
değerlendirilmesi ve sürdürülebilir refah toplumunun ekonomik hedefleri ile ilişkisini açıklamak istedik.  
Beşeri ve sosyal sermayeyi geliştirecek eğitim stratejisinin yatırım hedefleri ve eğitime ayrılan kaynaklar 
arasındaki ilişki diğer sektörlerdeki yatırımlardan farkını açıklamaya çalıştık. Bilgi yeni ürün ve girişimci 
buluşçu bireyin yeni fikir, teknolojik gelişme ve bireylerin eğitimi ve bilgileri kullanabilme çabalarının 
iktisadi süreçler ile ilişkisini değerlendirdik. 
 
1.BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM STRATEJİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME 
 
Ülkelerin gelişmesinde teknolojik gelişmenin ve ekonomik büyümenin arttırılması ve dolayısıyla verimliliğin 
yükseltilmesinde en önemli faktör insan sermayesidir. Ülkede kalkınma ve eğitim yatırımları ve kalkınmada 
eğitim ve eğitim politikası büyük ölçüde düzenli bir toplumsal değişimin stratejik amacını 
gerçekleştirmektedir. Beşeri sermaye olarak tanımlanan İnsan sermayesi; iyi eğitilmiş ve beceri kazandırılmış 
insan kaynağını ifade etmektedir. Yeterince eğitilmiş insan gücüve yeterli nesnel sermaye birikimi ekonomik 
kalkınmanın birbirini tamamlayan üretim gücüdür. Beşeri sermayenin daha iyi eğitilmiş ve beceri 
kazandırılmış, dengeli ve sağlıklı beslenebilen kültürlü insan kaynağı insan sermayesi verimliliğini artıran bir 
değer olarak bilinmektedir.  
 
Adam Smith’e göre; ekonomik büyümenin temel kaynağı işbölümü ve uzmanlaşmadır. İşgücü daha spesifik 
bir alanda uzmanlaştıkça, o iş hakkında herkesten daha fazla bilgiye sahip olacak ve o işi daha iyi yaparak 
verimliliği artacaktır. Bu ise, toplumsal refahı arttırarak ekonomik büyümeyi olumlu etkileyecektir. 
(Karadeniz, 2007: 20–21). İş bölümü ve uzmanlaşmaya yönelik eğitim ile geliştirilebilecek girişimci 
karakterinin; fırsatları değerlendirebilen, risk üstlenen, üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliği ile 
yenilikçi ve teknolojiyi kullanabilen insan kaynağını oluşturacaktır. Bu nedenle Schultz, eğitim harcamalarını 
en önemli beşeri sermaye yatırımı olarak görmüş ve eğitimin tüketim ve üretim özelliği olduğunu belirtmiştir. 
Bireylerin eğitim için harcadıkları para eğitimin tüketim özelliğini; eğitim alan bireylerin verimliliğe sahip 
olmaları ve iktisadi büyümeyi arttırmaları ise eğitimin üretim özelliğini göstermektedir (Bozkurt ve Doğan, 
2003:195).e ve kalkınmanın temel amacı; sadece maddi anlamda zenginleşmek değil, esas amaç zenginliği 
kalıcı hale getirecek yüksek nitelikte kalifiye insan gücü yetiştirmek olmalıdır.  Birçok ülkede bu alanda 
yapılan yatırımlar aslında kalkınma carisi olarak yapılan; gelecek nesillere yönelik eğitim, sağlık, beslenme 
ve çevreye yapılan yatırımların önemini artırmaktadır. İktisat bilimi açısından beşeri sermaye ve ekonomik 
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üretkenliğe yönelik değerlendirmelerde Klasik İktisat yazınında; A.Smith, Denison, Schultz ve Becker gibi 
sosyal bilimciler de insana yönelik yatırımlar içerisinde en önemli yatırımın eğitim yatırımı olduğunu 
vurgulamışlardır. İşgücü, beşeri sermaye ve verimlilik ilişkisini açıklayan Prebish SİNGER’e göre ise beşeri 
sermayeyi güçlendirecek eğitim yatırımları; azalan verimler yasasına tabi değil tam aksine artan verimler 
yasasına tabidir. Wasilly Leontief emek faktörünün eğitilmiş zihinsel yetenekleri geliştirilerek verimliliği 
artırılmış vasıflı emek ve eğitilmemiş kas gücünden yararlanılabilecek göreceli olarak daha az verimli vasıfsız 
emek olarak tasnif ederken vasıflı emeği eğitim ile verimliliği yükseltilmiş emek olarak tanımlamaktadır.  
 
Ekonomik açıdan eğitim hem bir tüketim malıdır hem de üretim faktörüdür. Tüketim malıdır; çünkü eğitim 
temelde pratik olarak kullanılabilmenin dışında bağımsız bir biçimde istenen ve talep edilen bir değerdir.  
Emek faktörünün eğitim ile beşeri sermaye stokuna yapılan net ilavelerle sosyo – ekonomik kalkınma 
arasında önemli bağlar kurulabilmektedir. Eğitimin bu yönüyle üretim faktörü olarak değerlendirilmesi ise 
insanın yaratıcı beceri ve davranış biçimlerinin ortaya çıkmasında ki etkisine bağlıdır. Eğitimin amacı, 
doğrudan doğruya maddi kaynakları değil de insan davranışlarını olumlu yönde değiştirmek olduğu için bu 
yolla topluma dolaylı biçimde büyük yararlar sağlamış olur. Eğitim yatırımlarının fayda ve maliyeti, ülkenin 
ekonomik ve sosyal gelişme durumuyla ilişkilidir. 
 
Sermayenin azalan getirisi olduğu varsayımı terk eden içsel büyüme kuramı iktisatçıları bir kişi ya da firma 
bilgi sermayesi edindiğinde yalnız kendisi için değil toplum için de değer yaratır önermesi ile yenilik ve 
piyasa yapısı arasındaki ilişkiyi “Yeniliğin sağlandığı monopol karı firmaları daha fazla yenilik yapmaya 
yöneltir” görüşü ile ekonomik gelişmenin temel kaynaklarını teknolojik gelişme, bilgi ve insan sermayesi 
olarak tanımlamaktadırlar. Bu görüşe göre her yeni yatırım yenilik ve bilgi sağlar. İçsel büyüme kuramlarının 
ortak yanı teknoloji ve bilgi birikimini AR – GE ve insan sermayesi yoluyla içselleştiren özellikler üzerinde 
durmalarıdır. Ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinde insan sermayesini Romer, fiziki sermaye stoku 
biçiminde somutlaştırarak bilgiyi net ilave yatırım olarak düşünmektedir. Bu görüşe göre büyümeyi 
belirleyen önemli bir değişken etkin işgücüdür. Etkin işgücünü arttıran ise bilgidir. İnsan sermayesini 
içselleştiren modellerde, insan sermayesinin dışsallık yaratarak verimliliği arttıracağı ve uzun dönemde kişi 
başına gelir ile büyüme oranını etkileyeceği açıklanmıştır. İnsan sermayesi: Eğitilmiş ve beceri kazandırılmış 
işgücüdür. Analizler insan sermayesinin yoğun olduğu ülkelerin fiziksel sermayenin yoğun olduğu ülkelerden 
daha hızlı geliştiğini göstermiştir. Birçok ekonomik büyüme modeli insan sermayesinin artırılabilmesinin 
eğitim ile mümkün olabileceğini açıklamıştır. Eğitime ayrılan yatırım miktarı diğer kalkınma carisi yatırım 
unsurları olan sağlık, beslenme ile birlikte ekonomiye en fazla getirisi olan yatırım olarak 
değerlendirilmektedir. Soyo-ekonomik analizlerde eğitime yapılan yatırımın ölçülmesinde zorluklarla 
karşılaşılır. Bu konuda çalışmaları olan;Nelson ve Peleps’e göre; bir ülke çok fazla insan sermayesine 
sahipse, başkalarınca yapılan buluşlara, yeniliklere kolayca uyum sağlar. Bu ülke her ne kadar yeniliği taklit 
eden ülke ise de bu ülkedeki insan sermayesinin fazlalığı teknolojiyi bulan ülkelerin teknolojilerinin taklitçi 
ülkede daha kolay adapte edilmesine ve taklitçinin ülkesinin daha hızlı büyümesine neden olur. Lucas’ 
iseinsan sermayesi işgücünün eğitim düzeyiyle ilgilidir. Yani insan sermayesi yatırımı, formal eğitim ve 
işyerinde yetiştirme alanlarına yapılan yatırımlardır. İnsan sermayesi birikimi için harcanan zamandaki bir 
artış, insan sermayesi büyüme oranını arttırır. Ayrıca ülke yaparak öğrenmeyi doğuran bir üretime sahipse 
büyüme oranı bundan olumlu etkilenecektir. Barro ise; eğitim direkt büyümeyi dolayısıyla doğurganlık 
oranını ve fiziki yatırım miktarını belirler. Eğitim süresinin artması yatırımlardaki fiziki sermayeyi de etkiler 
görüşündedir. 
 
2. ULUSLARARASI REKABETTE ÜLKE NÜFUS YAPISININ İKTİSADİ BOYUTU 
 
Bir ülkenin kalkınması ile nüfusunun miktar ve niteliği arasında sıkı bir ilişki vardır. Kalkınmanın temel 
faktörü insan gücüdür ve ülkede insan gücünün özellikleri; kalkınmayı güdüleyen, hızlandıran veya 
yavaşlatan etki göstermesine neden olur. Ülkelerin kalkınmasında da en önemli faktör eğitilmiş insan gücü 
yani, beşeri sermayedir. Beşeri sermaye bilgi duygu ve beceriyi geliştirmekle, yani eğitimle oluşur. Başarıya 
endeksli kalkınma projelerinde hedef kitlede kapasite oluşturmak ve sürdürülebilirlik temel amaç olmalıdır. 
Bir ülkenin nüfusunun büyüklüğü, yapısı ve nüfus artışı ekonomik büyümeyi etkileyen önemli faktörlerdir. 
Ülke nüfusun yapısı ve miktarı işgücü arzını oluşturur. Nüfus büyüklüğü kişi başına gelir düzeyini etkiler. 
Üretimin temel faktörü olan emeğin niteliğindeki artış, Gayrı Safi Milli Hasılanın artışının önemli bir 
kaynağını teşkil eder. İş gücünün yapısını ve üretime etkisini açıklayan teorik çalışmaların geldiği aşamada 
temel amaç; işgücünün yetenek, tecrübe ve eğitim düzeyleri arasında farklılıkları azaltma ve toplumun beşeri 
ve sosyal sermaye gücünü verimli olmaya yönelik eğitim stratejileri geliştirilmektedir.  
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Klasik İktisat Okulunun istihdam teorisine göre işgücünün homojen olmayan ve nüfusun sabit bir yüzdesi 
olarak sabit bir hızda ve dışarıdan kaynaklanan bir etkiyle arttığı varsayılmaktadır. Klasik Okulun 
öncülerinden R. Malthus’un ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyindeki değişimin göstergesi olan gelir artışı 
ve nüfus artışı arasındaki ilişkiyi açıklayan Nüfus Tuzağı Teorisine göre dünya nüfusu 30-40 yılda iki kat 
artarken geometrik bir artış ile artmakta, gıda maddeleri artışı ise aritmetik dizi halinde artması önemli bir 
sorundur. Malthus sorunun çözümü için insanların “ahlakikısıtlamalar” da bulunmalarını, akıllı hareket 
etmelerini, bilinçli bir şekilde çocuk sayılarını sınırlamalarını, bunun için bekâr yaşamaları ve nispeten geç 
evlenmelerini tavsiye etmektedir. Aksi halde düşük gelir (gıda) artışı karşısında hızlı nüfus artışının insanlığı 
felakete sürükleyeceği tezini savunmuştur.  Düşük Gelir Düzeyli Denge Tuzağı teorisi ile nüfus artış oranı ile 
gelir artış oranı arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Bu kurala göre düşük gelir düzeyindeki ekonomilerde, 
nüfus artışının nedeni ölüm oranındaki düşmedir. Kişi başına gelir yükseldikçe ölüm oranı daha da 
düşmektedir. Sonuçta; kişi başına gelir artışı hızlandıkça nüfus artışı da hızlanmaktadır. Başlangıçta nüfusun 
en az geçim seviyesine ulaşabilmesi için gelir artış hızının, nüfus artış hızından büyük olması gerekir.  Bir 
noktada ulaşılan denge, kararlı bir dengedir ve gelir düzeyi, en az geçim düzeyi ile düşük düzeyli denge 
tuzağını gösterir. Ülkelerin nüfus yapısının gelişimini gösteren; doğum oranı, ölüm oranı, dış ve iç göçler, yaş 
bileşimi, yaş gruplarının eğitim düzeyi,  iş gücü gibi göstergeler bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması 
hakkında temel bilgileri vermektedir.  
 
Ekonomik yapı önce tarım sektöründen sanayi, daha sonra hizmetlere kayar. Sanayii ve hizmetler 
sektöründeki gelişme iyi eğitilmiş işgücüne olan talebi arttırır. Bu gün gelişmiş ülkelerin birçoğunda 
demografik geçiş sürecinde ölüm ve doğum oranlarının azalması sonucu nüfus ya hiç artmamakta ya da çok 
az artmaktadır. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin büyük kısmı yüksek 
doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarının egemen olduğu bir durumdan, doğumların bilinçli olarak kontrol 
edildiği düşük doğurganlık ve düşük ölüm oranlarının egemen olduğu bir durumu ifade eden demografik 
geçiş süreci ikinci aşamasında kaldıklarından nüfus artışı hala yüksek olan ülkelerdir. Bu ülkelerin kalkınma 
nüfus ve eğitim stratejilerini oluştururken doğum oranının üzerinde bir reel büyümenin hedeflenmesi 
gerekmektedir.  
 
Günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınma ve büyüme çabaları nüfus planlaması politikaları ile beşeri 
sermayenin güçlendirilmesi çalışmaları bir stratejiler bütünü olarak ele alınmalıdır. Bu alanda yapılan 
planlama çalışmaların bir çoğunda bir ekonomide kişi başına geliri maksimize eden optimum nüfus 
büyüklüğünün ideal nüfus miktarı olarak amaçlanması gerekmektedir. Çağımızda optimum nüfusun 
üstündeki ülkelerin, aşırı nüfuslu kişi başına düşük gelir ve işgücü fazlası ile azalan verimlerin işlemesine 
kaynakların etkin kullanılmamasına neden olduğu, optimum nüfus büyüklüğünün altındaki nüfusun ise işgücü 
kaynaklarının etkin kullanılabilmesi için yeterli işgücünün bulunmaması gibi bir sorundan dolayı istenmediği 
görülmektedir. Bir ekonomik sistemin başarısı, çalışma çağındaki nüfusun iş bulabilmesi ile ölçülür. 
Kalkınma ve büyüme sürecindeki ülkelerin bu süreçte karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi eksik 
istihdam ve işsizlik sorunudur. Bu ülkelerin kaynak yetersizliği, altyapı eksikliği ile hızla artan işgücüne 
yeterince iş imkanı sağlayamaması ekonomide yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Hızlı nüfus artışı 
nedeniyle, ekonomik gelişme ile nüfus artışı arasında ortaya çıkan uyumsuzluğun giderilmesi istihdamın 
artırılması için halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesi, yeterli yatırımlarla temel tüketim maddeleri üretiminin 
arttırılması diğer taraftan da doğum oranları ile ekonomik büyüme oranlarının optimize edilmesi 
gerekmektedir. 
 
3.GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ BİREYİNÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAKİKTİSADİ YÖNÜ 
 
On altıncı yüzyılda merkantilizmle birlikte ülkeler sahip oldukları özel ve kamu girişimlerinin ürünlerini ihraç 
edip karşılığında ülkeye altın ve gümüş getirme çabasına girmişlerdir. Bu akımla birlikte büyük sanayi 
kuruluşları kurulmaya başlamıştır. Merkantilist yaklaşımdan sonra liberalizm yani akılcılığın ön plana 
çıkması, rekabetin üst düzeyde yaşanması ve uluslar arası ticaretin desteklenmesi özel sektör girişimciliğinin 
önemini arttırmış ve bu yaklaşım kendisini Avrupa’da hissettirmeye başlamıştır. Dolayısıyla da girişimcilikte 
risk unsuru ilk kez on yedinci Yüzyılda ortaya çıkmıştır (Ercan ve Gökdeniz, 2009; 61) 
 
İktisat teorisinde girişimci kavramı klasik ekolün ve kapitalist piyasa ekonomisi anlayışının öncüsü olan 
Adam Smith’in kapitalisti tanımlamasına dayandırılmaktadır. Smith’e göre kapitalist, temel üretim faktörleri 
olan; toprak, işgücü ve sermayeyietkin bir endüstriyel ortamda bir araya getiren yönetici olarak 
tanımlamaktadır. Bu tanıma göre girişimci ile kapitalistin özellikleri aynıdır.Klasik iktisatta girişimcilik 
kavramını en geniş çapta ele alan iktisatçı John Baptiste Say’dır.(Peneder, 2009; 80)Say, iktisadi gelişmeyi 
girişimci faaliyetinin sonucu olarak görür. Cantillon gibi girişimciyi kendi sermayesini yatırdığı için risk alıcı 
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olarak ele alır. Say, girişimciyi yenilik ile ilişkilendirir ve girişimciyi değişimin öznesi olarak nitelendirir. 
Say’ın kendisi de bir girişimcidir ve modern anlamda girişimcinin sınırlarının ne olduğunu açıklayan ilk 
kişidir. (Filion, 1997; 2)Liberal kapitalist anlayışta fiyat mekanizması ile işleyen piyasada rekabete dayalı iş 
yapmanın kar endeksli kazanma arzusunu besleyen itici gücügirişimcilik olmuştur.  
 
Ne-oklasik teoride ise girişimcilik tam rekabet piyasasının tipik özelliklerinin kaçınılmaz türevidir. Bu 
özelliklere baktığımızda; Çok sayıda alıcı ve satıcının varlığı, tek bir alıcı veya satıcı piyasa fiyatını 
etkileyemediği, fiyatlar piyasanın işleyişi ile oluştuğu, piyasadaki mallar ve hizmetlerin homojen olduğu, tüm 
alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdar olduğu varsayılmaktadır. Bu özellikleri taşıyan piyasa 
içerisinde girişimcilik, sadece üretim faktörlerini biraraya getirme fonksiyonu ve bireyin, geleceğin risklerine 
karşı koruma motifi ile sınırlı kalmaktadır. Yakın tarihte gelişen girişimciliğin temelini Schumpeter'in Yenilik 
Modeli'dir. J. Schumpeter kapitalist sistemin ekonomik bunalımla karşılaştığı noktada kapitalist girişimci 
insanın dinamiği gereği, devamlı gelişeceği tezine dayanmaktadır. Schumpeter'in tezine göre kapitalist 
sistemi ayakta tutan girişimci davranışı beş temel özelliği bünyesinde taşımaktadır. Bunlar: Yeni bir malın ya 
da hizmetin yeni bir tipinin veya kalitesinin piyasaya sunulması, yeni bir üretim tekniğin uygulanması, farklı 
ve yeni bir pazarın bulunması, endüstrinin teknolojik yapıya uygun olarak yeniden yapılandırılması,  farklı bir 
hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması gibi yeniliğe dayalı girişimcilik anlayışını Schumpeter 
geliştirmiştir. Schumpeter’e göre girişimci bireyingetirdiği yeniliğin başka piyasa ya da piyasaları ikame 
etmesi nedeniyle yok etmesi ya da önemli ölçüde daraltmasına ve bu arada yeni piyasanın büyüyüp farklı 
firmaları bünyesine çekmesine  varan “yaratıcı yıkım” diyebileceğimiz dönüştürücü bir yönü vardır.. 
 
Richard Cantillon’a göre girişimci, gündelik piyasada çiftçiden belli bir fiyat üstünden mallar satın alıp 
belirsiz fiyattan şehre getirip satarak karşılığında kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken çiftçiden 
satın aldığı malın şehirdeki pazarda fiyatlarının önceden belli olmaması nedeniyle girişimcilerin belirsizlik 
karşısında risk aldığı ya da risk üstlendiği yönünü öne çıkartmıştır. Girişimcilik sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna geçişte önem kazanan olgulardan biridir. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve yeni iş fikirlerinin 
hayata geçirilmesi ve kurulacak olan yeni işletmeler ile ekonominin sürdürülebilir büyüme sürecine 
sokulmasında toplumda girişimci kişilerin sayısının arttırılması ve kişilerin girişimci özelliklerini geliştirme 
yönüyle de eğitilmesi gerekmektedir. 
 
Max Weber girişimci yönü güçlü kapitalist insanı ve diğer ülkelerde girişimcilik potansiyeli ile bu faktörün 
kullanımı, özellikle toplumsal değer sistemi temelinde de açıklayarak Protestan ahlakı ile kapitalist arasında 
ilişki kurarak girişimci zihniyete inanç ekseninde bakarken, ekonomik gelişmeyi, anne-babanın değer sistemi 
ile çocukların bağımsız davranma ve artan iş bitirme becerilerinin gelişmesi ilişkisine dayandıran 
McCelland'ın teorisi de bu konuda farklı bir bakış açısını vermektedir. 
 
Özetleyecek olursak girişimci karakterini taşıyan bireyler, toplumda değişimi yaratacak kişi olarak yenilik 
yaratma ve teknolojik buluşlar ile yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni arz kaynakları ve yeni 
pazarlar oluşturulmasında aktif rol üstlenen önemli bir iktisadi değer ve faktör olmaktadır. 
 
3.1. Beşeri Sosyal Sermaye, Girişimci Birey Ve Eğitim Sistemi İlişkisi 
 
Son yıllarda girişimcilik ekonomik kalkınma, istihdam oluşturma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağda insanoğlunun ekonomik olarak değer 
yaratması fiziki güçten daha çok beyin gücü ile olmaktadır. Bu yeni dönemde bilim ve teknoloji alanında 
yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların yapısını da hızla değiştirirken, bunun bir parçası olarak girişimciliğe 
bakış açısını değiştirmekte ve girişimciliğin önemini arttırmaktadır. Bilgi toplumundaki gelişmelerden 
etkilenen günümüz girişimciliği bilgi temelli girişimcilik olarak nitelendirilebilir. 
(http://girisimcilik.mu.edu.tr/) Emek faktörünün iktisadiliği ancak ülkede verimliliği yüksek emek faktörü ve 
yeniliğe ve bilgiye açık, esnek, dinamik, disiplinli, dürüst ve geleceğe güvenle bakan gelecek nesillerin 
yetiştirilmesi ülke eğitim stratejisinin amacı olmalıdır. Gelişmiş ülkeler; sahip oldukları gelişmişlik 
düzeylerini yeni bilgi ve gelişen teknolojiye ayak uydurma,eğitim kurumlarının, bilgiye dayalı teknolojinin 
çocuklara öğretilerek onları devrin ihtiyaçlarına göre hazırlamaktadırlar. Gelecek nesillerin bilgi, becerilerinin 
artırılması ve sorumluluk duygularının farkında insanlar olarak yetiştirilmesieğitim stratejilerinin gayesi 
olmuştur.  
 
Ekonomik kalkınmanın sürekliliği için, beşeri sermaye olarak bireyin performansının maksimize edilmesini 
sağlayacak bilgi ile donatılması, yani eğitilmesi gereklidir. Dolayısıyla, eğitim beşeri sermayenin oluşumunda 
birinci derecede rol oynayan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim eğitimin teknolojik 



 

300 
 

değişme ile ilişkili olduğunu ileri süren Easterlin, iktisadi büyümenin ardında yatan teknolojik yayılmanın 
önemli ölçüde nüfusun “biçimsel eğitim sistemi” ile uygun özellikleri ve güdüleri edinme düzeyine bağlı 
olduğunu ifade etmiştir. Güney Kore, Tayvan ve Singapur gibi hızlı ekonomik gelişme göstererek Asya 
mucizesini yaratan ülkeler, ilk ve orta öğretime önem vermiş ve zorunlu ilköğretim süresini 9 yıla 
çıkartmışlardır. Ayrıca, bu ülkeler eğitimin kalitesini arttırmış ve yükseköğretime de özen göstermişlerdir. 
Günümüz bilgi ekonomilerinde, eğitimin sonsuz uçlu bir süreç olduğundan hareketle “yaşam boyu eğitim ve 
öğretim felsefesi” hakim olmaya başlamıştır (Karadeniz, 2007: 14-15)  
 
İnsan kaynakları yönetiminde emek faktörünün yapısı sorgulanırkentakım çalışmasına yatkın, bilgiden bilgiyi 
türetebilen ve bunları teknolojiye dönüştürebilen, vicdan duruluğuna sahipiç girişimci olabilecek bireylerin 
istihdam edildiği bilinmektedir.Ülkede bu amaca yönelik insan yetiştirebilmek için eğitim müfredatlarının 
gelişen ve sürekli değişebilme esnekliğine sahip ihtiyaçlar ile birlikte şekil alabilen yapıda oluşturulması 
gerekmektedir. Gelişmiş toplumlarda yükseköğrenim görmüş gençlere eğitilmiş ve üretime hazır hale gelmiş 
kişiler olarak bakılmakta ve eğitilmiş gençlerin, girişimcilik açısından çeşitli avantajlara sahip olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle ülkemizde, özellikle üniversiteye adımını atan her öğrenciye kamu sektöründe 
iş arayan yeni bir aday olarak değil kendi işini kurabilen girişimci adayı gözü ile bakmak gerekir. Bu 
bağlamda günümüz gençliğinin “iş arayan değil kendi işini kuran veya kurma yollarını arayan” niteliklerde 
yetiştirilmesi gerekir. Bu sürece üniversitelerde verilen eğitimlerin, bilimsel çalışmaların ve sağlanan 
teşviklerin önemli katkıları vardır. Özellikle bizim gibi genç nüfusa sahip ve üniversiteye adımını atan bir 
öğrenciye “girişimci adayı gözü” ile bakılması ve öğrenciye üniversitede bu misyonun kazandırılması 
gerekmektedir.(http://girisimcilik.mu.edu.tr/) 
 
Beşeri ve sosyal sermayeyi geliştirecek eğitim stratejisinin yatırım hedefleri ve eğitime ayrılan kaynaklar 
arasındaki ilişki diğer sektörlerdeki yatırımlardan farklı değerlendirilmelidir. İçsel büyüme teorileri, 
teknolojiye öncelik vererek ve Neo-Klasik yaklaşımın varsayımlarını değiştirerek iktisat literatürüne büyük 
bir katkıda bulunmuştur. Son yıllarda, beşeri sermaye ekonomik büyümeyi belirleyen önemli bir faktör olarak 
kabul edilmektedir. Klasik üretim faktörlerinin yanında beşeri sermayenin öneminin artması, gelişme 
politikalarının tekrar gözden geçirilmesine neden olmuştur. Artık tek başına fiziki sermaye ekonomik 
büyümeyi açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden, ekonomik gelişme sürecinde sadece fiziki 
sermayenin değil aynı zamanda beşeri sermayenin de etkin bir şekilde kullanılması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. (Eser, Gökmen 2009) Eğitim hizmetlerinde kullanılan kaynakların ekonomiye geri dönmesi uzun 
yıllar almaktadır. Eğitim yatırımları uzun yıllar sonra karşılığı alınan yüksek maliyetli ancak sürdürülebilir 
geri dönüşü kesintisiz bir yatırım “kalkınma carisi” olarak değerlendirilmektedir. 
 
Eğitim müfredatlarında öğretme süreçleri ezbere ve taklit etmeye yönelik olmamalı. Çocukta eşyayı olguları 
ve olayları sorgulama, neden-sonuç ilişkisi arama kabiliyetini ve birey olma özgüvenini geliştirilmelidir. 
Günümüz insanı için yalın bir yaşam döngüsünden söz edemeyiz. Daha karmaşık sistemler ve olgular ile 
karşılaşıldığında çözüm ve çıkış yoları için düşündüren, münazara ettiren ve analiz yeteneği kazandırabilen 
bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Bu sistem bireyin problemlerini çözme ve dünyayı anlamadaihtiyaç duyduğu 
bilgi, beceri veyöntemleri öğrenmesine yarar. 
 
3.2. Bilgi Ekonomisi Beşeri Sermeye ve Teknoloji İlişkisi 
 
Beşeri sermaye, kısaca üretime katılan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerin toplamı olarak 
tanımlanmaktadır.Başka bir deyişle, üretim sürecine katılan bireylerin sahipolduğu ve insanın niteliğini 
vurgulayan bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerler beşeri sermaye olarak kabul 
edilmektedir.(Atik, 2006: 6)Rönesans ile birlikte insanın bilimi kendi isteği doğrultusunda yönlendirip ürün 
üretebilir hale geldiği ve eşyayı kendi hükmü altına alarak seri üretimle üretim yapar hale geldiği 
görülmektedir. İktisat tarihçilerinin sanayi devrimi olarak tanımladığı dönemde sanayi devriminin yol açtığı 
seri üretimin üretim tarzında meydana getirdiği gelişmeler, iç ve dış pazarlarda büyük bir rekabetin önünü 
açmıştır. Bilgi yeni ürün vegirişimcibuluşçu birey veya firmanın yeni fikir arayışına girmelerini teknolojik 
gelişme ve bireylerin yeni bilgiler arama çabalarının bir sonucu olarak ele alan ünlü iktisatçı Romer 1986’da 
“eğer sermayenizi bilgi ve becerilerle birleştirirseniz azalan verimler kanunu etkisini kaybeder” görüşü ile bir 
çığır açan tezini açıklamıştır.Artık bilgi öyle bir noktaya gelmiş ki, işlenerek bilime ve teknolojik ürün haline 
dönüştürülen iktisadi mal hüviyeti kazanmıştır.Girişimcilerbilgi ve teknolojiyi kullanarak seri üretim yapan 
ve ölçek ekonomisinin avantajlarını kısa sürede kullanabilen tesisleri kurmaya başlamıştır. Üretim tarzındaki 
bu gelişmeler girişimcileri yenilik ve teknolojik verimlilik arayışın içine itmiştir. Üretim sürecine dahil olan 
makinalar yeni duruma ayak uyduramayan sanayiciyi rekabet dışı bırakarak daha etkin ve ölçeği daha büyük 
bir rekabet türünü ortaya çıkarmıştır. Bu yeni rekabetçi dönemde, teknolojik bilginin sanayiye uyarlandığı 
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ölçüde gelişme ve bu gelişmenin kaynağını da bir sistem içinde araştırma-geliştirme faaliyetiyle 
desteklenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. 
 
Üretim kaynaklarının etkin kullanımı ile doğrudan ilişkili olan toplumsal refahın gelişmesi bilimsel ve 
teknolojik çalışmalar ileüretimde verimliliği yakalanabilmesi ülkede insan sermayesinin niteliklerine.Uzun 
vadeli büyüme açısından en önemli üretim faktörünün beşeri sermaye olduğunu ve fiziki sermayeye 
gerekenden fazla önem verildiğini savunan Lucas’ın modelinde tek girdi olarak kullandığı hane halklarının 
eğitim ve öğretime ayırdıkları zamana işgücünün becerisini artıran okul binaları, araştırma laboratuvarları ve 
öğretmenlik hizmetleri gibi tamamlayıcı girdileri de ilave etmiştir. (Yumuşak ve Tuna, 2000: 7)Üretim 
kaynağı olan insan faktörünün taşımış olduğu bilgiyi Arrow  bir mal olarak tanımlar. Arrow’a göre; bilginin 
özel nitelikleri vardır. Bunlar: Üretilen bilginin diğer insanlardan korunması zordur, bilgiyi diğer insanlarla 
paylaşmanın maliyeti yoktur, bilgi kamusal mal niteliğindedir, Modern devlet yönetiminin temel 
görevi;toplumun refahını artıracak sistemleri ve stratejileri belirlemektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi ise 
eğitim sistemine bağlı olarak hızla gelişen bilimsel ve teknolojikilerleme ile mümkündür.  
 
Ülkede var olan üretim kaynaklarının mümkün olan en kısa sürede etkin kullanılması ise ancaktoplumda 
bilimsel düşünceyi hayat tarzı haline getirmekle sağlanır. Romer, Arrow’un bu düşüncesinden hareketle 
üretim ve yatırım süreci içinde bir yan ürün olarak teknik bilginin üretildiğini varsayar.  Romer’e göre girdiler 
ikiye ayrılır; 1. yaratıcı fikirler (yenilikçi düşünce) bunlar rekabetçi olmayan mallarıdır. 2. nesneler: rekabetçi 
mallardır. (otomobil, makine, telefon, televizyon, bina) Romer’e göre üretim bilgisi rekabetçi olmayan bir 
maldır. Teknoloji rekabetçi olmayan bir üretim faktörüdür. Rekabetçi malların girdisi ikiye katlanıyorsa 
üretim de ikiye katlanır. Ancak rekabetçi olmayan mallar, üretimi ikiye katlamak için ikiye katlanmak 
zorunda değildir. Bu nedenle artan getiri yaratır. Sonuçta rekabetçi olmayan malların üretimi ve bu malların 
üretimi için gerekli bilgi teknolojik gelişmeye hız kazandırır ve büyümeye olumlu katkı sağlar.  
 
Bu görüş teknolojik bilginin bir çeşit sermaye malı olduğu fikrine dayanır. Teknolojik bilgi tamamen 
tüketilemez. AR – GE ve diğer bilgi yaratma faaliyetleri aracılığı ile biriktirilebilir. Bu durumda bilgi bir çeşit 
içerilmemiş sermaye malıdır. Bilgi: Herkes tarafından kullanılan ve azalan getiriye tabi olmayan bir sermaye 
türüdür. Bilgi (teknolojik gelişme) ekonomik birimler üzerinde taşma (yayılma) yaratır. Romer bilgiyi 
firmaya özgü bilgiler ve toplumdaki genel bilgi seviyesi olarak ele alır. Toplumdaki genel bilgi seviyesi, her 
bir firmanın bilgilerinin toplamına eşittir. Bir firmanın bilgi seviyesi artarsa toplumdaki genel bilgi seviyesi 
de artar. Bu nedenle ekonomideki herkes bundan yararlanır.Ülkenin bilgi birikiminiüretime dönüştürebilmesi 
ise eğitim kurumları ile üretim kesimlerinin aynı amaca birlikte yönlendirilmesi anlamına geleneğitim 
kurumları-sanayi işbirliğine bağlıdır. Bu işbirliği ile üniversitelerin sanayinin yeni üretim tekniği ve farklı 
teknoloji ihtiyacına cevap vermesi diğer taraftan da sanayi bünyesinde üniversite öğrenci ve akademisyenlere 
de sahada uygulama fırsatı sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde üniversitelerin ürettiği yeni teknik ve teorik 
bilgilerin reel sektör tarafından üretim süreçlerinde derhal kullanıldığıve ek katma değer yaratarak rekabetçi 
güce dönüştüğü görülmektedir.Gelişmekte olan ülkelerde de ülkenin sınırlı kaynaklarının verimli 
kullanılmasında rekabetçi yapılarının geliştirilmesindeeğitim kurumları-sanayi işbirliği bir model olarak 
benimsenmesi önerilmektedir. Gelişme yolunda olan ülkelerin eğitilmiş insan gücünün önemini kavraması ile 
bu alana yapılan yatırımların artırılarak bilgi toplumu oluşturma çabası sonucu, bazı ülkeler sanayileşmeyi 
eğitilmiş insan gücü “beyin gücü” ile başarmak istemeleri bu hedeflere yönelmektedir. 1990’lı yıllarda, beşeri 
sermaye ve ekonomik büyüme alanında en kapsamlı çalışmayı Robert J. Barro yapmıştır. İlgili çalışmada 
Barro, ilave bir yıllık eğitim düzeyinin iktisadi büyümeyi % 0,44 oranında arttırdığını tespit etmiştir (Karagül, 
2003: 84). İçsel büyüme kuramında teknoloji içsel bir faktördür. Teknolojinin dışsal ve sabit olduğu 
varsayımının gerçekçi olmadığı, başka bir deyişle saf yakınlaşma hipotezinin öngörülerinin gerçekleşmediği 
fark edilince, büyüme süreçlerinin anlaşılmasında kritik bir role sahip olan teknolojik gelişmenin dışsal 
olmaktan çıkartılarak iktisatçılar tarafından daha yakından incelenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu ise, içsel 
büyüme modelleri adı verilen yeni büyüme modellerini doğurmuştur (Kibritçioğlu, 1998: 216).  
 
Bu yaklaşıma göre her firma AR – GE faaliyetleri, yaparak öğrenme, bilgi birikimi, eğitim gibi yollarla 
teknolojiye kendisi sahip olur. Yani dışsal büyüme modellerinde olduğu gibi teknoloji standart ve eşit 
değildir. Firmalar patent ve lisanslarla ürettikleri teknolojinin mülkiyetine sahip çıkarlar. Çünkü;bir ülkenin 
gelişmiş ülkeler sınıfında yer alıp almadığına karar vermek için ülkelerin teknolojik bilgi seviyeleri; 
araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları kaynaklar ve ülkede yenileşme, yeni ürün tasarlama adına sahip 
olunan marka ve patentlerin sayısına ve değerliliğine bakılmaktadır.  
 
Teknoloji, bir bilgi birikiminin, bir kültürün, bir düşünüşün, bir davranışın ürüne yansımasıdır. Bilgilerin 
laboratuvarda deneysel olarak öğrenilen teknikler sonrası prototip olarak malların geliştirilip test 
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uygulamaları olumlu sonuçların ürün olarak piyasaya sürülmesi bir teknolojik uygulama sürecini ifade 
etmektedir. Bu süreç, bilgininteknolojik olarak ürüne dönüşmesi sürecidir.Uluslararası ekonomik performans 
ölçütü olarak kişi başına düşen gelir düzeyi ve istihdam oranı esas alındığında gelişmiş ülkeler ölçütlerine 
yaklaşabilmek için gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yenilikçi ve üretken olmak gerektiği açıktır. Ayrıca 
girişimciliğin gelişmesinde, teknolojik altyapı önemlidir. Teknolojik altyapı girişimcilerin yenilikler 
yaratmasına veya yaratılmış yenilikleri ve buluşları bizzat ticari ürünlere dönüştürmesine zemin oluşturduğu 
bilinmektedir. Ülkelerin teknolojinin üretimini sağlayan girdilerden biri araştırma-geliştirme (AR-GE) 
faaliyetleridir. AR-GE’ye yeterli kaynak harcamayan, hem de yeterli AR-GE çalışanı olmayan Türkiye 
bilimsel ve teknolojik üretimde düşük bir performans göstermektedir. Düşük bilimsel üretim yüksek 
teknolojinin ekonomiye katkısını azaltmaktadır.Gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmek için gerekli 
büyümenin bilgiye dayalı, rekabetçi ve dinamik bir ekonomi olunması gerekmektedir. Ekonominin rekabet 
gücünü artırmanın yolu ise, araştırma geliştirmeye daha fazla kaynak ayırmak ve yenilikçiliği teşvik etmek, 
insana yatırım yaparak bilgiye dayalı bir ekonomik, toplumsal yapıya geçişi hızlandıran sistemi 
oluşturmaktan geçmektedir. Bu sistem eğitim, bilim, teknoloji ve yenilik gibi rekabetçi sistemin temel 
unsurlarını oluşturmaktadır.  Bu unsurlardan birinin yükselmesi diğerlerinin de yükselmesine bağlıdır.  Bu 
bağlamda, eğitim politikaları ile bilim, teknoloji ve yenilenme politikaları arasında tam bir bütünlük vardır ve 
çoğu zaman, eğitim politikaları bilim, teknoloji ve yenilik politikalarını da kapsamaktadır.  
 
4. PİYASA EKONOMİSİNE DAYALI GELİŞME STRATEJİSİNDE GİRİŞİMCİLİK  

 
Bu günkü piyasaların atılgan katalizörleri olan girişimciler başkalarının kaos yada karmaşa olarak gördükleri 
şeyleri fırsat olarak değerlendiren, önlerine çıkabilecek sınırları ortada kaldıran, farklı becerileri dengeleyerek 
organize eden ve yöneten kişidir.(Donat F Kuratko ve Rıchard M. Hotgetts, 1985) Girişimcilerinrisk 
alma,fırsatları takip etme ve değerlendirme, yenilikyapma ve bu yenilikler ile mevcut kaynakların yeni bir 
malın ya da hizmetin üretimi, yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi, yeni bir pazarın oluşturulması,yeni bir 
hammadde kaynağının bulunması ve üretim ve tüketimin yeniden yapılandırılması gibi çok yönlü 
fonksiyonları ile en üretken üretim faktörü olduğu söylenebilir.Girişimcilerinyeni düşüncelerin yaratılması, iş 
fikrine dönüştürülmesi ve uygulamaya konulması ile yeni teknolojileri kullanarak sektörlerde verimliliği 
artırarak büyüyen sektörler yaratıp ekonomik büyümeyi hızlandırma gibi ekonomik kaynakların düşük 
üretkenlik alanlarından yüksek verimlilik alanlarına aktarılması işlevini görmekteyiz. 
 
Girişimcilik ve yenilik üzerine önemli çalışmaları bulunan Schumpeter'in “Yenilik Modeli”ne göre 
girişimcilerin bir beşeri sermaye unsuru olarak; uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi,  teknik 
bilgi düzeyinin yükselmesi ve teknolojinin ilerlemesi, yönetim ve organizasyon becerisinin artması, ürün 
kalitesinin iyileşmesi,ürün çeşitlenmesi ve tüketici tercihlerinin etkin karşılanması, optimal kapasiteli üretim, 
maliyetlerin düşmesi, azalan maliyetlerin fiyatlara yansıması, toplum refahının yükselmesi, kaynakların tam 
ve etkin kullanımı, tüketici faydasının artması,  gelir dağılımının iyileşmesi, özgürlükçü ve katılımcı bir 
ekonomik düzeninin kurulmasını sağlayabileceği öngörülmektedir. Bir yeniliğin başka piyasa ya da piyasaları 
ikame etmesi nedeniyle yok etmesi ya da önemli ölçüde daraltmasına ve bu arada yeni piyasanın büyüyüp 
farklı firmaları bünyesine çekmesine daha önce de bahsedildiği gibi “yaratıcı yıkım” denilmektedir. Bir sektör 
yok olurken diğeri doğup gelişmektedir. (Chen ve Chen, 2001; 2) Ampulün icadı ile gaz lambalarının 
piyasadan silinmesi buna örnek olarak verilebilir. Yaratıcı yıkım süreci asla bitmeyen, sürekli olarak devam 
eden bir süreçtir. (İraz, 2005; 83)Girişimciler,piyasada rekabeti artıran bir işlev ile rakip firmaların 
verimliliklerini ve etkinliklerini artırmaya ya da yeniliklere yönelmeye zorlar; piyasa ekonomisinin rekabetçi 
işlemesine zemin oluşturarak topluma refah ve tüketicilerede yeni ve farklı ürünler ile tercih çeşitliliği 
sağlarlar.Avrupa Birliği büyüme stratejisine göre ekonomik büyüme ve istihdam yaratma ancak girişimciliğin 
gelişmesiyle mümkündür tezi ile Lizbon Stratejisi’nde işletmelerin rekabet gücünün ve dinamizminin; 
yatırımların,yeniliğin ve girişimciliğin önünü açan düzenleyici bir ortamın varlığı ile rekabetçi ekonomik 
büyümenin doğrudanbağlantılı olduğuna dikkat çekilmektedir. 
 
Sonuç olarak, Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, ekonomik 
büyümenin hızlandırılması, istihdamın artması ve gelir düzeyinin iyileştirilmesi için dinamik esnek ve çağdaş 
eğitim ve kalkınma stratejisi ile yenilenme ve bilgi toplumunun inşasına önem verilmelidir. Bunun içingerekli 
yasal altyapı değişimi ileekonomik, teknolojik hedefler belirlenmeli vebeşeri sermayeyi güçlendirme 
ekseninde eğitim politikaları oluşturulmalıdır. Bu bağlamda; ülkemizde bilim ve teknoloji politikaları ile 
sanayiye AR-GE teşvikleri, fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasal düzenlemeler, girişimci sermayesi oluşturma, 
eğitim ile bireylerin teknoloji üreterek rekabet yeteneğini artırma ve dolayısıyla toplumsal refahı yükseltme 
için gerekli çalışmaların yapılması etkin bir yenilikçilik politikasının uygulanması sağlanmalıdır. Girişimcilik 
destek mekanizmaları ve teşviklerinin geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklendiği bir iklimin oluşturulması 
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için girişimci bireylerin topluma olankatkısı ve ekonomik büyümedeki önemli rolünün ilgili her platformda 
vurgulanarakkamuoyu oluşturulmalıdır. Özellikle gençler arasında girişimciliğin eğitim süreçlerinde 
başlayarakdaima teşvik edilmesi ve girişimcilik eğitiminin eğitim sisteminin bir parçası haline getirilmesi 
gerekmektedir. 
 
KAYNAKÇA 
 

1. Atik, Hayriye, Beşeri Sermaye, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme, Bursa: Ekin Kitabevi, 1. Baskı, 
2006 

2. Bozkurt, Hilal & Seyhun Doğan, “Eğitim-İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Kointegrasyon 
Analizi”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2003, 193-202 

3. Chen, T. Chen, S. H. (2001). “Global Production Networks and Local Capabilities”, East-West 
Center Working Papers, Economic Series, No:15, February. 

4. Ercan, S. ve Gökdeniz İ. (2009). “Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından 
Kazakistan” ,bilig Bahar/S.49. 

5. Donat F Kuratko, Rıchard M. Hotgetts, 1985 Entreprenurship A Contemporary Four Edition The 
Dryden Press, 1988, s:5 

6. Filion,L.J.(1997).From Entrepreneurship to Entreprenology, 
http://web.hec.ca/creationdentreprise/CERB_Backup-12-mai-2008/pdf/1997- 
05EPIEntreprenology.pdf  ,(E:04.08.2011)  

7. İraz, Rıfat (2005). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Çizgi Kitabevi, 
Konya 

8. Kadir ESER, Çisel EKİZ GÖKMEN Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 2009 ISSN: 
1309 -8012 (Online) 

9. Karadeniz, Oğuz (Ed.), Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’de Eğitim ve Beşeri Sermaye, Gazi 
Kitabevi, 2007 

10. Kibritçioğlu, Aykut, “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri 
Sermayenin Yeri” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53: 1–4, 1998, 207-230. 

11. Karagül, Mehmet, “Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı” 
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5, 2003, 79–90. 

12. Muğla Üniversitesi Girişimcilik Sempozyumu Duyurusu (http://girisimcilik.mu.edu.tr)  
13. Peneder, M. (2009). “The Meaning of Entrepreneurship: A Modular Concept”, J Lnd Compet Trade 

9, s.77-99. 
14. Türkiye Üniversite-Sanayi İşbirliği Birinci Şurası, İTÜ, 4-5 Kasım 1994,  İstanbul 
15. Yumuşak, İbrahim Güran & Yusuf Tuna, “Kalkınmışlık Göstergesi Olarak Beşeri Kalkınma İndeksi 

ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” İktisat Fakültesi Mecmuası, 52: 1, 2002, 1-26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖR ALANLAR: BELEDİYELERİN DÖNÜŞÜMDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI 
 



 

304 
 

Yrd. Doç. Dr. Elifhan KÖSE, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD, 
elifhank@yahoo.com.tr 

 
Arş. Gör. Arzu MALTAŞ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD, 

arzumaltas@kmu.edu.tr 
 
Neo-liberal politikaların 2000’li yıllarda ağırlığının artmasıyla birlikte, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi 
ve rekabet edebilirlik için bir ivme olarak görülen “girişimcilik” kavramının önem kazanması söz konusu 
olmuştur. Bu politikalar, belediyelerin yapmış olduğu faaliyetleri de dönüşüme uğratarak, tekrar 
yorumlanmasını gerekli kılmış ve klasik belediyecilik anlayışından uzaklaşılarak, sosyal belediyecilik başlığı 
altında, girişimciliği özendirici politika ve faaliyetler ön plana çıkmıştır.  
 
Bahsi geçen dönüşümlerde, en çok üzerinde durulan noktalardan biri “toplumsal cinsiyet”  konusunda iddia 
edilen değişimlerdir. Bu çalışmada klasik belediyecilik anlayışında  “kör alan”da kalan toplumsal cinsiyet 
algısıyla sosyal belediyecilikte değiştiği varsayılan toplumsal cinsiyet algısının karşılaştırmalı bir analizi 
yapılacaktır. Çalışmamızın temel amacı ise, bu karşılaştırma sonucunda meydana gelen dönüşümlerin, 
hedeflenenleri yerine getirip getirmediği, sosyal belediyeciliğin önemli araçlarından olan kadın girişimciliğin, 
özendirme ve teşvik konusunda kör alanları eritip eritmediği incelenecektir. 
 
Anahtar kelimeler: neo-liberalizm, toplumsal cinsiyet, sosyal belediyecilik, kadın girişimcilik  
 
BLIND SPACES:  GENDER PERCEPTION in TRANSORMATIONS of MUNICIPALITIES 
 
ABSTRACT 
 
Rise of neoliberal policies in the 2000s, “entrepreneurship” concept seen as an impetus for a developing free 
market economy and competitiveness has gained importance. These policies have made the activities of the 
municipality has experienced a transformation has distanced itself from the classical understanding of 
municipality;  under the heading of social municipality so that entrepreneurship has been in the forefront of 
encouraging policies and activities. 
 
One of the points most emphasized in scientific conversions, transformation about “gender” concept. In this 
study a comparative analysis of perception of gender remaining in blind spaces in classical understanding of 
municipality and of perception of “gender” in social municipality will be made. 
 
Key words:neo-liberalism, gender, women’sentrepreneurship 
 
KAPSAM VE KAVRAMLAR 
 
1980’lerden itibaren etkilerini her alanda hissettiren ve bu süreçte meydana gelen tüm olay ve olguların 
sebebi olarak gösterilen neo-liberalizmle, kadınların toplumdaki yerlerinde olumlu yönde bir değişim olduğu 
iddia edilmektedir. Neo-liberalizmin temel felsefesinde yatan özgürlükler ve bu özgürlüklerin ivme 
kazandırdığı serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi, beraberinde “girişimcilik” kavramını getirmiştir. 
 
Girişimcilik, rekabeti tetikleyen ve karşılıklı olarak birbirini besleyen; günümüzün küresel ve tüketici 
toplumlarının tanımlanmasında sıkça başvurulan bir kavram olmanın yanı sıra, neo-liberalizmin 
dönüştürdüğü ve esneklik getirdiği, kurumlarca da sıkça referans verilen bir kavramdır. Özellikle kişilere en 
yakın ve kolaylıkla ulaşılabilecek bir birim olarak tanımlanan belediyeler de, neo-liberalizmle birlikte ciddi 
dönüşümlere uğramıştır. 
 
Kadınların toplumsal yaşamdaki rollerini anlayabilmek, bir bakıma en yakın hizmet birimi olan belediyelerin 
kadını nasıl konumlandırdığına bakmaktan geçmektedir. Üstelik yaşanan büyük dönüşümle birlikte kadınların 
konumlarında ciddi değişiklikler olduğu ve erkek egemen bir toplumdaki mevcut tüm toplumsal tasarruf 
hakkının erkeğe tanınmışlığının kırılarak, artık bu tasarruf hakkının kadında da mevcut olduğu ve bunda 
belediyelerin hizmet verme ve bu verilen hizmetlerle girişimciliği teşvik etme konuları gündemdeyse. 
 
1980 öncesi klasik belediyecilik anlayışında kadınların asli ve toplumsal mekânları “ev” olarak 
görülmekteyken, sosyal belediyeciliğin benimsenmesiyle birlikte, kadınların görünürlüklerinin arttığı ve kör 
alanlardançıkarıldıkları, böylece toplumsal rollerinde olumlu yönde bir değişikliğe gidildiği sıkça dile 
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getirilmektedir.Ancak bu çalışmanın temel sorunsalında olduğu gibi gerçekten neo-liberalizmin bireyleri ve 
özgürlükleri vurgulayan yapısı ile kadınları kör alanlardan sağ salim çıkarabilmiş midir? Özellikle 
belediyelerin, sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü faaliyetler gerçekten bu kör alanları yok edebilmiş 
midir? 
 
NEO-LİBERAL POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK 
 
Devleti merkeze alan politikalar, 1970’lere gelindiğinde yaşanan petrol krizine çözüm üretemeyince, devletin 
küçültülerek ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesinin azaltılması, devletçi ve çözüm üretemeyen yapıya 
alternatif bir yol olarak sunulmuş ve 1980’li yıllarda başlayarak, 2000’li yıllarda ağırlığını her alanda 
hissettiren neo-liberalizm, piyasa mekanizmasının başat aktör konumuna getirilerek küreselleşmenin temel 
itici dinamiği olarak tanımlanmıştır. Çoban’a göre ise neo-liberalizm, toplumun yeniden inşasına yönelmiş 
siyasal ve toplumsal bir program olarak görülmektedir (2002:125).  
 
Merkezi yönetimlerin yetersizleşmesi ve yerel yönetimlerin süreç içerisinde ağırlıklarının artması neo-
liberalizme ivme kazandırmıştır. 1979’da Thatcher’in tek başına iktidara gelmesi ve dünya çapında etkili 
olacak “there is no alternative” söylemiyle, “ekonominin serbest piyasa ilkelerine göre yeniden 
düzenlenmesini, para politikalarının hayata geçirilmesini, kamunun küçültülmesini, kamu işletmelerinin 
özelleştirilmesini, sosyal yardım programlarına ayrılan bütçe paylarında kesintiler yapılmasını ve genel olarak 
kamu harcamalarının azaltılmasını amaçlamıştır” (Sallan Gül, 2004:215).  
 
Temelde, piyasanın düzgün işlediği ve mümkün olduğu kadar toplumsal yaşamın bütün alanlara yayılması 
gerektiği fikrine dayanan neo-liberalizm, küreselleşmeyi başından bu yana devletin küçültülmesi söylemleri 
ile savunmaktadır. Devlete karşı piyasa fikrine dayalı bir gündemi oluşturan bu söylemin vurguladığı devlet 
Keynesyen sosyal refah devletidir. Ancak, devletin küçültülmesi ve yerini serbest piyasa ekonomisine 
bırakması üzerinden yürüyen tartışmalarda karşı çıkılan devlet değildir; devletin sosyal yanıdır, yani 
amaçlanan devletin sosyal politikalardan geri çekilmesidir (Güzelsarı, 2008: 38-9). 
 
Neo-liberal düşüncenin yaygınlaşmasıyla birlikte girişimcilik, rekabet, özgürlük, birey gibi kavramların 
vurgusu yapılmaya başlamıştır. Bu kavramların getirisinin temelinde ise serbest piyasa düşüncesi yattığı için, 
bu rekabet yarışında en kolay taviz verilen alan ise sosyal politikalar olmuştur. Neo-liberal politikalarla 
birlikte yerel yönetimlerin üstlendiği görev ve sorumluluklarda ciddi dönüşümler yaşanmış ve merkezden 
görülen/gördürülen sosyal politikalar yerele devredilmiş ve bu devirle birlikte “sosyal belediyecilik” 
kendinden sıkça söz ettirmeye başlamıştır. 
 
Merkezi yönetimin bir yük olarak gördüğü ve ikincil konuma attığı sosyal politikaları çeşitli STK'larla 
birlikte üstlenmeye başlayan bu yeni anlayışta “belediyecilik” kavramsallaştırmanın neden tercih edildiğini 
Aydın, “yerel yönetimler, sosyal politikaları, sosyal hizmetleri, mahalli sorumluluğa sahip olarak yerine 
getiren ve topluma en yakın olan kamu yönetim birimleridir. Ülkemizde yerel yönetim kuruluşu dendiğinde 
ise akla büyük ölçüde belediyeler gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde belediyeler, il özel 
idarelerine göre daha önemli kuruluşlar haline gelmiştir. Nüfus artışı ve göç hareketleri hızlı ve plansız 
kentlerin ortaya çıkmasına ve kentsel hizmet talebinin artmasına yol açmıştır. Belediyelerin kullandıkları 
kaynaklar ve hizmet götürdükleri nüfus, diğer yönetim birimlerine göre daha fazladır. Merkezi yönetimin 
yasal ve idari düzenlemeleri altında fonksiyonlarını icra eden belediyeler, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve 
dağıtımında önemli bir rol üstlenirken, toplumun da artan ihtiyaçlarına bağlı olarak belediyelerden sosyal 
refah hizmetleri yönünde beklentisi oldukça yüksek düzeylere ulaşmıştır”(2008:17-18) şeklinde 
açıklamaktadır. 
 
Geniş kapsamlılığı gerekçesiyle sıkça referans verilen tanımlamaya göre, sosyal belediyecilik, mahalli 
idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, 
sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve 
kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet 
ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar 
üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu 
güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir 
modeldir” (Akdoğan, 2002:35). Can ise (2006: 18) sosyal belediyeciliğin yaygın anlayışın aksine yalnız 
güçsüzlere yardımla sınırlı olmadığının altını çizerek, asgari geçim standartlarına sahip olmaları için 
sürdürülebilir çalışmalar yapan model olarak tanımlamaktadır.  
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Sosyal belediyeciliğin salt yardıma muhtaç olanlara hizmet götürdüğü düşüncesi ve buna bağlı olarak halkta 
minnet duygusunun dikte edilerek, hayırseverce bir yaklaşım izlenmesi, sosyal belediyeciliğin işlevlerinin 
sorgulanabilir olduğunu göstermektedir. Asgari geçim standartları ise oldukça tartışmalı olduğundan ve 
yapılan yardımların uzun vadeli olmamasından hareketle de eleştirilebilir. Klasik belediyeciliğin sunduğu 
hizmetlerin devlet tarafından yerine getirilmesi, ancak neo-liberal anlayışın çıktısı olan sosyal belediyecilikte 
ise piyasacı anlayışın hâkim olmasının getirdiği alternatif çözümlerin başarısı sorgulanabilir düzeydedir. 
Öncelikle dönüşen yapıda başat konuma getirilen girişimcilik ve sosyal belediyecilik anlayışı arasındaki 
ilişkinin boyutunun ortaya koyulması ve bunun sonucunda girişimcilik ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin analiz 
edilmesi sorgulanabilirliğin derecesini göstermek açısından önemlidir.  
 
YENİ SAĞ’IN YENİ FENOMENİ: GİRİŞİMCİLİK 
 
Neo-liberalizm, düşünce biçimlerimiz ve ekonomi politik pratiklerimize nüfuz ederek, hegemonik bir söylem 
haline gelmiş ve deneyimlediğimiz dünyayı yeniden yorumlamaya ve bu yorumlamalara entegre olan yeni 
kavramlarla birlikte düşünmeye zorlamıştır (Harvey, 2012: 69). Bu yeni kavramların başında ise girişimcilik 
ve buna bağlı olarak ekonomide itici güç olduğu iddia edilen kadın girişimciliği gelmektedir. 
 
Girişimcilik kavramı, Fransızca “entreprendre” kelimesinden türetilmiş olup, Türkçe ’deki karşılığı 
“üstlenmek”tir (Arıkan, 2002:27). Girişimci ise, üretim faktörlerini buluşturan, iktisadi mal ve hizmet üretimi 
için gereken girişimi başlatarak finansman kaynaklarını ve pazarlarını bulan kişidir (Müftüoğlu ve Durukan, 
2004: 15).Başka bir tanımlamaya göre ise, işin fikri boyutu olan soyutluktan somutluğa dönüştüren kişi 
olarak kavramsallaştırılmaktadır (Top, 2006: 4).  
 
Girişimciliğin tanımlanmasında kimlerin kadın girişimci olarak sayılabileceği ya da bunların neye göre 
belirlendiği açık değildir. Bu konuda Ecevit’in (1993: 19-20) odaklandıklarına bakılacak olursa, 
 

 Ev dışı mekanda, kendi adına kurduğu bir iş yeri olan 
 İş yerinde tek başına ya da istihdam ettiği diğer kişilerle birlikte çalışan ve/veya işin 

sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran 
 Herhangi bir mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya 

servisin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan/yaptıran 
 İşi ile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi, örgüt, kurum veya kuruluşlarla kendi 

adına ilişki kuran 
 İş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, iş yerinin işletilmesi, 

kapatılması veya geliştirilmesine kendisi karar veren 
 İşinden elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan kadındır. 

 
Vurgulanan noktalar değerlendirildiğinde, kadınların evlerinden çıkarak kamusal alanlarda görünürlüklerinin 
gerekliliği, girişimci bir kadın olma yolunda önem taşımaktadır. Aynı şekilde, yaptığı işle ilgili olarak 
kurduğu bağlantılar ve ilişkileri kendi adına yapması da dikkat çeken unsurlardan biridir. Ülkemizde kadın 
girişimcilerin büyük çoğunluğu hizmet sektörüne yoğunlaşmakta ve pek çoğu da bunu küçük işletmeler 
aracılığıyla yapmaktadır. Bu işler kapsamında da ilişkiler ağını oluşturan kişiler eş dost olmakta, değilse de 
bu ilişkileri ve bağlantıları gerçekleştiren eş ya da aile büyüklerinden bir erkek olmaktadır. Yine yatırım ve 
kullanım alanlarının kadın girişimci tarafından belirlendiğini söylemek gerçekçi bir yaklaşım olmamakta ve 
ilişkiler ağını oluşturan kişi bu karar verme gücünü elinde bulundurmaktadır. Bu durumda pek çok konuda 
olduğu gibi kadın girişimcilik konusunda da yapılan tasvirler olan durumu değil, olması gerekeni, ideal olanı 
betimlemektedir. 
 
Yenilik ve yaratıcılığın kaynağı olarak gösterilen girişimcilik, sosyal belediyecilik gereği izlenen politikalarla 
birlikte,  kadın girişimcilerin nicel ve nitel ağırlıklarının arttığı iddia edilmektedir. Özellikle belediyelerin 
STK’larla yaptığı işbirlikleri, kadınları girişimciliğe özendiren politikalarda ve bunlara olan taleplerinde artış 
gözlenmektedir. Mikrokredi adıyla anılan bu politikaların, girişimcilikte cinsiyet faktörüne vurgu yapması1 da 
dikkat çekicidir. 
 

                                                             
1 Yalnız kadınlara kredi vermesine rağmen, derneğin isminde kadın ibaresinin geçmemesi de bir o kadar 
dikkat çekicidir. 
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Girişimcilik, sermayeden de emek becerisinden de çok daha kıt bir kaynaktır. Bu kıtlığa alternatif bir çözüm 
olarak sunulan Grameen Bankası Uygulaması, gerekli teminatları gösteremedikleri için, normal kredi 
olanaklarına ulaşmaları imkânsız olan kimselere kredi sağlamayı ve yoksulun yoksulunu kendi işini kurarak-
girişimci yaparak- yoksulluktan kurtarmayı amaçlayan bir yöntem oluşturmaktadır (Buğra, 2007: 1). 
 
KÖR ALANLAR: TOPLUMSAL CİNSİYET 
 
Lefebvre’e göre, güç ve çatışma alanlarının olduğu yerlerde kör alanlar oluşmaktadır (2013: 32). Bu alan 
sınırlaması ya da sınırsızlığı, aslında körlüğün her yerde olduğunun tasvir edilmesidir. Bu durumda güç ve 
çatışma alanlarının merkezi olarak gösterilen kentlerin kör alanları barındırdığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Lefebvre kör alanların nasıl bir niteliğe sahip olduğunu ve neden bir körlük durumunun 
olduğunu sorgulamaktadır. Buna göre, körlük yalnız karanlık, belirsiz, iyi incelenmemiş olduğundan ortaya 
çıkmamaktadır aynı zamanda görüş merkezinin göremez hale gelmesi sebebiyle de körleştirmektedir. Bu 
alanlarda gerçekler görülmemekte, ona direnilmekte böylece gerçeklikten uzaklaşılmakta ve onunla mücadele 
edilmektedir.Onun doğmasına ve gelişmesine izin verilmemekte ve belki de en önemlisi gerçeklerin üzerinin 
örtülmekte, bu nedenle de gördüğümüz şeyi neden göremeyiz sorusuna cevap olarak indirgemeci ve parçalı 
yaklaşımları göstermektedir (2013: 32). 
 
İndirgemeciliği körlüğün oluşmasında en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiren Lefebvre (2013: 33), 
kentsel alanların salt endüstriyel alanlara indirgenmesinin büyük bir körlük yarattığı ve sorunların kökenine 
inilmesini engellediğini savunmaktadır.Lefebvre’in kör alan kavramsallaştırmasından hareketle, neo-liberal 
politikaların uygulanmasının pek çok alanda göz ardı edilen kadınların toplumsal konumlarında yarattığı 
olumlu gelişmelerin daha önce var olan körlüğü kırdığı iddia edilmektedir. 2000’ler öncesine göre 
günümüzde kadınların kamusal alanlarda görünürlüklerinin arttığı kabul edilebilir bir gerçek olmakla birlikte, 
bu artışın ne düzlemde olduğunun sorgulanması körlüğün yok edilip edilmediğinin cevabını bulmak 
noktasında aydınlatıcı olacaktır. 
 
Belediyelerin kadınlara özgü olarak yürüttüğü politika ve faaliyetler genel olarak değerlendirildiğinde çeşitli 
spor merkezleri açmak1, halk eğitim destekli kurslar açmak2, sosyal yardımlar sayılabilir. Bu faaliyetler, 
belediye yöneticileri tarafından tali ve boş zaman uğraşı olarak görülmekte ancak sosyal belediyecilik gereği 
yapılmasının zorunlu olduğunu düşünmelerine sebep olmaktadır. Bu da kadın politikalarına indirgemecilikle 
yaklaşmanın somutlaşmış bir göstergesi olurken, aynı zamanda bu faaliyetler belediyenin görme merkezinden 
uzaklaşarak körleşmelerine sebep olmaktadır. 
 
Bahsi geçen faaliyetlerin yanı sıra neo-liberalizmle birlikte ivme kazanarak hızla yükselişe geçen bir başka 
uygulama ise mikrokredidir. Neo-liberal politikalar 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren alışılagelen 
söylemin aksine cinsiyet körü değildir. Neo-liberal politikalar son 10 yıldır kadınları kapitalist küresel 
yeniden yapılanmanın bir öznesi ve aracı haline getirmektedir (Özuğurlu, 2013: 256). Bunun ise en somut 
göstergesi neo-liberal politikaların temel çıktısı olan girişimcilik için yeni denekler bulmasıdır. Özellikle 
sermayeyeulaşım noktasında kısıtları olan, borcuna sadık, evi ve ailesi için her türlü fedakârlığa katlanabilme 
yetisine sahip olarak tasvir edilen kadınların seçilmesi ise şaşırtıcı değildir. Kredilerin faizsiz olarak 
verilmesine dikkatleri çekerek3, gözleri kamaştıran yeni mikrokredi uygulamaları aslında yeni kör alanlar 
doğurmuştur. Öncelikle sosyal belediyecilik bünyesinde verilen kurslar dikkate alındığında ev içi üretim 
pratiklerini tekrarlayan faaliyetler olması ve bunların verilen kredilerle pazarlanabilme imkânlarına 
kavuşturulabilmesi ve kadınlardan girişimci yaratılabilmesi adına bu üretimlerin pazarlanabilmelerinin 
önünün açıldığı dile getirilse de, bu ticaret yalnız eş dostla ve hatır-gönül ilişkileri çerçevesinde 
gerçekleşmektedir.  
 
Mikrokredileri başka bir açıdan değerlendirirsek verilen meblağların4 küçük işletme kurmaya dahi yetmediği 
bu nedenle de alınan bu kredilerin evlere harcandığı yahut eşlerinin işyerlerinde harcandığı da görmezden 
gelinen bir gerçektir. Üstünde önemle durulması gereken bir diğer nokta ise, neo-liberal söylemlerle birlikte 
                                                             
1 Merkez olarak belirtilse de bu spor alanlarının pek çoğu oldukça sade, yeterli donatıları olmayan yerlerdir. 
2 Kurslar çoğunlukla ev içi üretimi destekleyici nitelikte; boyama, çini, dikiş nakış gibi kurslardan 
oluşmaktadır. 
3Aslında bu krediler faizsiz verilmemektedir. Bu uygulama bankacılık sistemine uygun, “karsız” iş yapmayan 
bir uygulamadır. Yunus kendi felsefesini “sosyal işletmecilik” olarak tanımlamaktadır. 
4İlk kez başvuranlar, ilk yıl için 100 ile 1.000 lira arasında kredi almaktadır.  1 yıl vadeli verilen kredisini 
düzenli ödeyenlerin limiti ikinci yıl 2 bin liraya kadar çıkabilmektedir. 
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yoksulluğun kabulü evresine geçildiğidir. Mikrokredi uygulamalarının yoksulluğu azaltarak girişimciler 
yaratma felsefesi, bu uygulamadan yararlanabilmek için yoksul olduğunun ispatı yarışına girerek sermayenin 
küresel pazarında yer almak adına bir rekabete dönüştürmüştür. 
 
Sonuç olarak, mikrokredi aracılığıyla kendi işinin sahibi olmak oldukça zor görünmektedir. Üstelik bu 
krediden yararlananlar kadınlar olmasına rağmen, tasarruf haklarının genelde erkeklerde olması, serbest 
piyasanın mantığına uygun olarak toplumsal ve tali sorun olarak tanımlanan cinsiyet politikalarını destekler 
niteliktedir. Bu da neo-liberal ideolojinin kadınları güçlendirme ve kör alanlardan çıkararak kamusal 
alanlarda görünürlüğünü sağlama söyleminin geçici ve suni bir çözüm olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. 
Nitekim sosyal işletmecilik mantığında yurttaşı müşteri haline getiren düzenden beklenen, yalnızca piyasaya 
dahil etme arzusudur. Kadınların görece piyasaya dahil edilmesi ise başat aktör olması anlamına gelmemekte; 
yaratılanın aile refahı ve aile merkezci bir düzen kurarak körlüğü başka bir noktaya taşıması ile 
açıklanabilmektedir. 
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ABSTRACT  
 
The aim of this study is to bring out the issue of questioning the traditional production factors.the relative 
importance or weight of each factor depends on the type of production. Furthermore, involvement of certain 
factors also very sensitive to the characteristics of the economy. Every economic and social era can be 
characterized by one or two factor. Land for the agricultural era, capital and labor for industrial era, and 
finally information and time for the current information era are the most vital factors. Thus, it is argued here 
that well-known factors of production need to be updated to adjust the today’s economy and marketplace. 
Such an update will help increasing the awareness on these new factors and place more emphasis on them. 
The study at hand is intended to contribute to this goal. Along with a review of literature on the subject 
matter, a quantitative model is provided where time can be used as a major factor. 
 
Keywords:Factors of production, MRGAP. 
 
INTRODUCTION 
 
The term factors of production relates to the key factors that go into producing goods and services. Production 
refers to using a set of inputs in order to come up with outputs that have the capability of satisfying the needs 
and expectations of customers. Such inputs and outputs are the two main components of every production 
system (Figure 1). Another common component is the transformation process (blackbox), which actually 
transforms the inputs into outputs. Every production system operates within an external environment consists 
of economic, social, political, technology, competition environment. Also every system has its own internal 
environment of departments, sub-systems, employees and so on. Almost every production system of current 
economy has a way of interacting with its external environment which makes them open systems.  

 

 
 
The fact that production refers to both goods and services, a wide range of inputs are used in various 
production systems. However, a grouping scheme can be determined for such inputs. Each group of inputs is 
called a factor of production. According to the most recognized scheme, there are three factors of production: 
Land, Labor, and Capital. All these factors are required at varying combinations for the production process. 
Factors of production are any resources used to produce goods or services. 
 
In economics, ‘land’ is used in a way to include all the natural resources. It is also required for production by 
providing a place for production.  
 
Labor factor represents the human efforts that go into the production. It includes both the mental and physical 
labor efforts in return for a salary. Thus an effort without expectation of monetary reward is not considered as 
labor.  
 

Figure 1. Production System 

     External Environment 

       

    Input  Blackbox Output 

     

        Internal Environment 
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The man-made factors other than land used for producing wealth are called capital which includes factors, 
equipment, raw materials and so on. These factors are required to produce goods and services. Land is 
considered to be the gift of the nature whereas capital is the result of the human efforts occurred in the past. 
Lately, the human capital along with physical capital is tended to be included in capital. The educated, able 
and skilled manpower is called human capital which is regarded as more productive than the physical capital. 
Recent usage has distinguished human capital from labor. (Samuelson and Nordhaus, 2004).Entrepreneurship 
is also sometimes considered a factor of production (Sullivan, and Sheffrin, 2003).No matter what the product 
of service is, they will all need the factors of production to be combined together in various ways or rates. The 
specific mixture of the factors in each case depends on the product or service at hand, for example the key 
factor for an oil well is land, while for a bank, capital is the most important factor, and for a consulting 
business labor is the key factor. Sometimes the overall state of technology is described as a factor of 
production (Parkinand Esquivel 1999). The number and definition of factors varies, depending on theoretical 
purpose, empirical emphasis, or school of economics (Friedman, 2007). 
 
On the issue of determining the primary factor of production, there are various arguments presented by the 
economists. Neoclassical and ‘free market’ economists argue that the primary factor is the time of the 
entrepreneur, which, when combined with other factors, determines the amount of output of a particular good 
or service. In this sense, it can be noted that this view shares the point made in this study to include time as a 
factor but the economists that made this point chose to consider this factor as entrepreneurship rather than 
time. However, other authors argue that ‘entrepreneurship’ should be considered as a specific kind of labor or 
human capital and should not be treated as another factor. Others consider labor (including entrepreneurship) 
as the primary factor of production, since it is required to produce capital goods and to utilize the land. 
 
The important detail that should be pointed out here is the time is not just related to the time of the 
entrepreneur which caused to the conflict between the neoclassical economists and others, but it includes the 
time used by all stakeholders in the production system of internal and external environment. 
 
TIME AS ANOTHER FACTOR 
 
Of the well-known factors of production, time plays a crucial part because the cost of using labor, land and 
capital all are time-dependent. It is a common factor which is continuous, so it is not normally included in 
calculations because these calculations are already assumed to apply over a specific time interval (Rothbard, 
1962). 
 
Prophet Muhammad (p.b.u.h.) expressed in one of his hadiths: “A person will not be able to move his feet 
until he has answered the following 5 questions: how did you live your life, how did you spend your time as a 
youth, where did you earn your wealth from and where did you spend it, and how far did you act upon the 
knowledge that you had?” (Tirmidhi, Sıfâtü-l Qiyamah: 1). 
 
The hadith apparently draws attention to the gifts given to the human being to do good deeds which includes 
producing value for the rest of human being. In this sense, these gifts can be considered as factors to produce 
goods or services for the humanity. Examining this hadith carefully, four key factors are mentioned. Asking 
about how he lived refers to the time gift, using youth can be interpreted to the energy and health one 
possesses which is indeed related to labor, the question about wealth is frankly about the capital, and the final 
question of the way of using knowledge relates to the information factor which is gaining more and more 
respect and weight in production. Putting it all together, the hadith expresses four factors to be used in 
producing any kind of value for the humanity, namely; time, labor, capital, and information. 
 
While these traditional three factors have been much discussed and extended at different points in economic 
evolution, they are arguably outdated in any of the advanced economies of the world today. Brian Gentile 
argues that the primary factors of production have now become time, information and capital due to the fact 
that the relevance of land and labor has considerably diminished especially in the advanced economies 
(Gentile, 2011).In fact, in addition to these factors, similar arguments can be made about the variable relative 
importance of all factors during the social and economic shifts that shape the societies. 
 
Different scientific-technological paradigms rule each era of the societies and civilizations. During this 
process; primitive technologies have determined and formed the primitive society, traditional technologies 
have led to the agricultural societies, and mechanic technologies have resulted in industrial societies 
(Sagbansua, 2011). Another paradigm has started to converge as the civilization is on the edge of a new era 
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called information era (information age). While the primary factor was land for agrarian economies, and labor 
for industrial economies; underlying two factors for current economy has become time and information along 
with capital. On the other hand, information factor is considered as a part of human capital by the economist, 
thus a component of labor factor. 
 
Time, however, has an ever-increasing role in today’s marketplace. Competing based upon speed provides a 
vital marketplace advantage. The speed of understanding and translating customer needs from idea to 
practice, determines the success of an enterprise. Carefully examining the modern management technologies 
such as Just In Time (JIT), Supply Chain Management (SCM), Flexible Manufacturing Systems, and 
Concurrent Engineering; a common characteristic and core of each of these technologies is frankly the ‘time’ 
factor. A similar critical look at the traditional competitive strategies known as ‘price, quality, and 
productivity’ utilized by the enterprises have been extended to include ‘flexibility’ as a new way of gaining 
competitive edge over the fierce competition. Defining flexibility as ‘the ability to meet the changing 
demands of consumers both in terms of variety and volume’ refers to the timely responsiveness characteristic 
of the enterprises. All these current developments are pointing to the increasing role of the time factor in the 
marketplace. 
 
EVIDENCE FROM PRACTICE 
 
Scarcity of the natural resources is a major characteristic of the 21st century’s second half and it will stay so 
with an increasing magnitude in the future. In response to this problem, an interdisciplinary field known as 
Operation Research (OR) has emerged after World War II. Equipped with mathematical techniques, the 
studies under this field focuses on meeting an objective while satisfying various resource constraints such as 
material, labor, capital, and time. Obviously, all of these resources are in limited supply, thus they need to be 
consumed in the best way possible. This way known as ‘optimum solution’ is what OR methods intend to 
find out. While above-mentioned resources of material, labor, and capital are traditionally considered as 
factors of production, time factor still remains to get its place among the others as another consumed scarce 
factor that goes into the production. 
 
An example from the OR field that focuses on finding the best way of using resources while minimizing the 
total cost of productionis provided below for the illustration purposes: 
 
Multi Resource Generalized Assignment Problems (MRGAP) 
 
Given n jobs j={1,2,…,n}  and m agentsi={1,2,…,m}, the MRGAP consists of finding the minimum cost 
assignment of assigning each job to exactly one agent and satisfying resource constraints of k={1,2,…,l} 
which can be material, labor-hour, or time associated with each agent.   
 

The MRGAP is modeled as below:    
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The objective of the model represented by equation (1) is to minimize the total cost of the assignments.  
 
In the constraint (2), bik represents the available resource kfor agent i, and rijk stands for the amount of 
resource kconsumed by assigning job j to the agent i.  
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Although MRGAP is one of the combinatorial optimization problems which are known to be NP-hard, 
solving the above problem using various algorithms available provides solutions close to optimality 
regardless of the problem size (Sagbansua, 2009).   
 
CONCLUSION 
 
The aim of this study is to bring out the issue of questioning the traditional production factors.  
 
Success in the new economic environment is based on our differential use of time which isclaimed to be the 
new factor of production.  Considering the fact that we can have only limited amount of it and becoming one 
of the key determinants of competitive advantage in the marketplace, our need for efficiency in time 
management is ever-increasing. “Embracing this new factor of production is now required. Nothing more 
than ultimate economic competitiveness is at stake” (Gentile, 2011). 
 
As mentioned sections above, the relative importance or weight of each factor depends on the type of 
production. Furthermore, involvement of certain factors also very sensitive to the characteristics of the 
economy. Every economic and social era can be characterized by one or two factor. Land for the agricultural 
era, capital and labor for industrial era, and finally information and time for the current information era are 
the most vital factors. Thus, it is argued here that well-known factors of production need to be updated to 
adjust the today’s economy and marketplace. Such an update will help increasing the awareness on these new 
factors and place more emphasis on them. The study at hand is intended to contribute to this goal. 
 
Along with a review of literature on the subject matter, a quantitative model is provided where time can be 
used as a major factor. Similar models and solution methods are out of the scope of this study. However, 
future research is planned to include this venue for an extensive research.  
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ABSTRACT 
 
Advertising is an important integral part of marketing and increases sales of company. It is necessary that 
wide circle of consumers in the market were aware of new products or services and user requirements, and 
companies can do it as efficiently as possible only with the help of advertising. But the usual information 
message is different from advertising in interest in the end result. Interest is an increase in demand. The 
advertising industry is at the first place on the ineffectiveness. Hundreds of billions of dollars wasted spinning 
without providing advertisers with the expected result. The new medium and opportunities are opened to 
business to find their target customer by studying, analyzing and using social networks opportunities. 
 
Key words: online social networks, advertising, positioning, brand image 
 
INTRODUCTİON 
 
One of the main trends of development of the Internet of the last two or three years is the rapid growth in 
popularity of social networks. Recently, social networks are increasingly beginning to be used to promote a 
particular subject or object. Almost every Internet user is registered in one or another social network. People 
who sign up on social networks, have different objectives: to find old friends, meet new people, to 
demonstrate creativity: to share written music, songs, stories, photos or videos. It's no secret that every social 
network collects large enough audience, trying to take advantage of this fact, the company, promoting and 
advertising their products and services in networks. This gave fundamentally new possibilities for 
communication has created new ways of relationship between people, organizations and states. High 
technology and the rapid development of the Internet both in substance saturation, and on the availability, 
scope and territory of the audience, as well as connection speeds have led to the emergence of new methods 
and areas of application advertising. This is understandable - the companies no longer need to search for the 
target audiences. Simply analyze the pages for the network, which is usually presented sufficient information 
about the person: gender, age, education, interests, and much more. By finding people who may be interested 
in the company's products, it can start to work with this audience. And at first glance it seems that advertising 
in social networks - it is convenient and efficient. This paper is going to consider reasons why positioning 
have stronger influence to people in social network. Some collected about the social networks and especially 
about the Facebook.com. These data was sorted from literatures about marketing, positioning, and social 
networks. One of the limitations is confidentiality of information. This sphere of advertising in social 
networks is novel and the problem is about that we cannot allow ourselves a lot of information about them. 

 
 

THEORETİCAL BACKGROUND 
 
Positioning is the process of searching for a market position of the company, product or service that will 
distinguish it on the position of competitors. Positioning is given a specific target group for which are created 
and offered the advantages and uniqueness. Without a clear idea of what the focus position is very difficult, if 
not impossible, to agree on solutions marketing mix. Determination of competitive positioning often dictates 
the most effective combination of marketing tools. 
 
In positioning, there are some basic ideas and concepts. First, the positioning is more to the long-term 
strategy than a short-term tactics. To create a position of need time and positioning is not performed for a 
short-term campaign. The positions offer a sustainable means of creating differentiation and competitive 
advantage. Well-designed positions are stable, secure and adapted to future development. This suggests that 
the position may evolve and change in periods of growth, maturity and decline. 
 
Secondly, the positioning is carried out in the minds of consumers. Positioning - this is what the consumer 
thinks about a company, product or service. This is mainly caused by a combination of real properties 
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(tangible features of the product, its price, distribution channels, the type and level of service of the product) 
and image (giving the impression of advertising, PR, promotion, and so on). Therefore crucial is that the 
position in the future should be determined by the consumer, not the company. Note that some of the 
"tangible" features (price, channels of distribution of goods) can strengthen or destroy the image created by 
the promotion. 
 
Third, the positioning is based on the resulting benefits. Strong positions pay particular company or product 
(such as the ability to produce a low cost) in benefits to target consumers (such as the relatively low price). 
Effective position expresses not only a clear image, but also provides consumers with clear reasons (benefits) 
purchase of goods. 
 
Fourth, because the positioning is based on the benefit and as a result, different customers often seek various 
benefits of buying, using substantially similar products or services, the position of the individual 
representation of a product purchaser may differ from the position of this product another buyer. Positioning 
can be based on specific properties of the product (for example the size of a laptop computer), benefits from 
the use of these properties (portability), the specific circumstances of use of the product (on the road, away 
from home or office), user groups (specialists who work in different locations ) or on the basis of opposition 
to other goods. 

 
EFFECTIVE POSITIONING STRATEGY 
 
The effective ranking should be performed four major conditions: 
 

1. There must be a clear understanding of the target market and buyers sought by the company. 
Fixed that one and the same position in the market can be viewed differently by different buyers, so it is 
important that the effect of positioning on all the target audience was understandable and anticipated impacts 
on non-target segments. 

2. Similarly benefits upon which positioning should be important for target customers. 
Undoubtedly, the positioning of the low prices offered insensitive to the price segment, it does not make 
sense. Positioning on benefits or property on which it should be attractive to the target consumers. 

3. Positioning should be based on the real strength of the company and / or its brand. Ideally, 
strengths or a combination thereof must be unique for the company. Focus on the most efficient use of 
company assets creates a competitive position, which ensures the highest stability and protection from 
dangerous attacks competitors. 

4. Finally, the position must possess communication skills, giving the possibility of contact with the 
target market. This usually means that they have to be simple and straightforward, passed through an 
interesting image advertising or other means of communication. 
 
Buyers or potential buyers, of course, feel both physical and other differences between the goods or services 
within a product category. Those making marketing decisions that want to make their product a certain 
position in the minds of buyers will try to give it a different kind of attributes that can be classified as follows: 
Positioning based on the physical properties of attributes. They are directly related to some physical 
attributes of goods, such as price, quality, capacity or size. Despite the fact that there is a direct correlation 
between the index and the physical attributes of perception, analysis of consumers' perception of the goods on 
these attributes can open the phenomena of interest to the marketing strategy. 
 
Complex based on the physical properties of attributes. Because of the large number of physical 
characteristics, consumers can use the component attributes to evaluate competitive proposals. Creating these 
totals is usually subjective due to the different relative importance placed on different grounds. 
 
Essentially, abstract attributes. Although these attributes affect the perception of the physical characteristics, 
they are not related to them directly. All these attributes are highly subjective and difficult to connect to the 
physical characteristics, other than those which are known from experience. The importance of the attributes 
to their subjective perception component varies depending on users or classes of products.  
 
Even if these claims are largely true, the positioning of most goods must be considered attributes of 
perception. One reason - this growing similarity between physical characteristics of an increasing number of 
products. This increases the importance of other, highly subjective, measurements. 
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This process is applied to goods and services in domestic and international markets, to new and existing 
products. This does not mean that the defining attributes of the product and the consumer perception of 
various competitive offerings will remain the same in different countries or in other market segments, and for 
most of the goods they are likely to be different. Once managers select the appropriate set of competitive 
offerings catering to the target market, they must formulate a set of critical or defining product attributes that 
are important to buyers in this target market. 
 
Collecting information from customers regarding the selection of their perception of the various proposals, 
and then researchers analyze this information to determine the current position, which is in the minds of 
commodity buyers, because of his position and the position of competitors. 
The manager will establish the most preferred combination for buyers defining attributes that require the 
collection of additional data. This makes it possible to study the correspondence between the preferences of 
the target segment of customers and current positions of competitive bids. Finally, the managers get the brief 
conclusion, stating what decision they made about positioning. 
           
Identify an appropriate set of competitive products. Positioning analysis is useful on many levels: the whole 
company, business unit, product category, certain product line or brand. At the level of the company or 
business unit, such an analysis can help determine how the entire company or business unit is positioned 
relative to their competitors. 
 
At the level of product category analysis examines customer acceptance of product types, they can be 
considered substitutes that meet the same basic needs. Suppose, for example, that the company is considering 
market launch of a new instant breakfast drink. The new product will have to compete with other goods for 
breakfast, such as scrambled eggs with bacon, breakfast cereals, and even fast foods. To estimate the position 
of the new product on the market, the marketer has to get an idea of the perception of the buyers of the new 
product on possible substitute goods for a variety of defining its attributes, which corresponds to the 
positioning. 
 
If competitors are on the market several products in the same product category, it may be useful to analyze 
the positioning at the level of a product or brand to better understand how the different brands are attractive to 
buyers, position the proposed new products or brands or reposition the current and determine the sources of 
new competitive opportunities. 
 
At whatever level, an analysis of positioning, choice is critical analyst of competing products (product 
categories, firms). Companies that neglect important fungible goods or potential competitors, risk of getting 
blindsided by unexpected competitors. 
 
Set the defining attributes. Positioning can be based on a number of attributes that include the desired 
characteristics of fire benefits. Below are the most common types of bases for positioning. 
 
The desired benefits, like the characteristic features are directly related to the goods. In theory, consumers can 
use a lot of attributes to evaluate products or brands, but the number of attributes that are really influencing 
the choice of the consumer, as a rule, is a small, partly due to the fact that consumers may consider only the 
attributes of which they are aware. The more variables used in the positioning of the product, the greater the 
likelihood of confusion is and even mistrust on the part of consumers. The activities of the positioning should 
be as easy as possible, and should be avoided at all costs complexity. 
 
In determining the commercial space in the analysis of positioning marketers should rely primarily on 
defining attributes. The question is how a marketer can find out what options are the defining attributes of the 
product. Collect information on the perception of customers of competing products. Having defined the set of 
competing products, the marketer must know which attributes are analyzed to determine the target market and 
product category. He should also find out how different products in a set of competitive goods valued 
customers on these attributes. Usually, this knowledge about the market going primarily through qualitative 
research, such as interviews with focus groups conducted to identify the defining attributes. This is followed 
by a quantitative analysis, such as consumer survey regarding their perception, to collect information about 
how competing products are assessed on individual attributes. Later in this chapter, we discuss several 
statistical and analytical tools that can be useful in this part of the process of positioning. 
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Examine the current position of the goods in a competitive recruitment. Whether the process is aimed at 
positioning a new product is not yet available on the market, or repositioning of the product that already 
exists, it is important to ensure a clear understanding of the positioning of the goods that have been identified 
as being within the competitive set. A useful tool for this purpose - is a grid positioning, also called 
perceptual mapping. Grid positioning provides a visual representation of the positions of different products or 
brands in the competitive set by (usually) two defining attributes. In the case where more than two must be 
considered when analyzing the attribute ranking, are multidimensional or multiple grid. But not all products 
or brands exist in the minds of most consumers. 
 
Determine the most preferred combination of attributes for buyers. There are several ways in which analysts 
can determine the preferences of customers and include them in the analysis of the positioning. For example, 
respondents participating in the survey may be asked to come up with the perfect product or brand within a 
particular product category - a hypothetical brand that has the ideal combination of attributes (from the point 
of view of the buyer.) After this, respondents are asked to cordon off their perfect product and existing 
products on a number of attributes. An alternative approach - is to ask respondents not only to assess the 
degree of similarity between certain pairs of existing brands, but also indicate their level of preference for 
each bunk. In any case, the analyst, using appropriate statistical methods can locate the ideal points of the 
respondents with regard to the positions of the various existing brands of commercial space on the map. 

 
SOCİAL NETWORK AND FACEBOOK.COM 
 
In the ordinary sense of the word social network - a community of people who share common interests, 
common business or have other reasons to directly communicate with each other. 
 
Online social network is a software service, a platform for interaction between people in a group or in groups. 
Social network also produces thematic readers community created on any blogging service. Many 
professional societies have become a tool to search for people, the recommendations of staff and the job 
search. Social networks in their current form have a number of additional features, compared with the pre-
existing tools of communication users. 
 
The main feature of the new generation of services is the very tools of finding the right contacts and 
connections between people. Using the tools of the social network, each user can create its own virtual 
portrait - create a profile that gives details about yourself, your work experience, hobbies, interests and goals. 
The presence of the profile already allows the use of search engines like-minded fellow, colleagues, people 
with whom communication is necessary for work and study. 
 
The term social network was introduced in 1954 by James Barnes, sociologist from the "Manchester School" 
in "The classes and meetings in the Norwegian island parish" that was incorporated into the collection of 
"human relations". He developed 1930's approach to the study of the relationship between people with 
sociograms, that is visual diagrams in which individuals are represented as points and the relationships 
between them is represented in the form of lines. This approach to the sociometry is a psychological method 
to determine the distribution of roles in a society. By the 1970s a complex mathematical and sociological 
research methods was finally formed, which constitute the foundation of modern scientific analysis of social 
networks. 
 
The most important part of the development of telecommunication networks is the possibility of direct 
communication between people. Give an overview of interpersonal communication tools as they become 
available on the internet. 
 
Concerning amount of Facebook.com member is around 1.11 billion by the end of 2013 and still growing. 
 
They update their profiles, communicate with friends, get information about brands, share valuable 
information that will allow advertisers to get to know them, and them to know you. Customers spend more 
and more time on social networking sites. Users from Kazakhstan are among these numbers. Stated above if 
companies evaluate these segment of potential customers they will gain a huge market by applying theoretical 
and practical knowledge right there. 
 
The experts on the latest media and insiders from social portals with one voice insist that we should take these 
"platform" completely different, unrelated to the traditional content-based projects and services. 



 

317 
 

Consequently, advertising in social networks should be placed entirely different way. "Advertisers often 
believe them enough to tweak their usual promotional text for placement in social media, so it worked," - says 
Gary Stein, director of strategic development Ammo Marketing. 
 
Advertising should directly correspond to the personal experience of the visitor and his interests. 
Consequently, success requires a unique message that has real value for the chosen application users. A 
crucial role is played here is not "cool" creative, or non-standard supply and demand for content. Unlike 
traditional media, is based on its credibility and awareness of social media in the relationship with their users 
appeal to very different feelings - first of all, to the feeling of belonging to a particular community. 

 
FINDINGS AND CONCLUSION 
 
A sample of 324 respondents from Kazakhstan, especially from my account, was conducted by questionnaire 
consisting of 7 questions. The aim of the this survey was to uncover whether respondents use networks, have 
a facebook account, how long do they stay signed in, which social network respondents prefer more, the 
amount of new brands they have discovered, did respondents make any online purchase after learning new 
brands, level of relines on online shopping due to it is new for Kazakhstan customers, influence of “likes” to 
the brands.     
 
Result shows that 35% of all respondents spend from 2 to 4 hours a day, 25% spend less than 2 hours, 24% 
spends from 4 to 6 hours and 16% spends more than 6 hours a day in social networks. 83% of respondents 
have an account on Facebook.com. And only 17% do not have it. 93% of respondent answered Vkontakte 
(vk.com). 4% answered other and 3% spend their time mostly on Facebook.com. No one spend his time in 
Moimir. 52% of respondents discovered form 1 to 5 brands, 25% from 6 to 10, 12% 16 and more brands and 
11% discovered form 1 to 15 new brands. The result shows that 46% did not but are going to buy, 38% have 
already bought and liked it, 12% did not and do not need it and only 12% of respondents made a purchase and 
did not like it. 
 
The level of confidence is as follows; 44% of respondents have satisfied level of confidence, 38% have good 
level of confidence, 12% have bad level of confidence and only 6% have excellent level of confidence. 69% 
of respondents will be influenced by comments or like and 31% of respondents will not be. 
 
Limitations of the survey were at first honesty due to it is a research and the mood of the respondents at the 
time of the answering.  
 
On the basis of learned materials, investigation and the survey, conclusion is that nowadays all channels of 
advertising are actively used by marketing managers but social networks are young and not well-studied 
channel. Kazakhstan companies that want to succeed in a competitive environment must have official groups 
on Facebook.com. These groups can help companies or organizations increase their brand awareness, sales 
and make a profit. The analysis in chapter 3 provides information about the reaction of people on companies 
marketing actions in social networks. On the basis of analysis I introduce and suggest some recommendations 
for the Marketing Departments to stay competitive in the market. 
 
Only two social networks could be used if business is done in Kazakhstan. These social networks are 
Facebook.com and Vkontakte. The only disadvantage of Facebook.com was that the number of people from 
Kazakhstan is small. 93% of respondents spend most of their time on Vkontakte. The reason is that Vkontakte 
is the first among CIS countries. People sign in Vkontakte because their friends are there. They are bounded 
with it. Even if people spend most of their time on Vkontakte, they at least enter the Facebook.com in order to 
check news feed. 83% of respondents have an account on Facebook.com and it means that 83% enter the 
Facebook.com and can read the message that Companies send to them. Vkontakte has lots of disadvantages 
which Facebook.com doesn’t have. Because of it Facebook.com is more preferable for Kazakhstan 
companies. As the brand awareness among people increases the sales of the company will also increase. 
Research shows that 52% of respondents become acquainted with 1 to 5 new brands for them. 25% become 
acquainted with 6 to 10 brands and others with more. This result shows that potential customer of the 
company can learn the brand, company or other relevant information. Facebook.com also allows selling 
products online. 38% of respondents bought something online and liked this way of shopping. 46% are going 
to buy. Other 16% of respondents didn’t like or don’t need this way of shopping. 84% of all respondents 
already bought or willing to buy and companies must do everything to give these people opportunity to buy. 
Despite of the low level of confidence on online shopping, people are still willing or buying online. From the 
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questionnaire it is known that 44% have satisfied level of confidence, 38% good level of confidence. Only 
6% totally believes on online shopping. Others have bad level. This is the result of the companies’ low 
attention to online selling. If they will work on it, people will be more confident because there is no such kind 
of problem in USA. The level of confidence in USA is much higher than in Kazakhstan. 
 
Advertising is an important integral part of marketing and increases sales of company due to high level of 
brand awareness. It is necessary that wide circle of consumers in the market were aware of new products or 
services and user requirements, and companies can do it as efficiently as possible only with the help of 
advertising. But the usual information message is different from advertising in interest in the end result. 
Interest is an increase in demand. The advertising industry is at the first place on the ineffectiveness. 
Hundreds of billions of dollars wasted spinning without providing advertisers with the expected result. If 
automotive industry worked like advertising industry, half of the world's population would have died in car 
accidents. But advertising accident is harmful too. They are killing goods (trademarks, brands); companies 
and human career are dying. The only one measure of success of advertising is merchantability. And 
therefore, good advertising is not one that you like or who wins the contest, but the one that wins in the 
market, i.e. the one that sells the most effective and cost-effectively. It is advertising that brings you money. 
The word "sell" in advertising is used in the broadest sense. Typically, advertising sells products and services, 
but it can "sell" social ideas and can "sell" a candidate for the elections. Advertising has one main goal to sell. 
In order not to make the wrong choice of advertising channel, it is necessary to conduct a thorough review. 
The most common channels of advertising are: advertising on radio, television, advertising in newspapers and 
magazines, outdoor advertising and the Internet.  Good advertising results in business growth or prevents 
drop in sales, which is essentially the same. If it does not then advertising is not good or is it just hype.  
 
Social networks on the internet continue to be at the peak of popularity and have already been the object of 
persistent attention of researchers. Moreover, new opportunities for their use: they are firmly in many areas of 
business and become an integral part. Advertising should directly correspond to the personal experience of 
the visitor and his interests. Success requires a unique message that has real value for the chosen users. A 
crucial role here is not "cool" creative or non-standard supply but it is demand for content. You should not 
expect from the advertising campaigns in social network an immediate return; you should lay for long 
campaigns. Experts advise advertisers to plan advertising campaigns for a longer period of time, period that 
long enough to have time to build a truly close, ongoing relationship with users. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to measure the relationship among country, city and institutional image factors 
to students’ decision to study abroad, satisfaction and loyalty. The study was undertaken with inductive 
approach with the interest of the author about the choices, satisfaction and loyalty of international students at 
University of Stavanger. Thus, face-to-face and e-mail interview data were used to answer the questions from 
the study. 
 
The findings show that country, city and institutional image on decision making process of students are the 
most important factors for students to choose UIS as an educational institution to study. There is also positive 
relation among those factors effect on satisfaction and loyalty of international students. With global growth 
services of international education and need of Norwegian universities to supply internationally recognized 
and satisfied education services for overseas students, the need in studies on decision making, satisfaction and 
loyalty factors of international students grow and calls for further research in the area.  

 
Keywords: international students, corporate image, county image, city image, institutional image, 
educational institution, UIS. 
 
INTRODUCTION 
 
The term ‘theory’ can be defined in various ways, however the most common meaning is the explanation of 
observed regularities (Bryman, 2001).  Primary research was based on the questions of the researcher about 
the choice of international students to study abroad. The researcher was interested why do students prefer to 
go abroad for an education, what kind of expectations they had, if they could meet their expectation, what are 
the factors for their satisfaction and loyalty; and finally, is there are connection between the primary 
expectations and satisfaction and loyalty level of the students. The researcher was especially interested in 
country, city and institutional image dimensions for decision, satisfaction and loyalty of international students 
at University of Stavanger, Norway. Hence, in the study inductive approach was used to constitute a research 
theory, in which findings derive the theoretical idea (Bryman, 2001) . 
 
Questions arising from the study: 
1. What factors of county, city and institutional images are the most relevant in the international 
students’ decision to attend the University of Stavanger? 
2. What are the service quality perceptions of international students at UIS on country, city and 
institutional image factors? 
3. What factors are the most relevant to the international students’ loyalty at UIS? 
 
EDUCATIONAL TOURISM 
 
As Roppolo (1996: 191) notes, “as countries become more interdependent, their success, growth and 
economic prosperity will largely depend on the ability of two industries – education and tourism – to create 
the avenues necessary to support international exchange and learning” (Ritchie, Carr, & Cooper, 2003). The 
growth of both education and tourism as industries in the last few decades has led to high interest and 
research of these industries from both an economic and social perspective. 
 
Despite the recent attention paid to tourism and education as industries, travel for learning and education is 
not a new concept (Ritchie et al., 2003). For some, international education leads to a migration to work in the 
destination afterwards. If the students like their lifestyle, get along with local people and culture, get 
opportunity to work, especially if students from less developed countries go to developed world, the 
possibility for student to continue in a host destination is very high. Researches shows that one-third of 
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international students in the U.S. do not return to their homelands (Taylor, 2006). Besides, for others 
international education may be a way for prestige or experience both theoretically and practically.  
 
Under the growing interdependence of countries, education institutions are in  need to evaluate international 
experiences to provide benefits to both students and the tourism industry (Ritchie et al., 2003). 
 
NORWAY AND NORWEGIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 
Norway is one of the three Scandinavian countries with a population of 4,9 million people. The country is 
well known on its beautiful nature, Viking history, oil and gas industry and fishery. Even though Norway is 
not a member of European Union (UN), it a European country and is a part of Schengen agreement, which 
allows to free travel for citizens and guest of Europe to travel without borders (UiS, 2011). There are 7 
universities, 24 university collages, 2 national collages of art and 29 private institutions in Norway. 
 
There are around 15000 internationals currently enrolled in Norwegian higher education institutions. 
Norwegian education serves very flexible education, financing, accommodation and length of education 
system. International students may apply to variety of undergraduate and postgraduate degree programs in 
every region of Norway. From 2007 more than 200 master programs in different areas are available for 
students (UiS, 2011). In Norway international students have great opportunities for combining studies and 
outdoor activities. There are plenty of student organizations and government activities which encourage 
international students for outdoor activities.  
 
CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY 
 
For several decades, companies had paid a great attention to customer service and methods to improve it. 
Many of the companies had spent tones of money on customer service improvement programs or strategies. 
Despite some initiatives of companies, customer satisfaction levels are falling. However, American Customer 
Satisfaction Index (ACSI) appear to show some improvements (Timm, 2002). ACSI is the nation-wide survey 
methodology used to collect the data, and the econometric approach built to estimate the indices. Findings of 
ACSI establish that: first, customization is more important that reliability in determining customer 
satisfaction; second, customer expectations are more important in sectors in which variance in production and 
consumption is relatively low; and third, customer satisfaction is more quality-driven that value- or price- 
driven (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & Bryant, 1996).  
 
No firm or organization can succeed without building customer satisfaction and loyalty (Timm, 2002). Many 
people will agree that all businesses need customers to survive, but what about government and civic 
organizations such as churches, hospitals, schools and many other? Do they also need a customer? Timm 
(2002) in his book gives broad explanation to this phenomenon as: there are many names for the customer, 
and in its broadest way to determine a customer is ‘someone with whom organizations exchange value’. 
 
The term of customer loyalty was also not clearly defined until the resent year. Literature in this field declares 
that there are three main characteristics of customer loyalty such as: 
 

 It is driven by overall satisfaction. There is positive relation between customer satisfaction and 
loyalty of customer. 

 It involves the commitment of customer o make a sustained investment in and ongoing relationship 
with an organization. 

 It is reflected by some attitudes and behavior such as: repeat buying, willingness to recommend the 
company to others, a commitment to the company demonstrated by a resistance to switch to a 
competitor (Timm, 2002).  

 
Globalization, age issues, work-life balance, and diversity are the major factors that impacted the nature of 
today’s customers. Some firms claim that customer satisfaction and loyalty is a way of luck, however some 
companies are prefer to believe in possibility of it and work on different models for a satisfaction and loyalty 
of customers. The key factor for all the organizations is a need to maintain customer’s overall satisfaction, 
intention to continue the connection with the company, and willingness to recommend the firm to the others 
(Timm, 2002). 
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INTERNATIONAL STUDENTS’ CHOICE BEHAVIOR 
 
“No one who has lived through the second half of the twentieth century could possibly be blind to the 
enormous impact of exchange programs on the future of countries” Bill Clinton, 1993 (Cushner, 2004). Only 
one century ego education was a luxury for most of people all around the world. However, nowadays not only 
the oral education but also higher education is a necessity and norm for society in many countries. In this 
competitive global environment students must develop some key global cultural skills to be successful and 
profound (Cubillo, Sánchez, & Cerviño, 2006). This reality pushed international students to search for new 
perspectives in education system. 
 
Meanwhile, the growing market of international education increased the interest of counties for attracting new 
international students, and brought new competitors in this field. Thus, forced education institutions to 
maintain their competitive advantage by developing a distinctive image and positioning (Cubillo et al., 2006). 
To the end of 20th century, the importance of higher education has rapidly grown and the topic of choice and 
decision making on HE has gained much interest for both home and international students. There are several 
works on the transnational education. S. Baker & B. Brown (2007) examine the term of ‘non-traditional 
students’ who entered traditional UK universities. M. Sung & S. U. Yang (2008) study the relations of key 
factors affecting students’ supportive behavioral intentions toward the university. G. Nabi & F. Linan (2011) 
established some of the key issues, tensions and challenges in graduate entrepreneurship in the developing 
world. M. Mpinganjira (2009) analysis the factors influencing the decision to study abroad and implication of 
these factors on the marketing of higher education services in South African region. Cubillo, Sanchez & 
Cervino (2006) propose a theoretical model that integrates the different groups of factors which influence the 
decision-making process of international students. However, much less is available to see the examination 
and implementation of theoretical models in international education process.  
 
Countries like USA, UK, and Australia have been applying aggressive international marketing strategies for 
education, and expanded the area of target market to regional and national governments to be able to become 
world’s top country in international education. Therefore, in the process of international student’s choice of 
universities are involved not only education institutions but also national, regional and local governments 
which interested in promoting their target place as education destination (Cubillo et al., 2006).  To be 
successful in marketing organizations must clearly identify factors considered by consumers while evaluating 
products. This reality increases the importance of analyzing the factors influencing the purchase intention of 
prospective student and defining the connection between those factors (Cubillo et al., 2006).  
 
Studying abroad is a very complex and hard decision to take; besides, high costs of studying overseas make 
this decision more complicated (Mazzarol & Soutar, 2002). Hence, in the process of choosing the country an 
international student does not only buy the education service but also a pack of services jointly provided with 
the core service. Universally service is cited as process that have number of characteristics as: intangibility, 
inseparability of production and consumption, heterogeneity, and perishability (Zeithaml, Berry, & 
Parasuraman, 1996).   
 
Universities propose education, which is a pure service and characterized by a greater amount of interpersonal 
contact, complexity, divergence, and customization than other service businesses (Cubillo et al., 2006). Thus, 
make international students choice decision process complicated and influences by indirect mechanisms of 
service evaluation. C.H. Chen & C. Zimitat (2006) in their study propose the choices made by Taiwanese 
students on overseas studies options as a form of consumer behavior. Consumer behavior refers to the process 
of acquiring and organizing information in the direction of a purchase decision and of using and evaluating 
products and services. This process encompasses the stages of searching for, purchasing, using, evaluation 
and disposing of products and services of both individuals and groups (Moutinho, Ballantyne, & Rate, 2011). 
There are major factors influencing the consumer behavior of individuals such as: environmental, cultural and 
attitudinal influences; social class; family influence; and resources available to consumer (Chen & Zimitat, 
2006).  
 
The international education depends on interaction between a customer and institution. Among all the factors, 
students determine those which are more important for them and build up the final picture for a target 
intitution. Cubillo, Sanchez & Cervino (2006) propose a model for explaining the factors influencing the 
purchase intention of international students. The factors identified are personal reasons, country image, 
institution image, and program evaluation.  
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Corporate image formation has different perception in all business fields as marketing, management, 
advertising, and public relations. In marketing and advertising, consumer behavior research suggests that 
multiple images perceived by the consumer are variable and subject to constant change, and used in order to 
support increased sales (Kazoleas, Kim, & Moffitt, 2001). However, business management is more focused 
on population and propose image (identity) as a form of social identification in which employees feel 
themselves as a part of the organization (Kazoleas et al., 2001) and an organizations public image is often the 
result of public interaction with the organization’s member (Belanger et al., 2002). For public relations image 
is the interaction of the various personal, organizational, and environmental factors and can be decided by the 
organization’s audience as well as the organization itself (Kazoleas et al., 2001). 
 
Kazoleas, Kim & Moffitt (2001) propose that the institution which totally depends on its image is the 
university. Nevertheless, there are not many studies on university image and its formation. The study of 
Kazoleas, Kim & Moffitt (2001) is one of the first and unique in the case study of university toward to 
explore how personal, organizational, and cultural factors can influence images of university by its 
perspective constituencies. With the high competence, nowadays education world, some institutions had to 
change their quality management systems to maintain higher and stronger quality image. Accepting the image 
formation as the combination of diverse factors each university to create its own strategy for institutional 
image. 
 
Along with it, a model combined of: a model of international students’ preferences (Cubillo et al., 2006) with 
the theory of planned behavior by (Ajzen, 1991), was constructed to be able to examine the effect of county, 
city and institutional image dimensions on decision-making, satisfaction and loyalty processes of the 
international students from the integrated point of view and to see the usability of marketing theory on 
satisfaction and loyalty in practice. 
 
Figure 1. presents the proposed model for that study based on the investigated literature.  

 
Figure 1. proposed model for the study 
 
METHOD AND RESEARCH DESIGN 
 
The case study method was used in the research to define the relation of county, city and institutional image 
factors for international students to come to study at UIS; to analyze the relation of these factors on students’ 
satisfaction and loyalty from the integrated point of view. Despite some stereotypes of case study as a weak 
research method, the case study is broadly used among researchers in a field of psychology, sociology, 
political science, social work, business, and community planning (Yin, 1994).   
 
Case study is a form of research where rich descriptions about certain event or topics are produced, and 
interaction between people and significant events are retold (Lapan & Quartaroli, 2009). In these studies, first 
the case to investigate is identified. If researcher is interested in a specific setting or a real-life context, the 
case study research method is used. The researcher of the study was interested on the factors that brought her 
colleagues (international students) to come to study at UIS, and if they are satisfied with the service they get, 
which expectations they could meet, and are they willingly to continue at UIS and etc. With these questions in 
a mind a literature review was done, research questions formed, research design build and data collected.     
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For the data gathering, the census sampling method was implemented, which refers to a way of collecting 
data from all the members of populations. Sampling is the process of selecting the customers from a 
population and including your target population in the survey (Michael & Gustafsson, 2002). This technique 
of sampling is the most representative because the sample and the population are one and the same (Michael 
& Gustafsson, 2002). With the help of administration of UIS, all the international students at UIS were sent 
the link to the survey through student e-mail. The survey was sent to 548 students and the aim was include all 
the international students to get the most representative and generalizable data from the study. The research 
process did not go as it was planned by a researcher. The low feedback on internet survey turned the 
multimethod research into qualitative study, so all the findings are based on interviews done with eight 
international students at UIS. 
 
As a measurement tool for the study ‘in-depth interview’ was chosen. The participants in the interview were 
purposefully chosen according to faculties they study, time studying at UIS, gender, countries they come, and 
financing factors. There were conducted 4 face-to-face interviews and 4 e-mail interviews with the 
international students at UIS. 
 
The questions of the study were based on the book of  Sudman & Bradburn (1982) ‘Asking Questions’ which 
has become a classical guide for designing questionnaires on people’s attitudes and behavior. First part 
includes personal information questions on demographic terms; second part consists of scale questions on the 
importance of factors; third part refers to satisfaction of the students, and final part, has questions on loyalty 
of the participants. Besides, there was formed an agreement paper, including the information about the 
purpose of the study, participant will to participate or withdraw the project if they wish, and the importance of 
their answers to the research. It is proposed that people can respond intelligently only if they know what they 
are doing and what are going to be the outputs of it (Kvale & Brinkmann, 2008). 
 
Another important part of the research is – confidentiality. Confidentiality must be strongly protected except 
some extreme cases such as mistreatment, child abuse, malpractice, murder, or other criminal behaviors by 
either the participants or others (Kvale & Brinkmann, 2008). So, the participants were given an agreement 
paper, which was signed by both sides, in any case of causing confidentiality problems.  
 
DATA COLLECTION AND INTERPRETATION  
 
After formulating the purpose of the research the tools were designed based on the purpose. Then, came the 
stage of conducting the interviews and survey. Sample was chosen among international students at UIS. 
When the surveys and interviews were over, it was time for transcribing the interview materials, which 
generally refers to transcription from oral speech to written text (Kvale & Brinkmann, 2008). In the period of 
transcribing some techniques from Sudman & Bradburn (1982) were used. 
 
The quality of the interviews is vital for the quality of findings, analyzing and knowledge contributed to the 
subject (Kvale & Brinkmann, 2008). There are several quality criteria for an interview established by Sudman 
& Bradburn (1982):  
 

 The extend of spontaneous, rich, specific, and relevant answers from the interviewee 
 The extent of short interviewer questions and longer interviewee answers 
 The degree to which the interviewer follows up and clarifies the meanings of the relevant aspects of 

the answers 
 To a large extent, the interview being interpreted throughout the interview 
 The interviewer attempting to verify his or her interpretations of the subject’s answer over the 

course of the interview 
 The interview being ‘’self-reported,’’ a self-reliant story that hardly requires additional explanations 

 
Based on these criteria, the interviews were held in a friendly aura, like a talk of a student to another. So, the 
participants can feel themselves more comfortable and express their feeling and opinions more open. All the 
interviews were recorded on the recording apparatus. The answers were transcribed close to the original talk 
at the time of interview, and sent to the participants for an over review, to increase the trustworthiness and 
ethics of transcripts (Kvale & Brinkmann, 2008). 
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FINDINGS AND DATA ANALAYSING 
 
From the students offered to participate in the interview, four of them were conducted face-to-face interview, 
and four of them replied to the interview questions trough e-mails. Those participants were chosen from 
different faculties and regions to reflect the diversity of international students at UIS. Table 2. and Table 3. 
show the profiles of participants. 
 
Table 2. Demographics of Participants 
Name Gender Nationality Region Area of Study 
Galia Female Kazakhstan Asia Master Degree Programmes- The Faculty of Science and 

Technology 
Sasha Female Ukraine Europe Ph D Programmes- The Faculty of Science and Technology 
Tara Female Vietnam Asia Master Degree Programmes- The Faculty of Social Science 
Albert Male India Asia Master Degree Programmes- The Faculty of Social Science 
Nur Female Turkey Asia Master Degree Programmes- The Faculty of Science and 

Technology 
Marlen Male Russia Europe Master Degree Programmes- The Faculty of Social Science 
Anna Female Romania Europe Master Degree Programmes- The Faculty of Social Science 
Sandra Female Spain Europe Master Degree Programmes- The Faculty of Social Science 
 
Table 3. Demographics of Participants 
Name Age Grade Years at UIS Financing 

Galia 25 B 2 years and more – less than 3 years Scholarship 

Sasha 27 A 3 years Scholarship 

Tara 25 B 1 year and more- less than 2 years Self-financing 

Albert 28 C 2 years and more – less than 3 years Work 

Nur 24 B More than 3 month- less than 1 year Scholarship 

Marlen 25 C 1 year and more- less than 2 years Self-financing 

Anna 42 A 1 year and more- less than 2 years Student loan 

Sandra 29 B 1 year and more- less than 2 years Work 

 
The analyzing of the interview refers to the story told by the interviewee to the researcher and the final story 
presented by the interviewer to an audience. In the study, the interview analysis by theoretical reading were 
implemented, which in this particular case refers to reflecting theoretically on specific themes of interest, 
write out interpretations, and not following any systematic method or combination of techniques. In some 
studies where investigations are based on an extensive and theoretical knowledge of the subject matter, no 
elaborative approaches are applied during the theoretical reading of the interviews to develop their reach 
meaning (Kvale & Brinkmann, 2008). So, the analyzing part of the materials was based on understanding and 
evaluating of meaning of the text during of reading the interviews of international students at UIS. 
 
In the research, the interviews speak for themselves and analysis is built on interviewee statements. 
Theoretical reading of interview text can bring up new issues in interview themes, contribute new dimensions 
to familiar phenomena. Since, in some cases it can also prevent the researcher from investigating new, not 
recognized aspects of phenomena (Kvale & Brinkmann, 2008). To give the maximum openness to the text 
and the highest possibility for evaluation the texts were read several times with sensitivity to participants’ 
responses, and also read by some other researchers. 
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DISCUSSION OF THE FINDINGS 
 
The purpose of the study is to establish what factors lead international students to decide to attend higher 
educational organizations in Norway and especially UIS. Cubillo, Sanchez & Cervino (2006) propose a 
model for explaining the factors influencing the purchase intention of international students to study abroad, 
structured on factors such as personal reasons, country image, institution image, and program evaluation. 
However it is also defined that all of the factors, some more strong the others with less priorities will have 
contribution to the final decision of the prospective students (Cubillo et al., 2006).  
 
Among all the factors, the study researches the relation of country, city and institutional image factors to 
student decision making, satisfaction and loyalty of international students at UIS.  
 
Interviews with 8 participants were coded and analyzed to examine the factors for international students to 
choose UIS. After analyzing the data, three predominant factors for each main factor are shown Table 4.   

 
Table 4. Predominant factors for each main factor for international students ‘choice  
Main Factors The most predominant factors Number of participants identified 
Country Image Social reputation 

Opportunity to work during the 
course 
Academic reputation 

4 
3 
 
3 

City Image International environment 
Linguistic proximity 
Safety and security 

4 
3 
3 

Institutional Image Library facilities 
Expertise of teaching staff 
Silent rooms 

4 
3 
3 

 
The findings exposed from the data are: 
 

1. Country, city and institutional image factors are predominant factors for international students’ 
decision to attend UIS. 

2. There is a positive relation between country, city and institutional image factors for decision 
making process and satisfaction and loyalty of students. 

3. From all the factors, the international students specify student support, expertise of teaching staff 
and international environment for reasons to continue further education or work at UIS. 

 
As Cubillo, Sanchez & Cervino (2006) propose, the findings show that it is definite that all of the factors, 
some more strong the others with less priorities will have contribution to the final decision of the prospective 
student. So, based on the case study research done at UIS established that country, city and institutional 
image on decision making process of students are the most important factors for students to choose UIS as an 
institutional organization to study.  
 
Among all the factors, students determine those which are more important for them and build up the final 
picture for a target (Cubillo et al., 2006). At the end of the research was seen that there is also positive 
relation among those factors effect on satisfaction and loyalty of international students. With global growth 
services of international education and need of Norwegian universities to supply internationally recognized 
and satisfied education services for overseas students, the need in studies on decision making, satisfaction and 
loyalty factors of students grow and calls for further research in the area.  
 
To maintain internationally high standards and attract more international students, there is a need to examine 
the factors which contribute to decision making factors, satisfaction and loyalty of students. This study 
intended to contribute to findings on country, city and institutional image factors on student decision making, 
satisfaction and loyalty processes. 
 
The finding expose some implications for service improvement at UIS based on international student opinion 
and views: 
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1. The factors for international students to attend UIS needed to be examined from the begging of 
education at UIS. 

2. Financing needs of the students such as scholarships and work opportunities need to be included in 
target services of Universities. 

3. To support students on finding work prior to their education is needs to be focused as a primary 
satisfaction factors for students. 

4. The expertise and English skills of teaching staff should be gone over methods for improvement 
must be identified. 

5. The support and encouragement of teaching and administrative staff on further academic education 
needs to be improved.  

6. The specific factors such as halal food services, variety and cost of food services at cantina, private 
doctor for students in the campus can be reviewed and upgraded. 

 
Primary study on country, city and institutional image factors on decision making process and effect of these 
factors on student satisfaction and loyalty included only students from the University of Stavanger, located in 
the South of Norway. Originally, the researcher intended to build up a general map for Universities in 
Norway based on the country, city and institutional factors for student decision making process with the help 
of findings from quantitative survey, and to maintain deeper understanding from in-depth interviews with 
international students at UIS. Though, the low response of students on internet survey made it impossible to 
use quantitative data for study findings, hence findings were composed only from the data from interviews. 
So, the multimethod research design was inactive in the current study. 

 
CONCLUSION 
 
Based on the framework, the study was focused on country, city and institutional factors to see the weight and 
impact of these factors on student decision making, satisfaction and loyalty. However, that type of framework 
can be limited in the overall map for general student decision making, satisfaction and loyalty dimensions of 
international students. 
 
No firm or organization can succeed without building customer satisfaction and loyalty (Timm, 2002). From 
the findings of the research, students at UIS appear to be satisfied with their overall study life at University. 
Moreover, most of them claim that generally they had met the services they had expected before coming to 
UIS. Though, satisfaction level of students seems to be changeable according to faculties they study in. 
Students at the faculty of social science and technology appear to be more satisfied with factors such as the 
expertise teaching staff, opportunity to work in the field they are studying at, and opportunities to get the 
scholarship according to students from the other faculties at University. Those students are more likely to 
continue their academic study or work at UIS.  
 
In 1980s universities had difficult times and had begun to recognize the importance of image on attracting 
students and stakeholders. With the years, universities understood that waiting for an image to be improved 
by itself is just an illusion and there should be more fresh, bright, and mobile (effective) measures (Cubillo et 
al., 2006). Therefore, as the aim of the study was to understand and shed light on the importance of county, 
city and institutional image factors on student decision making, satisfaction and institutional process; the 
author proposes that further researches must be done in that field.  
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АБСТРАКТ 
 
Целью данного исследования является анализ влияния семинара на повышение финансовой 
грамотности в сфере пенсионного обеспечения среди сотрудников предприятий. В статье освещаются 
следующие вопросы, как семинары помогают объяснить широкие различия в накоплении 
пенсионного капитала, положения выхода на пенсионный отдых. Методология исследования 
включает два метода: анкетирование в процессе проведения обследования и пенсионные семинары. 
Результаты этого исследования показывают, что семинары имеют влияние на повышение финансовой 
грамотности.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В связи с реформой пенсионной системы и пенсионных институтов в Казахстане существует 
потребность в повышении финансовой грамотности в сфере пенсионного обеспечения. С появлением 
новых игроков на финансовом рынке и изменений  пенсионных принципов с введением новой 
накопительной пенсионной системы  в 1998 году физические лица должны были освоить новые  
основные понятия, такие как инвестиционная политика, диверсификация рисков  и т.д. Процесс 
планирования личных финансов требует знания основных финансовых правил которые необходимо 
применять в повседневной жизни. Но чтобы изменить поведение людей, имеющее влияния на процесс 
принятия решений недостаточно только провести реформу.  В таких ситуациях неоценима роль 
финансового образования. Образовательные программы помогают восполнить недостаток знаний, 
которые будет полезны впоследствии при принятии решений в повседневной жизни. "Финансовая 
грамотность" как дефиниция была впервые озвучена на JumpStart коалицией персональной 
финансовой грамотности в 1997 в результате проведенного «Обзора финансовой грамотности». В 
практическом использовании в научной литературе, финансовая грамотность трактуется в  различных 
смыслах; как обозначение знаний финансовых продуктов (например, в чем различия акций и 
облигаций; разница между фиксированной ипотекой и ипотекой с плавающей ставкой) или знание 
финансовых понятий (инфляция, диверсификация, кредитные баллы). И если учесть что  финансовая 
грамотность является важным компонентом в процессе принятия решений, то естественно задать 
вопрос, насколько  финансово грамотными являются потребители.  Мероприятий по количественной 
оценке финансовой грамотности начались  с начала 1990-х годов, когда Потребительская Федерация 
Америки (1990; 1991; 1993; 1998) начала проводить серию опросов по программе «Потребительские 
знания» среди различных групп населения, которые включали вопросы по нескольким темам личных 
финансов, такие как: потребительский кредит, банковские счета, страхование а также крупных 
потребительских расходов в таких областях, как жилье, питание и автомобили. Также Лусарди & 
Митчелл (2006) были составлены набор вопросов оценивающие финансовую грамотность в области 
здравоохранения и пенсионного обеспечения по программе исследования 2004 года (HRS - 
обследование населения США в возрасте 50 лет и старше) которые были основополагающими 
вопросами в нескольких опросах, предназначенных  для измерения финансовой грамотности в США и 
в других странах. Три основных вопроса 2004 HRS модуля финансовой грамотности были 
разработаны для оценки понимания трех основных финансовых понятий: сложные проценты, 
реальные ставки доходности и диверсификация рисков. На основании того что данные вопросы имели 
практическую значимость  и широко применялись в различных опросах  впоследствии в 
литературных источниках они получили название  "большой тройки" по оценке финансовой 
грамотности. 
 
МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Поскольку в накопительном пенсионном обеспечении в основном участвует работающее население,  
которое каждый месяц перечисляет 10 процентов своей заработной платы на пенсионные счета, 
авторы решили провести семинары для работающих лиц. Но, широко известно что работники не 
могут выделить время для посещения таких семинаров. Для решения данного вопроса сотрудники 
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были приглашены на семинары, проводимых на рабочем месте. Для определения эффективности 
семинара опрос проводился до и после семинара.  
 
АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 
В ходе проведенного статистического анализа было определено что женщины больше задействованы 
в различных областях и специальностях чем мужчины. (Рисунок 1 и 2) 

 

 
 
Из нижеследующей таблицы 1 и 2 следует что мужчины в абсолютном отношении все имеют высшее 
образование. Необходимо отметить что что хотя количество женщин имеющих высшее образование 
выше (17 женщин имеют высшее образование) то в процентном отношении данный показатель ниже 
(только 65,38% женщин имеют высшее образование). 
 

  

Женщины Мужчины Общая сумма 
Таблица 1  
Названия строк 
Высшее 17 8 25 
Среднее 5 0 5 
Среднее прфессиональное 3 0 3 
(пустой) 1 0 1 
Общая сумма 26 8 34 
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Таблица 2  
Названия строк Женщины Мужчины Общая сумма 
Высшее 65.38% 100.00% 73.53% 
Среднее 19.23% 0.00% 14.71% 
Среднее прфессиональное 11.54% 0.00% 8.82% 
(пустой) 3.85% 0.00% 2.94% 
Общая сумма 100.00% 100.00% 100.00% 

 
В ходе проведения семинара респондентам было предложено ответить на следующий вопрос «Что 
такое пенсия?» 
Ответы вырьировались от «полностью не согласен» до «полностью согласен». На выбор  были 
предложены следующие ответы.  
Пенсионные оплата это Число наблюдений  

среднее 
 
t Stat 

 
P(T<=t) 
односторонняя До После До После 

“Налоговая ставка в размере 10% от 
заработной платы” 32 29 2.71875 3.344828 

-2.01072 
0.024466 

“Вид государственной оплаты  
«пожилым» людям” 30 29 2.366667 3.344828 

 
-3.30737 

 
0.000817 

“Выплаты людям с ограниченными 
способностями” 30 29 2.366667 3.620689655 

-4.70161 0.000008399 

“Пенсионные взносы, удержанные с 
заработной платы” 30 32 1.833333 2.6875 

 
-3.07163 

 
0.00162 

“Выплата пенсионерам из 
пенсионных фондов” 30 29 1.966667 1.724138 1.033737 

 
0.152977 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. “Это налог  в размере 10%” 
Результаты опроса показали что мнение респондентов после проведенного семинара изменились. 

2. «Это государственная выплата людям пенсионного возраста» 
Результаты опроса показали что мнение респондентов после проведенного семинара значительно 
изменились. 

3. Выплата инвалидам со стороны государства 
Проведенный семинар оказал влияние на изменение мнений респондентов 

4. Пенсионные отчисления в накопительные пенсионные фонды удерживаемая в размере 10% с 
заработной платы 

Результаты опроса показали что мнение респондентов после проведенного семинара значительно 
изменились. 

5. Выплаты из накопительных пенсионных фондов 
Результаты исследования определили что ответы респондентов остались неизменными. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития экономики Кыргызстана 
является развитие малого и среднего бизнеса. Государственно-частное партнерство играет в этом 
направлении важную роль консолидации государства и бизнеса. 
 
Преимущество ГЧП по сравнению с другими формами взаимодействия государства и частного 
субъекта заключается в следующем: 
 

 проекты ГЧП зачастую облегчают выход на мировые рынки капиталов, 
активизируют привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Особое значение 
ГЧП имеет для экономики регионов, где на его основе происходит развитие местных рынков 
капитала, товаров и услуг; 

 
 каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Так, со стороны 

бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное 
управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к новаторству и т.п. Участие 
предпринимательского сектора в совместных проектах обычно сопровождается внедрением более 
эффективных методов работы, совершенствованием техники и технологии, развитием новых форм 
организации производства, созданием новых предприятий, в т.ч. с иностранным капиталом, 
налаживанием эффективных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На рынке 
труда, как правило, повышается спрос на высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые 
профессии. 
 
На стороне государства в проектах ГЧП – правомочия собственника, возможность налоговых и иных 
льгот, гарантий, а также получение некоторых объемов финансовых ресурсов. Государство как 
главенствующий субъект и основной регулятор вправе перераспределять при необходимости ресурсы 
с чисто производственных программ на социальные цели (образование, здравоохранение, наука, 
культура), а это во многих случаях не только способствует общему улучшению социально-
экономического климата, повышает инвестиционный рейтинг страны, но и прямо сказывается на 
партнерских проектах; 
 

 в ГЧП государство получает более благоприятную возможность заняться 
исполнением своих основных функций – контролем, регулированием, соблюдением общественных 
интересов. Так, по мере развития ГЧП в сфере инфраструктуры государство может сместить акценты 
своей деятельности с конкретных проблем строительства и эксплуатации объектов на 
административно-контрольные функции. И немаловажно в связи с этим то, что неизбежные 
предпринимательские риски перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же значимость 
ГЧП заключается в том, что в конечном итоге выигрывает общество как глобальный потребитель 
более качественных услуг; 

 
 в рамках государственной собственности происходят существенные 

институциональные преобразования, позволяющие расширять участие частного бизнеса в 
выполнении части экономических, организационных, управленческих и иных функций. Оставаясь 
собственником, государство при этом сохраняет за собой и определенную степень хозяйственной 
активности. 
 
Само по себе развитие предполагает количественное увеличение, что, в свою очередь, без 
инвестиционных программ невозможно. Поэтому Правительство КР приняло решение о создании 
Инвестиционного фонда ГЧП в сумме 4 млн. долл. на три года (до 2016г.). 
 
На наш взгляд, один из эффективных инструментов для развития привлекательного инвестиционного 
климата региона - это создание Национального агентства по ГЧП. 
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Эффект от его применения может быть обоюдный: власть с помощью ГЧП запускает общественные и 
социально значимые проекты с максимальной пользой для бюджета, частный сектор — 
диверсифицирует бизнес, при этом обеспечив себе долгосрочный и гарантированный доход. 
 
В Министерстве экономики КР существует отдел ГЧП, который призван заниматься отбором и 
реализацией проектов на основе ГЧП. Но, по большому счету, никто серьезно не занимается поиском 
частного инвестора для существования проекта, зачастую не проработаны механизмы участия 
государства и взаимодействия с частником, четко не обозначены выгоды от участия в проекте.  
 
Правда, есть одно заблуждение в отношении сути ГЧП. Прежде всего, большинство считает, что 
проекты, где можно применять модели ГЧП, должны быть исключительно гигантскими. Но как 
показывает практика это далеко не всегда так. Во всем мире 90% проектов с использованием ГЧП - 
это проекты, реализуемые на местном уровне в секторе малого и среднего предпринимательства. С их 
помощью, как правило, решаются проблемы создания социальной, коммунальной, и даже 
промышленной инфраструктуры. 
 
Поэтому нам нужно создать для предпринимателей на территории Кыргызстана такие условия, чтобы 
они не имел административных ограничений, а могли заниматься производством и продвижением 
своей продукции. Необходимо снять с бизнес-партнера существенную нагрузку, которую он 
испытывает при старт-апе проекта, когда сложно ориентироваться в большом бюрократическом 
процессе. 
 
Агентство должно принять на себя риски начального этапа, связанного различными проволочками. 
Если есть проект, который очевидно выгоден для нас, например, в туристическом бизнесе, то 
агентство должно системно готовить документы, чтобы привлечь инвестора в эту отрасль. 
 
Не просто декларировать «приходите, у нас много возможностей», а предоставлять качественный 
анализ: 
 

 какие конкретно ресурсы мы имеем  
 как их возможно использовать  
 какая прибыль может быть получена  
 какую помощь мы можем оказать в инфраструктуре  
 в каких местах необходимо построить гостиницы,  
 какие коммуникации мы готовы подвести, если инвестор согласится на инвестиции. 

 
Агентство выступит неким инвестиционным консультантом, наделенным административным 
ресурсом и призванным устранять барьеры при реализации проектов. 
 
Помимо агентства понадобятся и другие институты развития. Один из главных - это инвестиционный 
фонд. Его задача - чтобы эти средства эффективно расходовались не только на развитие социальной 
инфраструктуры, но и способствовали экономическому росту. Кроме того,  это - аудиторские 
компании, банки, лизинговые компании, оценочные компании, профессиональные участники рынка 
ценных бумаг,  страховые компании, юридические, маркетинговые, консалтинговые компании. 
 
Агентство должно осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
 

 Адресная работа с инвесторами по принципу «одного окна». 
 Аналитическая поддержка инвестиционной деятельности, направленная на 

разработку рекомендаций по улучшению инвестиционной привлекательности приоритетных отраслей 
региональной экономики. 

 Работа по сопровождению инвестиционных проектов в регионе, включая подбор 
потенциальных инвесторов и партнеров на территории КР. 

 Консультационная помощь и поддержка при подготовке инвестиционных проектов, 
разработка предложений для организаций КР. 
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Дополнительный мощный аргумент в пользу государственно-частного партнерства - повышение 
бюджетной дисциплины. Наверное, благодаря только одному этому фактору проекты с 
использованием ГЧП в Кыргызстане могут быть выгодными. 
 
Среди всех проблем, препятствующих деятельности предпринимателей, в последние два года чаще 
всего назывались именно административные барьеры. Но есть и другие, например, недостаточная 
проработанность законодательной базы в сфере ГЧП, невовлеченность субъектов малого и среднего 
бизнеса в проекты ГЧП. 
 
О том, что указанные проблемы требуют скорейшего решения, говорят эксперты. Так, Национальный 
институт стратегических исследований КР провел круглый стол, на котором были презентованы 
результаты исследования «Кыргызстан в международных рейтингах: динамика за 2005-2013 гг.». 
Целью данного мероприятия являлась систематизация существующих на сегодняшний день 
классификаций стран в международных рейтингах и выявление позиций Кыргызстана в них для 
улучшения имиджа и внешней привлекательности страны. Необходимо отметить, что международные 
рейтинги являются показателями развитости основных сфер жизни страны и оказывают влияние на ее 
репутацию. 
 
В своем исследовании эксперты дали следующие рекомендации: 
 

 не допустить деградации человеческих ресурсов и обеспечить оптимальное 
функционирование базовых факторов развития; 

 развивать факторы, способствующие росту эффективности производств; 
 усилить работу по обеспечению легкости ведения бизнеса на практике; 
 разработать собственную политику по улучшению конкурентоспособности 

экономики и непосредственно внешней привлекательности. 
  

  
Как видно, в реализации этих рекомендаций ГЧП играет одну из важнейших ролей, что 
свидетельствует о необходимости его развития в Кыргызстане.  
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ABSTRACT 
 

Unlike other financial institutions, micro-credit implementation was started in the 1970s by Muhammed 
Yunus, who is a professor of economics in Chitagong University, with less paperwork and little costs for the 
loanees. Micro-credit has found area of execution in the 2000s through Grameen Bank in Turkey, with the 
everyday increasing numbers of offices. Lack of capital opportunities and need for surviving as a profitable 
organization in free market economy, growth and investment, make resources requirement inevitable for 
entrepreneurs and SMEs. Entrepreneurs often face problems such as; bureaucratic obstacles, short-terms 
incompatible with the return on investment, high interest rates, aggravated payment terms, lack of financial 
intermediaries for special services and guidance and inflation, when they apply to banks for loans. 
 
Micro-credit are given to micro entrepreneurs by the micro-finance institution, to meet entrepreneur capital 
requirements, purchases of materials, supplies and fixed equipment required for manufacturing purposes and 
to realize business development. In this study, some information about the properties, development and 
history of micro-credit will be given and micro-credit implementations and success stories of entrepreneurs, 
who had got micro-credits, will be focused. 
 
Keywords: Micro-credit, Entrepreneurship, SME. 
Jel Code: M13 
 
TÜRKİYE’DE MİKRO KREDİ VE MİKRO KREDİ BAŞARI ÖRNEKLERİ 
 
ÖZET 
 
Mikro kredi uygulaması diğer finans kurumlarının aksine krediden faydalanacaklar açısından daha az 
kırtasiyecilik işlemleri ve çok küçük maliyetler ile 1970’li yıllarda Chitagong Üniversitesi Ekonomi 
Profesörü Muhammed Yunus tarafından başlatılmıştır. Mikro Kredi Grameen Bank aracılığı ile Türkiye’de 
2000’li yıllarda sayıları her geçen gün artan ofislerle uygulama alanı bulmuştur. Sermaye imkânlarının kısıtlı 
olması ve serbest piyasa ekonomisi içerisinde karlı bir kurum olarak ayakta kalma, büyüme ve yatırım yapma 
gerekliliği, girişimcilerin ve KOBİ’lerin kaynak ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Girişimciler kredi almak 
için bankalara başvurdukları anda çoğu zaman bürokratik engeller, yatırımın getirisi ile bağdaşmayan kısa 
vadeler, yüksek faiz oranları, ağır ödeme koşulları, özel hizmet verebilecek ve yönlendirme yapabilecek 
finansal aracıların eksikliği ve enflasyon gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. 
 
Mikro kredi, mikro finansman kuruluşunca bir mikro girişimciye, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, 
hammadde ve malzeme alımı, imalat için gerekli sabit teçhizatın alımı gibi amaçlarla işini geliştirmesi için 
verilmektedir. Bu çalışmada mikro kredinin özellikleri, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi verilerek, 
Türkiye’deki mikro kredi uygulamaları ve mikro kredi alan girişimcilerin başarı öyküleri üzerinde 
durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mikro Kredi, Girişimcilik, Kobi, 
Jel Kodu: M13 
 
INTRODUCTION 
 
The first applications of microcredit were initiated in a few countries such as Bangladesh and Brazil thirty 
years ago and, after 1980s, with developing of them, they spread in many countries in South Asia, East Asia, 



 

337 
 

Africa, East Europe, and South America. The first microcredit in Turkey was given by MAYA. In 2003, 
TİSVA began to give microcredit. In Turkey, so far, microcredit over TL 200 million were given to the micro 
– entrepreneurs over 60.000. 
 
Microcredit is given by a micro-financing agent to a micro-entrepreneur so that he/she can develop its 
business in order for him/her to meet the need of operation capital for the reasons such as buying raw material 
and material, and buying the necessary constant equipment to manufacture. Generally, such an example is 
introduced: Through microcredit system, the person is not given a fish for him/her to eat. How to catch fish is 
not also taught. However, beyond these, it is enabled the poor to rent or buy a net or small boat or for 
catching fish. 
 
In the developing countries, female entrepreneurship increasingly becomes important. Supporting the female 
entrepreneurship, determining the problems, and producing the effective solutions toward these problems, 
especially in the developing countries like Turkey, is one of the most important tasks toward development. 
Micro-credit is used as the most important instrument in the encouragement and development of the female 
entrepreneurship. The presence of micro-entrepreneurs is extremely important for reducing the poverty and 
unemployment and providing the economic and social development,  
 
In this study, the development, objectives, features, benefits it provided for credit users of microcredit, its use 
of areas, and micro-credit application in Turkey will be investigated. 

 
1. MICROCREDIT  

 
Microcredit is in the position of a more specific of sub -micro –finance “serving to provide the credit, saving, 
and other financial services to the poor people, especially females (Soyak, 2010: 134). Microcredit is defined 
as the small credits to be resource of financing, for the poor people to sustain their own subsistence and their 
subsistence in creating the necessary income and in establishing their own businesses (Soyak, 2010:134). 
According to another definition. Microcredit is generally to give credit, for the aims such as meeting the 
operation capital, purchasing the raw material and material, and purchasing the necessary equipment for 
manufacturing, to the micro-entrepreneurs having difficulties in providing security and therefore, 
experiencing troubles in finding resources from banks (Djurayev, 2008: 15). 
 

1.1.  Microcredit Usage Areas 
 
In the frame of project applied in Diyarbakır, microcredit is used in many different areas (Akgül, 2006: 3): 
 

• 27% of females getting credit use the credit by opening the shops such as grocer, coffee house, 
tailor, hairdresser salon, stove shop, glassman’s shop, butcher’ s shop, music market, electrical equipment’s 
shop and marble’s shop, 

• 18% of them, in commercial activities such as animal trade, cookery, vegetable and fruit trade, 
fodder trade, carpet trade, pepper trade and trade of material for dyeing, 

• 17% of them, in the activities such as dairy cattle and cattle –breeding, 
• 16% of them, in the various production activities such as handcrafts, yoghurtmaking, cheese 

making, making clothes for children, dessert making and dowry stuff, 
• 10% of them, in the sale of beauty material, renting bicycle, needlework machine, washing 

machine, transporting stuff with motorbike and ice selling by purchasing refrigerator, 
• 8% of them, in hawking such as the sale of vegetable, clothes, bread, chocolate and snack; and 4% 

of them, in agricultural work such as growing vegetable, cotton and wheat. 
 
Microcredits were formed by targeting on the females and about 96% of those benefiting from credit consist 
of females. However, the males also benefit from the credit. Moreover, due to the restriction and physical 
insufficiency in the participation of females in the social and economic life, it is seen that they are less 
benefitted from the credits than that targeted. The females seem to be quite successful in terms of their 
repaying the credits they got and about saving. However, in the examinations carried out, since the females do 
not like taking risk, it revealed that the workplaces they established can grow to only a certain place (Güzel, 
2011: 86). 
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1.2.  Role of Women in Microcredit 
 
International Aid Agencies, states, researchers and the other developmental specialist give a highly 
importance to microcredit as an instrument of reaching the females and incorporating them to the 
developmental process. Coping with the barriers traditionally preventing the females from accessing to the 
official financial services such as the requirement of obligation to provide collateral, a male guarantor, or of a 
guarantor from permanent staff, collecting the necessary information, cultural barriers, limited mobility, and 
illiterate, there are a number of different reasons for determining to increase the access of females to micro-
credit as a priority. These reasons will be shortly attempted to be described as follows (Baltacı, 2011: 61-64). 
 

• Social gender and development: In the researches of the agencies such as World bank, United 
Nation Developmental Program, it was introduced that the social gender inequalities in the developing 
countries constituted a barrier for development and, since microcredit is directly related to both poverty and 
females, [micro-credit] began to undertake the important role in most of the social gender and developmental 
strategies of donor agencies, 

• Among the poor people, females are the poorest ones: In many statistics on females (e.g. in 1985 
Human Development Report, it is seen that 70% of 1.3 billion of people living with the income per day below 
$ 1 consist of females or according to the database related to gender of World Bank, in every country, the 
unemployment rate of females are higher than that of males), it is emphasized that females are more 
disadvantageous position and therefore, that priority should be given to facilitating and increasing to females’ 
access to the financial services. 

• The females spend the most of their incomes for their families: It is considered that the females 
spend the residual income for the subsistence of family and that they spend less for consumption. While the 
females mostly invest on the household, the males on the business. Hence, if some support is given for the 
females to increase their incomes, the welfare of all family will be developed. 

• Productivity and sustainability: On the basis of sustainability, those suggesting to target on the 
females considered the view that the repayment rates of females are highly higher compared to the males and 
they are more prone to cooperation. That back debts and debt loss rates are low have an important effect on 
the productivity and sustainability of the agency. 

• Perspective of woman’s rights: The equal access of females to the financial rights is a human 
right and since it is an important mechanism in reducing the female’s poverty, the access of females to the 
financial resources and credit should be facilitated. 

• Strengthening the females: In the programs of supporting microfinance and microcredit, another 
one of the reasons put into words of targeting the females is that microcredit is an effective instrument in 
strengthening the females or a starting point. In this context, microcredit agencies, presenting the financial 
resources to the females, contribute to providing the equality of social gender. 
 
At the present days, the fact that the female increases her effectiveness in business life is seen highly 
important in terms of both her herself and society. Especially, the more educated, determined, ambitious, and 
resolute standing of female, rescuing her from being dependent to the male, enables possibility to strengthen 
her independence and position in society. The most important phenomenon providing this power is her 
entrepreneurship feature. With the activity of entrepreneurship, while female, on the one hand, is obtaining 
the material and spiritual gains, on the other hand, with the characteristics such as independence, financial 
opportunities, social service, work safety, family employment, and challenging, becomes acquired the 
opportunities to be able to switch the judgments toward gender discrimination to the favor of females (Soysal, 
2010: 110).  
 
Another reason urging females to become entrepreneur is the policy that the government view the females as 
an important actor in developing the local economy. In this policy, especially, directing, encouraging, and 
strengthening the potential female entrepreneurs taking place among the local actors are foreseen. Thus, 
enabling females not taking place sufficiently, especially, in the economic activities in rural areas, to obtain 
income by the method of micro –financing was aimed, because in the business life, it is a reality that the 
females do not have sufficient equity capital compared to males (Biner, 2011: 43-44 ).  
 
It is possible to attribute the gradually increase of the enterprise belonging to the females to the various 
reasons. The first is as a result of change in the socio-cultural infrastructure, at the present days, entering of a 
number of females to the business life and the rise of their educational levels; the second is that the females in 
the medium stages of management, with worry of that the staff reducing policy is followed in the company 
they work, have the thought that they may lose their jobs someday, and thus, desire to become the boss of 
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them themselves; the third is with the increase of the number of successful female entrepreneurs, the increase 
in the number of the people they can take as an example; and the fourth is in many business enterprise, the 
thought that they can rise to only a certain position, i.e. that the business world is still under the dominance of 
males (Güney, 2006: 30).  
 
It can be said that in Turkey, the studies toward making the females entrepreneur is highly diverse. In the 
scope of supporting and developing female entrepreneurship, the organizations and projects such as Head 
Office of Female Status (KSGM)of Prime Ministry, State Planning Organization (DPT), Banks (Vakıfbank, 
ZiraatBankası, HalkBankası), Turkish Job Institute (İŞKUR), KOSDEB Job Development Center, Project of 
Reducing Social Risk (SRAP), Multi-Purposed Society Centers (ÇATOM), Center of Supporting 
Entrepreneur (GİDEM), Waqf on Evaluating Woman’s Labor (KEDV), Female Entrepreneurs Society 
(KAGİDER), Woman Solidarity Waqf (KADAV), Woman Center (KAMER), Turkish Development Waqf 
(TKV), Turkish Grameen Microcredit Project, and Turkish Waqf on Preventing Wastage can be put in order 
(Biner, 2011: 60 ).  
 
For increasing the female employment that is low in Turkey, especially beginning from 1960s, although the 
polices are produced from the government and the projects are applied by the private sector and non-
governmental organizations, the participation rate of females in labor force are gradually decreasing. In this 
frame, in order to increase the female employment, micro credit, defined as the policy of preventing poverty, 
has a potential to find a solution. Microcredit, with supporting the females with a repayable and sustainable 
credit, is a financial instrument toward providing them to work at their own charges. Via microcredit, 
providing females to be employed, they are brought in economy and increasing the national income is aimed 
with employment created (Özmen, 2012: 109). 
 
The reasons for that microcredit mostly addresses to females as target group can be put in order as follows 
(Ören vd., 2012: 325-326):  
 

1. That females take place in a great rate among the poor people are generally accepted, 
2. That females spend most of their incomes for their families; i.e. that females, as their incomes 

increase; canalize these incomes of them to subsistence of family and that they go towards less individual 
consumption, 

3. That on the basis of sustainability, females are prone to the rates of repayments and cooperation,  
4. The view that providing females to equally access the financial rights should be realized as a 

human right, 
5. That microcredit is an effective instrument or a starting point in strengthening the females. 

 
In summary, as the reasons for being preferred of females, we can count as their being responsible; their 
making their payments regularly, without leading to any trouble and their going toward lees risky and more 
rational investments. In targeting the females, another reason, supporting females always pushed back, is to 
help their having job; acquiring income and having a voice in society (Akkul, 2011: 40). 
 

2. IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF MICROCREDIT IN TURKEY 
 
As is in all over the world in Turkey, microcredit has a great importance in the females’ participating in the 
business life and their beginning the regular income. Turkey began to an application similar to the microcredit 
program, applied in the world, as a little delayed. The first step was taken by MAYA, established in the scope 
of Waqf on Evaluating Woman’s Labor in 2002. MAYA initiated its activities in Kocaeli after Marmara 
Earthquak in 1999 and in 2003 in İstanbul, proceeded to microcredit application. The first credit total, given 
by MAYA, was between $30 and $300 and in the return rate of credits, an achievement of 100% was 
provided. Another one of microcredit application in Turkey is “Turkish Grameen Microcredit Project” 
(TGMP), initiated in Diyarbakır in 2003, with the cooperation of Turkish Waqf on Preventing Wastage, 
Diyarbakır Governorship, and Grameen Trust. This project was initiated with giving a credit by World Bank 
and being reserved a budget of $130 million (Güzel, 2011: 89-90).  
 
In this study of us, MAYA, applied by Waqf on Evaluating Woman’s Labor, and microcredit project, applied 
by Türkiye Grameen, two institutes applying microcredit in Turkey, will be examined. 
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2.1. Waqf on Evaluating Woman Labor's Microcredit Applications 
 
Waqf on Evaluating Woman’s Labor (KEDV) was founded in 1986 in order to improve quality of life of 
females. KEDV, a nonprofit organization, carries out studies toward females and children in the narrow 
region and it executes their activities for supporting the efforts of females to improve their individual and 
social lives; creating platforms, where they can develop their capacities, becoming organized around their 
basic needs; and providing children to be able to be benefited from the facilities of early child education. It 
applies the programs to develop the individual and collective capacity and fortify economically toward the 
local female groups; and establishing female and children center, supports these groups for then to present the 
early childhood educational services. KEDV, with these activities of it, presents the education of 
approximately 300children and the other programs to develop capacity (www.kedv.org.tr). 
 
KEDV, firstly, between the years of 1995 – 1997, in the low income regions of Istanbul, gave credit to 100 
females for them to make job. The females, benefitted from these credits, whose return rates actualizing in the 
rate of 98%, entered the active economy. However, after 1999 earthquake, with changing of the priorities of 
the country, KEDV, establishing MAYA Microeconomic Support Enterprise, initiated the microcredit 
program (Kabakçı, 2012: 140). 
 
MAYA was established in June 2002 as an economic enterprise of Waqf on Evaluating Woman’s Labor. 
Because it has an aim to acquire income, fermenting the labors of females, this project was called MAYA 
(ferment). İts aim is to give in small amount of loan of money to the low income females making a small 
sized business for them to be able to realize these businesses and actively participate in the economic life. 
MAYA is the first micro credit institute of Turkey. MAYA, whose headquarter is in İstanbul, initiated its 
operations in Kocaeli, one of the province mostly affected from the earthquake in Turkey and gave the first 
credits in August 2010; in Istanbul, June 2003; in Düzce, in August 2004; and in Sakarya, November 2005.In 
respect with, December 31, 2008, it has totally 1585 active members. So far, totally 8497 pieces of credit 
were given. The total amount of credits given exceeded TL 7 million (www.kedv.org.tr). 
 
MAYA, as target group, provides loan to the females making their own works. The female micro 
entrepreneurs generally take place in low income group. The jobs they make are focused on the trade (66%), 
production (26%), and service (8%) sectors and includes the job such as small food businesses, sale from 
house, clothe stich and repair, handworks, and hair dressing. Most of them are home based; the remaining 
females work in the district bazaar, street trading, or in the small shops belonging to they themselves. These 
females need finance for developing the job areas, buying constant entities, or meeting the costs of enterprise 
(www.kedv.org.tr). 
 
Methodology for lending: MAYA targets on the low income females, who are economically active but cannot 
reach the financial service, since they cannot satisfy the terms and securities demanded by banks. Therefore, 
instead of the traditional security system, banks give credit to “Solidarity Group”, where solidarity between 
females is based on. These solidarity groups, in which each member is not only responsible for their own 
debt, but also for that of members, both reduce the risk by providing a sort of social security to Maya and 
strengthen the solidarity in society by providing a ground for the females to share their problems and support 
each other. The terms of MAYA credits are: Credits are given to the solidarity groups consisting of 3-10 
females. The amount of the first credit is minimum YTL 100, maximum YTL 900. Maturation of credits is 3-
12 months and payments are monthly made. A realist interest rate is applied to provide the sustainability of 
Maya. Each member of solidarity group, before having the credit, invests 10% of the credit she demands on 
the common saving account of the group. Those benefiting from the credit, if they desire, can again receive 
credit. The amounts of credit increase at the level amounting to 25% in the repetitive credits. Maya, as a 
results of demands from its members gives the credits of individual business development credits for the 
people, who can provide collateral; credits of establishing business for the people wanting to establish a 
business; educational credits for the people making their payments regularly; and consumer loans for the 
emergency expenditures such as health, receipt payments (www.kedv.org.tr). 
 

2.2. Turkish Grameen Microcredit Projects 
 
TGMP, as Turkish leg of Grameen Bank Microcredit Projects in Bangladesh, is a project firstly implemented 
in Diyarbakır. In Diyarbakır, one of the provinces, where the poverty is intensively experienced, especially 
after 2001 Crisis, the economic situation of people worsened much more and the business enterprises, whose 



 

341 
 

numbers are a few, also began to be closed. The idea of microcredit for Turkey came about in such an 
environment (Kabakçı, 2012: 143-144).  
 
TGMP, in the leadership of Prof. Dr. Aziz Akgül, deputy of Diyarbakır, with cooperation of Turkish Waqf on 
Preventing Wastage (TİSVA), Diyarbakır Govenorship, and Grameen Trust, began in Diyarbakır. Project was 
presented to the plasticizers in Turkey with build operate transfer model. TGMP, initiated to be applied in 
Diyarbakır in 2003 as a pilot project, is in active in 102 branch offices with 324 staff all over Turkey as an 
organization giving credit between TL 1000–1500 to 60.000 low income females (Gökyay, 2008: 89-90; 
Karapınar, 2010: 34-35).  
 
Gramen Bank that rises as a project in 1976 turned into an independent formal bank. The owners of the bank 
are the females who are the poor borrowers. The bank gives small amount of credit without demanding 
substantive security. The repayments of credits actualize weakly and this process can become a fact in the 
working paces of females or in their homes. The precondition of being able to receive credit is to become too 
poor enough to benefit from the banking system and become the member of groups of five people. These 
groups are the solidarity groups consisting of females, between whom there is no blood tie, and who live in 
the same neighborhood or region. Groups were established to form the consciousness of joint–liability of the 
females. The females are guarantor to each other in repayment of credits to each other. This situation causes 
the formation of peerpressure between members and it is targeted not to be disturbed the repayments. In case 
that one of the members cannot realize the payment that the other member of group cannot receive credit in 
the future is under consideration (Karapınar, 2010: 34).  
 
The aim of TGMP (Turkish Gramen Micro Finance Program) can be expressed as follows. The main 
objective of TGMP, in order to reduce the poverty, in such way that it will provide that the poor people in the 
rural and urban regions, especially females, to be in activities that bring income by themselves, by obtaining 
the possibility to receive credit without security and guarantor, is to enable them to raise over the limit of 
poverty (Gökyay, 2008: 89-90). The females satisfying the conditions, specified as determined in the way of 
the poor people having the land less than 50 decare; living in a rural area; having the entity less than the 
property, equivalent to 50 decare of land; and not having any entity, can use the credit from TGMP: The main 
principles of TGMP are (Kabakçı, 2012: 144-145):  
 

• TGMP is a financial organization especially toward the poor females and its objective is to make a 
contribution to the solution of the capital problem of the poor people that want to work in a business line but 
do not have a capital 

• Microcredits are only given to the females. The reason for this is that the females use the given 
credits in more accordance with its aim and spend a large part of the income they acquired for their families. 
Thus, being able to achieve more quickly to the target of being rid of poverty becomes possible. 

• TGMP, in contrast with the traditional banking rules, do not want from the females to provide any 
security or collateral. What is derided is that the female applying for receiving microcredit, with the 
microcredit she receives, is vulnerable to work in any business line she desires. 

• There is no need for the female that wants to receive credit to fill in the various forms as in the 
traditional banking system. This also enables even illiterate females to benefit from the micro–credit. 

 
3. MİCRO CREDİT PROJECT EXAMPLES FROM TURKEY 

 
• The social responsibility campaigns of technology firms becomes a life light for the people in the 

different sector of society. Türk Telekom finally, will provide a starting fund for the sentenced females to be 
able to establish a business. Turkey, specialist about microcredit, with a project carried out in the leadership 
of Turkish Waqf on Preventing Wastage, 50 sentenced females in Female Penal Institution in the campus area 
of Aliağa Penal Institution will be able to benefit from the fund (www.cioturk.com). 

• Deputy General Manager of Turkcell, with the project they executed with TİSVA (Turkish Waqf 
on Preventing Wastage) in common, emphasized that they aimed to enable the female to participate in both 
social life and production. Öztürkler stating that in the first stage, they set out to provide 55,000 females with 
microcredit said that they worked for this project to be a project of Turkey, In addition, Öztürkler (2013) 
stated that they currently collected TL 850 in the pool they formed on the purpose of bringing the female 
force in economy and of supporting the microcredit.  

• In the scope of the Project on Women’s Hope, executed in the scope of Ardahan Governorship, 
general secretariat of Ardahan Provincial Special Administration, SODES, the amount of microcredit given to 
the entrepreneur women in the years of 2002-2003 has a value of TL 295 thousand until now. The number of 
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entrepreneur benefited from the credit was 473 females. With this microcredit given, the females establish the 
enterprises such as make of phylio and lavash; hair dressing; haberdashery; restaurant; needlework; make of 
embroidery, baby shoe; lace; animal breeding; flowering etc. and are in active (www.sondakika.com). 

• The project of female power to the economy, in order to bring together the volunteers to give a 
support for microcredit, was provided as an ideal platform. This platform, for more females to benefit from 
microcredit and participate in the economic production, enables the individuals to give support with the loan 
or grant to the female entrepreneurs by means of social borrowing method as the first time in Turkey. Every 
kind of substantive support provided in the scope of project is transferred to the entrepreneur fund pool of 
Turkish Grameen Micro Finance Program executed in cooperation of Turkish Waqf on Preventing Wastage 
(TİSVA) and Prof. Dr. Muhammed Yunus, owner of Nobel prize and the pioneer of microcredit in the world. 
The resources accumulating in the entrepreneur fund pool and growing with the supports, mostly for the 
female in need to establish business and enlarge her business, are distributed as microcredit. The females 
benefiting from the microcredit regularly repay the credit they receive in 46 weeks in the weekly installments. 
The credits, whose repayment are completed, return to the entrepreneur fund pool and are distributed to the 
other entrepreneur females awaiting their turns (www.ekonomiyekadingucu.com). 

• From Konak Municipality, the “Producing Female Model”, turns into a large organization. In the 
first stage, the largest scoped and participated Women Cooperative of Turkey, “Kadın Koop”, which will be 
formed through the females more than 500 to bring together, is implemented in İzmir. The women from 
İzmir, will transfer their productions in a large range from the production of various food materials, such as 
cake, pastry, jam, pickle, sauce to the ceramic, souvenir, jewelry, home textile, and our traditional arts. The 
women will market what they produced and thus, will realize a productive model occupying an important 
place in the economic cycle. With the micro credit understanding of women, in the cooperative model, to 
which they will contribute with a small capital, those produced will develop and grow as they are marketed 
(www.haberler.com). 

 
CONCLUSION 

 
The women are the members of a society, who are dominant but who have the important effects in the 
investment of society. In a society, the more productive the woman is, the more that society developed. 
Including the female entrepreneur, whose the role they play in the economy, are ignored, in the production 
process will help to the economic development. 
 
The economic difficulties Turkey is in and subsequently experienced crises created thousands of unemployed. 
Unemployment is the most important barrier in front of Turkey’s economic development. The solution 
eliminating unemployment is “entrepreneurship”. With the applications of microcredit, the women being 
aware of their entrepreneurship futures,  as a result of microcredit projects they realized in the different places 
of Turkey, female unemployment largely decreased and in these regions, the woman squeezed and remained 
at back was strengthen and began to have a voice. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada Türk ve Alman otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların ve ilgili endüstrilerin 
verimlilikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. İşgücü verimliliklerinin hesaplandığı analizlerde hem Türk hem de 
Alman otomotiv sanayinde ağırlıklı olarak otomobil üreten firmalar tercih edilmiştir. Bu kapsamda Türk 
otomobil endüstrisinde faaliyet gösteren toplam 6 firma (Ford Otosan, Honda Türkiye, Hyundai Assan, Oyak 
Renault, Tofaş ve Toyota) ile Alman otomobil endüstrisinde faaliyet gösteren toplam 4 firma (Audi, BMW, 
Daimler ve Volkswagen) dikkate alınmıştır. Analizlerde 2001-2012 dönemi verilerinden yararlanılmıştır. 
 
Yapılan analizler sonucu Türk otomobil endüstrisinde 2005, 2006, 2007 ve 2012 yılları dışında işgücü 
verimliliği en yüksek firmanın Renault olduğu tespit edilmiştir. Ele alınan dönemde en düşük verimliliğe 
sahip firmalar ise Ford ve Honda olmuştur. Alman otomobil endüstrisine ilişkin işgücü verimliliği indeks 
değerleri incelendiğinde ise Audi ve VW’nin liderliği elinde bulundurdukları tespit edilmiştir. En düşük 
işgücü verimliliğine sahip firmalar ise BMW ve Daimler olmuştur. Endüstriyel verimlilik için ortalama 
indeks değerleri dikkate alındığında ise yıllar itibariyle bazı farklılıklar olmakla birlikte genel olarak her iki 
endüstride de işgücü verimliliğinin arttığı görülmüştür. Söz konusu artış, Türk otomobil endüstrinde daha 
yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it is aimed to analyze the productivity levels of the firms operating in the Turkish and German 
automotive industries. In the labor productivity analyses, it is preferred to use firms which mainly produce 
automotive in both Turkish and German industries. In this context, it is taken into account 6 firms (Ford 
Otosan, Honda Turkey, Hyundai Assan, Oyak Renault, Tofaş and Toyota) operating in Turkish automotive 
industry and 4 firms (Audi, BMW, Daimler and Volkswagen) operating in German automotive industry. In 
the analyses, it is benefited from the data related to 2001-2012 periods. 
 
As a result of the analyses conducted, it was determined that firm with the highest labor productivity in 
Turkish automotive industry was Renault except the years 2005, 2006, 2007, and 2012. The firms with the 
lowest productivity were found as Ford and Honda in the same period. When the labor productivity index 
values related to German automotive industry were examined, it was determined that Audi and VW held 
leadership. The firms with the lowest labor productivity were BMW and Daimler. When average index values 
are taken into account for industrial productivity, it is observed that labor productivity increases in both 
industries in general although there are some differences from year to year. This increase is realized at high 
rates in Turkish automotive industry. 
 
Keywords: Turkish Automotive Industry, German Automotive Industry, Labor Productivity, Economic 
Performance, Industrial Productivity 
JEL Codes: B21, D21, F12, L62 
 
1. INTRODUCTION 
 
The history of the car as a significant technological invention begins with the use of steam as an energy 
source in the 18th century. Self-propelled transportation vehicles in the automotive industry were first begun 
to be manufactured towards the end of the 18th century. The technological development process, proceeding 
with the use of petrol in internal-combustion engines by Carl Benz and Gottlieb Daimler, has attained a new 
dimension today with the studies on the production of car running on alternative energy sources. Recognized 
as the representative of the industry and characterized as a global product, the place of car in human life has 



 

345 
 

changed constantly, it has transformed into almost an essential consumption good today, while initially being 
a matter of curiosity and, over time, a passion/love. 
 
Since its appearance, the motor vehicles have been recognized as the basic means of transportation of both 
people and goods in developed countries. In this context, the automotive industry is a branch of industry 
where cars and other motor vehicles are produced. The industry has witnessed a rapid development after the 
invention of the automobile by Carl Benz, German, in 1885. The mass production philosophy called Fordism, 
developed by Henry Ford, contributed significantly to this process. While the number of automobile was 
250,000 in 1907, it reached to 500,000 with the advent of Model T produced by means of the mass 
production technique, also known as Fordism, introduced by Henry Ford in 1914, and the industry has 
become one of the most influential industries in many economies after the WWII. The number of 
automobiles, while above 50 million just before the WWII, tripled within thirty years following the war and 
reached to 300 million in 1975 (Çoban, 2011). 
 
The winds of change on the axis of globalization in the world's economies starting from the 1990s affected 
most the industry. One of the most significant outcomes of this process is that the pressure of competition has 
increased both in national and international scale. The automotive industry has several functions in developed 
and developing economies, such as provision of contribution to technological development, creation of 
employment and value added, and generation of foreign exchange in foreign trade. The industry is one of the 
most important industry branches in many developed countries such as the USA, Japan, Germany, and South 
Korea. Development of new production processes in the sector affects positively also other sectors, and these 
production processes could be implemented in other sectors, as well. The decrease in the sales depending on 
the global crisis which was originated from the USA and of which repercussions yet to appear, as well as the 
recent increase in the number of both manufacturers and manufactured vehicles, lead to that the industry is 
faced with more intense competition. Such developments threaten the stability in the industry. Despite such 
negative aspects, the motor vehicle production reached to 84.1 million in 2012. 
 
This study aims at revealing the economic performance of the firms operating in the Turkish and German 
automotive industries and relevant industries, by means of labor productivity index. The data for the period of 
2001-2012 was taken as a basis for the analyses through which the labor productivity was calculated. The 
analyses took into account 6 and 4 firms operating in the Turkish and German automotive industries, 
respectively. 

 
2. CHARACTERISTICS OF THE TURKISH AND GERMAN AUTOMOTIVE INDUSTRIES 
 
2.1. Turkish Automotive Industry 
 
History of the Turkish automotive industry rooted back to the beginning of the 20th century. The American 
Ford and Chevrolet cars and trucks via the “American Foreign Trade” firm and the Italian Fiat cars via a 
private office operating in Istanbul, of a Torino-based firm, were introduced to the Turkish market during the 
post WWI period. On the other hand, first assembly tests were launched in Istanbul by the Ford Motor in 
1929. It was envisaged that some part of the production realized at the assembly plant established with a view 
to producing cars, tractors and trucks would be exported to the Soviet Union. The plant, which possessed 
relatively modern technological means with the employment of 450 workers, achieved a production capacity 
of 48 ea. trucks &cars per day. However, due to the negative impacts of the worldwide economic crisis 
emerged in the 1930s; the realization of the targeted export could not be possible. The production at the plant 
was ceased in 1934, resulting in failure of the first assembly production attempt. The said failure led to the 
fact that the Ford Motor's authorities hesitated in evaluating the offers to make production in Turkey in later 
years (Bilgin, 1999: 9). 
 
Having started to produce self-propelled transportation vehicle as from the end of the 18th century, Western 
countries have almost 200-year experience in the automotive industry. However, the Turkish automotive 
industry, meeting only a limited number of demands until the 1990s, has a history of only 60 years.  
 
Initiatives towards the industry in Turkey accelerated during the post-WWII era. In 1954, the Turkish-Willys 
Jeep factory established in Tuzla, Istanbul in order to meet the jeep and truck requirements of the Turkish 
Army, and the Türk Traktör assembly plant established in Ankara could be considered as the first milestones 
of the Turkish automotive industry. 
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As for the production of cars, the first initiative is that the Koç Group was granted representative agency in 
Turkey by the Ford Motor. The Ford Motor granted the Koç Group a privilege at the status of Dealer 
Assembler in 1956, regarding joint production. Based on the privilege, the Ford-Otosan assembly plant 
established in Istanbul in 1959 started its operation with a capacity of producing 8 trucks and 4 cars a day 
(Bilgin, 1999: 9). 
 
Another initiative in the area of automotive is the car called Devrim, which was produced at the Eskisehir 
State Railways factory in 1961, upon the order of Cemal Gürsel who was the president at that time. With the 
test stage resulting in failure, the production of Devrim remained limited to just 4 prototypes. 
 
In 1962, Uzel started its tractor production with the M. Ferguson license at the factory he established in 
Istanbul. Uzel’s starting to produce tractors, following Türk Traktör established in 1954, was a reflection of 
Turkey's highly agricultural economy on the automotive industry at that time. 
 
It was aimed to accelerate the development of the Turkish automotive industry with the issuance of 
Regulation on Assembly, Production and Modification in 1964 and production of the Anadol, the first 
Turkish car in the real sense, started in 1966. Production of the Anadol, which was first offered for sale at the 
cost of 263 ea. Cumhuriyet gold coins, continued until the 1980s (Çoban, 1996: 47). In 1968, the Tofaş was 
established as the first automotive factory in the industry, with the partnership of the Koç Group and the 
Italian Fiat Group. In 1969, the Oyak Group and Renault of France decided to make joint investment in order 
to produce cars. Both firms started to produce cars in their factories they established in Bursa in 1971. In this 
context, the firms Tofaş and Oyak-Renault have provided significant contribution to the development of the 
automotive industry in Turkey.  
 
Due to the policies based on import substitution continued until the 1980s, firms operating in the industry 
continued to their production activities targeted only the local market. Also with the effect of the liberal 
policies adopted after 1980s, it was aimed to make the industry outward-oriented which had international 
competitive power in terms of price and quality, utilizing modern technologies and making production at 
economy of scale. However, the competitive power was failed to be increased due to high-level of customs 
taxes and duties applicable at that time, although production stability was achieved. 
 
With the decrease in the rate of protection in the 1990s, significant changes occurred in the industry. Foreign 
firms operating in the industry turned to new pursuits with local firms they had business relationships with 
depending on the changes in economy policies and rapidly growing demand. Especially, firms of the Far-East 
Asia origin launched several initiatives to establish production facilities in Turkey; and Toyota, Hyundai and 
Honda decided to make investment for car production and obtained the required licenses in 1994. Toyota 
started its production in 1994 while Hyundai and Honda in 1997. A period of highly intense competition 
began in the industry due to both the firms’ starting production and the Customs Union which became 
effective in 1996. 
 
As of the 2000s, also with the effect of the globalization, firms operating in the passenger car sector such as 
Toyota, Renault and Fiat included the production facilities in Turkey in the development projects on the 
global axis. Especially thanks to modernizations they realized in production facilities, these firms have 
attained a status enabling them to make production targeting the world's markets. The firms Mercedes-Benz 
and MAN, operating in the truck and bus sector, chose their facilities in Turkey as the production base under 
the scope of their export-based strategy. In addition, the firm BMC started to export its trucks developed with 
its own R&D activities to the EU markets as of 1998. 
 
All these developments mean that the competitive power of the industry has increased over time. According 
to the statistics obtained from the study of Sönmez (2013), Turkey was ranked 24th in the world (total 298,000 
vehicle production) corresponding to a total share of 5‰, and ranked 10th among European countries in 
1999. However, in the last ten years, she managed to triple her share (1.41%) and rose to 16th place in the 
world (1.1 million units) in 2010. Also, Turkey became the 5th largest producer among European countries 
after Germany, Spain, France, and UK. However, the share of Turkey has risen to a larger extent in 
commercial vehicles rather than in passenger cars. According to world ranking in 2010, Turkey was at the 9th 
position in the passenger car production (1%) and 17th in commercial vehicles production (2.5%), 
respectively (Sönmez, 2013: 67). The production of the industry was realized as 1,115,233 vehicles in 2012, 
577,296 of which were passenger cars. 
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Importance of the industry may be summarized through the following data (Sönmez, 2013: 67-73): 
 
-There are fifteen automotive main manufacturers operating in Turkey, and nearly all of them are 
multinational affiliates or manufacture under foreign license. 
-Total sales of these manufacturers for 2010 were TL 28 billion; 92% of it was realized by foreign owned 
firms (FS=0%). Total capacity of these manufacturers was 1.6 million units in 2011; and total production 
amount was 1.1 million units in 2010.  
-It is estimated that the automotive main and supply industry in Turkey employs about 250K people, and this 
number reaches to 500K people together with sub-sectors, distribution, marketing, service and sales networks. 
-The share of the industry in total exports was only 4% in 1996; however, it ranked first among all industries 
by 13% (with US$ 15 billion exports value) in 2010. 
-In their study on technology spillovers, Sönmez and Pamukçu (2012) showed that Turkish automotive 
industry has acquired a significant place in the Turkish economy, and has become one of the primary 
industries by making a fast progress especially after 2000. Also, they indicated that it is the industry with the 
most important foreign presence, so it has also a strategic importance today. According to their statistics, the 
share of the foreign firms in the industry is 17%, however, this industry employs nearly 55% of the labor, and 
produce nearly 80% of the gross output and 73% of the value added of the industry. This industry is followed 
by the electrical machinery and the radio, television, and communication industries (Sönmez and Pamukçu, 
2012: 34-35). 
 
These figures above point out that the industry acquired a very important place in the world automotive 
industry. Also, it has experienced significant output and productivity growth over the last decade, and has 
enhanced its competitiveness in global markets transforming it today into one of the most dynamic, 
successful, and important industry in Turkey (Sönmez, 2013: 71). 
 
2.2. German Automotive Industry 
 
The automotive industry, which is also one of the most important industries in Germany, occupies a major 
place in the German economy being its locomotive industry. Therefore, developments occurred in the 
industry are followed closely and evaluated constantly. In this context, the importance of the industry in the 
German economy may be summarized through the following informations (VDA, 2013): 
 
-According to the 2012 data, the industry achieved a turnover of € 356,973 billion. Approximately 2/3 of the 
turnover came from activities abroad. This figure corresponds to nearly 20 percent of the total turnover of the 
industry.  
-The industry is the one which provides the largest employment in Germany. Currently, the industry through 
which 742,199 persons are employed has created new employment areas for approximately 60,000 persons 
compared to 20 years ago. In this context, the share of the industry in the total manufacturing industry has 
risen to 14 percent. In this sense, the industry creates employment for more than five million people, 
considering also the supplementary sectors. 
-Gross capital asset investments of the industry in 2012 were realized as € 14.170 billion. Thus, investments 
increased by 15% compared to the previous year. 
-As of 2012, German automotive main manufacturers produced 13.6 million vehicles in total. 5,388,459 
vehicles out of the production were produced in the facilities in Germany. This means that one of every six 
vehicles produced in the world bears the logo of a German firm, considering the fact that 70,451,750 vehicles 
were produced in the world in general. The industry is in cooperation with foreign firms as well, with a view 
to eradicating disadvantages arising from the cost of intermediate goods and overcoming high export quotas.  
-Extremely innovative, the middle-scale suppliers of the industry provide significant contributions to the 
stability of the German labor market. Approximately one million people are employed directly and indirectly 
in the supplier firms. Nearly two-thirds of the total turnover of such firms which reaches € 60 billion is 
generated in the local markets. 
-The industry conducts the most investment in the R&D activities. In this context, the industry spent 
approximately € 16.105 billion in the R&D activities in 2012 alone. This figure is equal to one-third of the 
R&D expenditure made in the economy as a whole. Furthermore, German automotive main manufacturers 
and suppliers are among the leading patent applicants in the world. 
-The industry plays an important role also in the exports. Every three cars out of four produced in Germany 
are exported. In this sense, approximately 4.1 million vehicles were exported in 2012 by the industry. 
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-On the other hand, the industry offers major contribution to the mobility in the German economy. Nearly 80 
percent of the passenger traffic in land transport and more than 70 percent of the freight transport is realized 
by the industry. 
 
This study considered the firms Audi, BMW, Daimler, and VW in the productivity analyses concerning the 
industry.  
 
As a German automotive firm, Audi started its operations on July16, 1909. Having undergone a new 
establishment process with the merger realized on March 10, 1969, which led to the current structure, the firm 
operates in the area of passenger car production, and its headquarter is situated in Ingolstadt, Bavaria, 
Germany. Audi1was established by the merger of 4 independent manufacturers, namely DKW, HORCH, 
Audi, and WENDERER. The logo of the firm, composed of four intermingled rings, symbolizes the merger. 
According to the 2012 data, the turnover of the firm employing 67,231 people is € 44,096 billion. 
 
Audi has two major manufacturing plants in Germany, one in Ingolstadt and the other in Neckarsulm. Having 
production facilities in Brussels, Belgium; Györ, Hungary; Bratislava, Slovakia, as well as in India; Audi’s 
production plants and car models manufactured in these plants are summarized by the following Table-1: 
 
Table- 1: Production Places of Audi Models 
 
Model Production Place 
Audi A3/A3 Sportback, A4, TT, A5, S5 Ingolstadt 
Audi A4, A6, A7, A8 Neckarsulm 
Audi A1/A3 Sportback Brussels 
Audi Q7 Bratislava 
Audi TT Coupe ve A3 Cabrio Györ 
 
Audi has offered many models with high market power until today. In this context, Audi has taken a place in 
the automotive market as one of the firms producing the highest-quality cars in the world. The well-known 
model “Quattro”, introduced to the market in 1980, is a 4-wheel drive car produced for the first time in the 
world since the FF model produced by Jensen in 1966. This technology was employed by almost all 
automotive manufacturers in the world in the following years. Having introduced the A8 model to the market 
in 1994 as the first mass-production car made completely of aluminum, Audi started to employ the 
technology called ASF (aluminum space frame) with this model. Having won 24-hour Le Mans race four 
times during 2000s as one of the most challenging and prestigious competition in the racing world, Audi 
entered a process of partnership with the Volkswagen group as of 2003. 
 
The Bayerische Motoren Werke AG, called briefly BMW, is a German automotive firm manufacturing cars, 
motorcycles, engines and bicycles. BMW also is the owner of the Mini and Rolls-Royce companies. 
According to the 2010 data, the turnover of the firm employing 105,876 people is € 76.8 billion. The 
headquarter of the BMW, established on March 7, 1916, is located in Munich, Germany.  
 
Established by Karl Friedrich Rapp in Munich, Germany, BMW produced at first aircraft engines only. 
Therefore, the blue section of BMW’s logo represents the sky while the white section represents the aircraft 
propeller. Having purchased the Fahrzeugtechnik Eisenach A.G. in 1928, BMW started its car production 
activities from that year. In this context, factories of BMW which started its first mass-production vehicles 
with the car named 3/15 PS in 1929 were made unusable by the allied forces with the end of the WWII. Thus 
BMW produced also kitchenware and gardening tools, along with motorcycles, for a short time while 
beginning from 1948. Starting to produce cars once more in the 1950s, the firm began to obtain a strong 
position in the automotive market with sports cars and compact models it produced beginning from the 1960s. 
BMW currently has headed towards the production of the Premium-segment. Also, as is the case with the 
MINI, it produces small cars as well as high-level luxury sedans such as the Rolls-Royce and BMW. The firm 
has manufacturing facilities for vehicles and spare parts not only in Munich, Eisenach Dingol fing, 
Regensburg, Landshut, Leipzig, Berlin-Spandau in Germany but also in the USA, South Africa, England, 
Austria, China, Russia, Egypt, India, Thailand, Malaysia and Indonesia. 

                                                             
1Which comes from the surname of the founder, August Horch, and it means “listen” in German, and it is 
translated as AUDI in Latin. 
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Daimler is one of the leading firms of the German automotive industry, and its headquarter located in 
Stuttgart, Germany. It is the continuation of the Mercedes-Benz established in 1926 jointly by Carl Benz, the 
owner of the engine factory called Benz & Cie. established in Mannheim in 1879, and his friend Gottlieb 
Daimler. The most renowned of the vehicles manufactured by Daimler is the Mercedes. 
 
Having merged with Chrysler in 1998, one of the major firms of the American automotive industry, the firm 
continued its activities under the name of Daimler & Chrysler AG until 2007. In 2007, having separated from 
Chrysler, Daimler sold 80.1 % of its stock-exchange securities to the Cerberus, an investor firm, and changed 
its name to Daimler AG. According to the 2012 data, the turnover of the firm providing employment for 
275,087 people was realized as € 114,297 billion. 
 
Subsidiary firms of Daimler which follows a strategy of growth through purchasing of rival firms are as 
follows: 
 
-Mercedes-Benz 
-Mercedes-Benz (Rennteam) 
-Daimler Contemporary 
-Evo Bus 
 
Its headquarter located in Wolfsburg, Germany, Volkswagen is an automotive firm which was established by 
the German Auto Association on May 28, 1937 upon the order of the National Socialist German Workers 
Party, in order to produce single-model, public-type cars. The name of the firm means “people’s car” in the 
German language. The VW logo, designed by Franz Xaver as an engineer of Porsche, is composed of two 
letters of the trademark and symbolizes Wolfsburg where the management center of the firm is located in 
Germany. Volkswagen became the highest number of car-producing factory in the Western Germany in 1953. 
Volkswagen is considered the largest project implemented by Adolf Hitler to make German people car 
owners. 
 
Production facilities of Volkswagen were put under the command of the army during the WWII, and long-
range guided missiles V1 and V2 were also produced at the facilities, along with land and air vehicles. 
Volkswagen produced the first air-cooled engine system in the world, as a verification of its motto that “we 
produce the technology, others apply it”. The reason is that water-cooled engines could not resist the harsh 
climate of Russia during the WWII. After the WWII, management and control of Volkswagen was handed 
over a board composed of 15 people, including representatives from the Ministry of National Economy, 
Ministry of Finance, Federal Republic of Germany and Lower Saxony Government, as well as factory 
management and personnel. 
 
Winds of globalization affecting world’s economies starting from the 1980s have also affected the automotive 
industry. In this scope, Volkswagen has started to produce the Santana model in the People’s Republic of 
China. In addition, starting on the joint works concerning initial technical cooperation with the Spanish Seat, 
Volkswagen later included this firm within its structure. On the other hand, wishing to hold a strong position 
in the Latin America market, the Volkswagen established AUTOLATINA with its own shares amounting to 
51 %.  
 
Today, Volkswagen is one the firms which produces highest number of vehicles in the world. According to 
the 2012 data, it is the largest third firm realizing motor vehicles manufacturing of total 9,255,384 in the 
world, following Toyota and General Motors. In addition, totally 549,163 people are employed within the 
firm which obtains a sales revenue of € 192,676 billion. 
 
3. LITERATURE 
 
Katz et. al. (1987) studied on the issue of productivity in the USA automotive industry. It was stated in the 
assessments made that international competition in the production of motor vehicles heightened during the 
1970s and 1980s, and that the share of the imported cars in the American automotive market increased. It was 
expressed that this was caused by the fact that the productivity of the American automotive manufacturers 
was lower compared to the Japanese and other foreign firms. 
 
Takii (2004) analyzed the effect of the liberalization policies in foreign trade on the plant efficiency in the 
Indonesian automotive industry. It was determined, as a result of the analyses, that the liberal trade regime 
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affected positively exportsof the Indonesia automotive industry. Further, productivity of the local- and 
foreign-capital firms increased, depending on the increase in the import from ASEAN region. 
 
Industrial productivity and efficiency of the Turkish automotive industry was analyzed in a study conducted 
by Çoban (2007). As a result of the analyses performed, it was observed that productivity level of the firms 
operating in the industry showed difference from one year to another, and that it decreased especially during 
economic crisis periods. When the index values concerning the efficiency were reviewed, it was determined 
that average technical efficiency index values, obtained under the assumptions of constant and variable 
returns to scale, were different from each other. This finding means that firms do not make production at an 
optimal production scale. 
 
Lorcu (2010) attempted in her study covering the period of 2003-2007 to reveal the factor productivity of 14 
firms operating in the Turkish automotive industry, with the help of Malmquist index of total factor 
productivity. It was determined as a result of the analyses that average total factor productivity of the firms 
increased by 1.7% and that this was caused by the increase in the technical efficiency. Nevertheless, it was 
determined that there was no significant increase in the productivity of the firms. In this context, the firms 
neither to elevate their production limits, nor could they achieve operating at an appropriate scale. 
 
The Malaysian automotive industry was analyzed structurally in a study conducted by Wad and Govindaraju 
(2011). It was concluded as a result of the analyses that the industry grew in terms of sales, production, 
employment and local satisfaction but that its industrial expansion and international competitive power was 
insufficient. 
 
Chen (2011) analyzed changes in the source and labor productivity in the global automotive industry during 
the period of 1991-1997, chiefly in the USA, Europe, Japan and South Korea. As a result of the analyses 
where data envelopment method was employed, it was concluded that major automotive manufacturers 
holding a significant share at the global scale encountered losses or decreases in their source and labor 
productivity during economic stagnation periods. 
 
4. DATA SET AND METHOD 
 
The productivity expresses the ratio between the output obtained as a result of a production or service activity 
and the inputs used in order to achieve that output. Since there is a reversed correlation between the 
productivity and the cost, the productivity means competition advantage at the same time. If productivity of 
one of the two firms or two countries producing the same good increases then firm or country gains an 
advantage over the other. Accordingly, domestic and/or foreign sales of that firm or country increases. Thus, 
while the profit, as the main goal, increases from firms’ view, an increase in the national revenue and growth 
occurs from countries’ view. For this reason, firms or countries which cannot match with their rivals in terms 
of productivity lose their competitive power over time (Kök, 1991: 34-38; Prokopenko, 1992: 2). 
 
For comparisons both between firms and between countries in terms of productivity, the labor productivity is 
taken as a basis. Recently, more qualified workers are needed due to the fact that use of advanced technology 
has increased in the automotive industry, that the average service life of motor vehicles have elongated, etc., 
and productivity of the workers has gradually become important, within the framework of the concept of  
“team work”, as one of the basic elements in lean production philosophy. 
 
This study calculated the industrial productivity indexes as an important indicator for international 
competitiveness both at the level of firms and at the level of industries in the Turkish and German automotive 
industries. In the calculations, the data set concerning the Turkish automotive industry was compiled from the 
statistics of the Automotive Industry Association (OSD) while the data set concerning the German 
automotive industry was compiled from annual reports of the relevant firms. 
 
The firms engaged in the production of passenger cars in general within the automotive industry were 
preferred when selecting firms. In this context, the data of 2001-2012 period of totally 6 firms operating in the 
Turkish automotive industry (Ford Otosan, Honda Turkey, Hyundai Assan, Oyak Renault, Tofaş, and Toyota) 
and 4 firms operating in the German automotive industry (Audi, BMW, Daimler, and Volkswagen) were 
taken as a basis. The labor productivity was taken as a basis and the following equation was employed when 
calculating the Productivity Index: 
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Where a is firm and t is time, with I indicating the labor productivity index, Q indicating the number of 
vehicles and L indicating the quantity of the labor employed. 
In addition, average productivity indexes concerning the industries were calculated, based on the total 
employment and total production data of the firms concerned, in the analyses. 
 
5. ANALYSIS RESULTS 
 
This study calculated the labor productivity of the Turkish and German automotive industries at firm and 
industry level, taking into account the data of 2001-2012 periods. Figure-1 shows the productivity index 
values of the firms operating in the Turkish automotive industry. 
 
Figure- 1: Productivity Index Values of Turkish Automotive Industry 
 

 
 

According to Figure-1, the firm where the highest labor productivity was achieved was Renault, among the 
firms operating in the Turkish automotive industry, except in years 2005, 2006, 2007 and 2012. During 2005, 
2006 and 2007 Toyota while in 2012 Hyundai occupied the leadership position in terms of labor productivity. 
The firms where the labor productivity was the lowest during the period concerned were Ford and Honda, 
despite some differences in terms of years. When the 2012 values are considered, the index value for the firm 
Hyundai was calculated as 54.56. The index value was realized as 50.11 in Renault and 35.55 in Tofaş, 
following the said firm. The lowest labor productivity was realized in Honda with 28.12. 
 
The index values for the labor productivity of the firms operating in the German automotive industry were 
summarized in Figure-2. 
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Figure- 2: Productivity Index Values of German Automotive Industry 
 

 
 
When Figure-2 is reviewed, it is observed that the highest index values were achieved by Volkswagen in 
2001, 2003, 2004, 2007 and 2009 while by Audi in the rest. It was determined that the firm with the lowest 
labor productivity during 2001-2005 was BMW while it was Daimler during the rest of the period concerned. 
Considering the 2012 index values, Audi ranks first with an index value of 21.85, followed by BMW with 
17.58, Volkswagen with 16.92 and Daimler with 7.98.  
 
On the other hand, it is observed that industrial productivity in both countries increased in general, despite 
some differences in terms of years, when average index values are considered. Average index values for the 
Turkish and German automotive industries are given in Figure-3. 
 
When Figure-3 is reviewed, it is determined that average productivity increased constantly, despite some 
decreases in some years in the Turkish automotive industry. In this context, while the index value was 
realized as 17.21 in 2001, it increased to 35.55 in 2005 and finally realized as 37.06 in 2012. 
 
Figure- 3: Average Productivity in Turkish and German Automotive Industries 
 

 
 

When the average index values for the German automotive industry are reviewed, it is observed that there 
were increases and decreases in terms of years. In this context, while the index value was realized as 13.22 in 
2001, it was 13.73 in 2005 and finally 14.81 in 2012. 
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6. CONCLUSION AND EVALUATION 
 
This study attempts to reveal the economic performance of the firms operating in the Turkish and German 
automotive industries and relevant industries, by means of labor productivity index. In other words, the 
industries have been analyzed structurally. The data belonging to the 2001-2012 period were used in the 
analyses. 
 
As a result of the analyses conducted, it has been determined that the highest labor productivity was achieved 
by Renault in the Turkish automotive industry, except in years 2005, 2006, 2007 and 2012. Firms where the 
labor productivity remained at the lowest levels are Ford and Honda. On the other hand, when the index 
values for the labor productivity concerning the German automotive industry were reviewed, it was 
determined that Audi and VW held the leadership position in this respect. Firms which had the lowest labor 
productivity were BMW and Daimler. When the index values, calculated in order to reveal the industrial 
productivity, were analyzed, it was observed that productivity in both industries increased, despite some 
differences over the years. In this context, while the index value was 17.21 in 2001 in the Turkish automotive 
industry, it increased to 37.06 in 2012. On the other hand, with respect to the German automotive industry, 
while the said value was 13.22 in 2001, it was 14.81 in 2012. As understood from these data, increase in the 
labor productivity realized at a higher rate in the Turkish automotive industry. 
 
Also as put forward by the analyses results above, taking the annual production quantity per worker as a basis 
in calculating the firm-level productivity poses some risks. Therefore, it is necessary that some misleading 
aspects inherent in the analysis method be considered, as well. This is because of the fact that there are 
differences in times that are necessary to produce certain vehicles such as buses, trucks or pick-ups and to 
produce personnel cars, from the sectoral point of view. Likewise, the quantity of vehicles which may be 
produced per unit of time may be affected due to the reasons arising from technical characteristics of the 
personnel cars. In other words, there may be differences in the quantity of the produced vehicles per worker 
and therefore in the labor productivity, depending on the vehicle characteristics, although they are included in 
the same segment. Thus, productivity of the firms where the share of the vehicles such as buses, trucks and 
pick-ups in the production is higher may be lower than that of the firms producing personnel cars.  
 
Despite all these disadvantages, the course of the index values over time constitutes a significant indicator for 
the productivity level of the relevant sector. From this point of view, it could be expressed that the Turkish 
automotive industry travelled a significant distance during the said period, in terms of productivity. In order 
to complete the issues missed out here, studies to follow may perform more different/comprehensive analyses 
at the firm level, considering also the sales price of the vehicles manufactured, as well as the productivity 
index values.  
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ABSTRACT 
 
This paper attempts to build a conceptual model that investigates into the consumer behavior and preferences. 
In this paper, the impact of consumer ethnocentrism on the consumption behaviors towards foreign-made 
products (FMP) is conceptually modeled. Paper delves into the fact that whether the strength of the national 
identity, which lead to ethnocentrism, matters with respect to choosing domestically-made products as 
opposed to foreign-made products. The literature shows a large body of research in consumer ethnocentrism 
however it is insufficient to conclude a certain impact of such attitude. Thus, this paper emerged to fulfill the 
need of an integrative model for understanding the consumer behavior in regards to domestically/foreign 
manufactured products. In addition, consumption experiences, consumer innovativeness and consumption 
information sharing attitudes are employed in the conceptual model in order to depict the roles of these 
variables on consumer behavior. Paper starts with ethnicity and consumer ethnocentrism concepts and how 
these were imported to marketing discipline. Paper elaborates on the abstract definitions of constructs. Then, 
the conceptual model involving moderation of consumer ethnocentrism on consumer behavior and attitudes 
are presented. Paper presents a number of testable propositions using certain methodologies providing reliable 
and validated measurement scales of variables of interest.  
 
Key words: Turkish Americans, ethnic affiliation, consumer ethnocentrism, country of origin effect, 
consumer innovativeness, information transfer, CETSCALE. 
 
INTRODUCTION 
 
The ethnic variety has been considered to be one of the determinants of the consumer behavior in various 
studies (e.g. Deshpande, Hoyer & Donthu, 1986; Dimofte, Johansson & Bagozzi, 2010; Donthu & Cherian, 
1994; Erdem & Schmidt, 2008; Hirschman, 1981) as well as a relevant construct; consumer ethnocentrism 
(e.g. Nijssen & Herk, 2009; Shimp & Sharma, 1987; Sharma, Shimp & Shin, 1995; Watson & Wright, 2000). 
Similar to ethnocentrism but narrowed to a or some particular countries; consumer animosity (Klein, Ettenson 
& Morris; 1998), and consumer perception on foreign products (Ergin & Akbay, 2010) are also among other 
relevant issues that do not preclude the logic of linking ethnic groups and social identities with consumer 
behavior in a market segmentation paradigm.  
 
Drawing the concept from sociology, the ethnic identity encompasses many meaningful linkages other than 
biological tie. As such, history of the nation, cultural heritage that has been carried to today, political, legal 
and economical environment of the country of origin are factors constituting the identity of an ethnic group. 
Racial entity has become a social construct rather than the strictly and primarily consideration of the common 
descent (Karner, 2007). Explanation of the ethnicity by Max Weber as cited in an earlier study by Deshpande, 
Hoyer & Donthu (1986) is associated with different underlying dimensions; such as culture, language, 
morality, political solidarity as compared to other groups. These linkages can be revealed by drawing the 
antecedents of consumer behavior from a variety of fields: anthropology, history, economy. Lantz and Loeb 
(1996) argue that social identity theory fills out the theoretical gap underneath the consumer ethnocentrism 
vis-à-vis consumption attitudes. Social identity theory recognizes individual identity and social identity that 
are developed in sociological domains where in-group favoritism essentially becomes a driver of certain 
behaviors. 
 
LITERATURE REVIEW 
 
Ethnic Affiliation 
 
A qualitative and descriptive research study by Erdem and Schmidt (2006) laid down the ethnic marketing 
issues regarding 2.6 million Turks living in Germany. Starting from the inception of immigration of Turkish 
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unskilled workers to Germany in the early 1960s, its historical trend, adaptation of this community to the 
German society, Turkish subculture and German culture incongruence are discussed in the context of 
marketing segmentation. The study concludes that even though the difference between Turkish subculture and 
German mainstream culture prevails, there is value for youthful and affluent Turkish Germans with respect to 
marketing segment and ethnic marketing campaigns.  
 
Looking into ethnic issues from sociology of consumption perspective; Deshpande, Hoyer & Donthu (1986) 
found some similarities and differences across white Anglo-Americans, and two groups of Hispanic ethnicity; 
weak and strong ethnic identifiers. Authors formed the latter group with those Hispanics who identified their 
ethnic affiliation strong or very strong, and the other group with remaining Hispanic respondents. Among 
Hispanics, strong Hispanic identifiers were found to have higher positive behavioral attitudes towards 
institutions, the Spanish-language media, and brand loyalty. In addition, Hispanic strong ethnic identifiers 
scored higher on ethnic advertised product than weak ethnic identifiers as well as higher than Anglo group.  
The research in ethnic affiliation has operationalized the ethnic affiliation of an individual in two ways; 
objective or subjective. The former way implies that the consumer is identified by the researcher using socio-
cultural categories whereas the latter is defined as having the individual consumer attribute themselves to a 
particular ethnic group by simply asking to do so (Deshpande, Hoyer & Donthu; 1986). 
 
Another study looking into Hispanic consumer behavior (Donthu & Cherian, 1994) found out that strongly 
identified Hispanics as a high level measure of ethnic affiliation are more loyal to brands; also they are more 
influenced by targeted media, and less worried about the economic value. Therefore, weakly identified 
Hispanics are not willing to seek Hispanic vendors as much as strongly identified Hispanics do.  
 
Another earlier study regarding ethnicity, American Jewish ethnic group was found to have different 
consumption behavior and preferences than non-Jewish based on the life experience of Jews with respect to 
the identification to the group norms (Hirschman, 1981). This study suggests that Jewish ethnicity as a 
multidimensional concept was found to be associated with higher childhood experience such as exposure to 
reading material, special training, and group participation than do non-Jewish people. Therefore, adult 
information seeking, consumption innovativeness as well as transfer of consumption information are found to 
be significantly higher than the non-Jewish people.  
 
Dimofte, Johansson & Bagozzi (2010) discusses the ethnicity factor and how it relates to the cognitive 
aspects of consumers towards global brands. The study looked into African Americans, Caucasians and 
Hispanics in the US. The least positive attitudes towards global brands is associated with Caucasian ethnicity 
whereas African Americans and Hispanics ethnic groups associate global brands with superior quality, higher 
prestige and social status. On the other hand, the buying attitudes of three of ethnic groups are found to be at 
similar levels.   
 
Consumer Ethnocentrism and Country of Origin Effect 
 
Ethnocentrism was first coined (Sumner, 1906) to explain the racist behavior. Existence of an in-group and 
out-group, favoritism and preference of in-group members and its elements are the primary issues in 
ethnocentrism approach. Lantz and Loeb (1996) stated that perceived superiority of the group members over 
the non-members in order to distinguish and create a self-sustained identity is of central to this context. The 
degree of ethnocentrism is also associated with the factors that are threating the group and group members. 
Higher the threat, higher the ethnocentrism and cohesiveness in the sense of favoritism and preference of in-
group are observed. In addition, the application of ethnocentrism into consumer preference context simply 
changes the constructs slightly making the nation, in-group. Basically favoring the in-group products that are 
domestically produced becomes the in-group preference. Therefore, seeking the ways to secure the economic 
health of the in-group members via purchasing more of the domestic products rather than foreign-made 
products is a responsibility of the group members, because the foreign-made products are seen as threats to 
the national economy and state’s well-being. At this junction, the construct was adopted in marketing 
discipline by Shimp and Sharma (1987) and since then it has been highly employed as an explication of 
consumer behavior and perception towards a certain product pertaining to the country in which the underlying 
product is manufactured.   
 
The consumer ethnocentrism was operationalized by CETSCALE, a multiple item scale that allows 
researchers to measure the construct (Shimp and Sharma, 1987). Their study tested for the validation of the 
construct using various samples in the US. Their definition of consumer ethnocentrism is: “…beliefs held 
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by… consumers about the appropriateness, indeed morality of purchasing foreign-made products” (1987: 
280). Basically, the perception of domestically produced products as opposed to the imported products is 
important to the consumers partially in a patriotic sense that the consumers are willing to see their supposed 
preferences as a way to ‘protect’ the domestic market (Klein, Ettenson & Morris, 1998). Correlational 
relevance of consumer ethnocentrism with constructs of patriotism, politicoeconomic conservatism, and 
dogmatism is found to be high and significant (Shimp & Sharma, 1987) as well as openness to foreign 
cultures, individualism/collectivism, as some other antecedent variables of consumer ethnocentrism (Shimp, 
Sharma & Shin, 1995). Higher age, lower income, and women are significantly related to high scores of 
CETSCALE. 
 
Watson and Wright (2000) argue the impact of consumer ethnocentrism on consumer attitudes with respect to 
foreign-produced products considering the cultural distance of the foreign country to the domestic country 
(New Zealand). Consumers were surveyed and tested whether these consumers have ethnocentric perception 
towards the products that are manufactured in culturally dissimilar countries. Thus, the framework of the 
cultural values and dimensions by Schwartz (1994) were utilized in the study to assess the cultural distance 
between New Zealand and four other countries; USA and Germany as culturally similar countries, Italy and 
Singapore as culturally dissimilar countries. Secondly, this study tested whether having a domestically 
produced alternative would change the impact of the consumer ethnocentrism on the consumer preferences. 
Product categories selected in this study are refrigerators, TVs and cameras. Only for the refrigerator category 
there were domestically-produced alternatives. For all of the three product categories, consumer 
ethnocentrism was found to be related with the ratings of the foreign products by consumers implying high 
preference for those produced in culturally similar countries. In such cases, the consumers with high 
ethnocentrism were found to rate the products that are produced in culturally similar countries higher as 
opposed to the products produced in culturally dissimilar countries. Having domestic alternative did not result 
in any significant changes. 
 
An empirical study was conducted in Istanbul, Turkey surveying 600 Turkish consumers regarding to the 
perception of the foreign products sold in Turkey (Ergin and Akbay, 2010). Purchase motives of consumers 
were surveyed for three product categories: apparel, chocolate and personal care products. For all of the 
product categories, study revealed four factors underneath purchase motives; perceived quality, perceived 
prestige, perceived value and influence of others (social environment; i.e. family, peers) that explained the 
purchase intentions of consumers. Therefore, foreign-products in Turkey are perceived to have higher quality, 
prestige and value compared to those that are produced domestically. Incorporating the judgments of the 
individuals social environment imply that there is to some extent social influence on the consumption 
behavior as well as high sense of social group and collectivistic conscious. Thus, without accounting for 
consumer ethnocentrism, the results postulated higher quality and value associated with foreign-products 
contrary to the results of studies elucidating the role of ethnocentrism. 
 
Nijssen and Herk (2009) studied the consumers who usually cross German-Dutch border for banking services 
provided by a Dutch bank branch –a foreign service provider- on the Dutch side of the border. Both consumer 
ethnocentrism and beliefs about foreign industry as variables are included in the model having opposite 
impacts on satisfaction, trust, value and loyalty perceptions. Consumer ethnocentrism was found to have 
negative effect on satisfaction and value regarding the consumer experiences of cross-border banking service 
on the German-Dutch border.  
 
Country of origin (COO) effect is defined as the preferences of consumers “towards a product based on where 
it was made” (Lantz & Loeb, 1996, p. 374). Consumers may substitute the perception of the country in which 
the product is manufactured with the perception of the underlying product when there is insufficient 
assessment of the product qualifications. Therefore, the utility rating given to a product by the consumer is 
two-fold: Product per se; its quality, design, and utility; and the reputation of the country of origin. Findings 
of the study by Lantz and Loeb (1996) suggest that country of origin is still an important variable when the 
underlying products are classified as ordinary, undifferentiated by price and low-involvement products. 
Therefore, when there is price differentiation based on the country of origin of the product, the consumers 
with higher consumer ethnocentrism are willing to pay the premium for the domestically produced products 
as opposed to consumers who are identified with low ethnocentrism. 
 
Erdogan and Uzkurt (2010) studied the relationship between consumer ethnocentrism of Turkish consumers 
and their demographics resulting in significant differences across age, gender, and income groups. Consumers 
with lower the income and less educated consumers tend to have higher scores in consumer ethnocentrism 
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scale. Therefore, for highly ethnocentric consumers, their perceptions of foreign product attributes are found 
to be lower compared to perceptions of domestic product attributes. The mean differences of every pair of 
foreign country and Turkey were found to be statistically different signifying that Turkish product attributes 
are rated higher than product attributes of other six countries, namely USA, Japan, Germany, Italy, France, 
and China. Nonetheless, no significant differences of consumer attitudes towards country of origin across 
demographic variables were found.    
 
The foreign products might have strong country-of-origin implications based on which consumers can make 
buying decisions. The connotations that the brand name or the country-of-origin of the product creates might 
diminish the consumer buying motive. It is not counter-intuitive to observe some ethnic groups having 
negative attitudes arising from the historical or current, economic/political and armed conflicts. Therefore, 
these attitudes are to some extent reflected in their consumer behavior. The Chinese animosity towards 
Japanese products was researched in a study (Klein, Ettenson & Morris, 1998) supporting the existence and 
prevalence of this construct. Their study found and validated that the animosity has two dimensions: war 
animosity and economic animosity.  
 
Consumer Innovativeness 
 
Consumer innovativeness based on Midgley and Dowling’s (1978) study is the willingness to buy newly 
launched products without basing the purchasing decision on the other consumers’ judgments. In order to 
capture the real effect of consumer innovativeness multiple products varying in quality, price, design etc. 
should be asked consumers to rate in the sense that their willingness to buy can be captured. Therefore, the 
answers could be utilized to create the composite index of the construct. The innate innovativeness was 
constructed by combining the effects of psychological and sociological traits resulting in the consideration of 
intervening variables: interest in the product category, communicated experience, situational effects (Midgley 
& Dowling, 1978). Therefore, the rejection of the adoption of new product is practically not observed 
however, actualized innovativeness can be captured by measuring the relative time of adoption. In this sense, 
the innovativeness without intervening variables would lack from methodological quality. Therefore, 
consumer information transfer variable in this study is expected to be statistically significant and meaningful 
in explaining the consumer innovativeness and therefore the conceptual model postulates a positive link 
between these two constructs.   
 
Consumption Information Sharing 
 
This construct is simply capturing the frequency of the transfer of consumption information (Hirschman, 
1981). This study in particular attempts to reveal transferring the information in the same ethnic group as well 
as transfer of consumption information in general. Due to the collectivistic conscious and strong sense of 
ethnic group are prevalent in the nature of Turkish people, those of Turkish Americans are expected to have 
higher degree of in-group information sharing and dissemination.    
 
Consumption Experience 
 
Consumption experience included in this study formed to have two dimensions: Utilitarian and emotional 
experience. The former experience relates to the gain and benefit obtained by utilization of the particular 
product. Therefore, this dimension is likely to be observable in the sense of the degree of the value that is 
attributed to the product by the consumers following the consumption experience. The utility helps attainment 
of decision making or satisfying a particular need therefore consumption of a particular good can be 
instrumental in the attainment of utilitarian goals (Steenkamp & Geykens, 2006).  Similarly, the utilitarian 
consumption experience is expected to be subjective and not influenced by the consumer ethnocentrism. It is 
hypothesized as such because following the occurrence of the consumption itself, not different utilities would 
be gained or observed across cases with varying consumer ethnocentrism levels due to the stable nature of the 
product. In this sense, the utilitarian consumption experience would be related to the extent of which the 
product is needed thus based on the necessity of the underlying product, related consumption behavior will be 
captured by this variable. The latter is associated with the variety and quality of the feelings and sentiments 
experienced by the consumer. As such, pleasure, satisfaction, excitement and arousal can also be the 
determining factors of the value attributed to the product after the consumption.  
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CONCEPTUAL MODEL 
 
Consumer ethnocentrism is linked to several constructs in the figure. The association between consumer 
ethnocentrism and emotional consumption experience is expected to be an inverse relationship due to the 
feelings attached to a consumption experience with the existence of some consumer ethnocentrism.  
[Figure 1 about here] 
Figure 1: Hypothesized relationships among Constructs 
 
The approach towards a foreign-made product from a high consumer ethnocentrism perspective would 
diminish the quality of the feelings such as pleasure, satisfaction. Therefore, the cumulative emotional 
consumption experience is negatively related due to the initial perception aroused. Hence: 

 
H1: Consumer ethnocentrism is expected to have negative impact on emotional consumption 
experience. 

 
The consumer innovativeness is the willingness to buy relatively new products making the consumers the 
leaders in fashion-wise. Therefore, the innovativeness construct has prestige related component which is not 
the primary concern in this study. On the other hand, the purchase behavior of newly launched products can 
be precluded by the high consumer ethnocentrism creating the notion for the individual that there is less 
stimulation and excitement about the product primarily due to the COO effect. Consumer innovativeness is 
hypothesized to be a mediating factor of the relationship between consumer ethnocentrism and consumer 
behavior towards FMP in the sense that willingness to purchase a high-end electronic product might diminish 
if there is country of origin effect reflected in ethnocentrism. Based on this argument, consumer 
ethnocentrism is an essential factor that might undermine consumer innovativeness. Therefore: 
 

H2: Consumer ethnocentrism undermines the consumer innovativeness. 
 

The consumption information sharing is increased with the higher level of consumer ethnocentrism. In this 
study, primary information sharing across consumers that are in the same ethnic group information is relevant 
with sharing the information of purchase behavior and other consumption experiences. Thus, the perception 
and level of consumer ethnocentrism is a determinant in consumption information sharing that can manipulate 
consumer behavior patterns. In addition, the relationship between consumption information transfer and 
consumer innovativeness is hypothesized to be positive because considering the degree of information 
sharing, impact of social gatherings, as well as the impact of the usage of the product by the relatives or peers, 
are factors increasing the likelihood of adaptation of the new product. Consequently: 
 

H3: Consumer ethnocentrism is hypothesized to have positive association with consumption 
information transfer. 
H4: Consumption information transfer is positively associated with consumer innovativeness. 
 

The conceptual model above has the ethnic affiliation as a moderator variable on the effects of consumer 
ethnocentrism on emotional consumption experience, consumer innovativeness and consumption information 
sharing. The reason behind is that the consumer ethnocentrism has implications regarding the buying 
behavior for a consumer based on the level of ethic identity. On the other hand, the ethnic affiliation is a self-
ascribe of the individual to an ethnic group without taking into consideration of a particular consumer 
behavior. Therefore, the measuring these two constructs interactive impact on the aforementioned variables 
can increase the explaining the utmost behavior. Thus: 
 

H5: Ethnic affiliation is moderating the impact of consumer ethnocentrism on emotional 
consumption experience, consumer innovativeness and consumption information transfer. High 
ethnic affiliation is expected to strengthen the positive and negative effects of consumer 
ethnocentrism on these variables. 
 

Emotional consumption experience is expected to mediate the relationship between consumer ethnocentrism 
and consumer behavior. Consumption experiences, both utilitarian and emotional, are hypothesized positive 
effects on the consumer behaviors towards foreign-made products (FMP) which is operationalized by asking 
the consumers’ willingness to buy. Higher the utilitarian consumption experience, higher willingness to buy 
is expected. Similarly, higher emotional consumption experience would create better image regarding the 
product and brand in the sense of excitement, stimulation. Therefore, recollection of these feelings will 
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enhance the willingness of the consumer to buy the product. Consumer innovativeness is expected to have 
positive association with the consumer behavior towards FMP. Higher consumption information transfer 
would imply the fact that there is frequent and incoming information about the underlying product via word 
of mouth. Spreading the product related issues and brand images have informative consequences leading to 
more familiarity with the product. Therefore, the consumer is more likely to embrace innovative attitude. 
Thus, the consumer behavior towards FMP is strengthened by the higher consumption information sharing. 
Formally: 
 

H7: Utilitarian consumption experience, consumer innovation and consumption information 
sharing have positive impact on consumer behavior towards FMP whereas emotional consumption 
experience have negative effect. 
 

METHODOLOGY 
 
The conceptual model is testable with structural equation modeling as some earlier studies utilized partial 
least squares (Nijssen & Herk, 2009; Dimofte, Johansson & Bagozzi, 2010). Therefore; empirical studies 
might follow various software that are capable of using PLS. As such, WarpPLS is a powerful software for 
acquiring the standardized paths associated with the propositions and hypothesized relationships. The 
questionnaire items regarding ethnic affiliation (Donthu & Cherian, 1994), consumer ethnocentrism (Shimp 
& Sharma, 1987), utilitarian experience (Voss, Spangenberg & Grohmann (2003), emotional experience 
(Steenkamp & Geykens, 2006), consumer innovativeness (Roehrich, 1995) are derived from the extant 
literature and can be found in the appendix. The questionnaire items will be screened using factor analysis 
allowing to identify underlying factors and eliminating unnecessary items for the purpose of increasing 
reliability measures. 
 
CONCLUSION 
 
This study aims for establishing propositions within the context of consumer behavior of Turkish Americans. 
The ethnic identity and affiliation as well as consumer ethnocentrism are discussed and defined. The extant 
literature regarding the constructs and how these are operationalized are detailed in the literature review 
section. Therefore, the consumer innovation and consumption information sharing constructs are drawn from 
the earlier studies and these variables are employed in the conceptual model that typifies the supposed 
associations between the variables. The argumentation and propositions mentioned above represent the 
theoretical standpoint for the further empirical testing procedures. Therefore, the survey design, sampling, 
and testing of the propositions per se should follow and expand the literature by adding the results of the 
conceptual model.    
 
 
APPENDIX - Questionnaire Items 
Strength of Ethnic Affiliation -Adapted from Donthu & Cherian (1994). 
Response format is 7-point Likert-type scale (strongly agree = 7, strongly disagree =1).  

4. How important was it for you to maintain identity with your Turkish culture? 
5. How important is it for you to assimilate with the dominant (Anglo) culture? 
6. How often do you speak Turkish?  

Consumer Ethnocentrism -Adapted from Shimp & Sharma (1987). 
Response format is 7-point Likert-type scale (strongly agree = 7, strongly disagree =1).  

1. Turkish people should always buy Turkish-made products. 
2. Only those products that are unavailable by Turkish producers might be bought. 
3. Buy Turkish-made products. Keep Turkey running.  
4. Turkish products, first, last, and foremost. 
5. Purchasing foreign-made products is anti-Turkish. 
6. It is not right to purchase foreign products, because it puts Turks out of jobs. 
7. A real Turk should always buy Turkish-made products. 
8. We should purchase products manufactured in Turkey instead of letting other countries get rich off 

us. 
9. It is always best to purchase Turkish products. 
10. There should be very little trading or purchasing of goods from other countries unless out of 

necessity. 
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11. Turks should not buy foreign products, because this hurts Turkish business and causes 
unemployment. 

12. It may cost me in the long-run but I prefer to support Turkish products. 
13. We should buy from foreign countries only those products that we cannot obtain within our own 

country. 
14. Turkish consumers who purchase products made in other countries are responsible for putting their 

fellow Turks out of work. 
 
Consumer Behavior towards Foreign-made Products 
Response format is 7-point Likert-type scale (strongly agree = 7, strongly disagree =1).  

How much are you willing to buy this product? 
(5 questions specifying 5 products) 

 
Utilitarian Experience - Adapted from Voss, Spangenberg & Grohmann (2003). 
Response format is 7-point Likert-type scale (strongly agree = 7, strongly disagree =1).  

1. Useful/useless 
2. Practical/ impractical 
3. Necessary/ unnecessary 
4. Functional/ not functional 
5. Sensible/ not sensible 
6. Helpful/ not helpful 
7. Efficient/ inefficient 
8. Effective/ ineffective 
9. Beneficial/ harmful 
10. Handy/ not handy 
11. Productive/ unproductive 
12. Problem solving/ not problem solving 

Emotional Experience Adapted from Steenkamp & Geykens (2006). 
Response format is 7-point Likert-type scale (strongly agree = 7, strongly disagree =1).  
When using this product... 

1. I feel pleased. 
2. I feel happy. 
3. I feel stimulated. 
4. I feel excited. 

Consumer Innovativeness – Adapted from Roehrich (1995). 
Response format is 7-point Likert-type scale (strongly agree = 7, strongly disagree =1).  

1. I am more interested in buying new than known products 
2. I like to buy new and different products 
3. New products excite me 
4. I am usually among the first to try new products 
5. I know more than others on latest new products 
6. I try new products before my friends and neighbors 
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Özet 
 
Yenilik kavramı çok geniş bir perspektif içerisinde tanımlanmaktadır. Yenilik,  mal, hizmet ve fikirlerdeki 
yeniliği içerisine alan üründeki yenilik, teknoloji, donanım ve altyapı yeniliğini kapsayan süreçteki yenilik, 
işlerin yapılma şekli, yönetim şekli ve personel politikaları ile ilgili organizasyonel yenilik, pazar 
araştırmasını ve bulunan pazar alanlarına girilmesini kapsayan pazarlamada yenilik olarak ifade edilmektedir. 
Yeniliğin yapıldığı bu dört alan ve dahası yenilikçilikle, risk alma ve başarısız olma ihtimalini göze aldığı için 
doğrudan girişimcilikle ilgilidir. Bu sebeple, Drucker, yenilikçiliğin itici faktörü olarak girişimcilik ruhunu 
benimsemiştir. 
 
Girişimcinin beklenmeyen durumlarda ortaya çıkan problemleri çözme yeteneğinin ve proaktif tavır 
sergilemesinin yenilikçilikle ilgili olması, yenilikçiliği girişimcinin ve girişimciliğin başlıca özelliği 
yapmaktadır. Çünkü yenilikçilik, sadece girişimciliğin değil, tüm işletme risklerinin önceden belirlenip başarı 
ile sonuçlandırılmasında önemli bir faktördür. Özellikle hızlı büyüyen işletmelerin büyüme aşamalarında, bu 
işletmelerin girişimcilerinin yenilikçi olmaları ve fikir düzeyindeki yenilikleri aktif hale getirmeleri büyük rol 
oynamaktadır. 
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle temasları arttığından bu yana, özellikle KOBİ’leri ilgilendiren yenilik 
faaliyetlerini güçlendirici çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Ar-Ge ve yenilik aracılığıyla ülke ekonomisinin 
uluslararası düzeyde rekabet üstünlüğüne sahip olması için düzenlenen kanunlar ile teknolojik yoğun 
üretimin, üründe ve süreçlerde yenilik yapılmasının, ürün kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesinin, 
girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımların, Ar-Ge ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasının, nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi amaçlanmıştır.  
 
Bu çalışmada Türkiye’deki girişimcilerin 2008-2012 yılları arasında yenilik kapasitelerinin ve yenilikçi 
girişimlerinin sektörel bazda ve KOBİ’ler açısından karşılaştırmalı analizi yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Yenilik. 
JEL Kodu: M13, O31, Q55. 
 
THE RELATION BETWEEN ENTREPRENEURSHIP - INNOVATION AND SME’S ON 
SECTORAL BASIS ANALYSIS IN TURKEY 
 
ABSTRACT 
 
The concept of innovation is defined in a very broad perspective. Innovation can separate into four main 
topics. These are innovation of good which is inclusive of goods, services and  ideas innovations; innovation 
of process which is inclusive of technology, equipment and infrastructure innovations; organizational 
innovation which is inclusive of ways of operations, management methods and personnel policies and the last 
one is marketing innovation which is related to market  research and entrance to new markets. These four 
areas of innovation and the more connected with directly entrepreneurship to run the risk of possibility of 
failure. For this reason Drucker has adopted entrepreneurialism as driving factor of innovativeness. 
 
Entrepreneur has ability to solve problems that arise in unexpected situations and demonstrating a proactive 
attitude is related to the innovation. Therefore innovativeness is the major property of entrepreneur and 
entrepreneurship. Because innovativeness is important factor of not only entrepreneurship but also to bring to 
a successful conclusion business risks. Especially at the stages of the growth of fast-growing businesses, these 
businesses entrepreneurs to be innovative and their ideas at the level of innovation activating plays a major 
role. 
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Since Turkey's increased contact with the European Union, especially involving SMEs various regulations 
that enhance innovation activities, have been introduced. By way of R&D, innovation and coordinated laws, 
technologically intensive production, creating innovation of process and goods, raising product quality and 
standards, entrepreneurship and for this areas of investments, R&D and innovation-oriented foreign direct 
investment speeding up the entry to country and increasing employment of skilled labor is intended to support 
and encourage. 
 
In this study innovation capacity and innovative initiatives of entrepreneurs in Turkey will be analyzed 
sectoral basis and in terms of SME’s between the years of 2008-2012. 
 
Key Words: Entrepreneurship, Innovation. 
JEL Code: M13, O31, Q55. 
 

1. YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI 
 
Küresel ortamda gelişmekte olan veya gelişmiş tüm işletmeleri kapsayan rekabetçi zorunluluk veya üstünlük, 
yeniliktir. Yenilikçilik rekabetin arttığı bu ortamda bir koz olarak kendini göstermektedir. Ulaşmak ve 
faaliyete geçirmenin zor olduğu bu olgu, artık işletmeler tarafından yapılandırılması ve hayata geçirilmesi 
gereken ve benimsenen bir misyon haline gelmiştir. İşletmelerin yeni girişimlerde bulunabilmesi için temel 
motivasyon kaynağı olarak gösterilen yenilik, işletmelerin piyasada faaliyetlerini sürdürebilmeleri için de 
temel bir ihtiyaçtır. 
 
Girişimcilik sürecine yenilik olgusu ilk kez Schumpeter tarafından sokulmuştur. Schumpeter mal 
sağlanmasında olabilecek yeni bir ürünü, yeni üretim ve satış yöntemlerini, yeni pazarları, yeni arz 
kaynaklarını, yeni sektörün organizasyonunu vb. gibi her türlü değişikliği yenilik olarak tanımlamıştır. Fakat 
başarılı bir yenilik oluşturabilmek için yapı taşı olan diğer bir faktörün girişimciler olduğunu belirtmek 
gerekmektedir. Schumpeter, girişimcilik kavramı içerisinde yenilik-yenilikçiliğe büyük bir önem verir ve bu 
unsuru ekonomik sistemlerde gelişimin temeli olarak kabul eder ve ekonomik sistemlerde sürekli devinimi 
sağlayan bu unsurun başlatıcısı ve itici gücü, yeniliği yaratan girişimcinin kendisi olduğunu savunmaktadır 
(Tunç, 2007; Şahin, 2009). Girişimcilik kavramını ise içerdiği özellikler itibari ile net olarak belirli bir kalıp 
içerisinde tanımlamak zordur. Çünkü girişimcilik proaktifliği, risk almayı, mevcut durumu revizeyi ya da yeni 
bir projeyi, teknolojiyi, imajı, değişimleri, yeniliği ve birçok girişimcide olması gereken özellikler ile 
bütünleşerek, belirli bir hizmet veya mal üretimi ve stratejik rekabet açısından geleceği somutlaştırabilmek 
adına harekete geçen, değer yaratan düşünceler, özgün fikirler ve umut fabrikalarıdır (Top, 2006) 
 

2. YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ 
 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısının en belirgin özelliği giderek çerçevesi genişleyen bir globalleşme hareketi ve 
bunun getirdiği ezici rekabettir. Bir taraftan teknolojik imkânların olağanüstü gelişmesi, diğer taraftan 
uluslararası ilişkilerin genişlemesi, mal, hizmet ve paranın sınır ötesi hareketini yoğunlaştırmıştır. Bu 
hareketlilik doğal olarak tüm şirketleri, yeni bir rekabetin içine sokmuştur. Günümüzde pazarın artık “bütün 
dünya” olarak kabul edilmesi, teknolojinin hızlı gelişmesi ve rekabetin hızla artması ile işletmelerin de bu 
hıza ayak uydurması için gelişen ve küreselleşen ortamda, sürekli gelişimi ve değişimi kendilerine yaşam 
tarzı haline getirmek zorundadırlar. Hızlı büyüyen işletmelerin, girişimcilerinin yenilikçi olmaları, değişime 
ayak uydurma hızları, yenilikçi fikirlerini faaliyete geçirebilme yetenekleri büyüme aşamalarında etkin rol 
oynamaktadır. Aynı zamanda girişimcilerin proaktif olmaları ve karşılaştıkları risk ve problemleri optimal 
şekilde çözmebilme gereklilikleri de girişimcinin yenilikçi olması gerektiğini göstermektedir. Bu da 
yenilikçiliği, girişimci ve girişimciliğin tanımında kritik bir özellik yapmaktadır. Çünkü yenilikçilik sadece 
girişimcilerin benimsemesi gereken bir olgu değil, tüm işletmelerin, karşılaştıkları riskleri başarı ile 
sonuçlandırabilmeleri için, rekabet gücünü arttırabilmeleri ve her alanda gelişim hızına ayak uydurabilmeleri 
için sahip olmaları gereken bir niteliktir (Şahin, 2009; Güleş & Bülbül, 2004). Teknoloji ve pazarlar o kadar 
hızla gelişmekte ve değişmektedir ki artık ürünlerin “son model” olarak adlandırılmaları sadece bir ya da iki 
ay sürmektedir.Bu yüzden sadece rekabet gücünü arttırmak bile işletmenin varlığını korumasına 
yetmemektedir. Rekabet ayakta kalmak için bir önkoşulken, rekabet üstü olmak başarılı olmanın temel 
anahtarlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabet etmek demek başka işletmeler ile yarışa girmek 
demek; rekabet üstünlüğü ise elde ettiğinden yetinmeyip devamlı daha üstleri hedeflemektir. Piyasada ayakta 
kalmayı kalıcı hale getirmek ve ezici rekabette ezen taraf olabilmek için rekabet üstü olmak gerekmektedir. 
(http://w3.gazi.edu.tr/~cafoglu/gelisim.html; Erişim tarihi:17 Mart 2014; Top, 2006) “Klasik bir rekabet 
anlayışı çerçevesinde firmalar var olan pastadan pay almaktadırlar. Fakat rekabet üstü kavramını çok iyi 
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anlayarak uygulayan bir firma sadece bu pastadan pay almakla kalmamakta, kendi yenilikçi çabalarıyla bu 
pastanın boyutlarını büyütmektedir.” (http://okulsel.net/docs/index-96292.html, Erişim tarihi:17 Mart 2014).  
 

3. KOBİ’LERDE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK 
 
Birçok ülkede küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ)’ler toplam işletmelerin yaklaşık %90’ınını, 
toplam istihdamın da üçte ikisini oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003 yılında yapılan 
anket bulgularına göre; Türkiye’deki ekonomik aktivitelerin %99.5’inin KOBİ’ler tarafından yerine 
getirmekte olup, bu yüzden KOBİ’lerin ulusal ekonomi ve uluslararası ağ yapılarıyla daha sağlam bağlarla 
bütünleştirilebilmesi için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin KOBİ’ler arasında daha yüksek bir yayılma 
oranına kavuşması hedeflenmelidir (ABİGEM, 2010). 
 

İşletmeler için inovasyon yapmanın önemi ve sebepleri  
 Pazar ihtiyaçlarına cevap verme hızı  
 Ürün ve hizmet kalitesi  
 Yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi, ürün ömründeki kısalmalar  
 Tüketici taleplerine göre ürün ve hizmet gelişimi  
 Yeni yönetim modellerine duyulan ihtiyaçlar (Dulupçu, et al., 2007) 

İnovasyonun sinerjik etkisi sonucu ortaya çıkabilecek kazançlar 
 Faaliyetlerinin Önemi 
 Verimliliğin arttırılması 
 Uluslararası rekabet üstünlüğünün yaratılması 
 İstihdamın geliştirilmesi 
 Ödemeler Bilançosunun dengesizliğinin giderilmesi 
 Ulusal ve endüstriyel alanda güvenliğin arttırılması 
 İletişim ve hizmetler gibi sektörlerin gelişiminin sağlanması 
 Sosyal ve beşeri kalkınmanın sağlanması 
 Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması 
 Çevrenin korunması 
 Ekonomik büyüme ve kalkınmanın hızlanması (Güleş & Bülbül, 2004) 

 
Bu unsurlar işletmelerin inovasyon girişiminde bulunmalarının önemini ve sebeplerini ortaya koymaktadır.  
Türkiye gibi hem ekonomik hem toplumsal olarak gelişmekte olan ülkelerde küçük ve orta ölçekteki 
işletmelerin ekonomiye katkılarına bakıldığında bu unsurlar (KOBİ’ler) üzerinde daha etkili olmaktadır. 
Ancak yüksek rekabet ortamında pazar payını ve verimliliğini artırmaya çalışan tüm işletmeler inovasyona 
önem vermek zorundadırlar. İşletmeler için rekabetçilik ve verimlilik çok önemlidir. Sürdürülebilir rekabet, 
verimlilik için de en etkili faktör fiyattır. Teknolojik ve temel yetkinlik, yönetim ve organizasyon, firma içi 
öğrenme süreçleri, motivasyon, işletme unsurlarının inovasyona olan uyumları gibi etkenler de işletmenin 
verimliliğini ve dolayısıyla rekabet durumunun olumlu yönde etkilemektedir. “İnovasyon yeteneği, 
rekabetçiliği (prodüktivite artışını) sağlamakta, bu da ülkelerde yaşam standardını yükseltici etki 
yaratmaktadır.” (TÜSİAD, 2003; Dulupçu, et al., 2007; Güleş & Bülbül, 2004) 
 

4. YENİLİK TÜRLERİ 
 

4.a. Ürün Yeniliği  
 
Ürün yeniliği işletmenin ilişki içerisinde bulunduğu müşteri, pazar ve diğer unsurların ihtiyaçlarının ve 
fırsatlarının tatmin edilmiş ihtiyaç ve fırsatlara dönüştürülmesini sağlayan temel işletme süreçlerinden biridir. 
Burada önemli olan yeni olarak betimlenecek ürün yeniliği kavramının neyi kapsadığıdır. Bu değişim mevcut 
ürün üzerinde gerçekleştirilen mikro değişimlerden radikal ürün yeniliklerine kadar birçok sınıflandırmada 
ele alınabilir. Radikal ürün yeniliklerinin yüksek maliyet oluşturması, tutundurma faaliyetleri açısından risk 
oluşturmaları, uzun vadeli planlamalar gerektirmesinden dolayı daha az, kademeli ürün yenilikleri ise riskin 
az rol aldığı, Ar-Ge maliyetlerinin düşük olması, yeni üretim olanakları gerektirmemesi dolayısıyla daha fazla 
tercih edilmektedir. Nitekim Sony’nin yeni ürün faaliyetlerinin %80’inden fazlası mevcut ürünlerin 
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile ilgilidir. (Güleş & Bülbül, 2004)  
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4.b.Süreç Yeniliği 
 
Süreç, değer katmak için üretim faaliyetleri içerisinde işleme alınan bir veya birden çok girdinin, müşteri 
isteklerini karşılayacak bir çıktıya dönüştürülmesini sağlayan faaliyet ya da faaliyetler kümesidir. Süreç 
yeniliği ise girdinin çıktıya dönüşmesine kadar geçen süreç içerisinde kullanılan araçların, teknolojilerin, 
yöntemlerin yenilenmesi, değiştirilmesi ve iyileştirilmesidir. (Güleş & Bülbül, 2004) 
 
Ürün yenilikleri müşteri istekleri doğrultusunda veya hem işletme hem müşteri yararına olacak şekilde 
sunulan yeni değerler iken süreç yenilikleri, operasyonel verimliliği ve sürekli iyileştirmeyi arttırıcı yönde 
mamul veya hizmetlerin üretim ya da sunumlarındaki değişimlerdir. Ürün yenilikleri, süreç yeniliklerine göre 
müşterilerin fark edebileceği, daha çabuk algılanabilmesi bakımından işletmeler tarafından daha fazla 
gerçekleştirilmektedir (Güleş & Bülbül, 2004).  

4.c. Teknolojik Yenilik 
 
“Teknoloji bir çeşit sistemdir ve teknoloji sisteminin icadının yeniliğin ilk aşamasıdır. Teknoloji sistemi 
yeniliğin temelini oluşturur. Teknoloji sistemi bilgidir ürün sistemi ise hizmettir.” (Betz, 2010) 
 
Betz teknolojik yeniliğinin üç derecesi olduğunu vurgulamıştır: temel yenilik, artırımsal yenilik ve yeni nesil 
teknoloji yenilik. Temel ve yeni nesil teknolojik yeniliğin radikal yenilikler olduğunu ve bu yeniliklerin 
endüstriyel yapılarda yıkıcı etkileri olduğuna değinmektedir. Artırımsal yenilik ise kademeli ürün yeniliği 
konusunda bahsettiğimiz gibi mevcut yapıyı desteklemeye yönelik daha küçük değişimlerdir. (Betz, 2010)  
 
Günümüzdeki işletmeler, inovasyon sürecinin merkezinde yer almaktadır. İşletmelerin verimlilik ve 
rekabetçilik başarısı, işletmenin temel yetkinlikleri ve teknolojik uzmanlıkları ile belirlenmektedir. Pazar 
içerisinde ekonomik büyümenin en etkin elemanları olan işletmeler; rekabet edebilmek ve pazarda ayakta 
kalabilmek ve pazar paylarını büyütmek için yeni teknolojiler geliştirmek zorunda kalmaktadır. Teknolojik 
yenilikler firma içinde yeni teknolojik gelişmelere de zemin hazırlamaktadır. (Dulupçu, et al., 2007)  
 
“Teknolojik inovasyon rekabet gücünü arttırmak için çok önemli bir başarı etkeni olarak kabul edilse de, tüm 
KOBİ’lerin başarılı şekilde inovasyon yapabilme kapasitelerinin olmadığı da bir gerçektir. Bunun sebebi 
genellikle Ar-ge’yi, yeni bir ürünün ya da hizmetin gelişimi ve pazarlama maliyetini destekleyecek mali gücü 
sağlamadaki başarısızlıktır” (ABİGEM, 2010)  
 

4.d. Organizasyon Yeniliği 
 
Oslo kılavuzunda, organizasyon yeniliği, bir firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda ya da 
organizasyon dışı ilişkilerinde tamamen yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş yöntemlerin uygulanması 
olarak tanımlanmaktadır. (Oslo Kılavuzu, 2006). 
 

4.e.  Pazarlama Yeniliği 
 
Ürünün tasarımı ve ambalajlanması, ürünün piyasada konumlandırılması ve tutundurulması, ürün 
fiyatlandırması ve ürün tanıtımında yapılan değişikliklerdir. Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını 
arttırmayı, ürünlerini yeni pazarlarda tutundurabilmeyi ve yeniden konumlandırabilmeyi, müşteri 
memnuniyetini arttırabilmek adına ürünlerinin müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçlayan 
yeniliklerdir (Oslo Kılavuzu, 2006). 
 

 
5. TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİK FAALİYETLERİ VE YILLARA GÖRE 

KOBİ’LERİN YENİLİKÇİ GİRİŞİM PROFİLLERİ 
 
Yenilik istatistikleri girişimlerin yürüttükleri yenilik faaliyetlerinin yanısıra bu faaliyetler için kullanılan bilgi 
kaynakları, işbirliği, maliyetler vb. konularda OECD metodolojisine uygun olarak Oslo Kılavuzuna dayanan 
Topluluk Yenilik Anketi Model Soru Kağıdının uyarlanması ile iki yılda bir üç yıllık dönemler için 
derlenmektedir (TÜİK 2013). Tablo 1’de de bu üç yıllık dönemlerde gerçekleştirilen yenilik faaliyet türleri ve 
oranları verilmiştir. 2004-2006 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde gerçekleştirilen yenilikçi girişim 
oranlarına bakılacak olursa en fazla yenilikçi girişimin bu dönemde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 2008-
2010 ile 2010-2012 dönemleri karşılaştırıldığında ise Tablo 1’de görüldüğü üzere yenilikçi girişim 
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oranlarında düşüş meydana gelmiştir. En az maliyetli olduğu savunulan organizasyonel yenilikler önceki iki 
döneme oranla artış göstermiş, ürün ve süreç yeniliklerinin oranlarında düşüş gözlemlenmiştir.   
 
Ürün ve süreç yeniliğinin farklı unsurlar tarafından yönetildiği ve farklı stratejik değerlere sahip olduğu 
inancından dolayı işletmede farklı düzeylerde gerçekleştirildikleri savunulmaktadır. Başka bir yönden ürün ve 
süreç yeniliğinin birbirini tamamlayan faaliyetler olduğu literatürde yaygın bir şekilde kabul edilmektedir 
(Güleş & Bülbül, 2004). TÜİK’in sınıflandırılma sistemine Tablo 1’den bakıldığında da ürün ve süreç 
yenilikleri birbirini tamamlayan unsurlar olarak görülüp beraber kategorilize edilmiştir. Daha önce de 
bahsedildiği gibi işletmeler daha maliyetli ve riskli olması açısından ürün ve süreç yeniliğini çok tercih 
etmemektedirler. Tablo 1 incelendiğinde ürün ve süreç yeniliklerinin aynı oranda artış ve azalış 
göstermelerinin sebebi olarak aralarındaki tamamlayıcı ilişkiden ileri geldiğini söylemek mümkündür. Çünkü 
genellikle yeni ürünler, süreç yeniliği sonucunda ortaya çıkarken; süreç geliştirmeleri sıklıkla yeni ürün 
talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak süreç yeniliği genellikle doğrudan doğruya bazen 
de dolaylı yoldan ürün yeniliğine sebep olurken, çoğu yeniliğin temeli de yeni teknolojilerdir (Güleş & 
Bülbül, 2004).  
 
Teknolojik açıdan bakıldığında teknolojik inovasyon rekabet gücünü arttırmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak 
için önemli bir başarı etkeni olarak görülse de, tüm KOBİ’ler başarılı şekilde inovasyon yapabilme 
kapasitelerini etkin olarak kullanmakta zorlanmaktadırlar. Bunun sebebi genellikle Ar-Ge’yi, yeni bir ürünün 
ya da hizmetin gelişimi ve pazarlama maliyetini destekleyecek mali gücü sağlamadaki başarısızlıktır 
(ABİGEM, 2010). KOBİ’lere mali durumlarının yenilik faaliyetleri gerçekleştirme konusunda engel olduğu 
Tablo 2’den de görülebilir. Diğer ülkelere oranla Türkiye’deki KOBİ’lerin kredi payının düşük olması 
KOBİ’lerin Ar-Ge ve teknolojik bakımdan kendilerini yeterli kapasiteye sahip olmadıklarını yenilikçi 
girişimlerde bulunma güvenlerinde düşme meydana gelmiştir. 
 

Tablo 3: Türkiye KOBİ’leri ile Seçilmiş Ülke KOBİ’lerinin Toplam Kredilerden Aldıkları Paylar (2010) 

Ülkeler 
KOBİ Kredi 

Payı 
(%) 

Vade Faiz 
Oranı 

ABD 39 Uzun Düşük 
Almanya 35 Orta Düşük 
Hindistan 25 Orta Normal 
Japonya 52 Uzun Düşük 
İngiltere 27 Orta Düşük 
Güney Kore 49 Orta Düşük 
Fransa 50 Orta Normal 
İtalya 38 Uzun Düşük 
Yunanistan 24 Uzun Normal 
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 Şekil 1: Ekonomik faaliyetlerine göre (NACE Rev.2)  2010-2012 yenilikçi girişim oranları (Kaynak: TÜİK 
verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.) 
 
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması’na (NACE Rev.2) göre faaliyetlerine 
ayrılan KOBİ’lerin yenilikçi girişim oranları Şekil 1’de gösterilmiştir. 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık 
dönemde bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren,  bilgi ve iletişim, reklamcılık ve piyasa 
araştırması alanında bulunan işletmeler en çok yenilikçi girişimlerde bulunan işletmeler olarak 
gözlenmektedir. Fakat bu dönemde yapılan girişimleri sonuçsuz kalan işletmeler ise yine yenilikçi girişim 
yoğunluğu en fazla olan bu üç alandaki işletmelerdir. İmalat sanayi ise yenilikçi girişim faaliyetleri 
gerçekleştirme konusunda dördüncü sırada yer almaktadır. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve 
iyileştirme faaliyetleri ise en düşük yenilikçi girişim oranına sahiptir. 
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Şekil 3: Ekonomik faaliyet kollarına göre yenilik faaliyeti yürüten girişimlerin oranı (%) 

 
 
 
Bu iki dönemin istatistiksel olarak kıyaslanması sonucunda, 2010-2012 dönemde 2008-2010 dönemine göre 
sektörel bazda yenilikçi girişimcilik faaliyetlerinde anlamlı bir artış gözlemlenmemiştir. TÜİK’ten elde edilen 
bu veriler ışığında araştırmaya söz konusu olan 12 sektörün yenilikçi girişimcilik faaliyetlerinde etkin rol 
alamadıkları söylenebilir. KOBİ’ler son derece önemli bir istihdam kaynağı olma özelliğine sahip olmalarına 
rağmen işletme seviyesinde, teşvik bakımından ve finans sağlama ile ilgili önemli engellerle karşı 
karşıyadırlar. Bununla birlikte KOBİ’lerin birçoğu da kayıt dışı hareket etmektedir. “Kayıt dışı faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin, devlet teşvikleri ve sosyo-ekonomik altyapı ile desteklenebilmelerini sağlamak 
amacıyla, kayıtlı ekonomiye dâhil edilmeleri ekonomik kalkınmanın başlıca faaliyeti olarak görülmelidir.” 
(ABİGEM, 2010). 

(Kaynak: TÜİK verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.) 
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Şekil 4: Büyüklük Grubuna Göre Yenilik faaliyeti yürüten girişimlerin oranı (%)  

(Kaynak: TÜİK verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.) 
 
2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %48,5’i yenilik 
faaliyetinde bulunmuştur. 10-49 çalışanı olan girişimlerin %46,5’i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %56,1’i 
ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %66,3’ü yenilik faaliyetinde bulunmuştur. Şekil 3’ten de 
görüldüğü gibi yenilikçi girişim oranında 2008-2010 dönemi ile 2010-2012 dönemi kıyaslandığında iki 
dönem arasında yaklaşık %3’lük bir fark gözlemlenmektedir. Bu fark 2010-2012 döneminde negatif yönde 
gerçekleşmiştir. Çalışan sayısına göre büyüklük bakımından sınıflandırılan KOBİ’lerdeki yenilikçi girişim 
faaliyetleri büyüklükleri ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Yani, orta ve büyük ölçekli işletmeler 
yenilikçi girişim faaliyetlerinde küçük işletmelere göre daha etkin rol almaktadırlar.  Aynı zamanda artık 
bölgesel üretim politikası izleyen büyük işletmeler genellikle mikro işletmeler ile işbirliği içerisinde 
üretimlerini gerçekleştirmektedirler. Şekil 3’te görüldüğü üzere tüm işletmelerde aynı oranda meydana gelen 
azalma da işletmelerin işbirliği yaptıkları konusunda destek vermektedir. 
 
SONUÇ 
 
“Bir ülkede işletme sermayesi veya ürün geliştirmeyi destekleyen finansman kaynaklarına erişimde engeller 
varsa, yöneticilerin performanslarını uluslararası rakiplerinin düzeyine yükseltecek veya yeni teknolojilerde 
uzmanlaşabilecek yeni işgücü yaratmaya yönelik eğitim kaynakları yetersizse, Ar-Ge'yi desteklemek ve 
inovasyon üretimini artırmak için yapılan yatırımlar düşükse, o ülkede dinamik ve rekabetçi bir KOBİ 
altyapısı oluşturmak üzere gelecekten ümitli olmak pek de mümkün değildir.” Çünkü KOBİ’ler her ülke için 
ekonomik anlamda sağlayacakları katkılar o ülkedeki sayılarına göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de bu 
oran çok yüksektir ve KOBİ’ler son derece önemli bir istihdam kaynağı olma özelliği taşıdıkları göz ardı 
edilmemelidir. Buna rağmen Türkiye’de hem işletme seviyesinde (yönetim yeteneklerinin artırılması, insan 
kaynağı ve eğitim alanlarında yatırımlara öncelik vermeleri, yenilikçi yetkinlik, Ar-Ge ve teknolojik 
faaliyetler ve diğerleri olmak üzere), hem de teşvik ve destek mekanizması ile ilgili önemli engellerle karşı 
karşıyadırlar.  (ABİGEM, 2010) Bu konuda öncelikle kayıt dışı faaliyet gösteren KOBİ’lerin devlet 
teşvikinden yararlanabilmesi adına kayıt altına alınması, iş süreçlerinin ve yatırımlarının finansmanının 
güçlendirilmesi, teknolojik altyapılarının ve kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir. Bunun için de 
TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır), ABİGEM(Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi Ağı), 
TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TOSYÖV(Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest 
Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) gibi kurum ve kuruluşlar, üniversite destekleri ve üniversite-sanayi 
anlaşmaları oluşturularak elde edilecek etkileşimli ağ ile inovatif faaliyetlerin sayısı ve etkinliği arttırılabilir.  
 
Türkiye’deki ekonomik aktivitelerin %99.5’inin KOBİ’ler tarafından yerine getirmekte olup, bu yüzden 
KOBİ’lerin ulusal ekonomi ve uluslararası ağ yapılarıyla daha sağlam bağlarla bütünleştirilebilmesi için, bilgi 
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ve iletişim teknolojilerinin KOBİ’ler arasında daha yüksek bir yayılma oranına kavuşması hedeflenmelidir. 
Firma, kazandığı yetkinliği geliştirerek sürdürebilmeyi öğrenme sürecinde, başka unsurlardan da yararlanır. 
Firmanın inovasyonu öğrendiği kendi dışındaki en etkili etmen ise başka yenilikçi firmalardır. (TÜSİAD, 
2003) Firmalar genellikle birbirlerini takip ederek, taklitçi anlayış ile birbirlerini etkilemektedirler. Yenilikçi 
olmayan firmalar bu sürece tamamen soyut değillerdir. Onlar da taklitçi anlayışı öğrenerek yenilikçiliği 
benimseyecek potansiyel yenilikçi firmalardır. Bu yüzdendir ki, özellikle KOBİ’lerin yenilikçi hareketin 
temel taşları ve dinamikleri olduğunu kabul edersek, onların inovasyon konusunda yönlendirilmeli tüm 
firmaları etkileyecektir.  
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ÖZET 
 
Sürekli gelişen ve değişen dünyada son yıllarda önemli konuların başında gelen girişimcilik, yeni iş 
alanlarının oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır. Girişimcilik, 
iktisadi süreçteki rolüne paralel olarak toplumsal yapıda da yenilikçi bir sürecin başlatıcısı durumundadır. 
Girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştiren kişi olan girişimci, kültür, gelişme, yenilikçilik ve kalkınma için 
zengin bir potansiyeli üzerinde barındırmaktadır. 
 
Girişimciler serbest piyasa ekonomilerinde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için iş süreçlerinde 
ve ürünlerinde sürekli olarak yenilik yapmak zorundadır. Bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine 
baş aktör olarak girdiği, düşünsel bir dönüşümün yaşandığı günümüzde tüketicilerin değişen istek ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri inovasyon kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri ile 
mümkün olmaktadır. 
 
Günümüzde başarılı birçok girişimcinin başarısının arkasındaki gücün inovasyon çalışmaları olduğu 
bilinmektedir. Girişimciler inovasyon çalışmaları sonucunda kurdukları iş modelleri ile hem kendi hedeflerine 
ulaşmakta hem de dış ticaret yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 
 
Bu çalışmada uluslararası kuruluşlar tarafından farklı ülkeler için hazırlanan inovasyon düzeylerine ilişkin 
veriler ile girişimcilik oranlarına iat veriler arasındaki ilişki SPSS paket programında analiz edilmiş, farklı 
bölgesel ve ekonomik bloklardaki ülke grupları bu analizden elde edilen sonuçlar kapsamında karşılaştırılarak 
global bir analiz yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:Girişimcilik, İnovasyon, SPSS 
Jel Kodları:L26, O31 
 
ABSTRACT 
 
Developing continually and being the primary one among the significant issues in the changing world, 
entrepreneurship provides great contributions in creating new lines of businesses and solving employment 
problems. In parallel with its role in economic process, entrepreneurship has also position of the initiator of 
an innovative process in social structure. The entrepreneur, who is the person that actualizes entrepreneurship 
activities, carries an abundant potential for culture, development, innovation and improvement. 
 
In order to gain maintainable competitive advantage in laissez faire economies, entrepreneurs have to make 
innovations in their business process and products. The fact that they are able to meet the changing demands 
and requirements of consumers in our day in which the significance of information increases and plays the 
leading role in production process and an intellectual transformation takes place is possible through their 
turning the concept of innovation into a part of their working areas. 
 
Today, it is known that the driving force behind many entrepreneurs is innovation works. With the business 
models they form as a result of innovation works, entrepreneurs both attain their own aims and contribute to 
country’s economy by means of commerce. 
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In this study, the relation between the data regarding innovation levels prepared for different countries by 
international institutions and the data belonging to entrepreneurship rates are analysed with SPSS package 
program, and a global analysis is conducted by comparing the country groups in different regional and 
economic blocks within the scope of the acquired results. 
 
Key Words: Entrepreneurship, Innovation, SPSS 
Jel Codes: L26, O31 
 
GİRİŞ 
 
Günümüzde girişimciliğin etkinliğini gösteren birçok unsur vardır. Yenilikçilik, patent başvuruları, Ar-ge 
çalışmaları, rekabetçilik, dış ticaret dengesi, hayatını nesiller boyu sürdürebilen şirketler gibi birçok gösterge 
tanımlamak mümkündür. Rekabetin hızla arttığı hatta acımasızlaştığı günümüzde girişimcilik, yeri geldiğinde 
başarıya ulaşmış girişimcilik örneklerini taklit ederek piyasalara girişlerin olduğu veya girişimcilerin yeni 
fikirler ışığında girişimcilik faaliyetlerine başladığı bir çok örnekle doludur. Çalışmada,inovasyon 
faaliyetlerinin girişimcilik açısından önemini güvenilir veriler çerçevesinde değerlendirmesi yapılacaktır. 
 
GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 
 
Literatür taraması yaparken girişimcilik kavramına ait tek bir tanımın olmadığı görülecektir. Bu da 
girişimciliğin sürekli değişen bir olgu olduğunu göstermektedir. Girişimcilikle ilgili farklı yazarların 
tanımlamalarına bakıldığında girişimcilik; değer yaratmak için, kar amacı güden yeni bir işletme kurma veya 
büyütme ve yeni birmal veya hizmet yaratma sürecidir. Bir başka tanımagöre girişimcilik “bir fırsat algılama 
ve o fırsatı ele geçirmek için birorganizasyon yaratma faaliyetidir”. Girişimcilikleilgili bu tanımlara göre, 
girişimcilik kavramı yenilik veyaratıcılığı içererek, risk üstlenilmesi gereken bir olgu şekilde 
tanımlanmaktadır.Günümüzün modern işletmecilik anlayışına göre hareketeden işletme yöneticileri 
girişimcilik kavramını, yenilik, esneklik,dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi 
kavramlarlaaçıklamaktadır(Bozkurt, 2011:5). 
 
Üretim faktörlerinin bir araya getirildiği, teknik, ekonomik ve hukuki birimler girişim veya işletme olarak 
ifade edilmektedir. Girişimcinin bir işletme kurmak veya üretim faktörlerini bir araya getirmeye yönelik 
bütün çabaları da, girişim olarak tanımlanabilir. Girişimci ise, işletmeyi kuran, yönlendiren, geleceğe ilişkin 
planları yapan ve yürüten kişidir. Diğer bir tanıma göre girişimci, mal ve hizmet üretimini 
gerçekleştirebilmek amacıyla riski üstlenerek doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim öğelerini bir araya 
getirip faaliyete geçiren kişidir (Yelkikalan vd., 2010:51). 
 
Girişimci kişilerle ilgili en çok üzerinde durulan özellikler ise: Başarma ihtiyacı, risk almak, atak olma, 
yaratıcılık, öngörü yeteneği, analiz yapabilme yeteneği, çabuk karar verebilme, özgüvene sahip olma, güven 
verebilme ve akılcılık olarak sıralanabilir. Girişimcileri motive eden kaynakları ise genel olarak şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Kendikendinin patronu olma isteği, mevcut iş seçeneklerinin verdiği maddi‐manevi 
kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği, 
emekli vb. gruplarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama isteği, bağımsız ya da esnek bir 
iş ortamına sahip olma isteği ve iş fırsatlarını değerlendirme isteği. Golrad (2004) “İran’da Kadın 
Girişimciliğin gelişmesini etkileyen faktörler” konulu çalışmasında, kişisel faktörler, kişilik özellikleri, 
kültürel faktörler, insan kaynağı ve girişimciliği geliştirme unsurları arasında önemli ilişkilerin olduğu 
sonucuna ulaşmıştır (Soysal, 2013:167). 
 
Girişimcilik işsizliği azaltmakta, insanların ve kaynakların verimliliğini artırmakta vetoplumun gelirini 
çoğaltmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdegirişimciliğin özendirilmesine özel bir 
önem verilmektedir. Avrupa Birliği’nde küçükişletmelerin geliştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması, 
uluslararasılaştırılması ve girişimciliğin özendirilmesi amacıyla bir dizi destekleme programları 
geliştirilmiştir. Aynı şekilde Türkiye’de de son yıllarda girişimcilik kültürününgerek bireysel bazda gerekse 
kurumsal ölçekte geliştiği, yaygınlaştığı ve teşvikedildiği bilinmektedir (Soysal, 2013:167). 
 
Girişimciyi sıradan bir işletmeciden ayırmak için, girişimcilikle ilgili temel kavramları bilmek gerekir. Bu 
kavramlar Yaratıcılık (icatçılık) ve Yenilik (İnovasyon) , Girişimcilikte Fırsatlar, Fırsatları Belirlemek ve 
Değerlendirmek, Risk Almak ve son olarak Lider’lik kavramlarıdır(Kesim, 2010:9-15). 
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İNOVASYON KAVRAMI 
 
İnovasyon çeşitli araştırmacılar tarafından farklı yönleri ortaya konulacak bakış açılarıyla farklı şekillerde 
tanımlanmıştır. Drucker’a göre (1985) inovasyon girişimciliğin bir aracıdır ve refah oluşturmak için yeni bir 
kapasite meydana getiren kaynakları sağlayan bir eylemdir. Porter (1990) inovasyonun rekabet avantajı 
sağlayan hem yeni teknolojileri hem de yeni iş yapma yöntemlerini içerdiğini belirtmiştir. Rogers (1995) 
inovasyonu bireyler tarafından yeni olarak algılanan fikir, uygulama ya da nesne biçiminde tanımlamıştır. 
Damanpour (1991) tarafından ise inovasyon bir firmanın başarısı üzerinde yeni düşüncelerin adaptasyonu, 
geliştirilmesi ve oluşturulması olarak ifade edilmiştir. Trott (1998) inovasyonu bir yönetim süreci bakışıyla 
ele almış ve inovasyonu düşünce oluşturma, teknoloji geliştirme, yeni ya da iyileştirilmiş bir ürünün ya da 
imalat sürecinin ya da ekipmanın imalatı ve pazarlama sürecinde içerilen tüm faaliyetlerin yönetimi şeklinde 
değerlendirmiştir(Satı ve Işık, 2011:540). 
 
Yenilik kavramı, inovasyonun ifade ettiği anlamların tamamını kapsamadığı için inovasyon yerine 
kullanılamayacağı yaygın bir kabuldür. Ancak zamanla yenilik kavramının içeriğinin, inovasyon kavramının 
da içeriğiyle doldurularak kullanılması, kendi dilimizi korumak açısından daha doğrubir yaklaşım olarak 
değerlendirilebilir. Ancak, yeni olan her şeyin bir inovasyon olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizmek 
belki de inovasyonun kapsamının anlaşılması açısından önemli bir adım olacaktır. Çünkü inovasyonun temel 
dinamiğini “yeni olan her şey değil, ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen ya da dönüştürülen 
yenilikler” oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal bir katma değeri olmayan bir şeyin ne kadar 
yeni, farklı, orijinal ya da yaratıcı olursa olsun inovasyon olarak değerlendirilemeyeceği açıktır(Uzkurt, 
2010:37). 
 
İnovasyon yeni ya da daha iyi mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılmasıyla, verimliliği artırarak maliyetleri 
düşüren yeni teknoloji ve süreçlerin benimsenmesi olarak da nitelendirilebilir. Yeni teknolojilere böyle bir 
uyumun sağlanması, üretim sisteminin daha etkin hale gelmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca bu kapsamda 
oluşacak yeni iş modelleri ve örgütsel yapılar firmaların mesleki ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak 
karar süreçlerini geliştirmektedir. Bunun sonucu olarak da inovasyonun maliyetleri düşürerek kârlılığı 
artırdığı da söylenebilmektedir (Slaper vd., 2011: 37). 
 
İnovasyon yönetimi firmanın teknolojiyi, iş süreçlerini (müşteriler, tedarikçiler, finansal ve dış kaynaklar vb.) 
ve insan ilişkilerini (kültür, iletişim, organizasyon vb.) inovasyonu destekleyecek ve teşvik edecek şekilde 
yönetmesi anlamına gelir. Bu nedenle inovasyon başarısı iki temel faktöre bağlıdır: Teknik kaynaklar (insan, 
ekipman, bilgi, para, vb.) ve örgütün bunları yönetebilme becerisi. Bu iki faktörü başarıyla bir araya getirmek 
için hem stratejik hem de örgütsel becerilere sahip olunmalı veya bu beceriler edinilmelidir. Bunun için 
işletmelerin uzun vadeli bir bakış açısı, pazar eğilimlerini belirleme, tahmin edebilirlik, teknolojik ve 
ekonomik bilgileri toplama, işleme ve özümseme yeteneği olmalıdır(Satı ve Işık, 2011:543). 
 
İnovasyon iki şekilde geliştirilebilir. Bunlardan biri, belli bir konuyu derinlemesine araştırmak ve yeni bir 
bilgi yaratmaktır. Bilgi üretmenin yöntemi Ar-Ge’dir. Teknoloji konusunda başarılı firmaların ve ülkelerin 
temel özelliği Ar-Ge’ye önem vermeleri, yatırım yapmaları, mühendis ve bilim adamı yetiştirmeleridir. 
İnovasyonu geliştirmek için diğer yöntem, başka alanlarda yapılanlardan esinlenerek yenilik yapmaktır. 
İnovasyon, teknolojik değişim sürecini tetikleyen bir unsur olarak ekonomik büyüme, refah artışı, uluslararası 
ticaret ve bölgesel kalkınma üzerinde kritik öneme sahiptir. Yenilik kapasitesini ölçebilmek için zaman 
içerisinde gelişmiş olan bazı göstergeler kullanılmaktadır. Teknolojik değişim(yenilik) süreci içerisinde 
“girdi” ve/veya “çıktı” olarak yer alan belli başlı unsurlar, teknolojik değişim ve ilerleme sürecine ait 
göstergeler olarak kabul edilmekte ve tüm dünyada başta OECD ve United Nations Educational, 
ScientificandCulturalOrganization (UNESCO) gibi uluslararası kuruluşlar ve ülkeler olmak üzere ilgili 
çevrelerce derlenmekte, gözlenmekte, değerlendirme ve analizlerde kullanılmaktadır. Bazı temel inovasyon 
göstergeleri şu şekilde sıralanabilir(Kavak, 2009:619): 
 

• Ekonomide belirli dönemlerde yapılan yeniliksayımları (anketlerle) 
• Patentler, patent başvuruları ve patent kullanımhakları satışı 
• Bilimsel yayınlar 
• Ar-Ge harcamaları ve çalışmaları 
• Araştırmacı sayıları 

 
İnovasyon, kavram olarak, hem bir süreci hem de bir sonucu ifade eder. AB ve OECD literatüründeinovasyon 
süreç olarak; “bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım 
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yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek” olarak tanımlanır. Aynı zamanda bu 
dönüştürme süreci sonunda ortaya konan pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmeti 
de ifade etmektedir(Tüsiad, 2003: 23). 
 
İnovasyon Türleri 
 
Oslo Kılavuzu’nda inovasyon dört ayrıma tabi tutulmuştur. Bunlar: 
 

• Ürün inovasyonu 
• Süreç inovasyonu 
• Pazarlama inovasyonu 
• Organizasyonelinovasyon’dur. 
 

Ürün/Hizmet İnovasyonu 
 
Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş birmal veya 
hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde,birleştirilmiş yazılımda, 
kullanım kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemliderecede iyileştirmeleri içermektedir. Ürün 
inovasyonları, yeni bilgi veya teknolojilerdenyararlanabilir ya da mevcut bilgi ve teknolojilerin yeni 
kullanımlarına veya bunların birkombinasyonuna dayanabilir. (OECD, 2006: 52). 
 
Hizmet sektöründe inovasyon imalat sektöründen farklıdır. Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş bir hizmet 
yaklaşımı, hizmetin sunum ve dağıtım sistemindeki yenilik veya farklılık, hizmetin sunulmasında yeni 
teknolojilerin kullanılması, hizmet inovasyonunu doğurur. Bu tür inovasyonlar hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin teknolojik ve organizasyonel yeteneklerini göstermenin yanı sıra insan kaynakları 
becerilerini de artırmalarını ve şartlara uygun olarak yeniden yapılanmalarını gerektirir(Elçi, 2006:7). 
 
Süreç İnovasyonu 
 
Süreç inovasyonu, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin 
gerçekleştirilmesidir. Bu inovasyon, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri 
içermektedir(OECD, 2006: 53). 
 
Süreç inovasyonu, birim üretim veya teslimat maliyetlerini azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli 
derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir (www.guvencetin.com). 
 
Var olan süreci iyileştirebilmek ya da öncekinin yerine yeni tasarlanmış bir süreç koymak, yenilik 
getirmektedir. Çünkü bu bir değişikliği içermektedir ve bu değişiklik de sonucu etkilemektedir. Maliyet 
düşürmek de, kalite ve verimlilik arttırmak da, ek fayda yaratmak da sonuçta ticari başarıyı arttırmaktadır. 
Ben nerede, nasıl yenilik yapabilirim? Sorusunun cevaplarından biri de süreçlerdir(Doğan vd., 2010:41). 

 
Pazarlama İnovasyonu 
 
Ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırılması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya 
fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. Pazarlama inovasyonları, 
işletmenin satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarına daha başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni 
pazarlar açmayı veya bir işletme ürününü pazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı hedeflemektedir(OECD, 
2006:54). 
 
Organizasyonelİnovasyon 
 
Firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin 
uygulanmasıdır.İşletmeler sadece ürün ve hizmetlerini geliştirip farklılaştırarak inovasyon yapmazlar. Bir 
işletmenin rekabet avantajı yakalayıp bunu koruyabilmesi için çalışma ve iş yapış yöntemlerini geliştirmesi, 
farklılaştırması ve yenilemesi gerekir. Bu, geliştirme, farklılaştırma ve yenileme faaliyeti organizasyonel 
inovasyon olarak adlandırılır.Örneğin bir firmanın Japonlar tarafından 1990'larda geliştirilen "sürekli 
iyileştirme” (kaizen) yöntemini kullanmaya başlaması bir organizasyonelinovasyondur. Bu yönteme göre, 
işçiler de dahil olmak üzere bir firmadaki tüm çalışanlar yaptıkları işle ilgili süreçleri iyileştirme konusunda 
söz sahibidir ve sürekli olarak bu iyileştirme fikirlerine kafa yorarlar. Önerilen iyileştirme fikirleri yöneticiler 
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tarafından değerlendirilir ve uygun bulunanlar uygulamaya konulur. Bu yöntem sayesinde başta Japon 
firmaları olmak üzere, dünya genelinde sektöründe lider pek çok firma en düşük maliyet ve en yüksek 
kaliteyle üretim yapıp rakiplerinin önüne geçmeyi başarmıştır. Bunun bir sonucu olarak da sürekli büyüyüp 
istihdam yaratarak ülke ekonomilerine ve toplumlarına büyük faydalar sağlamaktadırlar 
(www.guvencetin.com). 
 
GİRİŞİMCİLİK İLE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
Girişimcilik ve yaratıcılık birbirini bütünleyen bir yapıya sahiptir. Birçok yaratıcı birey sahip oldukları 
orijinal, yeni, farklı fikirleri uygulamakta, hayata geçirmekte başarısız olurlar. Bu onların girişimcilik 
yanlarının eksikliğinden kaynaklanır. Aynı şekilde girişimcilik potansiyeli yüksek bir çok kimse de yeni, 
farklı, yaratıcı bir fikir üretmekte zayıf olabilir. Birbirilerini bütünleyici bu yapıların altında, hem 
girişimcilikte, hem de yaratıcılıkta var olan holistik yaklaşım önemli bir yer tutar. Holistik olmayan her 
yaklaşım alternatif sayısını azaltıcı bir etki yaparak, fırsatlardan yararlanabileceğimiz yeni, yaratıcı fikir 
üretme kabiliyetimizi kısıtlayarak girişimcilik başarısını düşürecektir (Marangoz, 2012:37). 
 
İş yaşamında başarıyı yakalayabilmek için değişim yaratmak gerekmektedir. Girişimci her gün kendine 
değişim yaratabilecek sorular sormalıdır. Yaratıcılık kavramı ile düşünce arasında yakın ve sıkı bir ilişki 
vardır. Düşünce insanların sahip olduğu en büyük özelliklerden birisidir. Bu bakımdan yaratıcılık insanlarla 
ilgili bir kavramdır. İnsan ihtiyaçları yaratıcılığın kullanılmasını sağlamıştır. Yaratıcılık olmadan yenilikçilik, 
yaratıcılık ve yenilikçilik olmadan da girişimcilik olmaz( Doğan vd., 2010:35). 
 
Kişileri girişimcilikte buluşturan ortak nokta, yeniliktir. Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri, 
kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalıdır. Peter F. Druckeryeniliği, girişimcinin özgül bir işlevi 
olarak görmektedir. Ona göre bu işlev yeni bir girişimde, daha önce kurulmuş bir işletmede, bir kamu 
kurumunda kendini gösterebilir. Diğer yandan yenilik, girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar 
yaratmasının ya da mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır(Marangoz, 
2012:46). 
 
Yaratıcılık işletmelerde en çok aranan yetenektir. İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri ve sorunlarını 
çözebilmeleri için gereksinimlerini, sınırlı kaynakları ekonomik kullanarak ve koruyarak gidermelidirler. 
İhtiyaçları karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin sağlanması için insanların yaratıcılıklarına hep gerek 
duyulmuştur. Son yıllarda rekabetle kaliteyi yükseltebilmek için yaratıcılık aranır olmuştur. Yaratıcılık; yeni 
bir girişim başlatılırken, özgün iş fikirleri bulmada en çok aranan bir yöntem olmuştur. Yaratıcılık 
geliştirilebilen bir yetenektir(Doğan vd., 2010:36). 

 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE BULGULARI 
 
Araştırmada Kullanılan Veri Seti 
 
Araştırmanın ilk bölümünde Dünya Bankası’nın 2008 ile 2012 yılları arası için açıklamış olduğu inovasyon 
verileri ile GEM’in açıklamış olduğu Toplam Girişimcilik Aktivite oranları kullanılarak 96 ülkenin 2008 ve 
2012 yılları arasındaki ulaşılabilir verileri kullanılarak aşağıda belirtilen değişken veri seti oluşturulmuştur. 
 
D1: Seçilmiş Ülkelerin İnovasyon Oranları 
D2: Seçilmiş Ülkelerin Toplam Girişimci Aktivite Oranları 
 
Dünya Bankası ve Global EntrepreneurshipMonitor tarafından yayınlanan İnovasyon Oranları ile Toplam 
Girişimci Aktivite Oranlarına ait verilerden derlenen değişkenler tanımlayıcı istatistikler aracılığıyla ile 
yorumlanmıştır. Ayrıca seçilmiş 96 ülkenin 2008 ve 2012 yılları arasına ait İnovasyon Oranları ve Toplam 
Girişimci Aktivite Oranlarına ait ulaşılabilir verilerden derlenen değişkenler korelasyon analizi uygulanmış 
ve analiz sonuçları açıklanmıştır. 
 
Analiz Sonuçları  
 
Araştırmanın ilk bölümünde  2008 ve 2012yılları arasında Toplam Girişimcilik Aktivite oranının en yüksek 
olduğu ülkeler 2008 yılında 29,8 oran ile Bolivya, 2009 yılında 33,7 oran ile Uganda, 2010 yılında 38,6 oran 
ile Bolivya, 2011 yılında 23,7 oran ile Şili ve 2012 yılında ise 36,5 oran ile Gana’dır. 
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Toplam Girişimcilik Aktivite oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise 2008 yılında 2,9 oran ile Belçika, 2009 
yılında 3,3 oran ile Japonya, 2010 yılında 2,4 oran ile İtalya, 2011 yılında 3,7 oran ile Slovenya ve  2012 
yılında ise 4 oran ile Japonya’dır. 
 
Araştırmanın ilk bölümüne dahil edilen diğer veri ise Ülkelerin İnovasyon oranlarıdır. 2008-2012 yılları 
arasına ait verilerde ise İnovasyon oranı en yüksek ülkeler, 2008 yılında 5,84 oran ile Amerika, 2009 yılında 
5,77 oran ile Amerika, 2010 yılında 5,65 oran Amerika, 2011 yılında 5,77 oran ile İsviçre ve 2012 yılında ise 
5,78 oran ile İsviçre’dir. 
 
İnovasyon oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise 2008 yılında 2,16 oran ile Bolivya, 2009 yılında 2,23 oran 
ile Bolivya, 2010 yılında 2,36 oran ile Angola, 2011 yılında 1,68 oran ile Yemen ve 2012 yılında yine 1,89 
oran ile Yemen’dir. 
 
Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ülkelerde girişimci nüfusu ve girişimci potansiyelini göstermesi 
açısından önem arz etmektedir. Ülkelerin ekonomik değerleri hakkında bilgi vermesi ve kalkınmanın temel 
unsuru olması açısından ele alınabilecek Girişimcilik ile bu faaliyeti geliştirmek ve desteklemek açısından 
önemli bir değer arz eden İnovasyon faaliyetlerinin birbirleri arasındaki ilişkinin düzeyi önemlidir. Bu açıdan 
ulaşılabilir veriler kapsamında bu araştırmanın konusunu oluşturan Toplam Girişimcilik Aktivite Oranlarına 
ait veriler ile İnovasyon faaliyetlerine ait veriler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu verilere ait 2008 ve 2012 yılına ait veriler Korelasyon Analizi ile analiz edilerek 
yorumlanmıştır. Aşağıda araştırmaya ilişkin ters hipotezleri bulunmaktadır. 
 

Ho: Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile İnovasyon Oranları arasında doğrusal ilişki yoktur. 
Hı: Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile İnovasyon Oranları arasında doğrusal ilişki vardır. 

 
Analiz sonuçlarına göre araştırmaya dahil edilen 96 ülkenin 2008 ile 2012 yılları arasındaki ulaşılabilir 
verilerinde Toplam Girişimcilik Aktivite Oranı 10,98; İnovasyon Oranı ise 3,78’dir. Korelasyon analizi test 
istatistiği tablosunda p= 0,00 olduğu için Ho hipotezi reddedilmiş, Hı hipotezi kabul edilmiştir. Aynı tabloda 
yer alan Spearman’s Korelasyon katsayısı (rho) değeri ise -0,545’dir. Bu değere göre Toplam Girişimcilik 
Aktivite Oranları ile İnovasyonOranları verileri arasında orta kuvvette negatif yönde doğrusal ilişki 
bulunmaktadır. Diğer anlamda inovasyon arttıkça ülkedeki girişimcilik oranları azalma eğilimindedir. Bu 
inovasyon çalışmalarının kurumsal şirketlerde daha fazla yapıldığı sonucunu da ortaya çıkarmaktdır. 

 
SONUÇ 
 
Girişimciliğe yol açan veya buna engel olabilecek unsurların ortaya konması ve bunların veri olarak 
değerlendirilmesi oldukça zordur. Bu konuda ciddi çalışmalar yapan GEM ve Dünya Bankası’nın yapmış 
oldukları çalışmalar sonucunda bazı ülkeler Girişimcilik konusunda yüksek oranlara sahipken, diğer ülkeler 
aynı değerlere ulaşamamıştır.  
 
Girişimcilerin ekonomik göstergeler ve kalkınma konusunda önemli bir unsur olduğu göz ardı edilemez. 
Girişimcilik fikrinin doğması bir çok etkene bağlı olarak gelişmektedir. Araştırmada incelediğimiz inovasyon 
etkeni de bunlardan biridir. Fakat araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi inovasyon tek başına girişimcilik 
için yeterli bir etken değildir. Ancak yine analiz sonucundan hareketle bir şirkette çalışan kişilerin 
gerçekleştirmiş olduğunu inovasyon girişimciliklerinin hesaba katılmadığı da söylenebilir. Diğer anlamda 
kişiler çalışmış olduğu şirketler içerisinde inovasyon çalışmaları yaparak girişimcilik faaliyetlerinde 
bulunmaktadırlar. Bu ise ülkelerin girişimcilik oranlarına yansımamaktadır.  
 
Girişimcilik için tek başına yeterli bir etken olmamasına rağmen İnovasyon faaliyetleri girişimci için içsel bir 
etken ve önemli bir unsurdur. Çünküİnovasyon çalışmaları yapan kişiler ile girişimcilerin kişilik 
özelliklerinde benzerlikler bulunmaktadır. Bu özellikler risk alma isteği, yaratıcılık, rekabetçilik ve fark 
yaratma isteğidir. 
 
Çalışma içsel girişimcilik verileri ile tekrar gerçekleştirildiğinde farklı sonuçlara ulaşılacağı unutulmamalıdır. 
Ayrıca araştırmada veri kısıtı bulunmaktadır. Farklı zaman dilimlerinde ve farklı ölçüm teknikleri ile 
yapılacak çalışmalar farklı sonuçlar doğurabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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ÖZET 
 
Girişimcilik ve inovasyon yerel ve ulusal bazda kalkınmanın en önemli etmenlerindendir. Son yıllarda adını 
sıklıkla duyduğumuz ve yükseköğretim kurumlarında da ders olarak okutulmaya başlanan bu iki kavram 
istihdamın artması, toplumsal refah düzeyinin yükselmesi gibi somut getiriler sağlamanın yanı sıra ekonomi 
için de iteleyici güç oluşturmaktadır.  
 
Çalışmamızın temelinde bu iki kavram ele alınarak kavramlarla alakalı genel bilgilere yer verildikten sonra 
KOSGEB, TUİK ve TPE’nin istatistiklerinden yararlanılarak KOBİ’lerin inovasyon faaliyetleri incelenip,  
ihtiyaç duyulan teşvikler için öneriler getirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: M13Girişimcilik,   M13 İnovasyon ve  M0KOBİ 
 
EXAMINING THE INNOVATION ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM SIZED 
ENTERPRISES (SMSEs) BETWEEN THE YEARS OF 2008-2013 
 
ABSTRACT 
 
Entrepreneurship and innovation are one of the most important factors in local and national development. 
These both concepts, which are commonly heard nowadays and taught as a lecture in Universities, in addition 
to forming a driving force for economy, provide benefits for employment and level of welfare.  
 
In this research, taking these both concepts as a base, using the statistical data of KOSGEB, TUİK, TPE, 
innovation activities of SMSEs are examined and needed government promotions are proposed.  
 
Keywords: M13 Entrepreneurship M13 Innovation M0 SMSEs 
 
GİRİŞ 
 
İşletmelerin ortaya çıkabilmesi, ticari hayatta faaliyet gösterebilmesi adına gerekli olan girişimcilik ve 
sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak hayatını devam ettirmek isteyen işletmeler için en önemli araç olan 
yenilikçilik, ulusal ve uluslararası boyutta ekonominin en önemli iki anahtarıdır. Girişime dönüştürülmeyen 
yenilik nasıl yok hükmündeyse, kuruluşundan sonra yeniliğe önem vermeyen girişimler de bir süre sonra 
rekabetin şiddetli rüzgarları altında hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu görmektedirler. Bu bağlamda 
çalışmamızda girişimcilik ve yenilikçilik kavramları birlikte ele alınarak önce kavramlarla ilgili genel 
bilgilere yer verilmiştir. Ardından KOSGEB, TUİK ve TPE’den alınan istatistikler ve bilgiler ışığında 
girişimcilerin yenilik çabaları incelenmiştir. 
 
GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE 
 
Kökeni 17. yüzyılın Fransa’sına dayanan “girişimci”kelimesi son yıllarda, gerek günlük konuşma dilinde 
gerekse yönetim ve ekonomide teknik bir terim olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır(Wickham, 2006, s. 
3). Zira ekonomilerin gelişiminde ve milletlerin refahında girişimcilik ve girişimciler lokomotif 
olmaktadırlar. 
 
Girişimciliği bilimsel anlamda ilk olarak ele alanlar Fransız bilim adamları olmuştur. Bugün yaygın olarak 
kullanılan girişimcilik terimi, Fransızca “entreprendre” kelimesinden gelmektedir(TOP, 2006, s. 4)(Covey, 
2002). Girişimcilik, bir işletmenin kurulması, yönetilmesi, üretim ve pazarlamaya yönelik tüm risklerin 
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üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve yürütülmesine ilişkin faaliyetler bütünü olarak ifade 
edilmektedir(Küçük, 2010, s. 32). Girişimci ise tüm bu riskleri üstlenerek girişimi başlatan kişidir. Türkçede 
girişimci kavramının yerine müteşebbis kavramı da kullanılmaktadır. 
 
Girişimcilik, gerekli zaman ve çabayı harcayarak ekonomik, fiziksel ve sosyal riskler alınması sonucunda, 
bireysel maddi ve manevi tatmin olmayı içeren farklı bir değer yaratma süreci olarak da tanımlanmaktadır. 
Girişimci ise başkaları tarafından görülemeyen ve farkedilemeyenleri ortaya çıkararak anlam 
kazandırandır(Akpınar, 2009, s. 14). 
 
Girişim ve girişimcilik kavramlarının geçmişine baktığımızda milattan önce iki binli yıllara Mısırlı, Yunanlı 
ve Fenikeli girişimcilere kadar uzanabilmek mümkündür. Tarihte ticaretin ilk adımını atan bu milletler aynı 
zamanda Akdeniz’in Mimarları unvanını da kazanmışlardır(Tikici & Aksoy, 2009, s. 2). Yeni yeni 
girişimcilerin ortaya çıkıp kendi toplumlarının ihtiyaçlarından fazlasınıüretmeleri neticesiyle de uluslararası 
ticaret doğmuştur. Buna en güzel örneklerde biri hiç kuşkusuz milattan önce Anadolu kıyılarında kurulan 
Lidyalılardır. Lidyalılar parayla birlikte Mezopotamya’dan başlayarak Anadolu’yu geçip Akdeniz kıyılarına 
uzanan “Kral Yolu”nu yaparak girişimciliğin önünü açmışlardır. Çin’de kurulan girişimlerde üretilen ürünler 
de İpek yolu ile Akdeniz’e ulaşmıştır. Zaman içerisinde bu yol, dünyanın en önemli ticaret yollarından 
birisini oluşturmuştur(Ercan & Gökdeniz, 2009, s. 60-61). Ortaçağa gelindiğinde 12. ve 13. Yüzyıllarda 
büyük fuarların kurulmasıyla ulusal ve uluslararası pazarlar gelişmeye başlamıştır. 13. ve 14. yüzyıllara doğru 
özel bankalar kurulmaya başlamış(Aşkın, Nahir, & Vural, 2011, s. 58) ve girişimciler için finansman imkânı 
artmıştır. Yeniçağda ortaçağdan ciddi bir farklılık görünmese de yakınçağda Sanayi Devrimiyle birlikte 
girişimcilik ve girişimci birey tipi bambaşka nitelikler kazanmaya başlamıştır(Aşkın, Nahir, & Vural, 2011, s. 
60). Üretim faktörlerini bir araya getiren girişimci, aynı zamanda üretim faktörlerinin en önemlisi olarak 
işletmenin ömrünün belirleyicisi olmuştur(Küçük, 2010, s. 33).  
 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Metal Sektörü Girişimcileri üzerine yapılan bir çalışmanın 
sonuçlarına göre, girişimciler, kuruluş aşamasında maddi anlamda ailenin ya da yakın çevrenin desteğini alan, 
iş yaşamına erken dönemde atılan, eğitim düzeyleri yüksek kişilerdir (Uçkun & Girginer, 2012).  
 
Emek, sermaye ve doğal kaynaklarla birlikte üretim faktörlerinin birleştirici aktörü olarak anılan girişimci 
kişilik kavramının temelinde birtakım önemli özellikler yatmaktadır. Bu özellikler özetle; yaratıcılık, yenilik, 
risk alma, karar verme, farklı düşünme, mevcut durumdan rahatsız olma, ileri görüşlülük(Tikici & Aksoy, 
2009, s. 33), belirsizliğe tahammül, başarı ihtiyacı, kendine güven ve otokontrol(Kuvan, 2007, s. 34) olarak 
sıralanabilir. 
 
İNOVASYON KAVRAMI ve KOBİLER 
 
Latince inovastio kökeninden gelen inovasyon sözcüğü “yenilik, değişim” gibi anlamlara gelmektedir. 
Ülkelerin rekabet güçlerini elde tutmalarına olanak sağlayan inovasyonuSchumpeter “ekonominin itici gücü” 
olarak tanımlamıştır. Makalemizde inovasyon kavramı bazı yerlerde yenilik şeklinde kullanılmıştır.  
 
İnovasyonunTubitak tarafından yayınlanan Oslo kılavuzunda kapsamlı bir tanımı bulunmaktadır. Oslo 
Kılavuzu’na göre; “Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni 
veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da 
yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir”(OsloKılavuzu, 2005, s. 50).  
 
Yine bu kılavuza göre, ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama olmak üzere 4 inovasyon türü bulunmaktadır:  
 

- Ürün inovasyonu: Belli bir dönem içerisinde piyasaya yeni ya da farklılaştırılmış bir ürün 
sunmaktır.  Ürün için kullanılan malzemelerde, ürünün tasarımında, ya da üretim teknolojilerinden 
ürünü inovasyonuna gidilebilir.  

- Süreç inovasyonu: üretim ve ya teslimat yöntemlerinde inovasyon yapmayı ifade eder. Üretim ve 
teslimat giderlerinin düşürülmesi ve kalite arttırımına yönelik faaliyetleri kapsar  

- Pazarlama inovasyonu: Müşteri memnuniyetini ve firma satışlarını arttırmak amacı ile firmanın 
rakiplerine nazaran farklı özelliklerinin bir pazarlama yöntemi olarak kullanılmasıdır. Bu farklılık 
ya da yenilik, ürünün tasarlanmasında, konumlandırılmasında, reklam faaliyetlerinde ya da 
fiyatlandırılmasında olabilir.  

- Organizasyonel inovasyon:Maliyetleri düşürmek, işyeri memnuniyeti arttırmak amacı ile firma 
performansını arttırmaya yönelik uygulamalardır. Organizasyon inovasyonundan bahsedilebilmesi 
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için organizasyonel yöntemin firmada daha önce kullanılmamış bir yöntem olması ve yönetim 
tarafından alınana stratejik kararların bir sonucu olması gerekmektedir.  

 
Bu kılavuz çerçevesinde inovasyon sayılmayacak değişikliklere de değinilmiştir. Firmanın mevcut süreçlerini 
ya da pazarlama yöntemini kullanmayı bırakması ya da ürünün pazarlamasının durdurması firmaya artı değer 
sağlasa bile yenilik olarak kabul edilmemektedir. Mevcut makine veya teçhizatta güncellemelerin yapılması, 
herhangi bir ürünün üretim faktörlerinin maliyetinden dolayı ucuza üretilmesi, müşterilerin taleplerine göre 
üretilen kişiselleştirilmiş ürünler ile mevsimsel ve döngüsel değişimler de inovasyon olarak kabul 
edilmemektedir (s.60-61).  
 
Günümüzde Türkiye’de ve Dünyada girişimcilerin kurdukları işletmeler KOBİ ölçeğinde yer almaktadır. 
KOSGEB’in yönetmeliğine göre KOBİ’ler; iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net 
satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimler 
veya girişimler olarak tanımlanmaktadır(KOSGEB, 2012).  KOBİ’ler sundukları ürün ve hizmetlerle büyük 
işletmelerle rekabetin yanı sıra, yan sanayi şeklinde büyük işletmeleri tamamlayarak onların gelişmesine de 
katkı sağlarlar. KOBİ’lerin büyük işletmeler karşısındaki üstünlüğünü rakamlarla şöyledir:  
 
“Dünyadaki mevcut ülke ekonomilerinde işletmelerin neredeyse %95-99’unun Kobilerden oluştuğu, 
GSMH’nın %30-70’inin, istihdamın %40-80’inin, yatırımların %30-60’ının, ihracatın %10-40’ının KOBİ’ler 
tarafından gerçekleştirilmektedir”(Alkan, 2012).Tuik 2013 verilerine göre Türkiye’de 2011 yılında faaliyet 
gösteren 2 591 082 girişimin %99,9’unu, istihdamın %76’sını, maaş ve ücretlerin %53’ünü, ciro’nun 
%63’ünü, faktör maliyeti ile katma değerin %53’ünü ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,7’sini 
KOBİ’ler oluşturmuştur. KOBİ’lerin en çok ticaret sektöründe faaliyet göstermiştir. Bu faaliyetlerin %40,8’i 
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı Sektöründe, %16,4’ü 
Ulaştırma ve Depolama Sektöründe, %12,8’i İmalat Sanayi’ ndegerçekleşmiştir. Ayrıca KOBİ’ler 2012 yılı 
ihracatının %62,5’ini, ithalatın %38,5’ini gerçekleştirmiştir.  (TUİK, 2013). 
 
KOBİ’LERDE İNOVASYON VE AR-GE FAALİYETLERİ 
 
KOBİ’ler kısıtlı yatırım imkanları ile üretim yapmaları, inovasyona yatkınlıkları, yarattıkları katma değerleri 
ve yaptıkları yatırımlarla dünya ekonomisinin sürükleyicisi durumundadırlar.   
 
KOBİ’lerin inovasyona yatkınlıklarını arttırmak için çalışanların yeni teknolojilerle uyumlaştırılması, 
kullanılan hizmetlerde bilgi ve teknolojinin verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.  Günümüzde, web 
sitesi sahipliği ve e- ticaret KOBİ’lerin kullandığı en temel Bilgi İletişim Teknolojileridir (Tektaş, Günay, 
Karataş, & Helvacıoğlu Kuyucu, 2012). Tablo 1’de girişimlerin yıllara göre bilgisayar kullanımları, internet 
erişimleri ve web sayfası sahipliklerine ilişkin veriler gösterilmektedir.  
 
Tablo 1: Girişimlerde Bilgisayar Kullanımı, İnternet Erişimi ve Web Sayfası Sahipliği, 2005-2013  (2006 
yılında araştırma yapılmamıştır) (TUİK, 2013) 
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KOBİ’lerin Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamak için yasal 
düzenlemeler de getirilmiştir. Ocak 2011’de kabul edilen 6102 sayılı ticaret kanununa göre sermaye 
şirketlerinin internet sayfası açma zorunluluğu bulunmaktadır.  Günümüzde KOBİ’lerin de temel Bilgi 
İletişim Teknolojilerini aktif biçimde kullandıkları görülmektedir, zira TUİK 2013 Küçük ve Orta 
Büyüklükteki Girişim İstatistiklerine  göre, 2012 yılında internet erişimine sahip KOBİ’lerin oranı 2013 
yılında %90,5, web sayfasına sahiplik oranları ise %52,9’dur. Ayrıca KOBİ’lerin %9,7’si Web sayfası veya 
elektronik veri alış-verişi yoluyla mal/hizmet siparişi almıştır. Tablo 2’de ekonomik faaliyetlerine göre 
Bilgisayar Kullanılan, İnternet Erişimi ve Web Sayfasına Sahip Olan Girişimlerin Oranı verilmiştir. (TUİK, 
2013).  
 
Tablo 2: Bilgisayar Kullanılan, İnternet Erişimi ve Web Sayfasına Sahip Olan Girişimlerin Oranı 
(TUİK, 2013).  
 

Ekonomik Faaliyet 
Bilgisayar 
Kullanımı 

İnternet 
Erişimi 

Web Sayfası 
Sahipliği 

İmalat sanayi  89,7 88,0 55,0  

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ile su 
temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri  95,2 92,7 59,1  

İnşaat  91,3 90,2 48,8  

Toptan ve perakende ticaret; Motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı 96,3 95,6 55,1  

Ulaştırma ve depolama 90,3 89,5 43,0  

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri  84,3 83,0 53,3  

Bilgi ve iletişim  98,1 96,9 78,1  

Gayrimenkul faaliyetleri  94,4 91,7 48,8  

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  92,9 91,0 57,0  

İdari ve destek hizmet faaliyetleri  88,2 86,2 42,8  

Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı 
 97,1 97,1 72,5  

 
Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkılar sağlayan KOBİ’ler daha öncede değindiğimiz 
gibi piyasa koşullarına uyum sağlayabilen esnek yapıları ile ekonominin sürükleyicisi durumundadır .  
 
KOBİ’ler TUİK 2013 raporuna göre Türkiye’de 2012’de GSYH Ar-Ge harcamaları 13 062 Milyon TL ve bu 
harcamaların % 16,6’sı KOBİ’ler tarafından yapıldı ve toplam 105 122 Ar-Ge personelinin %25,3’ü 
KOBİ’lerde istihdam edildi (TUİK, 2013).  Sadece bu rakamlar bile KOBİ’lerin ekonomiye sağladıkları 
katkının göstergesidir.  
 
Tablo 3: Ar-Ge Harcamaları Dağılımı  (TUİK, 2013) 

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre ticari kesim Ar-Ge harcaması ve dağılımı     

                  

  Harcama grubu (TL)   

Çalışan sayısı büyüklük grubu Toplam  
Cari 

harcama 
Yatırım 

harcaması   
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Toplam   
3 942 908 
434   

3 416 372 
981  526 535 453   

              
1-9     231 644 253    199 079 683  32 564 570   
              
10-49    513 424 974    442 260 122  71 164 852   
              
50-249    631 247 493    568 614 808  62 632 685   
              

250+   
2 566 591 
714   

2 206 418 
368  360 173 346   

                  

  Harcama grubu (%)   

Çalışan sayısı büyüklük grubu Cari harcama Yatırım harcaması   
    
                  
    
Toplam   100,0 86,6 13,4   
      
1-9    5,9 5,0 0,8   
      
10-49   13,0 11,2 1,8   
      
50-249   16,0 14,4 1,6 0,0   
      
250+   65,1 56,0 9,1 0,0   
                  

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını finanse edecek pek çok program geliştirilmiştir. Biz bunlardan sadece Ar-Ge ve 
Yenilik çalışmalarına yönelik olanlara değineceğiz.  
 

1.1. KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilikçi Faaliyetlerini Destekleyen Programlar 
 
KOBİ’lerin aldıkları Ar-Ge destekleri Ar-ge seviyeleri ile doğrudan bağlantılıdır. KOBİ’ler Ar-Ge 
seviyelerine göre 3 gruba ayrılmaktadır:  
 

 Düşük Ar-Ge KOBİ’leri, 
 Orta derecede Ar-Ge yapan KOBİ’ler, 
 Yoğun Ar-Ge KOBİ’leri. 

 
KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilikçilik konularında farkındalıklarının artırılması,BİT kullanımındaki 
yetersizliklerinin giderilmesi, mali araçlar ve kredi kullanımı,  finansal kaynaklara erişimdeki güçlük gibi 
yaşadıkları temel sorunlara çözüm bulabilmek,  bürokratik düzenlemelerin yenilenmesi ve basitleştirilmesi 
sureti ile girişimciliğin ön plana çıkarılması ve KOBİ’lerin inovasyona açık ve yenilikçi bir yapı ile rekabete 
açık hale gelmesi için pek çok kuruluş destek programları düzenlemektedir (Ersöz & Ersan, 2010).  
 
KOBİ’lerin Ar-ge ve Yenilikçiliğinin desteklenmesi adına,  Maliye Bakanlığı ve SGK 5746 no.lu Kanun 
kapsamında Ar-ge indirimi, gelir vergisi stopajlı teşviki, sigorta primi desteği, damağa vergisi istisnası, 
rekabet öncesi işbirliği gelir vergisi desteği, Ar-Ge desteklerine ilişkin gelir vergisi muafiyeti sunmaktadır. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da gelir vergisi muafiyeti ile KOBİ’lere destek sağlamaktadır.  Bunlarla birlikte 
Tubitak, TPE, KOSGEB, TTGV ve Avrupa Komisyonu da geliştirdikleri çeşitli programlarla KOBİ’lere Ar-
Ge ve Yenilikçilik alanlarında destek sağlamaktadır. 
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TEYDEB’in raporuna göre destek programlarına başvuran KOBİ’lerin sayısında son yıllarda büyük artış 
gerçekleşmiştir. 2013 yılında proje başvurusu yapan KOBİ’lerin sayısında 2012 yılına göre yüzde 17 artış 
varken, “1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç DestekProgramı”na yapılan başvuruların sayısında bir önceki yıla göre 
% 24 artış gözlemlenmiştir(TEYDEB, Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, 2013).  
 
Ülkemizde Türk markalarının yurt dışında desteklenmesi amacı ile de bazı programlar geliştirilmiştir. 
Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz Türkiye’de katma değeri üretilmiş ürünlere iç ve dış rekabette üstünlük 
sağlamak amacı ile TURQUALITY®’nin desteklenmesi programıdır.  Bu bağlamda patent, faydalı model ve 
endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® sertifikasını haiz markalarının 
yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,  ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal 
emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, TURQUALITY® sertifikasını haiz markalı 
ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri , reklam, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri ve daha pek çok hususa dair gider Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 5 yıl süreyle 
desteklenmektedir  (Ersöz & Ersan, 2010).  
 

1.2. Patent ve Faydalı Model  
 
Yenilikçilik ve Ar-ge faaliyetleri ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren unsurlardan biridir. Ekonominin 
gelişmesine katkı sağlayan buluşların hukuken korunmasını sağlama amacı taşıyan patentler önemli bir teşvik 
aracı olarak da kabul edilmektedir. Sağladığı koruma itibari ile üretim faaliyetlerinin genişletilmesinde 
önemli bir rol oynayan patent sistemleri, bireyleri buluş yapmaya, iş adamlarını da bu buluşları sanayiye 
uygulayarak değerlendirmeye teşvik eder. Patent hakları teknoloji transferine imkan sağladığı gibi araştırma 
geliştirme faaliyetlerinin oluşumunu teşvik edip bilginin yayılmasında da önemli bir rol oynar(TPE, Patent ve 
Faydalı Model Kanunu Gerekçesi , 2009). 
 
Ancak teknik gelişmelerin tamamen patentlerle sürüdürülemeyeceği de bir gerçektir. Üretim kalitesini arttıran 
ya da kolaylaştıran, hem maliyet hem de zaman açısından uygun olan faydalı modellerde teknik gelişmelere 
hizmet etmektedir. Bir buluşun patentle korunabilmesi için,tekniğinin bilinen durumu aşması gerekir. Bilinen 
durumu aşmayan, küçük buluşlar ülkemizde faydalı model ile korunmaktadır (TPE, 2011).  
 
Tablo 4-5 Türkiye’deki Patent ve Faydalı Model başvurularının yıllara göre dağılımını göstermektedir. 
Ülkemizde patent başvuruları yıllara gören artan bir seyir içindedir. Faydalı Model başvuruları da genel 
anlamda bir yükseliş gösterse de 2013 yılında bir önceki yıla göre başvurularda%7,33’lük bir azalma 
görülmektedir. Bunun nedeni  yeni bir buluşa verilen önem ve teşvikler olabilir.  
 
Tablo 4: Patent Başvurularının Yıllara ve Orijinine Göre Dağılımı (TPE, 2014) 
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Tablo 5: Faydalı Model Başvurularının Yıllar ve Orijine Göre Dağılımı (TPE, 2014) 

 
 
 
 
Tablo 6: Patent ve Faydalı Model Tescillerinin Yıllara ve Orijine Göre Dağılımı(TPE, 2014) 

 
 
Patent başvurularında yabancı patent başvurularının yerli patent başvurularına göre neredeyse yarı yarıya 
fazla olduğunu görmekteyiz. İl bazında ele aldığımızda 2013 yılı itibari ile en fazla patent ve faydalı model 
tescili İstanbul’da olmuştur. Literatürde KOBİ’lerin Patent ve Faydalı Model çalışmalarına yönelik bir 
spesifik bir istatistik bulunmamaktadır. Ancak KOBİ’lerin faydalı projelerine destek, hususiyetle Tubitak 
tarafından, oldukça yüksektir. KOBİ’lerde bu desteğin farkındalığıyla pek çok proje üretmektedir. Proje 
başvurularında KOBİ’ler büyük ölçekli işletmelere kıyasla %80’lik bir üstünlüğe sahiptir (TEYDEB, 2013). 
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Tablo 6 : Proje Başvurularının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı (TEYDEB, 2013). 
 

 
 
Tablo 7: 31 Aralık İtibari ile Desteklenmekte Olan ve Yıl içinde Sonuçlanan Proje Sayısı (TEYDEB, 2013). 
 

 
 
2012 yılı sonu itibari ile KOBİ’lere ait 1.441(%72) adet proje desteklenmektedir. Yani %80 başvurunun % 
72’sinin desteklenmiş olması ciddi bir gelişmedir. Ve bu destek yıllara göre artış göstermektedir. Bu oran 
büyük firmalarda %38’dir. Desteklenmekte olan proje sayısında yıllara göre bir artış görülmektedir. 
KOBİ’lerin ülke ekonomisine katkıları yadsınamaz. Bu bağlamda KOBİ’lere sağlanan hibe 2004-2012 yılları 
arasında 4,4 katına çıkarılmıştır (Tablo 8).  Veriler, gerekli koşullar sağlandığında KOBİ’lerin proje üreterek 
ülke ekonomisine katkılarını arttıracağını göstermektedir. 2012’de Hibe destek tutarında KOBİ’lerin payı 
%59’dur. KOBİ’lerin 2011 TUİK verilerine göre faktör maliyeti ile katma değerin %53’ünü oluşturmalarında 
bu desteklerin payı yadsınamaz. 
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Tablo 8: Hibe Destek Tutarının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı (TUİK, 2013) 
 

 
 
SONUÇ  
 
Küresel dünyanın artan rekabet ortamında KOBİ’ler pek çok riskli girişimin ve yeniliğin ardındaki güç 
konumundadır. Ancak ekonomiye olan katkılarına kıyasla sahip oldukları kısıtlı imkanlar göz önünde 
bulundurulduğunda KOBİ’lere verilen desteğin artırılması ekonominin büyümesi açısından önemlidir. 
KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürünler için, teknoloji ile bütünleşik, yenilikçi üretim sistemlerini 
kullanmaları ve bunun başarabilmeleri için de Ar-Ge çalışmalarına gereken önemi vermeleri gerekmektedir. 
Ar-Ge ve Yenilikçilik faaliyetleri için mevcut devlet teşviklerinin arttırılması yararlı olacaktır. Ayrıca 
girişimcilerin teşviklerden haberdar edilmesi ve/veya bilinçlendirilmesi, hibe mevzuatın sadeleştirerek daha 
anlaşılır hale getirilmesi girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerine gereken önemi vermelerinde rol oynayabilir. Bu 
çalışma ile KOBİ’lerin mevcut yenilikçi faaliyetlerine ilişkin istatistiklere yer verilmiş ve müteakip çalışmalar 
için bir başlangıç noktası oluşturması umulmuştur.  
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ÖZET 
 
Pazarlama inovasyonu girişimciliğin bir aracı olarak ele alınabilmektedir. Pazarlama inovasyonu yeni süreçler 
ve farklılık meydana getirmektedir. Bu araştırmada pazarlama inovasyonu ile pazarlama performansı ilişkisi 
açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunun 
pazarlama stratejisi ele alınarak bir vaka çalışması yapılmıştır. Araştırmada pazarlama inovasyonu 
değişkenleri olarak ürün, fiyat ve tutundurma faaliyetleri; pazarlama performansı göstergesi olarak satışlar ve 
müşteri memnuniyeti ele alınmıştır. Araştırma sonucunda pazarlama inovasyonu ile pazarlama performansı 
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, pazarlama inovasyonu, girişimcilik, stratejik pazarlama, spor pazarlaması. 
JEL Kodu: M31, O31 
 
A CASE STUDY ON ARTICULATING THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING 
INNOVATION AND MARKETING PERFORMANCE: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 
OLYMPIC SWIMMING POOL SAMPLE 
 
ABSTRACT 
 
Marketing innovation can be dealt with as a tool of entrepreneurship. Marketing innovation creates the new 
processes and diversity. In this study it will be tried to clarify the relationships between marketing innovation 
and marketing performance. In this context, it was conducted a case study by means of tackling marketing 
strategy of Olympic Swimming Pool of Suleyman Demirel University. It was examined product, price and 
promotion activities as of variables of marketing innovation; sales and customer satisfaction as of indicator of 
marketing performance. As a consequence of this study, it was found a significant relationship between 
marketing innovation and marketing performance. 
 
Keywords: Innovation, marketing innovation, entrepreneurship, strategic marketing, sports marketing. 
JEL Code: M31, O31 
 



 

390 
 

1. GİRİŞ 
 
Günümüzde pazarlama fonksiyonu ve bu fonksiyonun yönetimine ilişkin değişim işletmeleri/organizasyonları 
yeni stratejilere yönlendirmektedir (Webster, 2005). Bu çerçevede gerçekleştirilen tüm strateji temelli 
yaklaşımlar inovasyona yönelik faaliyetleri beraberinde getirmektedir (Thomas ve Gupta, 2005). Pazarlama 
fonksiyonu ve pazarlama fonksiyonunun yönetimi rekabetin etkisiyle dünyadaki eğilimler çerçevesinde 
değişim sürecine dahil olmaktadırlar. İşletmelerin/organizasyonların bu yaşanan hızlı değişime ayak 
uydurabilmeleri gerekliliği işletmeleri/organizasyonları inovasyona yönlendirmektedir (Amidon, 1990). Bu 
nedenle rekabetin ortaya çıkardığı doğal bir sonuç olarak tüm inovasyon alanlarında 
işletmelerin/organizasyonların nasıl bir stratejik yol haritası izleyeceği işletmeler/organizasyonlar açısından 
hayati önem taşımaktadır (Cingula ve Veselica, 2010). Stratejik yol haritasının kapsamını rekabete dayanan 
yapıda her şeyden önce yeniliği, ilerlemeyi ve işletmenin/organizasyonun sürekli olarak dış çevreyle 
etkileşimi veya çevre ile karşılıklı uyum içinde olmasını sağlayan, değişiklikleri denetleyen ve içselleştiren 
yönetsel araçların tümü oluşturmaktadır (Eren, 2010).  
 
Rekabet üstünlüğü; bir işletmenin/organizasyonun rakipleri ile karşılaştırıldığında müşterilerine daha düşük 
maliyet ya da farklılık sunmasından kaynaklanan konumsal bir üstünlük olarak değerlendirilebilir (Porter, 
2000). Konumsal üstünlüğün sürdürülebilir rekabet üstünlüğü olarak ele alınması, işletmenin/organizasyonun 
farklı olabilmesi ve farklı kalabilmesi yoluyla farklılığı örgüt kültürü olarak kullanmayı başarabilen bir değer 
yaratma stratejisi uygulaması ile mümkün olabilmektedir (Elmacı ve Kurnaz, 2004: 6). Bu durum 
işletmelerin/organizasyonların üstünlüklerini sürekli devam ettirebilme çabası sayesinde rekabet stratejilerinin 
belirlenmesi ile mümkün hale dönüşmektedir (Ülgen ve Mirze, 2010: 31; Karacaoğlu, 2006: 52). 
 
Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün yolu inovasyon süreçlerinden geçmektedir (Piercy ve Cravens, 1995). 
İnovasyon süreçlerinin yönetilmesinin bir yolu da pazarlama inovasyonu oluşturmaktır. Pazarlama 
inovasyonu; ürünlerin kabul edilebilirliğini ve yaygınlığını artırmak için ürün niteliklerinde veya 
niceliklerinde, ürünü konumlandırmada, tutundurma faaliyetlerinde ve fiyatlama stratejilerinde önemli 
değişiklikler yaparak pazarlama anlayışına yeni ve farklı bir yön verilmesini içermektedir (Penning ve Kim, 
2009). Pazarlama inovasyonun etkinliği pazarlama performansı ile ölçülebilmektedir. Tabi ki pazarlama 
performansının ölçümünde birçok farklı yöntem benimsenmiştir ve kullanılmaktadır. Pazarlama performansı 
açısından ölçüt seçimi, pazarlama yöneticisinin kaynakların kullanım seviyelerini daha iyi ve etkin 
performans elde etmek için nasıl ve ne şekilde yönlendirmesi gerektiğini anlayabilmesini ve buna yönelik 
sonuçlar üretebilmesini sağlayan rasyonel bir süreçtir (Ambler v.d., 2004). Bu kapsamda bu araştırmada bir 
vaka analizi gerçekleştirilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 
bu vaka analizinde pazarlama inovasyonu olarak son oniki ayda gerçekleşen ürün, fiyat ve tutundurma 
faaliyetlerindeki uygulamalar ve stratejiler ele alınmıştır. Pazarlama performansı göstergesi olarak ise satışlar 
ve müşteri memnuniyeti ele alınmıştır (Carton ve Hofer, 2006: 35).  
 

2. İNOVASYON-GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ 
 
İnovasyonu girişimcilik sürecinin önemli bir aracı olarak ele alınmakta ve işletmelerin/organizasyonların 
faaliyetlerinde yeni süreçler, yeni yapılanmalar ve yenifaaliyetler ile farklılık meydana getiren kaynaklar 
olarak açıklanabilmektedir (Drucker, 1985). İnovasyonu rekabet avantajı oluşturmaya yönelik şekilde hem 
yeni teknolojileri hem de yeni iş yapma şekillerini içerecek şekilde açıklamak her inovasyon sürecinin bir 
girişimcilik faaliyeti olduğunu açıklayabilir (Porter, 1990). İnovasyonun kapsamı ele alındığında; bireyler 
tarafından yeni olarak algılanan fikir, uygulama ya da nesne ile ilişkilendirilebilirken (Rogers, 1995) 
işletmelerin/organizasyonun başarısı üzerinde yeni düşüncelerin uyarlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi 
(Damanpour, 1991) şeklinde de girişimcilikle ilişkilendirilebilmektedir. İnovasyon yönetim süreci olarak ele 
alındığında teknoloji geliştirmeye yönelik olarak bir ürünün, sürecin ve/veya pazarlama faaliyetinin 
iyileştirilerek girişimcilik sürecine katkı sağlayacağı belirtilmektedir (Trott, 1998). Yapılan tüm tanımlamalar 
inovasyonun hem mevcut yapıyı farklılaştırması açısından hem de farklı süreçleri ortaya çıkarma açısından 
girişimcilikle ilişkilendirilebilmesine imkân tanımaktadır.  
 
İnovasyon sürecinde yenilik fikrinin nasıl gerçekleştiği ve nasıl yaratıcı düşüncenin oluşabileceği, inovasyon 
sürecinin etkinliğine ve gelişimine katkı sağlaması yönüyle girişimciliğe yaklaşmaktadır (Cingula ve 
Veselica, 2010). Bu kapsamda şekillenen inovasyon süreci; strateji geliştirme, yenilik fikrini geliştirme, 
değerlendirme, değerlendirmelerin uygulaması ve ticarileştirme faaliyetleriyle gerçekleşir (Demirci, 2006). 
İnovasyon sürecinin girişimcilik açısından ele alınabilmesi için ticari, sosyal ve/veya ekonomik bir değer 
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katması gerekmektedir (Yeşil vd., 2010: 83). İnovasyon, hizmetler, üretim, dağıtım, iş yapma şekilleri, 
tasarım ve pazarlama yönüyle ele alınarak girişimciliğe dönüştürülebilir (Schumpeter, 1934; Eryol, 2009: 26).  
 

3. PAZARLAMA İNOVASYONU VE PAZARLAMA PERFORMANSI 
 
Pazarlama inovasyonu, inovasyon temelinde şekillenmektedir. Pazarlama inovasyonu gerçekleştirebilmek 
vizyon geliştirmeye dayanmaktadır. Pazarlama inovasyonu faaliyetlerinin gerçekleşmesi değer kümesini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu değer kümesi inovasyon kaynakları olarak nitelendirilebilir (Kurt, 2010: 62). Değer 
kümesi oluşturan inovasyon kaynakları çok çeşitlidir. Bu çeşitlilik kapsamında çalışanlar, müşteriler, diğer 
paydaşlar, üniversiteler, araştırma kurumlarının yanı sıra çevreden elde edilecek her türlü bilgi de yer 
almaktadır (Bredtmann ve Hoeborn, 2010).  
 
Pazarlama inovasyonu Penning ve Kim’e (2009) göre; ürünlerin kabul edilebilirliğini artırmak için ürün 
tasarımında, paketlemede, ürün konumlandırmada, ürün tutundurma faaliyetlerinde ve fiyatlamada önemli 
değişiklikleri ve yapılan dönüşümler ile pazarlamaya yeni ve farklı bir yön verilmesini içermektedir.  
 
Bütünsel olarak işletmelerin/organizasyonların tamamını ilgilendiren inovasyonların pazarlama performansını 
artırıcı etkisi literatürde de birçok araştırmacı tarafından bu alanda yapmış oldukları çalışmalarda ortaya 
koymuşlardır. Bu yönüyle Koufteros vd. (2002: 264) inovasyonların sürekliliği ve sürdürülebilirliği sayesinde 
müşteri beklentilerini karşılayarak potansiyel müşterilerin kazanılması konusunda daha başarılı olacaklarını 
vurgulamıştır. Ayrıca Calantone (2006) da çalışmasında farklılık yaratan tüm inovasyon çabalarının 
pazarlama performansını artırdığını göstermektedir. Tüm bu pazarlama inovasyonu çabaları mevcut ve/veya 
potansiyel müşteriler açısından değer ifade ettiği söylenebilir. Böylece müşteri memnuniyetinin 
sürdürülebileceği ve pazar payının artırılabileceği ifade edilebilir (Günday, 2007). Böylece 
işletmelerin/organizasyonların pazar yönlü olarak (Kohli ve Jaworski 1990), inovasyonları tetiklediği (Bulut 
vd., 2009; Han vd., 1998; Ramaseshan vd., 2002; Sandvick ve Sandvick, 2003) ve böylece inovasyonların 
performansını artırıcı etki yarattığı söylenebilir (Verhees 2004). 
 
Pazarlama performansı açısından pazarlama ölçütleri, finansal veya pazardan elde edilen içsel ve dışsal 
ölçümlerle gerçekleşmektedir (Ambler, 2003). Bu kapsamda pazarlama ölçütleri, çoğunlukla yönetimin 
sürekli gözden geçirdiği kantitatif performans göstergeleri ile yapılabilmektedir (Ambler v.d., 2001). 
Pazarlama performans ölçütleri, finansal olan ölçütler ve finansal olmayan ölçütler olarak ikiye ayrılabilir. 
Pazarlama performansının ölçümünde; performans belirleyicileri olarak, çoğunlukla işletmenin / 
organizasyonun toplam satışları, toplam pazar payı ve müşteri memnuniyeti kullanılmaktadır (Green 
vd.,1995; Ambler ve Kokkinaki,1997; Hooley vd.,2003; Yavuz, 2010). Bu çalışmada Pazar payına ilişkin 
herhangi bir veriye ulaşılamadığı için toplam satışlar ve müşteri memnuniyeti pazarlama performansının 
ölçütü olarak ele alınmıştır.  
 

4. YÖNTEM 
 
Araştırmanın amacı pazarlama inovasyonu ile pazarlama performansı ilişkisini açıklamaktır. Araştırmada 
literatürde sıklıkla kullanılan inovasyon-performans ilişkisi ele alınacaktır (Damanpour, 2009). Girişimci 
işletme kültürünü niteleyen inovasyon süreci pazarlama inovasyonu kapsamında ele alınarak boylamsal vaka 
analizi kullanılmıştır. Boylamsal vaka analizi; organizasyonel düzeydeki değişimleri, ürün farklılaşmalarını, 
pazarlama yeniliklerini ve süreç iyileşmelerini aylar veya yıllar bazında ele alarak açıklamaktadır (Pettigrew, 
1990; Van de Ven ve Huber, 1990; Roberts ve Amit, 2003; Damanpour, 2009). Ayrıca boylamsal veriler, 
değişimin yönünü ve derecesini ölçmesi ve nedensel açıklamalar ve yorumlar yapılmasına izin vermesi 
açısından önem taşımaktadır (Menard,1991). Boylamsal veriler özellikle organizasyonel süreç ve yapı ile 
ilgili kapsamlı ve anlamlı bilgiye sahip olabilmeye yönelik en iyi sonuçları, yaklaşımları ve bu kapsamda 
oluşabilecek tahminleri sunmaktadır (Eisenhardt, 1989; Yin, 1989). 
 
Araştırma kapsamında 2013 yılı başında pazarlama inovasyonu gerçekleştiren Süleyman Demirel Üniversitesi 
29 Ekim Olimpik Yüzme havuzunun uyguladığı yöntem analiz edilecektir. Bu çalışmada ele alınan vaka 
geneli temsil etmemekle birlikte benzer alan(lar)da faaliyet gösteren işletmelere/organizasyonlara bazı 
öneriler taşıması açısından önem taşımaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme 
havuzunun araştırmada vaka olarak seçilmesinin en önemli nedenleri arasında, birincil verilere kolaylıkla 
ulaşma imkânının olması, spor pazarlaması kapsamında ele alınan vaka çalışmalarının az olması, yüksek 
maliyetlerle çalışan bir yapıya sahip olması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılmaya başlanmış olması 
gösterilebilir.  
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Vaka analizine ilişkin yapılan çalışmalar; arşivler, geçmiş yıllara ilişkin veriler, mülakatlar, anketler ve 
gözlemler gibi nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bir araya getirmektedir (Eisenhardt, 1989: 534). 
Araştırmada kuramsal yapı oluşturulduktan sonra araştırma verilerini oluşturacak farklı kaynaklardan bilgi 
toplanmıştır. Araştırmada pazarlama inovasyonuna ilişkin olarak üç pazarlama karması elemanında (ürün, 
fiyat, tutundurma) yapılan değişiklikler ele alınmıştır. Ayrıca pazarlama performansı verilerinin 
toplanmasında ve pazarlama performansına ilişkin ölçümde kullanılmak üzere toplam satışlar ve müşteri 
memnuniyeti kullanılmıştır (Green vd.,1995; Ambler ve Kokkinaki,1997; Hooley vd.,2003). Toplam satışlar 
aylık düzeyde ele alınmış, müşteri memnuniyeti ise aylık olarak düzenli olarak yüzme havuzunun müşterileri 
ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilmiştir. Yüzme havuzunun müşterilerine sorulan sorular aldıkları 
hizmetten memnuniyetlerini belirlemeye yönelik oluşturulmuştur. 
 
Bu araştırmada boylamsal verilere dayalı vaka analizi gerçekleştirmeye yönelik bir yöntem uygulanmıştır. Bu 
nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu’nun ilgili dönemler süresince 
özellikle pazarlama inovasyonu ile pazarlama performansının ilişkisi derinlemesine incelenmiştir. 
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Tablo 1: Pazarlama İnovasyonu ile Pazarlama Performansı Göstergeleri 
Pazarlama İnovasyonu Pazarlama Performansı 

Aylar Ürün Fiyat Tutundurma 
Satış Hacmindeki Değişim (%) 

Müşteri Memnuniyetindeki Değişim Bir önceki dönem* 
ortalamasına göre Bir önceki aya göre 

Mar.13 

Her yaş grubuna 
yönelik kursların 
oluşturulması, 
Her saat diliminin 
kurslar için 
kullanılması 

Kurs fiyatlarının 
öğrenci, personel ve 
misafir için 
ayrıştırılması, 
 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 
 

323,08 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet  

Nis.13 Teknik grupların 
oluşturulması 

Teknik gruplara 
ilişkin fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

492,31 52,38 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

May.13 
Hafta içi ve hafta 
sonu ayrı grupların 
oluşturulması 

Hafta içi ve hafta 
sonu gruplara 
ilişkin fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

600,00 21,88 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Haz.13 
Yaz okulu 
programlarının 
yapılması 

Yaz spor okullarına 
ilişkin fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

784,62 30,77 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Tem.13 

Yaz okulu 
programlarının farklı 
alternatiflerle 
geliştirilmesi 

Yaz spor 
okullarında 
oluşturulan farklı 
alternatiflere ilişkin 
fiyatlama 

 Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

846,15 7,84 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Ağu.13 

Yaz okulu 
programlarının farklı 
alternatiflerle 
geliştirilmesi 

Yaz spor 
okullarında 
oluşturulan farklı 
alternatiflere ilişkin 
fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

815,38 -3,64 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 
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Pazarlama İnovasyonu Pazarlama Performansı 

Aylar Ürün Fiyat Tutundurma 
Satış Hacmindeki Değişim (%) 

Müşteri Memnuniyetindeki Değişim Bir önceki dönem* 
ortalamasına göre Bir önceki aya göre 

Eyl.13 
Dalış eğitimi, su topu 
etkinlikleri gibi ürün 
çeşitlendirme 

Dalış eğitimi ve su 
topuna ilişkin 
fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

692,31 -15,09 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Eki.13 
Öğrenci 
programlarının 
geliştirilmesi 

Öğrenci 
programlarına 
ilişkin fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

538,46 -22,22 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Kas.13 

Cankurtaran 
programı, su altı 
yürüyüş 
programlarının 
geliştirilmesi 

Cankurtaran ve su 
altı yürüyüş 
programlarının 
geliştirilmesi 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

476,92 -11,43 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Ara.13 
Yüzme kurslarının 
hizmet kalitesinde 
iyileştirme çabaları 

İsteğe özel kurslara 
ilişkin fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

461,54 -3,23 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Oca.14 
Yüzme kurslarının 
hizmet kalitesinde 
iyileştirme çabaları 

İsteğe özel kurslara 
ilişkin fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

492,31 6,67 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

Şub.14 
Yüzme kurslarının 
hizmet kalitesinde 
iyileştirme çabaları 

İsteğe özel kurslara 
ilişkin fiyatlama 

Elektronik posta ile 
duyuruların yapılması 
Billboardlarda kursların 
tanıtımının yapılması 

615,38 25,00 

Ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik 
oluşturulması, ürünler hakkında detaylı bilgiye ulaşma, 
esnek kurs sistemi sayesinde alternatif kurs saatlerinin 
oluşması ile oluşan memnuniyet 

* Satış Gücündeki Değişimin bir önceki dönemi yüzme havuzunun Nisan 2012 - Şubat 2013 dönemindeki aylık ortalama satışları baz alınarak hesaplanmıştır.



 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu Nisan 2012’de faaliyete başlamış Nisan 
2012 - Şubat 2013 döneminde pazarlama sorunları nedeniyle yüksek maliyet kalemleriyle uğraşmıştır. Bu 
nedenle yapılan yönetim değişikliği ile birlikte Mart 2013’te pazarlama inovasyonu gerçekleştirmiştir. 
Bununla beraber Mart 2013’ten itibaren pazarlama inovasyonunu işletme kültürü olarak benimsemiş ve her 
dönemde farklı pazarlama inovasyonu uygulamaları gerçekleştirmiştir. 
 
Tablo 1’de Mart 2013 - Şubat 2014 döneminde ürün, fiyat, tutundurma pazarlama karması elemanlarında 
gerçekleştirilen pazarlama inovasyonu ile satışlardaki değişimi ve müşteri memnuniyetini belirlemeye yönelik 
müşterilerle gerçekleştirilen karşılıklı görüşmelerin sonuçlarını gösterilmektedir.  
 
Mart 2013’te yapılan pazarlama inovasyonu ile her yaş grubuna yönelik kursların oluşturulmuş, her saat 
diliminin kurslar için kullanıma açılmıştır. Böylece farklı saatlerde eğitim almak isteyen kursiyerlere birçok 
alternatif sunulmuştur. Bununla birlikte fiyatlandırmaya yönelik belirlenen strateji ile kurs fiyatlarının 
öğrenci, personel ve misafir için ayrıştırılmıştır. Yapılan tüm faaliyetlerin hedef kitleye ulaştırılması açısından 
elektronik posta ile duyuruların yapılmış, billboardlarda kursların tanıtımı yapılmış ve el broşürleri ile detaylı 
bilgilendirme yapılmıştır. Bu çalışmalar pazarlama iletişimini güçlendirerek, farkındalık oluşturmaya yönelik 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm bu pazarlama inovasyonu çalışmaları pazarlama performansı açısından 
değerlendirildiğinde büyük artışları ortaya koymaktadır. İlk ay yapılan bu çalışmalar sonucunda satışlar bir 
önceki dönem (Nisan 2012 - Şubat 2013) ortalamasına göre üç katından daha fazla (%323,08) 
gerçekleşmiştir. Bu artış özellikle pazarlama inovasyonunun sonucu olarak ele alınabilir. Çünkü müşterilerle 
Mart 2013 sonunda yapılan görüşmelerde ürünlerin ve fiyatların hedef kitleye yönelik oluşturulması, ürünler 
hakkında detaylı bilgiye ulaşma imkânına kavuşmaları, esnek kurs saatleri sistemi sayesinde alternatif kurs 
saatlerinin oluşması ile ortaya çıkmıştır.  
 
Benzer şekillerde pazarlama inovasyonuna yönelik oluşturan dinamik yapı sayesinde izleyen aylarda da 
alternatiflerin ortaya konmasıyla pazarlama inovasyonuna süreklilik kazandırılmıştır. İzleyen aylardaki 
pazarlama inovasyonları Tablo 1’de gösterilmektedir. Bununla beraber pazarlama performansı göstergesi 
olarak ele alınan satışlar ve müşteri memnuniyeti de sürekli iyileşme göstermiştir. Ancak Ağustos 2013 - 
Aralık 2013 aralığında satışlar bir önceki aya göre küçük düşüşler göstermiştir. Bu düşüşlerin nedeni de 
Ağustos 2013’te gerçekleştirilen yıllık bakım nedeniyle havuzun oniki gün süreyle hizmet verememesi olarak 
gösterilebilirken, Eylül 2013’ten itibaren mevsimsel kabul edilebilir düşüşlerden kaynaklanmaktadır. Ancak 
önceki dönemdeki (Nisan 2012 - Şubat 2013) toplam satışlarla karşılaştırıldığında bu dönemlerde yüksek 
satış hacimleri dikkat çekmektedir (sırasıyla %815,38; %692,31; %538,46; %476,92; %461,54).  
 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Her işletmenin/organizasyonun inovasyona yönelik süreçleri, ürünleri ve/veya bakış açılarını oluşturması, 
sürdürmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Bu gereklilik özellikle rekabetçi yapının temel özelliklerinden biri 
olarak işletmelerin/organizasyonların karşısına çıkmaktadır. Bu nedenle inovasyona yönelik stratejik 
planlama yapılması ve iş geliştirme birimlerinin oluşturulması, birimler arası ve yönetim ile iletişimi 
geliştirmeye yönelik iletişim kanallarının yaygınlaşması yönünde alternatifler üzerinde çalışılmalıdır.  
 
Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda rekabetçi strateji uygulamaya yönelik 
geliştirilen pazarlama inovasyonu pazarlama performansı açısından ele alınmıştır. Bu kapsamda pazarlama 
inovasyonu ile stratejik iş biriminin kurulduğunu da göstermektedir. Stratejik iş birimlerinin kurulması 
işletmenin/organizasyonun bilinçli bir değişim politikası izlediğini de göstermektedir. Diğer taraftan önceki 
dönemlerden farklı olarak pazarlama inovasyonuna özellikle önem verilmesi dikkate değer bir farklılık olarak 
görülmektedir. Bu kapsamda ürünün pazardaki satış hacmini geliştirmeye yönelik yeni ürün konumlandırma 
çabalarının geliştirildiği görülmektedir.  
 
Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre işletmelerin/organizasyonların uygun şartları sağlaması halinde 
inovasyona yönelik çalışmalar yapması ile pazarlama performansını artırmaları arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu öne sürülebilir. Bu ilişkinin belirleyicisi olarak pazarlama inovasyonu kapsamında pazarlama 
karmasının temel elemanlarından olan ürün, fiyat, tutundurma ile ilgili stratejiler ve alternatifler üzerinde 
durulmalıdır. Pazarlama inovasyonun belirleyicisi olan bu temel değişkenler pazarlama performansının 
değişkenleri olarak ele alınan satış hacmine ve müşteri memnuniyetine etki etmektedir.  
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ÖZET 
 
Globalleşen dünyamızda, her geçen gün sınırların ortadan kalkmasıyla ticaretin daha çok serbestleştiğini 
görmekteyiz. Ticaretin serbestleşmesiyle, şirketler büyük işletmecilik politikalarını uygulamaktan ziyade, 
küçülme stratejilerini kullanarak dar alanda daha başarılı faaliyetlere imza atmaktadır. Ülke ekonomisinin 
kalkınmasında rol oynayan en önemli faktörlerden biri de sektörlerde yer alan KOBİ’lerin varlığıdır. Büyük 
işletmelere kıyasla KOBİ’ler hem kaynak kullanımlarında hem de finansman ihtiyaçlarını karşılamada daha 
çok avantaja sahiptir. Bu çalışmada, İzmir ilinde faaliyet gösteren KOBİ girişimcilerinin bazı sektörler için 
son yıllardaki artış sayılarına bakılarak, dağılımı incelenecektir. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olmasının 
yanında sahip olduğu işgücü ve jeopolitik konumuyla, İzmir ili diğer illere nazaran birçok fırsatı bünyesinde 
barındırmaktadır. Çalışmanın sonucunda, İzmir ilindeki Kümelenme çalışmalarının yoğunlaştığı sektör 
üzerindeki etkisi incelenecektir.  
 
Anahtar kelimeler-Girişimcilik, KOBİ, İzmir İli 
Jel Sınıflaması:M10, M13 
 
SECTOR ANALYSİS OF SMSEs IN IZMIR 
 
ABSTRACT 
 
Globalization and disappearance cause more and more liberal trade day by day. As a result of liberal trade, 
instead of appliying big-sized company strategies, companies use downsizing strategies and achieve better 
jobs in a narrow area. One of the most important factors that helps country development is "SMSEs" (small 
and medium-sized enterprises) in sectors. In comparison to big-sized companies SMSEs are more 
advantageous both in source usage and meeting financial needs. In this study, SMSEs  and their distribution 
in İzmir are investigated according to their increase some sectors. Turkey’s third biggest city İzmir,  with 
respect to  other cities, has many opportunities because of its geopolitical position and labor force. At the end 
of the study, the effect of the clustering activities on the centered sector are invastigated. 
 
Key Words: Entrepreneurship, SMSEs, İZMİR 
Jel Clasification: M10, M13 
 

1. GİRİŞ 
 
Dünya ekonomisinde Küreselleşme olgusunun giderek hız kazanması, işletmelerin bulundukları iş 
sahalarında sürdürülebilirliklerini sağlamaları için rekabet edebilme özelliğini kazanmalarının zorunlu 
kılmaktadır. “Rekabet, ürünlerin kim tarafından, ne miktarda üretileceği ve hangi ticari koşullarda hangi 
fiyattan pazarlanacağının piyasa koşullarında belirlenmesini sağlamaya yönelik olmak üzere, birimlerin 
ekonomik kararlarının bağımsız olarak alabilme olgusunu içeren ekonomik yarış olarak 
değerlendirilmektedir”(Ayber, 2003, s:5,6). Öncelikle işletme sahiplerinin ifade edilen ekonomik yarış 
içerisinde yer alabilmeleri için girişimci ruhuna sahip olmaları gerekir. 
 
Girişimci, bir iş yapmaya girişen, bundan çekinmeyen, kararlılık gösteren, mal veya hizmet üretip 
pazarlayarak, kar/zarar riskini göze alıp, sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren kişidir (Küçük, 2010, 
s:31). Girişimci olmaya karar veren bireylerin yeterli desteği temin ettikten sonra küçük çaplı işletmeler 
kurarak, diğer bir ifadeyle KOBİ’ler şeklinde ekonomik sistemden pay aldıklarını görmekteyiz. Bu 
çalışmamızda İzmir’de yer alan KOBİ’lerin, girişimcilik kavramıyla ilişkilendirilip, kümelenme politikalarına 
göre dağılımı incelenecektir. Çalışmamızın analizinde araştırma verilerinden yararlanılarak, KOBİ’lerin İzmir 
genelinde son yıllarda hangi sektörlerde daha fazla artış yaşadığına dair veriler sunulacaktır. 



 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

2.1. GİRİŞİMCİLİK ve GİRİŞİM KAVRAMI 
 
Girişimci ve girişimcilik kavramlarının literatürde, farklı yazarlar tarafından değişik şekilde tanımları yer 
almaktadır. Girişimcilik öncelikle zihinsel süreç ve sezgi yoluyla başlayan bir yolculuk, model, güven, imaj 
ve kuluçka rollerle sosyalleşen bir başarı olarak tanımlanırken, psikolojik olarak girişimcinin özellikleriyle 
yansıtılan bilinçli duygusallık, başarıya götüren davranışları biçimlendiren özel bir teknoloji olarak 
nitelendirilir.  Girişimcilik, küresel rekabette yer almak için, üretim kaynaklarını, yeteneklerle birleştirerek, 
değer oluşturan bir süreçtir (Top, 2006, s:7). Girişimcilik, yetenek, düşünce, sermaye ve bilginin 
birleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Girişimci/Girişimcilik, herhangi bir büyüklükteki işletmenin kurularak 
yada kurulan işletmenin girişimcinin sahip olduğu vasıflarla geliştirilmesi olarak tanımlayabiliriz (Erdoğan, 
2011, s:40) 
 
Girişimcilik kavramının önemi 1980’lerden sonra belirginleşmiştir. Batı’ya yöneldiğimizde, Amerika’da 
1980’lerde daha muhafazakâr siyasetin ön planda olması, Avrupa’da bireyselliğin getirdiği sorumluluk, 
kendine güven ve ekonomik gelişmede kilit rol alacak özel sektörün geliştirilmesi, girişimciliğin 
yaygınlaşması üzerinde etkili olmuştur. Bu gelişim süreci, “büyümenin motoru” olan KOBİ olarak 
nitelendirdiğimiz küçük işletmelerin, ekonomide önemli bir aktör olacağını göstermiştir (Çetin, 1996, 
s:29’dan Aktaran İraz, 2010, s.145). 
 
Kelime olarak “Girişimcilik” kavramı, günlük konuşmalarımızda, yönetim ve ekonomi biliminde teknik bir 
terim olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Girişimci, belirli bir ticari projeyi üstlenmek için bireysel 
olarak görevlendirilen, yatırımı parayla gerçekleştirecek olan kişidir (Wickham, 2006, s:3)  
 
Girişimciliğe baktığımızda, girişimcilerin “ statik ve dinamik” olmak üzere 2 gruba ayrıldığını görüyoruz. 
(Açıkgöz, 1990’dan Aktaran Erdoğan, 2011,s:8) Yeni buluşları, yeni üretim faktörlerini birleştirip, maliyetleri 
düşürerek kazançlarını arttıran girişimcilere, dinamik girişimciler denilirken; dinamik girişimcilerin 
yörüngesinden giden, onların buluşları etrafında faaliyet gösteren girişimcilere de statik girişimciler 
denilmektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi kolaylaştırarak, bugüne gelinmesine yardımcı 
olan, ekonominin en önemli aktörleri dinamik girişimcilerdir (Erdoğan, 2011, s:8) 
 
Başarılı girişimcilerin risk almada cesur olmaları, piyasa mekanizması hakkında bilgi sahibi olmaları, 
yenilikçi düşüncelere açık olma, know-how üretebilme, pazarlama faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer alma, 
piyasadaki karlı fırsatlardan yararlanma, işletme yönetimi becerisi gibi özelliklere sahiptirler(İraz, 2010, s.8) 
 

2.2. GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ İLİŞKİSİ 
 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte, 
250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançolarından herhangi biri 40 
milyon Türk Lirasını aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KOBİ denilmektedir 
(www.kosgeb.gov.tr ). 
 
KOBİ’ler faaliyette bulundukları alanlara göre farklı özellikler arz etmektedir. Emek-yoğun sektörlerde, sahip 
olunan iş gücü miktarı önemli bir ölçütken, sermaye-yoğun sektörler de iş gücü miktarı nispi olarak daha az 
önem arz etmektedir. KOBİ’lerin sahip oldukları ortak özellikler arasında bağımsız olma, girişimci 
yeteneğine sahip olma ve kişisel özelliklerde farklı rollere bürünme olarak sıralayabiliriz. KOBİ’lerin 
bağımsız olması demek; KOBİ’de büyük işletme hissesinin olmaması ya da, büyük işletme hissesi yer 
alıyorsa belirli sınırlar içerisinde olmak kaydıyla, girişimcinin karar almada azami ölçüde özgür olmasını 
ifade eder. KOBİ sahiplerinin bir işletme kurabilmeleri için gerekli olan sermaye, işgücü, hammadde 
kaynakları yanında, yöneticinin girişimcilik ruhuna da ihtiyaçları vardır.  İşletme içerisinde KOBİ sahipleri, 
yönetim işlevi yanında tedarikçilerle, müşterilerle, çalışanlarla birebir ilişki içerisine girerek, ticari ilişkilerin 
ötesinde karşılıklı güven ve dostluğa dayalı bir ilişki geliştirirler (Küçük, 2010, s: 132-135). 
 
KOBİ’lerin özellikleri arasında en belirgin olanı, müteşebbis (girişimci) ile yöneticinin aynı kişilikte 
birleşmesidir. Girişimci olan bireyin aynı zamanda yönetici olması, işletmenin başarısını etkilemektedir. 
KOBİ’lere genel olarak bakıldığında, üretim kaynaklarının satın alınmasından elde edilen ürünlerin 
pazarlanmasına kadar ki tüm aşamalarda etkin bir şekilde katıldığını görmekteyiz ( Savaşır, 1999, s:285). 



 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, girişimciliğin gelişimini sağlamak amacıyla kurumsal düzenlemelere 
gitmektedir. Girişimciliğin geliştirilmesinde katkı sağlayacak en büyük etken KOBİ’lerin geliştirilmesinden 
geçmektedir. KOBİ’lerin kuruluş aşamasında almış olduğu desteklerin yanında, yenilikçi girişimcilerin ortaya 
çıkması için de uygun alt yapı olanakları da hazırlanmaktadır. Ülke ekonomilerini incelediğimizde, 
girişimcilik farklı ölçeklerdeki şirketler tarafından da gerçekleşmektedir. Küçük atölye sahibi bir girişimcinin 
de, iş gücü piyasasına istihdam olanakları sunarak, ekonomide rol aldığını görebiliriz. Bu yüzden, büyük 
sanayilere genellikle taşeron hizmeti veren KOBİ’ler, kuruluş aşamasında da büyük sermayeye ihtiyaç 
duymamaktadır. KOBİ’ler istihdamı geliştirmenin yanında, ana sanayi-yan sanayi entegrasyonunu sağlamada 
köprü vazifesi konumundadır ( Eyüboğlu, 2004, s:10-17). 
 
Girişimcilik ve KOBİ’nin birlikte ele alınmasını 10. Kalkınma Planında da görmekteyiz. KOBİ’lerin 
gelişimine yönelik olarak alınan hedefler arasında en temel amaç; KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılarak, 
büyümeye katkısının yükseltilmesi olarak belirlenmiştir. Bunu gerçekleştirmek için, hızlı büyüme 
potansiyeline sahip olan ürün, hizmet ve iş modellerinin yer aldığı KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmıştır. 
Bu sayede, KOBİ’lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkıda 
bulunulacaktır (Onuncu Kalkınma Planı, 2013, s:105-106 ). 
 

2.3. KOBİ’LERİN GİRİŞİMİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN KÜMELENME STRATEJİLERİ 
 
Kümelenme, “coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin, ilişki halinde oldukları tedarikçilerle birlikte, diğer 
kuruluşlar ve akademik kurumlar arasında gelişen işbirliği şeklinde tanımlayabiliriz. Kümelenme, bölgesel 
kalkınma aracı olarak, istihdamın arttırılması ve refah artışının sağlanmasına yardımcı olmaktadır (İZKA, 
s:21).   
 
Birbirleriyle ilişkili sanayilerde, coğrafik yoğunlaşmadan dolayı işbirliği içinde olan şirketlerin, firmaların, 
uzmanlaşmış tedarikçilerin, servis sağlayıcıların ve rekabet içerisinde olup aynı zamanda işbirlikçi olan ortak 
kuruluşların belirli bir coğrafi alanda toplanmasına kümelenme denmektedir ( Porter, 1998’den Aktaran 
Karayel, 2013, s:7). Kümelenme, birbirlerine katma değer sağlayan üretim zinciri ile karşılıklı alışveriş 
halinde olan firmalar, bilgi sağlayan kuruluşlar, destekleyici kurumlar ve müşteriler tarafından oluşan bir ağ 
yapısına sahiptir. Kümelenmeyi, ekonomik sistem içerisinde yer alan kurumlar arası kazanç sağlamayı teşvik 
eden bir yapı şeklinde düşünebiliriz. Bu kuruluşlara örnek olarak, nihai ürün sanayi üreticileri, mali 
kurumları, lojistik şirketleri, hammadde sağlayan üreticileri, sivil toplum kuruluşlarını verebiliriz ( DPT, 
2007, s:165-166). 
 
Ülkemizde bölgesel kalkınmayı teşvik ederek ihracat artışını sağlayacak ulusal kümelenme projeleri 
hazırlanmıştır. Projelerin hazırlanmasındaki amaçlar arasında, KOBİ’ler başta olmak şartıyla firmalar arası 
işbirliği olanaklarının arttırılması, yenilikçi düşüncelerin ortaya çıkarılması, yabancı sermayenin bölgeye 
teşviki, ölçek ekonomilerinden faydalanılarak maliyetlerin düşürülmesi, bölgesel ve ulusal rekabetin 
güçlendirilmesine yönelik altyapının oluşturulması yer almaktadır 
(http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=50 )  
 
Onuncu Kalkınma Planında, bölgesel gelişmenin kümelenme uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. Kümelenme politikalarının genel hatlarını belirlemek amacıyla; bölgesel bazda 
değer zinciri ilişkilerine önem verilmesi, yenilikçi ve katma değeri yüksek kümelerin oluşturulması, mevcut 
kümeler arası iş ortaklıklarının arttırılması, uluslararası piyasalarla entegre olunması ve sağlanan desteklerde 
merkez-bölge arasındaki düzey uyuma dikkat edilmesi şeklinde kriterler belirlenmiştir (İZKA, 2013, s:71). 
 
Kümelenme, sektörel yeteneklerin ve sahip olunan yerel bilgi birikiminin, bölge gelişimine katkı sağlamada 
etkili bir araçtır. Özellikle KOBİ’leri rekabetçi kümelere dönüştürebilmek amacıyla Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB, küme destek stratejilerinin 
oluşturulmasında katkı sağlayacak kuruluşlardır (KOSGEB, 2011, s:62). 

3. İZMİR’DEKİ KÜMELENME ÇALIŞMALARININ KOBİ ÖLÇEĞİNDE SEKTÖRLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

3.1.  ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
 
Girişimciliğin, KOBİ’ler üzerindeki önemini vurgulamak amacıyla çalışmamızda İzmir ilinde faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin kümelenme çalışmaları kapsamında, yıllar itibariyle artış sayılarına bakılarak sektörel 
açıdan dağılımı incelenecektir. İzmir ilinde 2009 yılında ülkenin pilot ajanslarından biri olan İzmir Kalkınma 



 

 

Ajansının (İZKA) kümelenme konusunda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak, İzmir 
Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi ’ne yönelik uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Kümelenme 
çalışmaları kapsamında; uzmanlık, büyüklük, ihracat, toplam satışlar, firma sayıları gibi unsurlar dikkate 
alınmıştır. İZKA’nın gerçekleştirmiş olduğu istatistiki analizler sonucunda kümelenme potansiyeli yüksek 14 
sektör belirlenmiştir (www.investinizmir.com ). Bu sektörler;  
 

 Gıda ürünleri ve içecek imalatı,  
 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması,  
 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı,  
 Ana metal sanayi,  
 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı,  
 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı, 
 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı,  
 Mobilya imalatı; sınıflandırılmamış diğer imalatlar,  
 Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin dışında kalan toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu,  
 Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin dışında kalan perakende ticaret; kişisel ve eşyalarının 

tamiri,  
 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 
 Destekleyici ve yardımcı ulaştırma faaliyetleri; seyahat acentelerinin faaliyetleri,  
 Eğlence, dinlenme, kültür ve sporla ilgili faaliyetler,  
 Diğer hizmet faaliyetleri (İZKA, 2013, s:71-72) 

 
Seçilen bu 14 sektör arasından saha çalışması yapılmaya karar verilen sektörler ise; Gıda ürünleri ve içecek 
imalatı, Giyim eşyası ve kürk imalatı, Kimyasal madde ve ürünleri imalatı, Genel makine ve teçhizat imalatı, 
Motorlu kara taşıtları imalatı, Karayolu taşımacılığı, Ulaştırmayı destekleyici faaliyetler şeklindedir. Bu 
sektörler, alt sektörler şeklinde detaylandırılıp yapılan çalışmalar sonucunda İzmir ilindeki firma sayıları, 
ihracat oranları ve istihdam verileri dikkate alınarak yeniden kümelenme çalışmaları yapılmıştır. Alt 
sektörler; 
 

 Araç üstü ekipman,  
 Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma makineleri,  
 Gelinlik ve abiye,  
 Kimya,  
 Konserve gıda,  
 Lojistik  

 
Alanlarında saha çalışması yapılmaya karar verilmiştir (www.investinizmir.com ). Çalışmamızın sonucunda 
belirlenen bu 6 sektör içinde KOBİ’lerin hangi alanda daha fazla yoğunlaştığı analiz edilecektir. 
 

3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
İzmir’ de İZKA’nın yürüttüğü Kümelenme Çalışmalarına göre belirlenen 14 sektör arasından belirli kriterlere 
göre seçilen 6 alt sektör içerisindeki firmaların sayıları veri olarak kullanılacaktır. İzmir Ticaret Odası’na 
(İZTO) 2008-2013 yılları arasında üyeliğini yaptıran firmalar, meslek gruplarına göre analiz edilip yıllar 
itibariyle artış sayılarına bakılarak hangi sektörde yoğunlaştıkları saptanacaktır. Belirlenen rakamsal veriler,  
Excel ortamında grafiğe dökülerek analize sunulacaktır. 
 

3.3.  ARAŞTIRMANIN SONUCU 
 
Araştırmadan elde edilen verilere göre 2008-2013 yıllarına ait tablolar ve grafikler aşağıda yer almaktadır. 
Altı alt sektörden ilk olarak, “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları” sektörü 
incelenecektir. Bu sektör içerisinde İZTO’dan alınan verilere göre 6 alt sektör içermektedir. Bunlar, 
Elektronik Teçhizat ve Tesisatı Grubu, Elektronik Grubu, Makine Grubu, İklimlendirme-Mekanik ve Doğal 
Gaz Tesisatı Grubu, Demir Çelik Alüminyum Grubu, Metal Eşya Grubu şeklindedir. Tablo 1’de 2008-2013 
yılları arası alt sektörlerin üye firma sayıları yer almaktadır. 
 
 
 



 

 

Tablo 1-Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme Ve Soğutma Cihazları 
 

 
Meslek grubu 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

2008-
2013 

Elektronik teçhizatı ve tesisatı grubu 46 66 74 92 99 145 522 

Elektronik grubu 8 10 21 24 21 24 108 
Makine grubu 62 66 92 118 140 179 657 
İklimlendirme-Mek. Doğ.gaz. grubu 28 32 30 44 71 60 265 
Demir çelik alüminyum grubu 21 19 23 27 40 44 174 
Metal eşya grubu 23 24 34 34 43 51 209 
Toplam 188 217 274 339 414 503 1935 

 Kaynak: http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uye_firmalar 
 
Alt sektörler, meslek gruplarına göre incelendiğinde her geçen yıl bir önceki yıldan daha fazla sayıda 
KOBİ’nin üye olduğu görülmektedir. Aşağıda 2008-2013 yılları arasında KOBİ’lerin toplam sayılarını ifade 
eden grafik yer almaktadır. 
 
Grafik 1- Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme Ve Soğutma Cihazları 
 

 
 
İkinci alt sektör olarak “İşlenmiş Meyve ve Sebze Grubu” incelenecektir. Bu sektörün içerisinde Kurutulmuş 
Meyve ve Çerezleri Grubu ve Tarımsal Hammadde Aracıları-Pamuk-Tütün ve Baharatçılar Grubu olmak 
üzere 2 alt sektör belirlenmiştir. Tablo-2 ‘de, 2008-2013 yılları arası sektörün İZTO’ya üye olmuş firma 
sayıları yer almaktadır. 
 
Tablo 2 - İşlenmiş Meyve ve Sebze Grubu 
 
Meslek grubu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013 
Kurutulmuş meyve ve çerezleri grubu 8 16 7 9 22 35 97 
Tarımsal hammadde aracıları-pam.-tüt. 
grubu 

10 11 19 10 10 20 80 

TOPLAM 18 27 26 19 32 55 177 
Kaynak: http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uye_firmalar 
 
İşlenmiş Meyve ve Sebze Grubunda firmaların yıllar itibariyle üye sayılarındaki artışlar düzensiz bir dağılım 
sergilemektedir. Grafik 2’de bu dağılım net bir şekilde görülmektedir. 
 



 

 

Grafik 2- İşlenmiş Meyve ve Sebze Grubu 
 

 
 
Üçüncü sektör olarak “Kimyasal Maddeler” alt sektörü incelenecektir. Kozmetik Grubu, Tıbbi Malzeme 
Grubu, Diş Grubu, Kimya Grubu, Plastik Grubu, İnşaat Malzemeleri Grubu olmak üzere İZTO’dan 6 meslek 
grubu veri olarak seçilmiştir. Tablo 3’te üye olan firma sayıları yer almaktadır. 
 
Tablo 3-Kimyasal Maddeler 
 
MESLEK GRUBU 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-

2013 
KOZMETİK GRUBU 21 26 21 27 50 45 190 
TIBBİ MALZEME 
GRUBU 

38 64 71 101 102 116 492 

DİŞ GRUBU 11 8 20 19 18 29 105 
KİMYA GRUBU 43 21 61 79 77 87 368 
PLASTİK GRUBU 25 31 37 32 48 64 237 
İNŞAAT MALZEMELERİ 
GRUBU 

39 37 56 73 77 92 374 

TOPLAM 177 187 266 331 372 433 1766 

Kaynak: http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uye_firmalar 
 
Kimyasal maddeler sektöründe yer alan firmaların İZTO’YA üye sayılarının yıllara göre artışında düzenli bir 
dağılım görmekteyiz. Grafik 3’te 2008-2013 yılları arası toplam üye sayılarına yer verilmiştir. 2009 yılından 
2010 yılına geçerken, diğer yıllara nazaran üye sayılarında daha fazla artış yaşanmıştır. 
 
Grafik 3- Kimyasal Maddeler 

  



 

 

Dördüncü sektör olarak, “Araç Üstü Ekipmanı Grubu” yer almaktadır. Otomotiv ve Diğer Ulaşım Araçları 
Parçalarının İmalatı- Toptan ve Perakende Satış Grubu alt sektör içerisinde bulunmaktadır. Tablo 4’te üye 
sayılarını görmekteyiz. 
 
Tablo 4- Araç Üstü Ekipmanı Grubu 
 
 
Meslek Grubu 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

2008-
2013 

Otomotiv ve Diğer Ulaşım 
Araçları  P.İ.T.P.S.  Grubu 

 
30 

 
37 

 
51 

 
47 

 
47 

 
64 

 
276 

TOPLAM 30 37 51 47 47 64 276 
Kaynak: http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uye_firmalar 
 
Grafik 4- Araç Üstü Ekipmanı Grubu  
 

 
 
Beşinci sektör olarak, Kara ve Denizyolu Yük Taşımacılığı ve Depolama Hizmetleri alt sektörü 
bulunmaktadır. Lojistik faaliyetlerle ilgili olan bu sektör, Uluslararası Taşıma ve Antrepo Grubu, İç 
Taşımacılık Hizmetleri Grubu, Posta ve Kurye Faaliyetleri Grubu, Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu 
olmak üzere 4 meslek grubu alt sektör olarak yer almaktadır. Tablo 5’te altı yıl içerisinde İZTO’ya üye olan 
firma sayıları sunulmaktadır. 
 
Tablo 5- Kara ve Denizyolu Yük Taşımacılığı ve Depolama Hizmetleri 
 
 
Meslek grubu 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

2008-
2013 

Uluslararası taşıma ve antrepo grubu 9 7 17 13 15 19 80 

İç taşımacılık hizmetleri grubu 60 57 90 89 117 122 535 
Posta ve kurye faaliyetleri grubu 6 11 11 32 46 24 130 
Lojistik ve gümrük müşavirliği grubu 18 39 58 32 35 44 226 

TOPLAM 93 114 176 166 213 209 971 
Kaynak: http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uye_firmalar 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grafik 5- Kara ve Denizyolu Yük Taşımacılığı ve Depolama Hizmetleri 
 

 
 
Son olarak “Gelinlik Abiye ve Kıyafet” sektörü araştırmamıza konu olmuştur. İzmir ilinde tekstil sektörü 
içerisinde önde olan bu alt sektör kendi içerisinde; Konfeksiyon Malzemeleri ve Makineleri Grubu, Giyim 
Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti Grubu, Giyim Eşyaları Perakende Ticareti Grubu olmak üzere 3 meslek 
grubuna yer vermiştir. Tablo 6’da Gelinlik Abiye ve Kıyafet sektörüne ait üye firma sayılarını görmekteyiz. 
Tablo 6- Gelinlik Abiye ve Kıyafet 
 
Meslek Grubu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-

2013 
Konfeksiyon malzemeleri ve 
makineleri grubu 

10 8 9 8 13 13 61 

Giyim eşyaları imalat ve toptan 
ticareti grubu 

44 61 74 98 141 129 547 

Giyim eşyaları perakende ticareti 
grubu 

45 56 51 66 91 90 399 

TOPLAM 99 125 134 172 245 232 1007 
Kaynak: http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uye_firmalar 
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Tekstil sektöründe 2012 yılına kadar düzenli bir artış kaydedilirken, 2013 yılında firma sayısında bir miktar 
düşüş meydana gelmiştir. Kümelenme çalışmalarını oluşturan 6 alt sektörümüz, 22 meslek grubunu içerisinde 
barındırmaktadır. 2008-2013 yılları arasında toplam İZTO’ya üye firma sayıları aşağıdaki tablo ve grafikte 
yer almaktadır. 
 

Tablo 7- Sektörlerin Dağılımı (2008-2013) 
ENDÜSTRİ DALLARI 2008-2013
TOPLAM FİRMA SAYISI 6132
ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE 
SOĞUTMA CİHAZLARI 1935
KİMYASAL MADDELER 1766
GELİNLİK VE ABİYE KIYAFET 1007
KARA VE DENİZYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI VE DEPOLAMA 
HİZMETLERİ 971
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANI 276
İŞLENMİŞ MEYVE VE SEBZE 177  
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SONUÇ 
 
2008-2013 yılları arasında İZTO’da elde edilen verilere göre 6 alt sektör bazında KOBİ’lerin yıllık üye 
sayılarına yer verilmiştir. Çalışmamızın sonucunda, 6 yıl içerisinde KOBİ’lerin en çok yoğunlaştığı sektör, 
%32’lik payla “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları” olmuştur. Sektörün yıllara 
göre firma sayısının düzenli bir şekilde arttığını görmekteyiz. Sektör, rekabetçi ve yeniliklere açık olan bir 
yapıya sahiptir. Bölgeselliğin yanında aynı zamanda ulusal ve uluslararası kurumlarla da işbirliği 
yapılmaktadır. İletişimi sağlayanların eğitim seviyesinin yüksek olması, firmalar arası eleman alışverişine izin 
verilmesi; yöneticiler, çalışanlar ve diğer firmalar arasında iletişimin geniş çapta yayılmasına sebep 
olmaktadır (İZKA, 2010,s:53). Endüstriyel sektörde, firmalar arasında koordinasyonun etkin bir şekilde 
sağlanması diğer sektörler arasında KOBİ’lerin bu sektörü tercih etmelerini olanaklı kılmıştır. 
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ÖZET 
 

Bişkek şehrinde belediye araçları ile birlikte özel sektöre ait dolmuş ve taksi araçları şehrin halkı tarafınan 
yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Ayrıca başkentte elliye yakın üniversitenin bulunması nedeniyle sehiriçi 
ulaşım araçlarına olan talebin büyük kısmı öğrencilere ait olduğunu söylenebilir. Bu nedenle çalışmamızın 
amacı olarak Bişkek şehrinde ulaşım araçlarına öğrencilerin talebini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi 
olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda öncellikle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İİBF öğrencilerine 
anket uygulanmıştır, elde edilen veriler probit model yardımıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı çalışmanın 
daha önceki yıllara ait ve yeni elde edilen sonuçlar ile öğrencilerin ulaşım tercihlerinde meydana gelen 
değişmeler tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: ulaşım talebi, probit modeli, Manas üniversitesi öğrencileri 

 
1. GİRİŞ 
 
Şehiriçi ulaşım araçları her kentin altyapısının önemli unsurudur. Bişkek şehrinde belediye araçları ile birlikte 
özel sektöre ait dolmuş ve taksi araçları şehrin halkı tarafınan yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Bişkek 
başkentin’de elliye yakın üniversitenin bulunması nedeniyle sehiriçi ulaşım araçlarına olan talebin büyük 
kısmı öğrencilere ait olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle çalışmamızın amacı olarak Bişkek şehrinde ulaşım 
araçlarına öğrencilerin talebini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Ancak 2011-2012 
eğitim öğretim yılında yapılan aynı çalışmanın sonuçlarının elimizde var olması nedeniyle bu çalışmamızın 
bir diğer amacı ise, eski ve yeni bulguların, model sonuçların değerlendirilmesi ve kıyaslanması yoluyla, 
öğrencilerimizin zaman itibariyle şehiriçi ulaşım araçlarına olan talebinde değişmelerin olup olmadığını tespit 
etmektir. 
 
Belirlenen iki amaca bağlı olarak, çalışmamız aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: ikinci bölümde ulaşım araçların 
talebini etkileyen faktörlerin analizini yapan çalışmaların taranması; üçüncü kısımda ise çalışmamızda 
kullanılacak yöntemin açıklanması; dördüncü ve beşinci bölümde ise, sırasıyla ampirik bulgular ve sonuç 
kısmı verilecektir. 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 

 
Ulaşım aracı tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi bir çok ülkelerde yapılmakla beraber, ulaşım aracının 
niteliğine ve bireylerin oturduğu yere bağlı olarak farklı modelleme yöntemleri kullanılmaktadır. Aşağıda 
verilen bilimsel araştırmalarda ulaşım tercihlerin tespiti genellikle ikili tercih model yada çoklu tercih 
modellerin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
 
Doğan vd. (2006) çalışmasında Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım talebi analizini 
yapmıştır. Araştırmaya gerekli verilerin sağlanabilmesi için birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır 
ve Atatürk Üniversitesi merkez kampüsünde, Erzurum şehir merkezinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde 
anket uygulanmıştır. Anket sonuçların değerlendirilmesinde E-views ve SPSS paket programları 
kullanılmıştır. Analizler üç ana tercih üzerinde yapılmıştır: uçak tercihleri, otobüs ve toplam araç tercihleri 
olarak. Elde edilen bulgulara göre öğrenci ailesinin ikamet ettiği yeri, aile reisinin öğrenim seviyesi, seyahat 
süresi, öğrenci geliri gibi faktörlerin uçak tercihlerini etkileyen faktörler olarak belirlendiğini; otobüs 
tercihlerinde ise öğrencinin barındığı yer ve gelirindeki değişmeler etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
Öğrencilerin tüm araçlarla yapmış oldukları tüm şehirlerarası yolculuklar dikkate alındığında, ailesinde 
okuyan fert sayısı, indirimli tarifelerin uygulanması gibi unsurların önemli olduğu tespit edilmiştir.  
 



 

 

Füsun ve Burç Ülengin bireylerin ulaşım aracı türü seçimini etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik 
faktörleri saptamak ve etkilerini ekonometrik olarak ölçmek için 1990 yılında İstanbul’un Anadolu yakasında 
yaptığı örnek çalışmasının sonucuna göre yolcuların yaşı, gelir seviyesi, özel araba sahiplik oranı, bireylerin 
sosyo-ekonomik statüleri ve meslekleri ulaşım aracı tercihlerinde etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca sehiriçi 
ulaşım aracı türü seçiminde yolcunun günde ortalama seyahet ettiği mesafe ve harcadığı süre anlamlı faktörler 
olarak belirlenmiştir. 
 
Yaylalı ve Dilek (2009) çalışmalarında Erzurum’da hava ulaşım talebinin yapısını ortaya koymak için 
yolcuların şehirlerarası seyahetlerde havayolu ulaşımını tercih etmelerinde etkili olan faktörleri tespitini ve bu 
faktörlerin tercihler üzerindeki etkilerinin yönü ve büyüklüğü araştırmasını yapmışlardır. Bu nedenle, 
yaptıkları ankette kişilerin demografik ozelliklerine ilişkin sorular ile ucakla seyahat etme ve etmeme 
nedenleriyle, ceşitli ekonomik faktorlerin değişmesi sonucu bireylerin ne yonde hareket edeceklerini ölçmeyi 
hedefleyen sorulara yer verilmiştir. Şubat-Nisan 2007 dönemini kapsayan üç aylık süre içerisinde 
şehirlerarası seyahatlerde bulunan 569 kişiye uygulanan anketlerden derlenen veri seti ile ilk aşamada SPSS 
programı yardımıyla ki-kare analizi yapılarak değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı ortaya 
konulmuştur. Daha sonra da, EViews paket programı yardımıyla oluşturulan bir logit model tahmin edilmiş 
ve bu tahmin sonuclarına dayalı olarak yolcuların şehirlerarası seyahatlerde havayolunu tercih etme 
olasılıkları araştırılmıştır. Elde edilen ampirik bulgulara göre, yolcuların gelir seviyesi arttıkca havayolu 
ulaşımına olan talebin arttığını ve yaş arttıkca havayolu ulaşımına olan talebin azaldığını tespit edilmiştir. 
 
Kim vd. (2003) bireylerin işyerine ulaşım için kullandıkları özel araba, otobüs ve metro araçlarının tercih 
veya seçilme olasılığını tespit etmek için multinomial probit modelini kullanmışlardır. Analizde kullanılan 
veriler 1998 yılında Güney Kore başkenti Seul’da yapılan anket çalışmadan ibarettir. Ampirik çalışma 
sonuçlarına göre ulaşım tercihlerini etkileyen önemli faktörler yolculuk süresi ve yolculuk için yapılan 
harcamalardır. Ayrıca bu makalede işyerine ulaşım için kullanılan araçlar arasında ilişkiler tespit edilmeye 
çalışılmıştır, başka ifede ile bu çalışmada otobüslerin, arabalara göre, metroyu daha fazla ikame edici araç 
olduğu; ve araba harcamalarının yükselmesi ile birlikte, metroya nazaran, otobüs talebinin arttığı 
saptanmıştır. 
 
Gebeyehu ve Takano’nun (2007) yaptığı çalışmada Addis Ababa şehrinin kamu ulaşım araçlarını tercih 
faktörlerini logit modeli yardımı ile; ve bu araçlarının genel durumunun yolcular tarafınan değerlendirilmesi 
sıralanmış logit modeli yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kamu araçların tercihinde genel 
olarak üç ana faktör belirlenmektedir: yolculuk için ödenen ücret, araöların konforlu olup olmaması ve bu 
araçların geliş sıklığı. 
 
Yukarıda incelediğimiz ampirik çalışmalar anketlerin düzenlenmesinde ve ulaşım aracı tercihinin 
modellenmesinde kullanılması gereken modelin belirlenmesinde yardımcı kaynaklar olmuşlardır. Dolayısıyla 
yukarıda belirttiğimiz gibi, araştırmamızın amacı olarak öğrencilerin üniversiteye ulaşım için kullandıkları 
şehiriçi ulaşım aracı tercihini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Ancak Bişkek 
şehrinde en çok dolmuşların (marshutka) kullanılması nedeniyle, araştırmamızın amacı net olarak Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerin üniversiteye ulaşım için 
kullandıkları dolmuşları tercih etmesine neden olan faktörlerin tespit edilmesi olarak ifade edilebilir ve bu 
bağlamda ikili tercih modeli olan Probit modelinin çalışmamızda kullanılması uygun görülmüştür. 
 
3. Yöntem ve veri seti 
 
Araştırmamızda kullanılan veri seti, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencilerine Mart 2012 ve Aralık 2013 yılında uygulanan anketlerden elde edilen yatay kesit 
verilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın anakütlesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi öğrencileri olup 2011-2012 eğitim öğretim yılında 582 ve 2013-2014 eğitim öğretim yılnda 
645 öğrenciyi oluşturmaktadır. Bu anakütleyi temsil eden örneklem büyüklüğü, 
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formülünden yararlanarak bulunmuştur (Yaylalı ve Dilek, 2009:6). Bu formülde: n örnek kütle büyüklüğü, N 
anakütle büyüklüğü, P dolmuşla seyahat etme olasılığı, 1-P dolmuş ile seyahat etmeme olasılığı, α önem 
düzeyi, Z%(1-α) düzeyindeki Z test degeri, d ise hata payıdır (Yaylalı ve Dilek, 2009:6). 



 

 

 
Örneklem hacminin büyük olması için dolmuşların tercih edilme ve edilmeme olasılığı 0,5 olarak alınmış, % 
5 hata payında ve 2011-2012 eğitim öğretim yılı için %10, 2013-2014 eğitim öğretim yılı için %5 önem 
seviyesinde anakütleyi temsil eden örnek büyüklükleri, 
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olarak hesaplanmıştır. 
 
Anket genel olarak katılımcıların demografik, sosyal ve ekonomik durumlarını ve ulaşım aracı tercih 
nedenleri, ulaşım süre ve masraflarını içeren 19 tane sorudan ibarettir.  
 
Bu anketlerden oluşan veri setinen ikili tercih modeli, probit modeli tahmin edilmiştir. Probit modeli fayda 
teorisine dayanmaktadır, ve bu modele göre bireyler rasyonel seçim yaklaşımını temel alarak karşılaştıkları 
seçenekler arasında kendileri için en çok fayda sağlayacak olanı seçerler. Probit modeli aşağıdaki gibi 
verilmiştir:  

 (4) 

 
β – parametreler vekrörünü;  – bağımsız değişkenler verktörünü ifade etmektedir. Probit modeli normal 
birikimli dağılım fonksiyonunu kullanmaktadır ve normal birikimli olasılık fonksiyonu, 

 

(5) 

şeklinde ifade edilebilir ve (0,1) değerlerini alır. Denklem (6) yi’in xi bağımsız değişken vektörüne, bireyin 
özelliklerin içeren değişkene bağlı olarak aldığı bir değeri (yi=1) ifade etmektedir  (Елисеевой, 2010). 
 

 (6) 

 (7) 
 
Probit modellerini en küçük kareler yöntemiyle tahmin etmek mümkün olmasına rağmen, bu yöntemle 
tahmin edilen parametreler etkin olmayacaktır. Tartılı en küçük kareler kullanıldığında ise parametreler etkin 
olacak ama doğrusal olmayacaktır, bu nedenle probit modelin tahmininde En çok benzerlik yöntemi 
kullanılabilir (Güriş, ve Çağlayan, 2010:674). Bu durumda benzerlik fonksiyonu, 
 

 (8) 
 
olacaktır. Bu yöntem ile elde edilen tahmincilerin anlamlılığı test edilmek istenirse, t testinden yararlanılmalı, 
F testi yerine ise Wald veya En çok benzerlik oranı testi kullanılmalıdır (Güriş, ve Çağlayan, 2010:675). 
 

 
(9) 

 
Probit modellerinde katsayı yorumlarının yapılması marjinal etkilerin hesaplanması ile mümkümdür, başka 
bir ifade ile marjinal etki – herhangi belirlenmiş bir açıklayıcı değişkenin değerinde meydana gelecek küçük 
bir değişikliğin farklı sonuçların olasılığı üzerindeki etkisini açıklamak için kullanılmaktadır. Denklem 
(6)’ın ’ye göre kısmi türevin alarak probit modelin marjinal etkileri bulunur: 
 

 (10) 

 



 

 

Yukarıdaki denklem bağımsız değişkenin bir birim değişmesi ile bağımlı değişkenin 1 yada 0 alma olasılığını 
göstermektedir. Probit modelin genel uygunluk ölçüsü Pseudo R2 olarak kullanılır: 
 

 (11) 

 
n – gözlem sayısını ifade etmektedir. Bu değerin 1 ile 0 arasında olmasını ve modelin en az 0,2 değerinen 
fazla olması beklenir (Елисеевой, 2010).  
 
Bu bağlamda 2012 ve 2013 yılları anketleri için ayrı iki Probit model tahmin edildiği, ve sırasıyla birinci ve 
ikinci model olaraka adlandırıldıüını söyleyebiliriz. 
 
Verilen modellerde bağımlı değişken olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Falültesinin öğrencilerinin ulaşım tercihleri ele alınmıştır. Bağımsız değişken olarak cinsiyet, yaş, öğrencinin 
medeni durumu, okuduğu bölüm ve sınıf, ikamet ettiği yerleşim birimi (yerleşke türü), ailede okuyan sayısı, 
öğrencinin anne-babasının aylık geliri, öğrencinin aylık geliri ve harcama tutarı, yolculuk parası, yolculuk 
süresi.  
 

Veri analizin neticesinde modele aşağıdaki değişkenler alınmıştır:   

Yj 
j öğrencisinin üniversiteye kadar ulaşım aracının tercihi: 1 - dolmuş, 0 - kalan diğer 
ulaşım araçları seçilirse; 

X1j j öğrencisinin üniversiteye kadar kullandığı ulaşım araçlarının sayısı 

X2j 
j öğrencisinin seçtiği ulaşım aracının seçme nedeni: 1 – tek bir alternatif olması; 0 – 
diğer seçenekler; 

X3j 
j öğrencisinin seçtiği ulaşım aracının seçme nedeni: 1 – hızlı olması; 0 – diğer 
seçenekler; 

X4j j öğrencisinin ikamet ettiği yer: 1 – kiralı ev / daire; 0 – diğer seçenekler; 
X5j j öğrencisinin özel geliri 
X6j j öğrencisinin üniversiteye kadar olan yolculuk süresi 
X7j j öğrencisinin öğrencinin aylık ortalama harcama tutarı 
X8j j öğrencisinin cınsıyeti: erkek – 1; 0 - kız 

X9j 
j öğrencisinin seçtiği ulaşım aracının seçme nedeni: 1 – ucuz olması; 0 – diğer 
seçenekler; 

X10j 
j öğrencisinin seçtiği ulaşım aracının seçme nedeni: 1 – konforlu olması; 0 – diğer 
seçenekler; 

X11j j öğrencisinin eğitim gördüğü bölüm: iktisat – 1; diğer bölümler - 0 
X12j j öğrencisinin ikamet ettiği yer: 1 – yurt; 0 – diğer seçenekler; 
X13j j öğrencisinin ikamet ettiği bölge: 1 – Jalal-Abad; 0 – diğer seçenekler; 

Тablo 1: Veri seti 
 

4. AMPİRİK BULGULAR 
 
Probit modelleri sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur ve görüldüğü gibi, bütün katsayılar %10, %5 ve %1 
hata payında istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca modellerin genel anlamlılığı En çok Benzerlik Oranı Testi 
(LR) ve Pseudo R2 yardımıyla kontrol edilmiştir. 
 

Bağımlı değişken: Yj 
Birinci model İkinci model 

Değişkenle
r Katsayılar St. hata Z-ist. Katsayılar St. hata Z-ist. 

X1j 1.4453*** 0.2430 5.95    
X2j 1.2156*** 0.3160 3.85 0.4543* 0.2378 1.91 
X3j 0.7253*** 0.2818 2.57 0.5179** 0.2523 2.05 
X4j 0.5566** 0.2754 2.02    
X5j 0.0001** 0.00006 2.02    
X6j 0.0089** 0.0044 2.01 0.0272*** 0.0063 4.32 
X7j - 0.00008* 0.00004 -1.87 0.00005* 0.000032 1.65 



 

 

X8j    -0.6786*** 0.2430 -2.79 
X9j    0.4125* 0.2427 1.70 
X10j    -1.8023*** 0.2918 -6.18 
X11j    -0.6057** 0.2582 -2.35 
X12j    -1.3512*** 0.3106 -4.35 
X13j    -0.8327** 0.3716 -2.24 

Sabit -2.5023*** 0.5124706 -4.88 0.2471 0.4203 0.59 
Gözlem sayısı = 184 
LRχ2(7)  = 107.96 
Olasılık>χ2 = 0.0000 
Pseudo R2= 0.4591 

Gözlem sayısı = 253 
LRχ2(7)  = 152.00 
Olasılık>χ2 = 0.0000 
Pseudo R2= 0.4915 

*10 %, ** 5 %, *** 1 % hata payında istatistiksel olarak anlamlıdır 
Тablo 2: Probit Modellerinin sonuçları 

 
Tablo 2’de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 
dolmuşu seçmelerinin marjinal etkileri verilmektedir. Birinci modelde, öğrencilerin üniversiteye kadar 
kullandıkları ulaşım araçlarındaki %1’lik artış dolmuşu seçme olasılığını %0,42 arttırmaktadır. Diğer 
alternatiflere göre tek bir alternatif ve hızlılıktan dolayı ulaşım aracı tercihinin olasılığı %40 ve %21 daha 
fazladır. Kiralı evde yaşayan öğrencileri kendi evinde yaşayan öğrencilere göre dolmuşu %15 oranında daha 
fazla kullanmaktadırlar. Gelirin %1’lik artış dolmuşu seçme olasılığını %0,0000396 arttırmaktadır. Yolculuk 
süresi artınca dolmuşu tercih etme olasılığı daha da artmakta, buna karşın, ortalama aylık harcama tutarı 
arttınca dolmuşu tercih etme olasılığı azalmaktadır. 
 
İkinci modelde elde edilen sonuçlara göre birinci modelin sonuçları ile aynı olan değişkenler: dolmuşu seçme 
nedenleri tek alternatif ve hızlı olması, yolculuk süresi iken; öğrencinin aylık harcama tutarındaki artış 
dolmuşları seçme olasılığını artırmaktadır. Ayrıca ikinci modelin sonuçlarına göre öğrencilerin dolmuşu 
seçme olasılığına onların cinsiyeti, ikamet ettiği yer ve bölge, dolmuşların konforlu olma ve ucuz olması ile 
bağlıdır. 
 

Birinci model İkinci model 

Değişkenler Marjinal 
Etkileri (dy/dx) St. hata Z-ist. 

Marjinal 
Etkileri 
(dy/dx) 

St. hata Z-ist. 

X1j 0.4257*** 0.0734 5.80    
X2j 0.4026*** 0.1027 3.92 0.1181* 0.0623 1.90 
X3j 0.2143** 0.0819   2.61 0.1264** 0.0598 2.11 
X4j 0.1509** 0.0698   2.16    
X5j 0.00003** 0.00002   2.02    
X6j 0.0026** 0.0012 2.08 0.0069*** 0.0016 4.32 
X7j -0.00002* 0.00001 -1.85 0.000013* 0.00001 1.73 
X8j    -0.1868*** 0.0695 -2.69 
X9j    0.1066* 0.0627 1.70 
X10j    -0.5841*** 0.0857 -6.81 
X11j    -0.1688** 0.0775 -2.18 
X12j    -0.4330*** 0.1079 -4.01 
X13j    -0.2679* 0.1378 -1.94 

*10 %, ** 5 %, *** 1 % hata payında istatistiksel olarak anlamlıdır 
Tablo 2: Probit Modeli için Marjinal Etkiler 
 
5. SONUÇ 
 
Bu araştırmada Kırgızisan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 
ulaşım araçlarının tercihleri araştırılmaktadır. Buna yönelik 2012 yılında 200 öğrenci ve 2013 yılında 250 
üzerinde anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler ulaşım araçları tercihlerini tespit etmek için 
STATA programı aracılığıyla Probit Modeli’nin oluşturulmasında kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
modelde istatistiksel açıdan anlamlı olan üniversiteye kadar kullanılan ulaşım araçlarının sayısı, belli ulaşım 
aracı seçme nedeni, öğrencinin ikamet ettiği yerleşim birimi ve geliri, yolculuk süresi ve öğrencinin ortalama 
aylık harcama tutarı gibi değişken belirlenmiştir. 



 

 

 
Ampirik analizin sonuçlarına göre, öğrencilerin üniversiteye gelebilmek için çoğu zaman dolmuş tercih 
ettikleri görünmektedir. Öğrencilerin dolmuşu tercih etmeleri, ayrıca dolmuşun hızlı bir ulaşım aracı olması 
ve diğer ulaşım aracı alternatifleri olmadığına bağlıdır. Ayrıca, öğrenci gelirlerinin artmasıyla dolmuşu 
kullanma olasılığı artmaktadır, çünkü düşük gelire sahip olan öğrenciler örneğin troleybüs veya otobüs gibi 
daha ucuz ulaşım araçlarını tercih edebilirler. Öğrencilerin gelirleri oldukça düşük olduğundan dolayı onların 
diğer ulaşım araçlarına geçme olasılığı da düşüktür. Yolculuk süresi arttınca da üniversiteden uzak bir yerde 
kalan öğrenciler, yaşadıkları bölgede diğer ulaşım araçlarının olmamasından dolayı büyük olasılıkla dolmuşu 
tercih edeceklerdir. 
 
Sonuç olarak, Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 
belediye ulaşım araç sayısı az olduğu ve üniversiteye giden yolların geliştirilmemesinden dolayı dolmuşu 
tercih etmeleri görünmektedir. 
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ÖZET 
 
Kırgızistan’ın nüfusunun çok fazla olmamasına rağmen üniversite sayısı oldukça fazladır. Aynı zamanda 
üniversite mezunu oranı da yüksektir. Bu çalışmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMU) 
mezunların meslek durumları araştırılmıştır. Diğer bir amaç ise KTMU’nun öğrencilerini iş hayatına ne 
derece hazırlayabildiği tespit edilmeye çalışılmıştır.Ayrıca Manas Üniversitesi’nin mezunları iş ve sosyal 
hayata nasıl adapte oldukları, mezunların işe girme olanakları ve Manas Üniversitesi’nin diplomasının 
Kırgızistan’da nasıl değerlendirildiği incelenmeye çalışılmıştır.  
 
Bu araştırmada anket yöntemi kullanılarak mezunlara elektronik ortamda veya elden ulaştırılmıştır. Toplanan 
92 geçerli anket SPSS Programı yoluyla frekans dağılımları elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 
KTMU’dan mezun olan kişilerin büyük çoğunluğunun meslekleriyle ilgili iş yaptıkları, hemen iş buldukları, 
birkaç dil öğrenmenin avantaj sağladığı ve kendi alanlarında uzman görüldükleri anlaşılmıştır. Ayrıca, 
KTMU’da okudukları için oldukça memnun oldukları ve bu üniversitenin prestijli bir üniversite olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: A23, I23, P46,  L26, J62 
 
THE INVESTIGATION OF JOB STATUS OF GRADUATESOF KYRGYZSTAN-TURKEY MANAS 
UNIVERSITY 
 
ABSTRACT 
 
Although it is not too much of Kyrgyzstan's population is very large number of universities. At the same time 
the rate of university graduates is high. In this study, Kyrgyzstan-Turkey Manas University's (KTMU) 
graduate status of the profession was investigated. Another aim of KTMU's students working life has been 
studied to determine to what degree can prepare. In addition, graduates of Manas University's business and 
social life, how they adapt, to enter graduate employment opportunities and how evaluating the Manas 
University’sdiplomas have been studied in Kyrgyzstan. 
 
In this study, using survey methods graduates were sent electronically or by hand. SPSS program was used 
for collected current 92 questionnaires and the frequency distribution was obtained. According to the survey, 
the vast majority of people who have graduated from KTMU, their profession related to their job, they find a 
job immediately, provides the advantages of learning several languages, they were understood that appeared 
experts in their fields, and they are quite pleased to KTMU. In addition, they were graduated from the KTMU 
has been identified as a prestigious university. 
 
Key words: A23, I23, P46,  L26, J62 
 
GİRİŞ  
 
Kırgızistan’da her yıl binlerce lise mezunları okul bitirdikten sonra hangi üniversitede okuyacağı hakkında 
düşünmektedirler. Hangi üniversite kaliteli eğitime sistemine, yeni teknolojiye ve dünya standartlara sahip 
olduğun anlamak için çaba harcamaktadırlar. Lise mezunları, yüksek imkânlara sahip ve kendi yeteneklerini 
geliştirecek şartlara haiz üniversiteyi seçmek istemektedirler. Üniversiteyi seçme problemi lise mezunları için 
güncel sorunlardan birisidir. Manas Üniversitesinde eğitim alıp iş hayatına atılan ve elde ettiği eğitim ile 
maddi imkanlara kavuşan mezunlar, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Üniversiteyi en iyi şekilde 
değerlendirebilecek olan kişiler, o üniversitenin mezunlarıdır. 
 



 

 

1991 yılında bağımsızlığın kazanılması ile Kırgızistan’ın önünde yepyeni ancak belirsiz bir dönem 
başlamıştır. Kırgızistan’ın Eski Sovyetler birliğinden miras aldığı en büyük ve anlamlı zenginlik, yüksek 
seviyeli eğitim sistemidir. Nüfusun okur-yazarlık oranı %98,7 dir(Human devolopment Report 2005, Akt. 
Yılmaz ve Özek, 2009: 379). 
 
2008 yılı itibariyle  Kırgızistan’da 47 Yüksek Öğretim Kurumunda (YÖK), şubeleri ve enstitülerle birlikte 
114 adeti bulmaktadır ve buralarda 36. 929 kişiye eğitim verilmektedir. Her yıl 30.000 mezun iş hayatına 
atılmaktadır.  Ancak, Devlet İstatistik Komitesinin verilerine göre üniversite mezunlarından sadece %9,6’sı 
kendi meslek alanında iş bulabilmektedir. Gençlerin emek borsası, her sene iş arayanların sayısının arttığını 
belirtmektedir. Bu durum işletme alanında eğitim görenler için de geçerli olmaktadır (Özden, 2008: 1).  
 
Kırgızistan’da işsizlik oranınfazla olması, mezunların sayılarının fazla olması ve iş yerlerin az olması, 
üniversite mezunların iş bulmada ve kendi meslek alanlarında çalışmada problem olmaktadır. Kendi mesleğin 
iyi bilen, kendi alanında uzman olan ve sosyal hayatta aktif olan mezunlara işverenlerin talebi gittikçe 
artmaktadır.Bu nedenle araştırma konusu olarak Manas Üniversitesi mezunlarının çalışma hayatlarındaki 
mevcut durumları ve aldıkları eğitimden memnuniyet durumları incelenmektedir.  
 
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU), Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümetleri 
arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin kurulmasına dair 
30/09/1995 tarihinde İzmir’de imzalanan anlaşmanın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını takiben 
kurulmuştur. Bişkek’in Manas Caddesi’ndeki kiralık küçük bir binada hayata geçen üniversite, fiilen 
faaliyetlerine 1997-1998 eğitim-öğretim yılında başlamıştır (http://manas.edu.kg/index.php/tr/uni-
versity/tarihce). 
 
Üniversitenin kuruluşunu müteakip 27/12/1995 tarihli Kırgız Hükümeti Kararnamesi ile (Bişkek 
Belediyesi’ne) Üniversite Kampus Alanı olarak 100 hektar, Eğitim ve Uygulama Çiftliği olarak da 500 
hektarlık alanın tahsis edilmesi talimatı verilmiştir.Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti’nin 05/11/2001 tarih ve 764 
sayılı kararnamesi ile eski havaalanı bölgesinden 85 hektarlık arazi 49 yıllığına üniversitemize tahsis 
edilmiştir (www.manas.kg )    
 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin misyonu ve vizyonu aşağıda belirtilmektedir 
(http://manas.edu.kg/index.php/tr/misyon-ve-vizyon):  
 
Misyonu 
 
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime 
inananher kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin 
veözgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında ahlâki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, 
toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta 
Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır. 
 
Vizyonu 
 
Eğitimde uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerle Türk 
Dünyasınave insanlığa değer katan, “uluslararası düzeyde saygın ve tanınan bir Üniversite” olmaktır. 
 
2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde Bahar Yarıyılı sonu itibariyle 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Meslek 
Yüksekokulu ve iki enstitüdeyaklaşık 4500 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir.Üniversite Yüksek Öğretim 
Kurumu bünyesinde Türkiye’deki üniversitelerle aynı statüde özerk bir üniversitedir. Üniversitede eğitim-
öğretim parasız olup ihtiyaç sahibi öğrencilere “Gereksinim Bursu” ve ayrıca “Akademik Başarı Bursu” da 
verilmektedir. Ders kitapları da Üniversite tarafından karşılanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nce 
Öğrenim bursu verilmemektedir. Öğrencilere ucuz öğle yemeği verilmektedir. Öğrenciler Üniversite 
yurdundan faydalanabilirler. Öğretim Dili Türkiye Türkçesi ve Kırgızca’dır. Ayrıca İngilizce ve Rusçada 
öğretilmektedir (http://manas.edu.kg/index.php/tr/tarihce). 
 
Eğitim süresi 4 yıl olan fakülte ve yüksekokullarda öğrenciler; Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 
Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Türkoloji, Tarih, 



 

 

Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı), Eğitim 
Bilimleri, Biyoloji, Matematik, Grafik, Resim, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Zootekni, Mütercim-
Tercümanlık, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği, Beden Eğitim Öğretmenliği, Müzik, Sahne Sanatları, 
Radyo-TV, Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Teolojı, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 
Seyahat ve Turizm Rehberliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği’nden lisans diplomaları ile; 2 yıllık meslek 
yüksekokullarından ise, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm Rehberliği, Yiyecek ve İçecek 
İşletmeciliği, Büro Yönetimi, Muhasebe ve İnşaat Teknisyenliği Programlarından önlisans diploması alarak 
mezun olurlar. Eğitim-Öğretim süresi 5 yıl olan Veteriner Fakültesi ise, “Veteriner Hekim” unvanı ve 
“Yüksek Lisans” diplomasıyla mezun vermektedir. 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Mezunları Hakkında Bilgiler 

 
 
2001-2002 eğitim-öğretim yılında Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı, İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik Bölümü açılmış, söz konusu eğitim-öğretim yılında 4 Fakülte, 2 
Yüksekokul ve 2 Enstitüde 1.328 lisans, 63 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 197 idari, 156 Akademik 
Personel ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Ayrıca 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz 87 öğrenci 
olmak üzere ile ilk mezunlarını vermiştir. 
 
Üniversitemiz 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümü, 
Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda Turizm Rehberliği Programı açılmış olup, 1.605 lisans öğrencisi, 
198 idari, 192 Akademik personel olmak üzere toplam 390 personel ile eğitim-öğretimini faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 91 öğrencisini de mezun etmiştir. 
 
2003-2004 eğitim-öğretim yılında 1.835 lisans öğrencisi, 232 İdari, 156 Akademik olmak üzere 388 personeli 
ile faaliyetlerini sürdürerek 321 öğrencisini mezun etmiştir.2005-2006 eğitim-öğretim yılında Modern Diller 
Yüksek Okulu’nda Mütercim-Tercümanlık Bölümü Kırgız Türkçesi-İngilizce Programı açılmış, bu yıl 1.678 
lisans öğrencisi, 233 İdari, 195 Akademik olmak üzere toplam 428 personeli ile eğitim-öğretim faaliyetlerini 
sürdürmüş, 281 öğrencisini mezun etmiştir.(www.manas.kg, 27.02.2014) 
 
Üniversitemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu’nda 4537 
lisans ve önlisans, 2 Enstitüde ise toplam 357 yüksek lisans ve Doktora olmak üzere 4894 öğrenci eğitim 
görmektedir. 2013 yılı itibariyle KTMU’da 410 idari personel ve 517 akademik personel görev yapmaktadır.  
2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle geçmiş eğitime başladığı 17 yıl içerisinde Üniversitemiz Fakülte ve 
Yüksekokullarından 3.559 lisans ve önlisans öğrencisini ve 487 yüksek lisans öğrencisini mezun ederek 
toplamda 4046 kişiyi hayata hazırlamıştır. Mezunları 28 farklı ülkede görev yapmaktadır. 
(http://manas.edu.kg/index.php/tr/sunumlar). 
 

1. Araştırmanın Yöntemi 
 
Bu araştırma, Manas Üniversitesi ‘ninmezunlarının meslek durumlarını belirlemek ve Manas Üniversitesi 
hakkında düşüncelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kırgızistan’da üniversiteden mezun olduktan 
sonra en önemli problemlerden birisi kendi meslek alanlarda iş bulmaktır. Özellikle işsizliğin yüksek olduğu 
ve iş alanlarının kıt bulunduğu bu ülkede, mezunların kendi alanlarında iş bulmaları oldukça zordur. Bu 
çalışmayla mezunların ne kadarının kendi alanlarında çalıştıkları da ortaya çıkmış olacaktır.  
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Fakülte ve Yüksekokullarından toplam lisans ve önlisans 
mezunları araştırmanın evreni olarak seçilmiştir. Söz konusu mezunların 2012-2013 okulyılı sonu Manas 
üniversitesinin sitesinin verilerine göre toplam sayısı 3.556.  Araştırmada tesadüfi örneklem metoduyla ankete 
katılmak isteyen130 mezunla örnekleme dâhil edilmiştir. Bunun için internet, telefon ve yüzyüze görüşmeler 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda geçerli 92 ankete ulaşılmıştır. Anket geri dönüş oranı % 70 dir. Araştırma 
gerçekleştirilmeden evvel anketteki soruların anlaşılırlığını test etmek amacıyla 20 mezun üzerinde pilot 
uygulama yapılmıştır.  
 
Araştırma verilerini toplamak için 34 sorudan oluşan anket formundanyararlanılmıştır.  Anket formunda 
demografik özellikleri taşıyan ilk 11 sorunun yanında, 21 sorudan oluşan 5’li likert tipi sorulardan oluşan 
ölçek bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan bazı sorular, Sabancı Üniversitesinin yaptığı “Mezun Algı 
Araştırması” raporundan alınmıştır (http://alumni.sabanciuniv.edu/sites/alumni.sabanciuniv.edu/files/SU_Me-
zunlar_Arastirmasi_2009.pdf, 27.02.2014).  



 

 

Bu araştırmada toplanan veriler SPSS 16(İstatistik Paket Programı) yoluyla değerlendirilmiş ve frekans 
dağılımları elde edilmiştir. Ayrıca mezunlar arasında demografik özellikler açısından fark olup olmadığını 
anlamak için t testi ve Anova testi kullanılmıştır. 
 

3.1. Araştırmanın Demografik Bulguları 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin mezunları değişik ülkelerde olduğu için bu araştırmada sadece 92 
mezuna ulaşılmıştır.  Araştırmada sonucunda elde edilen demografik bulgular aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir. 
 

Tablo 1: Mezunların Demografik Özellikleri  
Özellikler  Sayı Yüzde Özellikler  Sayı Yüzde 
Yaş 20 yaştan 

az 4 4,3  
 
 
 
 
 

Fakülte 
 
 
 

Edebiyat Fakültesi       16 17,4 

21-30 79 85,9 Fen Fakültesi      3 3,3 
31-40 9 9,8  İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 37 40,2 

Cinsiyet Erkek 48 52,2 İletişim Fakültesi 15 16,3 
  Kadın 44 47,8 Mühendislik 

Fakültesi      4 4,3 

Milliyet Kırgız   67 72,8 Beden Eğitim ve 
Spor Yüksekokulu             2 2,2 

Türk 5 5,4 Konservatuvar  5 5,4 
Diğer 20 21,7 Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulu   6 6,5 

Eğitim  Lisans 74 80,4 Yabancı Diller 
Yüksekokulu 4 4,3 

Yüksek 
Lisans 11 12,0 Toplam 92 100,0 

Doktora 7 7,6    
 
Araştırmaya katılan mezunların çoğunluğu 21-30 yaş arasında yer almaktadır. Bu katılanların %79 oranını 
oluşturmaktadır. Mezunların % 52 si oranını erkek, % 48’ ini kadınlaroluşturmaktadır. Önemli bir kısmı % 
58,7 bekâr, % 37’si ise evlidir. Mezunların büyük kısmı % 67 Kırgız, % 5 Türk ve % 20’si ise diğer 
uluslardandır. Çalışmaya katılanların %80,4lisans eğitim seviyesine sahiptir.Mezunların büyük kısmı % 40,2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, %16,3’üİletişim Fakültesi ve %17,4 Edebiyat Fakültesinden mezun 
olanlar oluşturmaktadır.   
    

Tablo 2: Mezunların Mezun Olunan Yıl, Çalışma Zamanı ve Aylık Gelirleri 

Özellikler  Sayı Yüzde Özellikler  Sayı Yüzde 

Mezun 
Oldukları 
Yıl 

1995-1999 2 2,2 

Aylık gelirleri 

200 $ dan az 12 13,0 
2000-2005              12 13,0 200–500 $ 47 51,1 
2006-2010 19 20,7 501-1000 $   28 30,4 

 2011 ve 
üstü 59 64,1 1001- 3000 $    5 5,4 

Çalışma 
yılı 

0-3 yıl 62 67,4 
Mezun olunan 
alanla ilgili 
işte çalışma 

Evet   67 72,8 

4-7 yıl 23 25,0 Hayır 25 27,2 

 
Mezunların önemli kısmı % 64’ü 2011 den sonra mezun olanlardan oluşmaktadır. Ayrıca mezunların 
çoğunun yeni mezun oldukları (%67,4)görülmektedir. Çalışmaya katılan mezunların  % 51’i200–500 dolar 
aylık gelirlerinin olmasına rağmen % 30’u 501-1000 dolar aylık gelire sahiptir.  Kırgızistan’damemurların 
maaşları 200-300 dolar seviyesinde olduğu düşünülürse Manas mezunlarının üst gelir grubunda bulunmaları 



 

 

iyi bir göstergedir. Manas üniversitesinin mezunlarının %73’!ü eğitim aldıkları alanlarda çalıştıklarını 
düşünmektedirler. Kendi alanlarında çalışmaları, üniversitenin eğitim sisteminin kaliteli ve modern 
standartlara sahip olduğunu göstergesi olduğu belirtilebilir.  
 
KTMU mezunlarının iş hayatına atıldıktan sonraki meslekleriyle ilgili bilgiler tablo 3’te gösterilmektedir. 
 
Tablo 3: Mezunların Meslekleri 
 
Meslek Frekans  % Meslek Frekans  % 

Yönetici 1 1,1 Maliyeci 1 1,1 
Acente personeli 2 2,2 Müdür yardımcısı 6 6,5 
Akademik uzman 1 1,1 Muhasebeci 4 4,3 
Araştırma görevlisi 4 4,3 Ofis sekreteri 1 1,1 
Oyuncu 2 2,2 Yüksek lisans öğrencisi 2 2,2 
Banka personeli 6 6,5 Öğretmen 11 12,0 
Banka stajyeri 1 1,1 Halkla İlişkiler Yöneticisi 3 3,3 
Dansçı 1 1,1 Programcı 1 1,1 
Müdür 6 6,5 Proje koordinatörü 2 2,2 
Gazeteci 3 3,3 Resepsiyon görevlisi 2 2,2 
Girişimci 3 3,3 Yönetmen 1 1,1 
İnsan kaynakları 
uzmanı 1 1,1 Şarkıcı 3 3,3 

İktisatçı 4 4,3 Pazarlamacı 2 2,2 
Operatör 1 1,1 Sekreter 1 1,1 
Danışman 4 4,3 Showmen 2 2,2 
Bankada yönetici 1 1,1 Süpervizör 1 1,1 
Tercüman 6 6,5 Tamada (düğün, eğlence, vs. organizatörü) 2 2,2 
   Toplam 92 100,0 
 
Manas Üniversitesinden mezun olan ve araştırmaya katılan mezunların % 12’si öğretmen,  % 6,5 müdür 
yardımcısı, % 6,5 banka personeli ve %6,5 müdürdür. Ayrıca gazeteci, girişimci, değişik konularda uzmanlar 
ve danışmanlar bulunmaktadır. Manas Üniversitesinin mezunlarının prestijli ve beğenilen mesleklere sahip 
oldukları söylenebilir. 
 

3.2.  Mezunların Manas Üniversitesi ve İş hayatıyla İlgili Düşünceleri 
 
Bu kısımda mezunların üniversite hakkındaki düşünceleri, üniversitenin iş sahibi olmadaki etkisi ve işleriyle 
ilgili bazı bilgilere yer verilmektedir. Bulgular yüzdelik olarak gösterilmekte ve (1) Kesinlikle 
katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım,   (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
değerlendirilmektedir. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tablo 4: Mezunların İş Hayatları ve Manas Üniversitesinin Katkısıyla İlgili Bulgular 
 

İFADELER (1) (2) (3) (4) (5) 
1. Üniversiteyi bitirdikten sonra işi kolaylıkla buldum 1,1 12,0 18,5 63,0 5,4 
2. Üniversitede bir kaç yabancı dil öğrendiğim için iş bulmada bana 

avantaj sağladı 1,1 7,6 14,1 65,2 12,0 

3. Bilgisayar kullanmayı ve МС Office gibi çeşitli bilgisayar 
programları iyi biliyorum 2,2 5,4 31,5 42,4 18,5 

4. Üniversitede sosyal faaliyetlerde bulunarak kendi yeteneklerimi 
geliştirdim ve büyük tecrübe edindim. - 9,8 23,9 45,7 20,7 

5. Ben kendi alanımda nitelikli uzman olduğumu söyleyebilirim - 8,7 15,2 56,5 19,6 
6. Aldığım maaş benim için yeterlidir 1,1 20,7 25,0 41,3 12,0 
7. Ben Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde okuduğum için 

memnunum - 3,3 21,7 53,3 21,7 

8. İşimden memnunum  - 5,4 21,7 53,3 19,6 
9. Kırgızistan’da işsizlik oranı fazla olduğu için iş bulmak çok zor 8,7 23,9 22,8 38,0 6,5 
10. Manas Üniversitesi, Kırgızistan’da prestijli üniversitelerinden 

birisidir 3,3 6,5 17,4 64,1 8,7 

11. Manas Üniversitesini tavsiye ederim 2,2 3,3 30,4 52,2 12,0 
12. Manas Üniversitesi mezunu olmak bana avantaj sağladı 4,3 5,4 32,6 46,7 10,9 
13. Manas Üniversitesi mezunu olmamın işimdeki performansıma 

katkı sağladı. - 7,6 32,6 50,0 9,8 

 
Mezunların büyük bir çoğunluğu (%63) üniversiteyi bitirdikten sonra işi kolaylıkla bulduklarını 
düşünmektedirler. Bu durumda Manas Üniversitesinin mezunlarının iş bulmada büyük bir problemi olmadığı 
anlaşılmaktadır. Mezunların % 65’iüniversitede bir kaç yabancı dil öğrenmesinin iş bulmada avantaj 
sağladığını, % 45,7’si üniversitedeki sosyal faaliyetlerin yeteneklerini geliştirdiğini, % 56,5sı kendi alanında 
nitelikli uzman olduğunu ve %63’ü aldıkları maaştan memnun olduklarını belirtmişlerdir.  
 
Bu sonuçlara ilave olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde okuduğum için memnunum”fikrine 
mezunların % 74’ü katılmaktadır.Ayrıca mezunları % 73 nispetinde bir ortanla işlerinden memnun oldukları 
bulunmuştur. Araştırmaya katılan mezunların % 73’ü “Manas Üniversitesi Kırgızistan’da prestijli 
üniversitelerinden birisidir” diye düşünmekte ve %64’ü de manas Üniversitesinin tavsiye etmektedir. 
 
Aşağıdaki tabloda ise Manas Üniversitesinin eğitim sistemi hakkında bir takım ifadeler yer almaktadır. 

 
Tablo 5: Manas Üniversitesinin Eğitimiyle İlgili Bulgular 
 

İFADELER (1) (2) (3) (4) (5) 
1. Bilgi ve beceri donanımı yüksek mezunlar yetiştirir - 10,9 44,6 36,1 5,4 

2. Araştırmaya önem veren bir üniversitedir 1,1 10,9 45,7 33,7 8,7 

3. Mezunları, yurt dışı lisansüstü programlarına, burslu 
kabul edilir 

- 1,1 27,2 63,0 8,7 

4. Akademik düşünce ve ifade özgürlüklerine sahip çıkan 
bir üniversitedir. 

- 6,5 22,8 59,8 10,9 

5. Etik değerleri yüksek mezunlar yetiştirir - 7,6 41,3 38,0 13,0 
6. Eğitimde uygulamaya (staj vb.) önem veren bir 

üniversitedir 
3,3 13,0 31,5 39,1 13,0 

7. Üniversite iş/ akademik dünyada tanınır - 18,5 23,9 47,8 9,8 

8. Spora ve ders dışı etkinliklere önem veren bir 
üniversitedir 

3,3 7,6 23,9 59,8 5,4 



 

 

Araştırmanın sonucunda “bilgi ve beceri donanımı yüksek mezunlar yetiştirir” fikrini Manas Üniversitesi’nin 
mezunları % 39,1 oranı kabul ederken % 44,6 oranı kararsız kalmıştır. “Araştırmaya önem veren bir 
üniversitedir” sözüne mezunların % 42,4 oranı olumlu cevap vermişken %45,7 oranı kararsızdır. 
Mezunlarının yurt dışı lisansüstü programlarına burslu olarak kabul edilmesi düşüncesine mezunların  % 63,0 
oranı katılırken sadece % 27,2 oranı kararsız kalmıştır. Bu sonuç Manas Üniversitesi için iyi bir göstergedir. 
Mezunların % 70,7 oranı Manas Üniversitesin “akademik düşünce ve ifade özgürlüklerine sahip çıkan bir 
üniversite”  olarak görmekte ve %51’i etik değerleri yüksek mezunlar yetiştirdiğini düşünmektedir. Ayrıca 
cevaplayıcıların büyük çoğunluğu, üniversitenin iş ve akademik dünyada tanındığını, spora ve ders dışı 
etkinliklere önem verildiğini ifade etmişlerdir.Manas üniversitesinin genel eğitim sistemi hakkındaki durumu 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
 

Tablo 6: Manas Üniversitesi’nin “Genel Eğitim Sistemi” Hakkındaki Düşünceler   
 

İfadeler Frekans  % 
Manas Üniversitesinin sistemini destekliyorum ve akademik hayatta/ iş 
hayatında farklılık oluşturacağını düşünüyorum. 
 

53 57,6 

Manas Üniversitesinin sistemini destekliyorum fakat akademik hayatta/ 
iş hayatında farklılık oluşturacağını düşünmüyorum. 28 30,4 

Fikrim yok 11 12,0 

Toplam 92 100,0 
 
Araştırmaya katılan mezunların % 57,6 oranı “Manas Üniversitesinin genel eğitim sistemini desteklemekte,  
%30,4  oranı  eğitim sistemini desteklemesine rağmen akademik hayatta/ iş hayatında farklılık oluşturacağını  
düşünmemekte ve  % 12,0 oranı kararsız kalmıştır. Bu durumda genel olarak Manas Üniversitesinin eğitimde 
ve iş hayatında başarılı olduğu söyleyebilir. 
 
SONUÇ  
 
Manas Üniversitesi Kırgızistan’ın içinde parasız eğitim hizmeti verentek üniversitedir. Her yıl Manas 
Üniversitesinden pek çok genç mezun olarak iş hayatına atılmaktadır. Üniversiteden elde etikleri bilgi ve 
donanımlarıyla dünyanın dört bir tarafında iş aramaktadırlar. Manas Üniversitesi, özelliği gereği, mezunlarını 
en az 4 dili bilen kişiler haline getirmektedir. Ayrıca iki ülke arasında her türlü ilişkiyi geliştirmeye çalışan bir 
üniversitedir.Bu çalışmada Manas Üniversitesi mezunlarının iş hayatları ile ilgili durumları ve Manas 
Üniversitesinin buna ne derece katkı yaptığı araştırmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; 
 

 Manas mezunların yarısından fazlasının kendi alanlarında çalıştığı, 
 Mezunların çoğunluğunun kendiişlerinden memnun olduğu, 
 Mezunların aylık gelirlerinin Kırgızistan’daki ortalama gelire göre oldukça daha yüksek olduğu ve 

gelirlerinden memnun oldukları, 
 Üniversiteyi bitirdikten sonra işlerini kolaylıkla buldukları, 
 Manas Üniversitesinin mezunu olmanın avantaj sağladığı, 
 Manas Üniversitesinin Kırgızistan’da prestijlibir üniversite olduğu ve gençlere burayı tavsiye 

ettikleri bulunmuştur. 
 
Bu çalışma, zaman darlığı sebebiyle sadece 92 kişilik mezun grubuyla gerçekleştirilebilmiştir. Daha kapsamlı 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda Manas Üniversitesi rektörlük olarak mezunlarına ulaşmaya ve irtibatı 
devam ettirmeye çalışmaktadır. KTMU olarak Türkiye ile Mevlana değişim programı başlamış ve gün 
geçtikçe daha fazla öğrenci bundan istifade etmeye çalışmaktadır. Üniversitenin uluslararası arenada daha 
fazla tanınması ve akademik başarı için maddi desteklerin arttırılması önem arzetmektedir. Mezunların 
bağlılıklarının sağlanabilmesi için eğitimsel, kültürel ve sosyal organizasyonlara daha da ağırlık verilmelidir. 
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ÖZET 
 
Günümüz enformasyon çağının ve küreselleşme olgusunun doğal bir sonucu olarak sınırlar kalkmış, 
işletmeler arası rekabet daha da üst seviyelere taşınmıştır. Üretim faaliyetleri yürüten işletmeler için başarının 
anahtarı olan verimlilik, etkinlik, karlılık, kalite gibi kavramlar her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. 
Çünkü yaşanan tüm bu gelişmeler, değişim hızını arttırmış, bu da sürekli değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarını 
yakalamayı daha güç hale getirmiştir. Bu durumun üstesinden gelmek amacıyla işletmeler, her alanda kaliteyi 
arttırmak suretiyle müşteriyi yakalamayı amaçlayan Toplam Kalite Yönetimi felsefesine sıkı sıkıya 
sarılmışlardır. Toplam Kalite Yönetimi bu amacı gerçekleştirirken çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Bu 
yöntemlerden biri olan sürekli iyileştirme (Kaizen) yaklaşımı; işletme içerisindeki bütün çalışanların 
yaratıcılıklarını harekete geçirmeyi amaçlayan, fark yaratan unsurun insan olduğunu savunan bir felsefedir.  
 
Bu çalışma, günümüz rekabet ortamında üretim faaliyetleri yürüten işletmeler açısından Kaizen felsefesinin 
önemini, bir örnek olay incelemesiyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
 
Jel: M11, L26, L15 
Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli İyileştirme, Kaizen 
 
ABSTRACT 
 
As a natural result of today’s information age and globalization, the borders have removed, the competition 
between companies have moved upper levels. For production activities carrying out businesses, the concepts 
which are keys of success such as productivity, efficiency, profitability and quality has become more 
important than ever. Because, all these developments have increased the rate of change, and as a result of this, 
catching up ever-changing consumer demands and needs have become more difficult. In order to overcome 
this situation, businesses aiming to capture customers by increasing the quality in every field tightly 
embraced the philosophy of Total Quality Management. Total Quality Management consults various methods 
of carrying out this objective. One of the these methods is the philosophy of continuous improvement 
(Kaizen); which aims to put in action the creativity of all employees and claims that the element of difference 
is human. This study aims to demonstrate, the importance of Kaizen philosophy for businesses which are 
carrying out production activities in today's competitive environment with a case study.   
 
Key Words: Total Quality Management, Continuous Improvement, Kaizen 
Jel: M11, L26, L15 
 
1.GİRİŞ 
 
Küreselleşmenin doğal bir neticesi olarak işletmeler kendilerini büyük bir rekabetin ortasında bulmuşlardır. 
Bu rekabet ortamı işletmeleri, sahip oldukları varlıkları en verimli şekilde kullanmaya yöneltmektedir. 
Müşteri istek ve beklentileri sürekli değişmekte, ancak bu taleplere verilen yanıtlarla üstünlük 
sağlanabilmektedir. Bir yandan maliyetleri düşürmek vasıtasıyla rekabet gücünü arttırmaya çalışan işletmeler 
diğer taraftan satışların altında yatan anahtar faktör olan kaliteyi korumalı, geliştirmelidirler. 
 
Bu kapsamda işletmeler yürüttükleri faaliyetleri daha verimli ve etkin hale getirmeye yönelik çeşitli 
yöntemler geliştirmiş ve fabrikalarında uygulamışlardır. Toplam Kalite Yönetimi de bu kapsam neticesinde 
ortaya çıkmıştır. Kaizen ise TKY’nin kirişlerinden biridir. Her alanda sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bu 
felsefe Japonya’da ortaya çıkmış, beraberinde getirdiği artılar sonucunda bütün dünyada kabul gören bir 
yönteme dönüşmüştür.  
 



 

 

2.GİRİŞİMCİLİK 
 
Girişimcilik, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. İnsanların ilk çağlardan beri gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla yaptıkları avcılık, çiftçilik, hayvancılık ve ticaret gibi faaliyetler bunun bir göstergesidir (Aşkın, 
Nehir ve Vural, 2011). Yaşamlarını sürdürmek için çeşitli mal ve hizmetlere ihtiyaç duyan insanlar, bu 
yöndeki çabalarıyla girişimciliğin temellerini atmışlardır (Beğendik, 2013).  
 
Geçmişte insanların yaşamlarını sürdürebilmek için gösterdikleri üretim çabası günümüzde, hızla değişen 
tüketici istek ve beklentilerine yanıt vermek noktasında önemli bir görevi sürdürmektedir. Bir ürün ya da 
hizmetin üretilebilmesi için gerekli üretim faktörleri doğada sınırsız değildir. Bu nedenle girişimcilikte kıt 
kaynaklar şeklinde ifade edilen üretim faktörleri, en uygun şekilde bir araya getirilmelidir (Göçmen, 2007).  
Buna göre girişimci; emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini çeşitli 
yöntemlerle analiz ederek, en uygun biçimde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten kişi şeklinde 
tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre ise girişimci; kaynaklar konusunda ön görüde bulunarak işi planlayan, 
girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı karlılık sağlayacak şekilde tüketicilerin kullanımına 
sunan kişidir (Çetinkaya Bozkurt, 2011).   
 
Girişimcilik kavramı ise ekonomiye 1755 yılında Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından 
kazandırılmıştır. Genel bir ifadeyle girişimcilik; fırsatlardan yararlanmak için çeşitli kaynakların ve süreçlerin 
araştırıldığı, değerlendirildiği ve bunlardan faydalanıldığı süreçtir (Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009). Ünlü 
ekonomist Schumpeter ise girişimciliği; ‘‘yeni bir organizasyon kurarak veya var olan bir organizasyon 
içerisinde risk alarak pazar fırsatlarının yeni bir mal, hizmet ya da işe dönüştürülme süreci’’olarak 
tanımlamıştır (Kurt, Ağca ve Erdoğan, 2006). 
 
Köklü temellere sahip girişimcilik kavramının günümüzde bu denli popüler hale gelmesinin nedeni, yeni 
keşfedilmiş gibi algılanmasındandır. Temel sebep ise girişimciliğin ekonomik, sosyal, psikolojik ve 
teknolojik gelişmelerin gerçek dinamiği olduğunun fark edilmesidir (Beğendik, 2013). Girişimciliğin 
öneminin artması, iktisadi ve sosyal alanlarda üstlendiği önemli işlevlerden kaynaklanmaktadır. Giderek artan 
girişimcilik faaliyetleri, Amerika’da olduğu gibi durgun ekonomileri harekete geçirmede büyük rol 
oynamakta, yeni iş alanlarının oluşumunu sağlayarak istihdam sorunlarına çözümler sunmaktadır (Aytaç ve 
İlhan, 2007). 
 
Ayrıca yapılan araştırmalar girişimci firmaların, yüksek katma değer yaratma ve ekonomik büyümenin 
sağlanması amaçlarını desteklediğini kanıtlar niteliktedir. Kısa ve uzun vadeli bölgesel istihdam üzerinde 
olumlu etkileri olan girişimcilik, işsizlik sorunu konusunda çözümler sunmaktadır. Girişimciliğin bir de 
sosyal fonksiyonu vardır. Bu noktada birçok teknolojik buluş girişimciler tarafından tüketicilerin yararı için 
yeni mal ve hizmetlere dönüştürülmektedir (Çetinkaya Bozkurt, 2011). Girişimcilerin öncü olduğu inovasyon 
ekonomilerinin boyutları, Ar-Ge ve inovasyon için ayrılan mali ve işgücü kaynaklarının miktarı hakkında 
fikir verici bir noktadır. 
 
Küreselleşen dünya rekabet seviyesini üst seviyelere taşımaktadır. Bu durumun farkına varan işletmeler, Ar-
Ge ve inovasyona büyük yatırımlar yaparak küresel piyasada rekabet edebilirliğini arttırmışlardır. İşletmeler 
arası rekabet yeni veya mevcut ürün ve hizmetlerin estetik, kalite, dizayn ve fiyat gibi yönleri üzerinden 
sürdürülmektedir. Bu etkenlerin her biri, pazara hâkim olmak, hedefleri tutturmak noktasında işletmeler için 
büyük önem arz etmektedir. Fakat kalite, diğer tüm etkenlerden farklı olarak, tüm süreçler içerisinde yer alan 
bir unsur oluşu nedeniyle ayrı bir konum ve öneme sahiptir.     
 
3.KALİTE VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
 
Son yıllarda işletmeler küresel rekabetin etkisiyle gelişim noktasında kendilerini baskı altında hissetmeye 
başlamışlardır. Teknolojik gelişmeler, materyal teknolojileri, dizayn ve üretim proseslerinde yaşanan 
yenilikler, standartların daha yükseğe taşınması gerekliliğini doğurmuştur. Bunların neticesinde de kalite, bir 
lüks olmaktan çıkarak bir zorunluluk, bir yaşam biçimi halini almıştır (Melcher, Acar, Dumont, Khouja 
1990). 
 
Soyut bir kavram olan kalite, tüketicilerin algılarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dr. Juran kaliteyi 
‘kullanıma uygunluk’ olarak ifade ederken, Crosby kaliteyi ‘şartlara uygunluk’ olarak tanımlamıştır (Efil, 
2010). 



 

 

Başka bir tanıma göre ise kalite, mal ya da hizmet sunulan kişilerin (müşteriler) beklentilerini karşılama 
düzeyidir (Erkılıç, 2007). 
 
Amerikan Kalite Kontrol Derneği ise kaliteyi ‘‘Bir mal veya hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme 
yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür’’ şeklinde tanımlamıştır (Açık, 2006). 
Kalite kavramı genel bir ifadeyle tanımlanacak olursa; müşteri istek ve beklentilerine uygunluktur (Başaran 
ve Aydemir, 2004). 
 
Kalite, uzun yıllar boyunca mal, hizmet ya da ürün kalitesi gibi dar kapsamlarda ele alınmıştır. Fakat bu 
anlayış, ürün kalitesine etki eden yönetim kalitesi, süreç kalitesi, donanım kalitesi v.b. unsurları göz ardı 
etmektedir. Kalite kavramı ele alınırken içerisine hapsolunan bu dar çerçevenin ortadan kaldırılması ve 
kalitenin hayatın her alanına girişi, sonrasında ise birçok ülkede uygulanmaya başlanılması, radikal bir 
değişimin temsilcisi olan Toplam Kalite Yönetimiyle (TKY)  gerçekleşmiştir. Böylelikle artık kalite; toplam, 
her yerde, her şeyde ve her koşulda en uygunluk anlamında kullanılır olmuştur (Demirkaya, 2002). 
 
Kaliteye günümüzdeki kapsam ve derinliğini kazandıran Toplam Kalite Yönetimi; bir kuruluşta yer alan 
bütün çalışanların katılımı ile süreçlerin ve bu süreçlerden oluşan ürün ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine, 
sunulduğu kişilerin istek ve beklentilerinin karşılanılmasına yönelik bir yönetim biçimidir  (Özçakar, 2010).  
 
Stahl TKY’ni: ‘‘Örgütsel süreçleri ve sistemleri sürekli iyileştirmeyi ve müşteriler için sürekli değer 
yaratmayı amaçlayan bir sistem yaklaşımıdır.’’ şeklinde ifade ederken Duncan ise ‘‘organizasyon tarafından 
gerçekleştirilen tüm değer yaratan süreçlerin sürekli iyileştirilmekte olduğu bir sistem’’olarak tanımlamıştır 
(Özdaşlı, 2006). 
 
Kısaca Toplam Kalite Yönetimi; organizasyonu bütün yönleriyle daha ileri taşımak ve müşteri tatminini 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bütün faaliyetlerdir. 
 
Toplam Kalite Yönetimi konsepti; operasyon yönetimi, maliyet yönetimi, stratejik yönetim, organizasyon 
tasarımı ve teorisi gibi birbirinden farklı temeller üzerine kurulmuştur. Böylelikle bu konsepti benimseyen 
işletmeler, kurum geleceğine etki eden ve yön veren bütün değişkenleri sisteme dâhil ederek uygun bir 
bileşim oluşturmaya çalışmaktadırlar (McGovan, 1995). 
 
Toplam Kalite Yönetimi, artarak devam etmekte olan rekabet ortamında değişen koşullara uyum sağlayan, 
bilhassa müşteri gereksinim ve beklentilerindeki değişmeleri zamanında yakalayıp bunları fırsata 
dönüştürmeyi hedefleyen işletmeler için bir yönetim tekniğinden ziyade bir yönetim felsefesi niteliğindedir 
(Özçakar, 2010). 
 
Tabi ki TKY felsefesinin etkin olabilmesi için kaliteyi esas alan bir kurum kültürü üzerine inşa edilmesi 
şarttır. Aksi takdirde işletmeler TKY’den bahsedip sadece kalite kontrol faaliyetleri yürüten mekanizmalar 
halini alırlar (Pakdil, 2004). 
 
Toplam Kalite Yönetimi, amaçlarını ve fonksiyonlarını yerine getirme noktasında çeşitli ilkelere 
dayanmaktadır. Bunlar: 
 

 Müşteri Odaklılık, 
 Liderlik, 
 Stratejik Planlama, 
 Takım Çalışması, 
 Süreç Yaklaşımı, 
 Sürekli İyileştirme, 
 Verilere Dayalı/Bilimsel Yaklaşım ve 
 Tedarikçilerle İlişkilerde Karşılıklı Yarar’dır (Bengisu, 2007). 

 
Bu ilkelerin her biri, kaliteyi yakalamayı, kurumunu ileri taşımayı ve organizasyon yapısını geliştirmeyi 
amaçlayan işletmelerce başvurulan yaygın birer araçtır. Fakat Sürekli İyileştirme (Kazien), bu ilkelerden 
farklı bir konuma sahiptir. Bunun nedeni ise sürekli iyileştirme anlayışının diğer bütün ilkelere de 
uygulanabilecek bir felsefe oluşundan kaynaklanmaktadır.  
 



 

 

4.SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN) 
 
Son yıllarda pek çok şey gibi kalite anlayışı da değişmiştir ve Batı yüzünü Doğuya çevirerek geleneksel 
Taylor modeli yerine başta Japonya olmak üzere birçok ülkede başarıyla uygulanmakta olan Toplam Kalite 
Yönetimini benimsemeye başlamıştır. Böylelikle Taylor modelinde uygulanan ‘‘üretimi gerçekleştir, kontrol 
et, bozuk olanları ayıkla ve sat’’ anlayışı, yerini hiçbir aşamada hata yapmamayı hedefleyen Japon kalite 
felsefesine bırakmıştır (Ertaş, 1999).  
 
Kaizen felsefesini ilk olarak ortaya koyan Maaki İmai’nin de ifade etmiş olduğu gibi, uluslararası rekabet 
ortamında, işletmelerin rekabet gücünü kalite-maliyet-hız unsurları belirlemektedir. Kalitenin değişmesi 
gerekliliği oldukça barizdir. Kalitede sağlanacak gelişmeler maliyet ve hız unsurlarında da bir takım 
değişiklikleri beraberinde getirecektir. Bütün bu değişimleri optimal dengede gerçekleştirebilen örgütler, 
değişen ve yükselen müşteri beklentilerine yanıt verme hususunda rakiplerine göre daha üstün bir konum elde 
etmiş olacaklardır (Gürgen, 1997).  
 
Değişim ve gelişimin başarıdaki rolünün zirve yapmış olduğu günümüzde, işletmelerin başvurdukları başlıca 
yöntemlerden biri Kaizen’dir. 
 
Kaizen; kişisel ve sosyal yaşantı, iş ve ev yaşantısı gibi hayatın her alanında uygulanabilen, sürekli gelişim 
odaklı bir yaklaşımdır. Sonu olmayan bir gelişimi, iyileştirmeyi ifade eder (Malloch, 1997).  
 
Japoncada değişim (kai) ve iyi (zen) kelimelerinden oluşan sürekli gelişme anlamına gelmekte olan Kaizen, 
bir yaklaşımdan ziyade bir felsefeyi, yaşam tarzını ifade etmektedir (Erdem ve Kocabaş, 2004).  
 
Kaizen; işletmelerin verimlilik, kalite, maliyet, karlılık gibi temel hedeflerinin iyileştirilmesinde yaygın 
olarak kullanılan bir tekniktir (Altuncu, 2009). 
 
İşletmelerde Kaizen, görev alan tüm çalışanların değişen politik, ekonomik ve diğer parametreler karşısında 
hassas davranmalarını ve aktif bir gelişim-iyileştirme içerisinde olma gerekliliğine işaret etmektedir ( 
Karasakal, 2012). 
 
Genel olarak kalite konusunda iki farklı uygulama söz konusudur. Bunlar sunulan kaliteyi korumak ve 
iyileştirmektir. Değişim ivmesinin arttığı günümüz koşullarında, geçmişte ortaya çıkması yüzyıllar 
sürebilecek gelişmeler, artık birkaç yıllık süreçte gerçekleşebilmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da, 
her konuda olduğu gibi kalite konusunda da beklentiler hızlı şekilde değişim göstermektedir. Sürekli 
iyileştirme (Kaizen) felsefesini benimseyen Doğu, özellikle Japon fabrikaları bu değişimi yakalama 
noktasında yarışı önde sürdürmektedir. Öyle ki Maaki Imai, batıdaki bir fabrikanın 25 yıl önce gördüğü ile 
aynı olduğunu, fakat bir Japon fabrikasının böyle bir sürede değişmeden aynı kalmasının hayal dahi 
edilemeyeceğini ifade etmiştir (Ertaş, 1999). 
 
Sürekli gelişim bir süreçtir, kalite ise amaçtır. Imai, liderlerin sonuçlara göre değil de sonuçlarla 
değerlendirilmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Çalışanlar tüm dikkatlerini süreçleri iyileştirmeye vermelidirler, 
sonuçlar buna bağlı olarak gelişim gösterecektir (Chaffee, 1993).  
 
Kaizen, bir organizasyonda tüm sistem ve süreçlerdeki kayıpları ortadan kaldırmayı hedefleyen, bir sürekli 
iyileştirme kültürüdür. Bu amaç doğrultusunda hareket ederken de dereceli, düzenli ve devamlı bir sistematik 
içerisinde faaliyetlerini yürütür (Erdem ve Kocabaş, 2004). 
 
İyileştirmenin evrim ve yenilik şeklinde ikiye ayrılması mümkündür. Evrimci iyileştirme sürekliliği gerektirir 
ve bu yöntem Japonların Kaizen felsefesini işaret etmektedir. Burada sürekli bir çaba ve bunun neticesinde de 
aşama aşama gerçekleştirilen iyileştirmeler vardır. Yenilikte ise mevcut durumu değiştirmek amacıyla yapılan 
köklü değişiklikler söz konusudur (Çetin, 2003). 
 
5. ÖRNEK OLAY 
 
Mobilha, müşteri talepleri doğrultusunda farklı stil ve boyutlarda özel üretim yapan bir mobilya imalatçısıdır. 
Mobilha satın alma, yönetim ve müşterilerle iletişim kurma gibi fonksiyonları on üç çalışan ve işletme 
sahibinin çabalarıyla sürdürmektedir. İşletmenin rekabetçiliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla bir takım 
incelemeler yapmak üzere işletme dışından bir kaizen ekibi getirilmiştir. Bu ekipçe yapılan incelemelerde 



 

 

işletmenin üretim faaliyetleri esnasında çeşitli aksaklıklar göze çarpmıştır, bunlar; açık bir metodolojinin 
ortaya konmaması, montaj işlemlerinin plansızlığı ve çalışanların kişisel güvenlik donanımlarının eksikliğiyle 
ilgili şikâyetleri ve mobilyaların üretimleri süresinde kalite muayenelerinin yapılmamasıdır. Bu aksaklıklar, 
tüketicilerin kalite hususunda memnuniyetsizliği ve siparişlerin teslim işlemlerinde gecikmelere sebebiyet 
vermektedir. Ayrıca işletme içerisinde müşterilerle ürün tasarımları üzerine toplantı yapılacak uygun alanlar 
yoktur. Yapılan incelemelerde ürün tasarımında bulunabilecek eğitim almış kişilerin istihdam edilmediği de 
tespit edilmiştir. Açık bir metodolojinin olmayışından dolayı özellikle üretim safhasında hammadde, yarı 
mamul ve mamullerin istasyonlar arasında taşınmasında, hammaddelerin temin edilmesinde yaşanan zaman 
kayıpları göze çarpmıştır. Kaizen ekibince yapılan gözlemler neticesinde tespit edilen aksaklıklar, işletme 
çalışanlarının da katılımıyla bir liste haline getirilmiştir (Radharamanan, Goday ve Watanabe, 1996).  
 
P1-) Üretilen ürünlerin kalitesini temin edebilecek bir motodolojinin var olmayışı, 
P2-) Çalışanlar için gerekli olan kişisel güvenlik araç gereçlerinin yetersiz olması, 
P3-) Ahşap işleme ve boya makinelerinin eski ve yavaş olması,  
P4-) Müşterilerle iletişimin kötü olması, 
P5-) Çalışanların dinlenme, yemek yeme, duş alma gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları alanların eski ve bakımsız 
olması, üretim alanlarının yetersiz aydınlatılması, 
P6-) Çalışma alanının karmaşık oluşu, çalışanların işyeri temizliğine önem vermeyişi, 
P7-) Ölçüm aletlerinin sayısının yetersiz olması, 
P8-) Çalışanların günlük faaliyetlerini kolaylaştıracak bir mekanizmanın olmayışı, 
P9-) Çalışanların mobilya üretimiyle ilgili teknik eğitim almamış oluşu, 
P10-) Hammadde kalitesinde standardın yakalanamaması. 
 
Problemler bu şekilde sıralandıktan sonra işletme sahibi ve çalışanları kendileri için önemli olan 5 problemi 
sıraladılar.  
 
P1-) %15.7       P2-) %12.9           P3-) %5.7       P4-) %7.1          P5-) %14.3                         P6-) %8.6           
P7-) %10                P8-) %11.4        P9-) % 11.4         P10-) % 2.9 
 
İşletmede incelemelerde bulunan kaizen ekibi, tespit edilen sorunlar ve çalışanların öncelikleri doğrultusunda 
işletmede iyileştirmeler yapmaya yönelik öneriler geliştirmişlerdir. Bunlar; 
 

 Yapı, dizayn ve mobilyadan anlayan yetenekli bir tasarımcının işe alınması, 
 İşletme departmanları ve çalışanlar arasında bilgi akışının hızlandırılması, 
 Tasarımcıdan detaylı ve tüketici isteklerine uygun revize edilmiş yeni mobilya tasarımlarını talep 

edilmesi, 
 Çalışanlar tarafından kullanılan alanların iyileştirilmeli, üretim alanındaki aydınlatmanın 

iyileştirilmeli, boya işlemleri için daha geniş bir alan sağlanmalı, 
 Çalışanlara kişisel güvenlik ekipmanları sağlanmalı, 
 Çalışanlar için yol gösterici araçların tasarlanması, 

 
Üretim atölyesinde ölçüm araçlarının sayısının arttırılmasıdır (Radharamanan, Goday ve Watanabe, 1996).  
 
6. SONUÇ 
 
Girişimcilik, günümüz ekonomileri için şüphesiz önemli bir itici güç haline gelmiştir. Ekonomik ortamda 
yeniliklerin artmasına katkı sağlayarak büyüme, verimlilik ve iş olanakları sağlayan önemli bir fonksiyon 
olarak görev üstlenmektedir.  
 
Yeni ürünler, üretim yöntemleri, satış yöntemleri ve satış piyasaları geliştirerek yoğun rekabet ortamında 
başarılı olmaya çalışan girişimciler, estetik, kalite, dizayn ve fiyat gibi unsurlar üzerinden bu çabalarını 
sürdürmektedirler.  
 
Kalite, bütün süreçlerin içerisine işlemiş bir olgu oluşu ve tüketici algısı üzerindeki gücü nedeniyle ayrı bir 
öneme sahiptir. Bu noktada işletmeler her alanda kaliteyi hedefleyen Toplam Kalite Yönetimine 
yönelmişlerdir. Daima daha iyiyi hedefleyen, iyileştirmenin sonsuz bir süreç olduğu görüşünü benimseyen 
Kaizen ise TKY’nin önemli unsurlarından biridir. İşletmelerde gerçekleştirilen iyileştirmeler, kalite ve fiyat 
anlamında müşterileri memnun etmekte böylece her iki tarafında kazandığı bir sistem ortaya çıkmaktadır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık girişimlerinde yaygın bir model olarak kullanılan kamu özel ortaklığı 
modeli hakkında sağlık yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla geliştirilen anket 89 sağlık 
yöneticisine uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. 
Verilerin analizinde temel istatistiksel yöntemler, Bağımsız Örneklerde t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve 
Ki-Kare Testinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sağlık yöneticileri KÖO modeli ile 
gerçekleştirilen yatırımların, hizmet sunum süreçleri, hizmete ulaşma, hastane yataklarının gelişmesi, sağlık 
eğitimi ve araştırmaları ile teknolojik alt yapının gelişmesine olumlu etkisi olacaktır. Buna karşılık sağlık 
çalışanlarına yeni haklar kazandırma, dezavantajlı grupların hizmetten yararlanması ve kamu ve özel arasında 
risklerin dengeli dağıtımı konusunda bazı kaygılar bulunmaktadır. Ayrıca sağlık yönetimi eğitimi alan kişiler 
ile hekimler arasında KÖO modeline yaklaşım konusunda farklılık bulunmaktadır. Sağlık yönetimi eğitimi 
alan yöneticiler modele daha mesafeli davranmaktadırlar. Sağlık hizmetleri sunumunda meydana 
getirebileceği olumsuzluklar dikkate alınarak kaygıları giderici tedbirler alınarak KÖO anlaşmalarının 
yapılmasının uygun olacağı önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kamu Özel Ortaklığı (KÖO), Sağlık Sektörü, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yöneticileri 
JEL Kod: H54, I18 
 
DETERMINATION OF THE HEALTH MANAGERS VIEWS RELATED USING OF PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIP MODEL IN HEALTH SECTOR 
 
The aim of this study was put forward views of health care managers about public-private partnership model 
that has been widely used health care initiatives in Turkey. A questionnaire was developed for this purpose 
was applied to 89 health managers.The analysis of reliability and validity of the data obtained from the survey 
analysis was conducted.Basic statistical methods, independent sample t test, one-way analysis of variance and 
chi-square test was used to analyze the data. According to the results obtained from this study, utilizing PPP 
models will have a positive effect to service delivery processes, access to services, the development of 
hospital beds, medical education and research and technological infrastructure.In contrast, there were some 
concerns about to gain new rights of health professionals, benefit to services for disadvantaged groups and a 
balanced distribution of risks between public and private. In addition, there were differences between 
educated health managers and physicians about benefit of PPP. Educated health managers behaved more 
distances for this model.Before, it should be consider negative effects of PPP’s that can arise in the provision 
of health services and then PPP model should be applied. 
 
Key Words: Public-Private Partnership (PPP), Health Sector, Health Services, Health Managers 
JEL Classification:H54, I18 
 
GİRİŞ 

 
1980’lerden itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkenin, sağlık sistemlerinde önemli reform 
uygulamalarını hayata geçirdiği görülmektedir. Özellikle, ülkelerin sahip oldukları refah rejimlerinde ki 
dönüşümlerle paralellik gösteren bu reformların, sürükleyici gücü olarak da neo-liberal politikalarla güçlenen 
küreselleşme gösterilmektedir (Günaydın, 2011). Nüfusun yaşlanması, ileri derecede kronik hastalık ve 
sakatlık, yeni tedavi yöntemlerinin ve teknolojilerin varlığı ve artmakta olan toplum beklentileri, sağlıkla 
ilgili harcamaların arttırılması yönünde bir baskı oluşturmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda 1997 yılında 



 

 

yapılan toplam sağlık harcaması, yaklaşık 2985 milyar dolarlık harcama ile dünya brüt milli hasılasının 
yaklaşık %8’ine denk düşmektedir (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005:4).  
 
Devletin finansman krizlerine çözüm yollarının arandığı 1980’li yıllardan itibaren özelleştirme uygulamaları 
yoğunluk kazanmış, bu dönemle birlikte devletin ekonomideki rolü azaltılarak düzenleyici rolüne ağırlık 
verilmiş ve özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması için çeşitli modeller geliştirilmeye başlanmıştır 
(Eker, 2007: 59; Çal, 2008: 5).  
 
Bu anlamda, sağlık hizmetlerinde görece daha az başvurulan özelleştirmelerin en radikal biçimi 1990’larda 
kamu hastanelerinin özel yatırımcılara satılmasıyla başlayan doğrudan özelleştirmedir. Batı Avrupa 
ülkelerinde kamu hastaneleri sistematik bir biçimde özel sektöre satılarak, toplam hastane sayıları içinde özel 
hastane sayısı giderek yükselmektedir (Hermann, 2009: 129-132). İkinci yöntem özerkleştirmedir. Yetkinin 
bölgesel veya yerel kuruluşlara devri ve özerklik yoluyla verimliliğin artırılacağı ileri sürülüyor (Loeppky, 
2009: 73). 1990’larda İngiltere’de tüm hastanelerin ve bazı toplum sağlık konseylerinin siyasal açıdan olmasa 
da mali açıdan bağımsız vakıflar olarak yeniden örgütlenmesi, bu yöntemin tipik bir örneğidir (Hermann, 
2009: 129; Leys, 2009: 98). Türkiye örneğinde olduğu gibi, temizlik hizmetleri, bilgi teknolojileri veya tanı 
ünitelerine ilişkin hizmetlerin dış kaynak kullanımı yoluyla dışarıdan satınalınması da bir başka özelleştirme 
yöntemi olarak görülebilir. Bu yapılar içinde geliştirilen son bir uygulama ise kamu özel ortaklığı (KÖO) 
modelidir. Modelde kamu sağlık birimleri özel sektöre kira karşılığında belirli bir süre (29-49 yıl) işletilmek 
koşuluyla yaptırılmasını öngörmektedir.  
 
KÖO modelleri, bir finansman aracı olarak geliştirilmiştir. Günümüzdeoldukça yaygın hale gelen bu 
modeller, başta İngiltere, Fransa, Kanada, ABD olmak üzere tüm dünyada havalimanları, limanlar, köprüler, 
kara ve demir yolları, içme suyu, kanalizasyon ve atık su şebekeleri ve barajların yanı ısıra hastaneler, 
poliklinikler, hapishaneler, askeri kışlalar, mahkeme hizmetleri, polis istasyonları, okullar, çevre hizmetleri, 
iletişim teknoloji sistemleri, kamu hizmet binaları gibi birçok hizmet alanında yapım ve işletim amacıyla 
yaygın olarak kullanılmaktadır (Güzelsarı, 2012: 30). 

 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
Kamu Özel Ortaklığı, kamu hizmeti, kamu finansmanı ve kamu işletme kavramlarını bir amaç doğrultusunda 
bir araya getiren, özellikle devletin kamu yönetimi içerisindeki fonksiyon ve yetkilerinin piyasa ile 
paylaşılması anlayışını benimseyen bir mekanizmadır (Bayramoğlu, 2005: 45). Birleşmiş Milletler KÖO’nı 
özelleştirme değil, özel sektör ile uzun süreli imtiyaz sözleşmeleri, bölgesel tabanlı organizasyonlar ile 
hükümet yetkilileri arasındaki informal diyalogları içeren bir yapı olarak tanımlamıştır (Tekin, 2010: 5). Bir 
başka şekilde KÖO, kamu idarelerinin özel sektör ile birlikte altyapı projelerinin ya da bir hizmetin 
gerçekleştirilmesi hedefiyle projenin tasarımı, finansmanı, yapımı ve işletilmesinin yanında var olan yatırımın 
yenilenmesi, kiralanması, bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesinde özel sektöründe katılımının 
sağlandığı bir organizasyon bütünü olarak tanımlanabilir (Güzelsarı, 2009: 46). 
 
Kamu Özel Ortaklığı modeli, devletin tümüyle çekilmek istemediği ve devletin katılımı olmaksızın özel 
sektörün tek başına sunmaktan çekindiği hizmetlere özel sektörün katılımını sağlamak ve böylece devletin 
temel çıkmazı haline gelen finansman sorununu aşmak amacıyla geliştirilmiştir (Acartürk ve Keskin, 2012: 
27). 
 
Modelin benimsenmesini sağlayan varsayımlar, özel kesim ile kamu kesiminin yapıları itibariyle farklı 
uzmanlıklara sahip oldukları, büyük ölçekli yatırımların verimliliğini arttırabilmek için toplam riskin iki 
kesim arasında bölüştürülebileceği, böylece maliyetlerin azaltılabileceği, hem kamu kesiminin hem de özel 
kesimin faydalanabileceği bir ortaklığın mümkün olduğu şekilde sıralanabilir (Karahanoğulları, 2012: 98). 
Buna göre KÖO’nın genel amacı, taraflar arasında ortaklıklar geliştirmek, böylece oluşan risklerin kontrolünü 
sağlayabilmek ve özel sektörün yetenek ve becerilerinden yararlanmak suretiyle değerlerin arttırılmasını 
başarmaktır (EuropeanCommission, 2003: 16). 
 
KÖO tercihi, esas olarak iki temel ihtiyaçla gerekçelendirilmektedir: kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde 
bütçe kısıtlamalarını aşmada özel finansman desteğinin sağlanması ve özel sektörün işletme kapasitesinden ve 
tekniklerinden yararlanmadır (OECD, 2010: 22; Council of Europe, 2004: 3). Dolayısıyla, KÖO, kamu 
hizmeti, kamu finansmanı ve kamu işletme kavramlarını bir amaç doğrultusunda bir araya getiren, özellikle 
devletin kamu yönetimi içerisindeki fonksiyon ve yetkilerinin piyasa ile paylaşılması anlayışını benimseyen 
bir mekanizmadır (Bayramoğlu, 2005: 45).  



 

 

KÖO’nın üç temel belirleyici unsuru vardır. Birincisi, bu ortaklık en az kâr amacı güden bir kuruluş ile bir kâr 
amacı gütmeyen kuruluş arasında olmalıdır. İkincisi, bu ortaklıkta yapılacak faaliyetler ile sağlanacak 
faydaların paylaşımı yapılmalıdır. Son olarak, kamu sağlığı alanında yapılacak ortaklık, özellikle dezavantajlı 
gruplar için sosyal bir değer yaratmalıdır (Reich, 2000: 618).  
 
Türkiye’de uygulanabilecek KÖO modelleri 24.11.1994 tarih ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile düzenlenmiştir. Başlıca KÖO modelleri yap-işlet-devret, yap-işlet, yap-kirala-devret ve işletme haklarının 
devri şeklinde düzenlenmiştir. 

 
SAĞLIK ALANINDA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI 

 
ABD, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde 1970’li yıllardan itibaren devletin özel girişim lehine temel 
kamusal hizmetler alanından geriye çekilmeye başlaması, kamusal sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe 
paylarının azaltılması, kemer sıkma politikaları ve vergi indirimleri kamusal sağlık sistemlerinde genel bir 
krize yol açtı. Dolayısıyla maliyetleri aşağı çekme ve kontrol altında tutma talepleri, vergi kesintileriyle 
karşılanmaya başladı. Finansman krizine çözüm olarak da özelleştirmeler desteklendi. Söz konusu girişimler 
bir yandan sağlık hizmet piyasalarının yaratılmasına yol açarken, bir yandan da hizmetin metalaşma sürecini 
derinleştirdi. Böylece, sağlık hizmetlerine evrensel erişim yönündeki tüm eğilimlerin yerini sağlık piyasaları 
almaya başladı (Güzelsarı, 2012: 36). 
 
Sağlık hizmetleri alanında kapitalist faaliyetlerin genişlemesi ve kapitalist sağlık endüstrisinin 
kurumsallaşmasında, kamusal sağlık hizmetlerinin örgütsel dönüşümü önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
dönüşümde ön plana çıkan temel mekanizmalar ise; doğrudan özelleştirme, özerkleştirme yoluyla 
özelleştirme, hastanelerin şirketleşmesi, taşeronlaştırma ve KÖO’lardır(Ünlütürk, 2011: 28).Sağlık 
hizmetlerini kamu kaynakları ile finanse eden pek çok ülke, verimliliği arttırmak ve finansal istikrarı 
sağlamak amacıyla başlattığı reform çalışmalarında, rekabetçi piyasa düzenlemelerinin sağlık hizmetleri için 
de kullanılmasının, sağlık sistemlerinin verimliliği için bir tetikleyici unsur olduğu sonucuna varmıştır. Bu 
ülkeler piyasanın sağlayacağı bu avantajlar için KÖO üzerinde durmaktadır (Günaydın, 2011: 357). 
 
Sağlıkta maliyetleri kısma arayışının da bir sonucu olarak kamu hastanelerine tanınan özerkliğin artması, 
sağlık sistemlerinde içsel yeniden yapılanma ile tamamlanmaktadır. Sağlıkta alıcı-sağlayıcı ayrışması ve 
kamu hastanelerine tanınan özerkliğin artması kamu eliyle sunulan hizmetlerin biçim değiştirmekte olduğunu 
göstermektedir. Yetkinin bölgesel veya yerel kuruluşlara devri ve özerklik yoluyla verimliliğin artırılacağı 
ileri sürülüyor (Loeppky, 2009: 73). 1990’larda İngiltere’de tüm hastanelerin ve bazı toplum sağlık 
konseylerinin siyasal açıdan olmasa da mali açıdan bağımsız vakıflar olarak yeniden örgütlenmesi, bu 
yöntemin tipik bir örneğidir (Hermann, 2009: 129; Leys, 2009: 98). 
 
Kamu sağlık sistemlerini rekabete ve piyasalaşmaya hazırlayan sürecin bir başka önemli adımı kamu 
hastanelerinin şirketleştirilmesidir. Hastanelerin pek çok hizmetinin özel sektörden satın alma yoluyla 
gerçekleştirilmesi ise taşeronlaşma örneğidir. Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılan başlangıçta 
temizlik, oda hizmetleri ve yemek hizmetleri gibi destek hizmetlerinin neredeyse tamamında başlayan daha 
sonra bilgi teknolojileri ve muhasebe gibi hizmetleri de kapsayan taşeronlaştırmalar temel klinik hizmetleri de 
içerecek şekilde genişlemektedir (Hermann, 2009: 133; Ünlütürk, 2011: 34-35).  
 
Son yöntem ise KÖO Modelidir. Kamu Özel Ortaklığı şeklinde sağlanan bir çoğulculukla, yeni tedavi 
yöntemleri, uluslararası işbirliği ve tedavi gecikmelerinin azaltılması için daha fazla yeni kaynak yaratılabilir. 
Aynı zamanda daha fazla rekabet ve buna bağlı olarak da verimlilik artışı elde edilebilir (Bosanquet, 2000: 
41). Bu amaçla, bedelsiz arsa tahsisi, ileri tıp teknolojilerinin ithalinde gümrük vergisinden muafiyet ve finans 
kuruluşlarından düşük faizli kredi imkânlarının sağlanması, sağlıkta Kamu Özel Ortaklık projesini özel sektör 
için son derece çekici hale getirebilmektedir (Rao, 2009: 270). 
 
KÖO modellerinde ilk girişim, İngiltere tarafından özel sektörün kamusal alana girmesine engel olan tüm 
engelleri kaldırmasının ardından 1992 yılında Özel Sektör Finans Girişimi (Private Finance Initative) ile 
başlamıştır. Başarılı olarak uygulanan bu model birçok ülkeye örnek olmuş ve 2006 yılı itibariyle 80’nin 
üzerinde ülke bu konuda çalışmaya başlamıştır (Tekin, 2007: 10). Bu modelle kamu kurum ve kuruluşları, 
varlıkların sahibi ve işleticisi konumundan, hizmetleri özel sektörden satın alan konumuna geçirmiştir (Uz, 
2007: 1174).   



 

 

KÖO Modeli Türkiye’de sağlık alanında entegre sağlık kampüsleri ve şehir hastaneleri olarak uygulanması 
planlanmış ve uygulamaya geçilmesi yönünde ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Sağlık sektöründe KÖO 
uygulaması ile aşağıdaki yararlar beklenmektedir (Karasu, 2011: 185): 
 

1. Kira bedeli karşılığında sağlık tesisi yapımının başlaması, 
2. Sağlık tesislerinin ve tesislerin ek binalarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işleri, 
3. Tıbbi destek hizmetlerinin sağlanması, 
4. Tıbbi hizmetler dışında da hizmet sunumlarının gerçekleştirilmesi (temizlik, güvenlik, yemekhane, 

vs. gibi hizmetler), 
5. Sağlık tesislerindeki tüm tıbbi ekipmanların hazır edilmesidir. 

 
Bu yöntem doğrultusunda hastaların tüm sağlık sorunlarının kendi Sağlık Hizmet Bölgeleri’nde çözülmesi 
ilkesi gereğince 22 ilde farklı fiziki boyutlarda ve farklı yatak kapasitelerinde 30 Sağlık Kampüsü 
planlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2011: 43). 1-1,5 milyon metrekarelik alanlarda gerçekleştirilecek projelerin 
maliyeti ise her biri için ortalama 300 milyon dolardır.  
 
İngiltere’de model son yıllarda iyice yaygınlaşmıştır. Öyle ki, son 15 yılda İngiltere’nin büyük kamu 
yatırımlarının neredeyse tamamı KÖO11modeli ile gerçekleştirilmiştir. İngiltere hazine verilerine göre bu 
modelle gerçekleştirilen 600’ün üzerindeki projenin toplam değeri 56 milyar sterline ulaşmıştır. 20 sektör ve 
100 farklı tedarik makamı tarafından imzalanana KÖO sözleşmelerinin 120’si yeni veya yenilenmiş okul 
projesi, 50’si ulaştırma projesi ve 80’den fazlası yeni veya yenilenmiş sağlık projelerinden oluşmaktadır 
(http://pppforum.com/projects, 2013).  

 
YÖNTEM 
 
Çalışmanın amacı, kamu ve özel girişimciliğinin birlikte gerçekleştirildiği, KÖO modelinin sağlık sektöründe 
uygulanabilirliğini ortaya koymak, bu amaçla dünya ölçeğinde gerçekleşen uygulamaları karşılaştırmak ve bu 
konuda sağlık yöneticilerinin görüşlerini belirlemektir. Çlışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar 
tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu katılıcıların KÖO konusundaki görüşlerini 
ortaya koyan 17 soruluk bir ölçek;kamu özel ortaklığı sözleşmelerinin uzun vadeli olması, KÖO modeli ile 
hastanelerin yapım ve işletilme sürecinde yeterli sayı ve nitelikte uzman personel mevcudiyeti ve KÖO 
modeli ile yapılan hastanelerde klinik hizmetlerin sunumunun da özel sektöre devredilmesi hakkında sağlık 
yöneticilerinin görüşlerini belirlemeye yönelik üç soru ve katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinden 
oluşmaktadır. 1 Kesinlikle katılmıyorum ve Kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li Likert yapıda hazırlanan 
ölçek aktif olarak görev yapan sağlık yöneticilerine uygulanmıştır. Elektronik ortamda gerçekleştirilen ölçek 
için iletişime geçilen sağlık yöneticilerinden 89’u anketi doldurmayı kabul etmiştir. Kasım 2013-Mart 2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma yalnızca katılımcıların görüşleri ile sınırlandırılmıştır.  
 
Anket sonucu elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde temel 
istatistiksel yöntemlerin yanındaBağımsız Örneklerde t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ve Ki-Kare 
Testinden yararlanılmıştır. Anketin geçerlilik ve güvenilirliği keşfedici faktör analizi ve Cronbach Alpha 
katsayısından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir. 
 
Geçerlilik ve Güvenirlilik Analizi 
 
Verilerin geçerlilik ve güvenilirliğini analiz etmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısı ve keşfedici faktör 
analizi kullanılmıştır. Anketin güvenilirliği alfa değeri temel alınarak ve her bir alt boyut için Cronbach Alfa 
katsayıları hesaplanarak yapılmıştır. Kabul edilebilir bir alfa değerinin en az 0,70 olması arzu edilmektedir. 
Ancak bazı araştırmacılar inceleme türü çalışmalarında 0,5’e kadar makul kabul edilebileceğini 
öngörmektedirler (Altunışık vd., 2005:231). Bu araştırmada kullanılan ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı 
(0,955) kabul edilebilir sınır olan 0,70’nin üzerindedir.  
 
Verilerin geçerliliğini ortaya koymak için ölçek keşfedici faktör analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz 
sonucunda ölçek iki faktöre ayrılmış ve faktörlerden ilki alt yapı, ikincisi de işletmecilik olarak 
isimlendirilmiştir. Ölçeğin KMO değeri 0,926 ve Bartlett's Test of Sphericityanlamlı bulunmuştur. Verilerin 
                                                             
11 Çalışmada bütünlük sağlamak için Özel Finansman Girişimi modeli (Private Finance Initiative) için de 
KÖO kavramı kullanılmıştır. 



 

 

toplam açıklanan varyansı %65,567 olup, faktör yükleri ve boyutların açıklanan varyansı ve Cronbach Alpha 
değerleri Tablo 1’de görülmektedir. Tablo incelendiğinde de görüleceği üzere çalışmada kullanılan ölçeğin 
geneli ve faktörleri geçerlilik ve güvenilirlik için gerekli şartları sağlamaktadır. 

 
Tablo 4.Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,926 

Bartlett's Test of Sphericity 0,000 Sig. 0,000 

Approx. Chi-Square 1060,447 df 136 

Açıklanan Toplam Varyans %65,567 Cronbach Alpha Toplam 0,955 
 

Ölçeğin ifadeleri ve oluşan Faktörler 
 

Alt yapı İşletmecilik 

KÖO modeli ile yapılan hastanelerde sağlık çalışanlarının haklarında 
iyileşmeler olur. 0,829  

KÖO modeli ile hastane yapımında şeffaf ve rekabete dayalı ihale sistemi 
oluşur. 0,790  

KÖO modeli kamuya yeni bilgi, deneyim ve teknoloji kazandırır 0,773  

KÖO ile yapılan kamu hastaneleri idari ve mali açıdan daha iyi yönetilir. 0,757  
Kamu özel ortaklığı ile hastanelerde ticari alanların özel sektörce işletilmesi 
hizmet kalitesini arttırır 0,692  
Kamu özel ortaklığı ile gerçekleştirilen yatırımlarda riskler kamu ve özel 
arasında orantılı şekilde dağılmıştır. 0,658  
KÖO modeli ile yapılan hastanelerde tüm birimlerin aynı kampüs içerisinde 
olması işlem sürelerini kısaltır. 0,647  

KÖO modeli ile yapılan hastanelerde farklı branşların yan yana olması ile 
eğitim ve araştırma faaliyetleri kolaylaşacaktır. 0,609  

Kamu özel ortaklığı modeli maliyet avantajı sağlar. 0,601  
Kamu özel ortaklığı ile inşa edilecek sağlık kampüsleri kamu sağlık 
hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlar  0,859 

Kamu özel ortaklığı sağlık alanında uygulanabilir bir modeldir.  0,808 
Kamu özel ortaklığı kampüslerinde pek çok sağlık biriminin olması hizmete 
ulaşımı kolaylaştırır.   0,792 

Kamu özel ortaklığı hastanelerin teknolojik alt yapısını geliştirir.  0,781 
Kamu özel ortaklığı ile yapılan sağlık kampüslerinde pek çok sağlık 
kuruluşunun bir arada olması bilimsel üretimde sinerji yaratır.  0,633 

Kamu özel ortaklığı ile birlikte hastane yatak sayıları olumlu yönde artar.  0,628 
Kamu özel ortaklığı ile birlikte dezavantajlı gruplar (fakir, çocuk, kadın, vb) 
daha fazla sağlık hizmeti alabilir.   0,588 

Kamu özel ortaklığı sistemi sağlık personeli istihdamını olumlu yönde etkiler.  0,578 

Özdeğer 58,422 7,303 

Açıklanan Varyans 33,916 31,809 

Cronbach Alpha 0,921 0,923 
 

BULGULAR 
 

Tablo 2’ye incelendiğinde de görüleceği gibi, çalışmaya katılan sağlık yöneticilerinin 19’u (%21,3) kadın ve 
70’i (%78,7) erkeklerden oluşmaktadır. 65’i (%73) 36 ve daha yukarı yaşlarda bulunan katılımcıların, 73’ü 
(%82,0) evlidir. Tamamı lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim görmüş kişilerden oluşan katılımcılar, hekim, 
hastane müdürü ev yardımcısı, sağlık yöneticisi ve yönetici hemşirelik gibi alanda yönetim görevini yürüten 
kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların 57’si (%64,0) 15 yıldan daha fazla bir çalışma süresine sahiptir.  



 

 

 
Tablo 5. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 
 

 Sayı Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 19 21,3 
Erkek 70 78,7 

Yaş 
35 ve altı 24 27,0 
36-45 43 48,3 
46 ve üzeri 22 24,7 

Medeni durum 
Bekâr 16 18,0 
Evli 73 82,0 

Eğitim 
Lisans 28 31,5 
Yüksek lisans 45 50,6 
Doktora/ Tıpta uzmanlık 16 18,0 

Meslek 

Hekim 34 38,2 
Hastane Müdürü-Müdür Yardımcısı 13 14,6 
Sağlık Yöneticisi 20 22,5 
Yönetici Hemşire 5 5,6 

Çalışma süresi 
≤15 yıl ve altı 32 36,0 
16-20 yıl 18 20,2 
21 yıl ve üzeri 39 43,8 

 
Sağlık yöneticilerinin ifadelere verdikleri cevapların ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4’de 
görülmektedir. Ölçeğin yalnızca KÖO modeli ile yapılan hastanelerin işlem sürelerini kısaltması ve hizmete 
ulaşımı kolaylaştırması ifadeleri yüksek katılım; buna karşılık kamu özel ortaklığı ile gerçekleştirilen 
yatırımlarda risklerin dengeli dağıtıldığı ve çalışanların haklarında iyileşmeler sağlayacağı ifadeleri düşük 
katılım almıştır. Ölçeği oluşturan 13 ifadeye ise orta düzeyde katılım olmuştur. KÖO modeli ile yapılan 
hastanelerin işlem sürelerini kısaltması, hizmete ulaşımı kolaylaştırmasıdır. Buna karşılık; KÖO ortaklığı 
modelinin sağlık çalışanlarının haklarında iyileşmeler sağlayacağı ve kamu ve özel sektör arasında risklerin 
dengeli dağıtıldığı ifadeleri en az katılım alan ifadelerdir.  
 
Tablo 3. Katılımcıların Ölçeği Oluşturan İfadelere Ortalama KatılımDüzeyleri  
 

 Ort. S.S 
KÖO modeli ile yapılan hastanelerde tüm birimlerin aynı kampüs içerisinde 
olması işlem sürelerini kısaltır. 

3,92 0,920 

Kamu özel ortaklığı kampüslerinde pek çok sağlık biriminin olması hizmete 
ulaşımı kolaylaştırır.  

3,82 1,221 

Kamu özel ortaklığı ile birlikte hastane yatak sayıları olumlu yönde artar. 3,66 1,011 

KÖO modeli ile yapılan hastanelerde farklı branşların yan yana olması ile 
eğitim ve araştırma faaliyetleri kolaylaşacaktır. 

3,62 1,113 

Kamu özel ortaklığı hastanelerin teknolojik alt yapısını geliştirir. 3,56 1,138 

KÖO modeli kamuya yeni bilgi, deneyim ve teknoloji kazandırır 3,49 1,088 

Kamu özel ortaklığı ile yapılan sağlık kampüslerinde pek çok sağlık 
kuruluşunun bir arada olması bilimsel üretimde sinerji yaratır. 

3,46 1,197 

Kamu özel ortaklığı ile inşa edilecek sağlık kampüsleri kamu sağlık 
hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlar 

3,42 1,251 

Kamu özel ortaklığı sağlık alanında uygulanabilir bir modeldir. 3,29 1,333 

Kamu özel ortaklığı ile hastanelerde ticari alanların özel sektörce işletilmesi 
hizmet kalitesini arttırır 

3,28 1,252 

KÖO ile yapılan kamu hastaneleri idari ve mali açıdan daha iyi yönetilir. 3,24 1,279 

Kamu özel ortaklığı modeli maliyet avantajı sağlar. 3,18 1,248 



 

 

Kamu özel ortaklığı sistemi sağlık personeli istihdamını olumlu yönde etkiler. 3,07 1,286 

KÖO modeli ile hastane yapımında şeffaf ve rekabete dayalı ihale sistemi 
oluşur. 

2,90 1,088 

Kamu özel ortaklığı ile birlikte dezavantajlı gruplar (fakir, çocuk, kadın, vb) 
daha fazla sağlık hizmeti alabilir.  

2,85 1,275 

Kamu özel ortaklığı ile gerçekleştirilen yatırımlarda riskler kamu ve özel 
arasında orantılı şekilde dağılmıştır. 

2,72 1,022 

KÖO modeli ile yapılan hastanelerde sağlık çalışanlarının haklarında 
iyileşmeler olur. 

2,56 1,138 

İşletmecilik 3,39 0,971 

Altyapı 3,21 0,893 

Toplam 3,30 0,886 

Ortalama olarak: Düşük Katılım (1,0–2,33); Orta Düzeyde Katılım (2,34–3,66) ve Yüksek Katılım 
(3,67–5,0) 
 
Çalışmada sağlık yöneticilerinin sosyo-demografik özelliklerinin KÖO ortaklığının değerlendirilmesinde 
farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek amacıyla bağımsız Örneklerde t Testi ve Tek Yönlü Varyans 
Analizinden yararlanılmıştır. Yöneticilerin cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim durumları esas alınarak 
yapılan analiz sonuçlarına göre, KÖO ortaklığının değerlendirilmesinde istatistiksel açıdan anlamlı fark 
bulunmamaktadır (p>0,05). Buna karşılık çalışanların unvanları kullanılarak yapılan analiz sonuçlarında hem 
işletmecilik, hem de altyapı faktöründe istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Post Hoc 
analizi sonuçlarına göre göre fark her iki boyutta da hekimler ve sağlık yöneticilerinden kaynaklanmaktadır. 
Her iki boyuta da sağlık yöneticilerinin katılımı en düşük seviyededir. Buna göre sağlık yöneticilerinin KÖO 
modeline daha mesafeli durdukları söylenebilir.  

 
Tablo 4. Unvanlarına Göre Sağlık Yöneticilerinin KÖO’na İlişkin Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması  
 

  n Ort. S. S. F p 

İş
le

tm
ec

ili
k 

Hekim 34 3,79 0,793 4,570 0,002 
Hastane Müdürü-müdür Yardımcısı 13 3,02 1,165 
Sağlık Yöneticisi 20 2,85 0,974 
Yönetici hemşire 5 3,00 0,871 
Diğer 17 3,63 0,792 

 Post Hoc: Hekim- Sağlık Yöneticisi p=0,003   

A
lty

ap
ı 

Hekim 34 3,43 0,841 2,566 0,044 
Hastane Müdürü-müdür Yardımcısı 13 3,05 0,731 
Sağlık Yöneticisi 20 2,73 0,990 
Yönetici hemşire-ebe-sağlık memuru 5 3,27 1,167 
Diğer* 17 3,44 0,738 

 Post Hoc: Hekim- Sağlık Yöneticisi p=0,037   
 

Kamu özel ortaklıkları genel olarak uzun vadeli ortaklıklar şeklinde oluşturulmakta ve bu yönüyle de 
eleştirilmektedir. Bu çalışmada da katılımcıların %33,7’si bu uzun vadeli olmasını öngörürken, %34,8’i 
olumsuz görüş bildirmiştir (Tablo 5).  
 
Tablo 5.Kamu özel ortaklığı sözleşmeleri vadelerinin Değerlendirilmesi 
 

Kamu özel ortaklığı sözleşmeleri vadeleri Sayı Yüzde 

Uzun olmalıdır 30 33,7 

Uzun olmamalıdır 31 34,8 

Kararsız 28 31,5 

Toplam 89 100,0 



 

 

KÖO modeliyle yapılan sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetleri dışında kalan tüm hizmetler özel sektör 
tarafından sunulacaktır. Kamu tarafından sunulacak sağlık hizmetleri ise daha çok klinik hizmetlere 
odaklanmaktadır. Çünkü pek çok tanı ve yardımcı sağlık hizmeti halen özel sektörden dış kullanımı şeklinde 
sürdürülmektedir ve bu uygulamalar KÖO modelinde de devam edecektir. Çalışmada hizmetlerin 
çoğunluğunun özel sektör tarafından sunulan sistemde klinik hizmetlerin de özel sektör tarafından sunumu 
konusunda sağlık yöneticilerinin görüşlerini belirlemek için sorulan soruya verilen cevaplar Tablo 6’da 
görülmektedir. Sağlık Yöneticilerinde yalnızca %19,1’i klinik hizmetlerin özel sektöre devrine olumlu 
bakarken; %65,2 gibi bir çoğunluk bu duruma olumsuz cevap vermiştir. Ayrıca %5,7’lik bölümü ise görüş 
bildirmemiştir.  
 
Tablo 6. Sağlık Yöneticilerinin KÖO Modeli ile Yapılan Hastanelerde Klinik Hizmetlerin Özel Sektöre Devri 
Konusundaki Görüşleri 
 
KÖO modeli ile yapılan hastanelerde klinik hizmetler Sayı Yüzde 
Özel sektöre devredilmelidir 17 19,1 

Kamu hizmeti olarak kalmalıdır 58 65,2 

Kararsız 14 15,7 

Toplam 89 100,0 

 
Türkiye’de KÖO ortaklığı modeli ile sağlık kuruluşlarının inşası ve işletilmesi konusunda tartışılan diğer 
önemli bir konu, bu alanda kamunun elinde yeterli uzman olmadığı ve dolayısıyla yapılan işlerde özel 
sektörün avantajlı konuma gelebileceğidir. Sağlık yöneticilerinin bu konudaki görüşleri Tablo 7’de 
görülmektedir. Sağlık yöneticilerinin %38,2’si yetersiz uzman olduğu görüşünde olmasına karşılık, %30,3’ü 
yeterli uzman olduğu kanaatindedir.  
 
Tablo 7. Sağlık Yöneticilerinin KÖO Modeli Çalışacak Uzmanlarını Yeterli Olup Olmadığına İlişkin 
Görüşleri 
 

Sağlık Sektöründe kÖO modelinde çalışacak yeterli sayıda uzman Sayı Yüzde 

Var 34 38,2 

Yok 27 30,3 

Kararsız 28 31,5 

Toplam 89 100,0 

 
Sağlık yöneticilerininsosyo-demografik özellikleri ile Tablo 5, 6 ve 7’deki değerlendirmeleri arasında bir 
ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen Ki-Kare analizi sonuçlarında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05).  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Tüm ülkelerde giderek yaygın bir şekilde kullanılan ve Türkiye’de şehir hastaneleri olarak adlandırılan yeni 
hastane modelinin temel yapı taşı olan KÖO modeli konusunda bazı kesimler olumlu görüşlere sahipken, bazı 
kesimler oldukça olumsuz düşünmektedir. Bu çalışmayla KÖO modeli konusunda sektörün bizzat içinde yer 
alan ve taşra teşkilatının yönetiminden sorumlu bulunan sağlık yöneticilerinin görüşlerinin ne olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmaya ancak 89 sağlık yöneticisi katılmayı kabul etmiştir ve 
bu çalışmanın sonuçları çalışmaya katılan kişilerin görüşleri ile sınırlandırılmıştır. 
 
Çalışmanın en önemli sonucu, KÖO modelinin Türkiye’de sağlık hizmetleri sunumunda işlem sürelerini 
kısaltacak olması, hizmete ulaşımı kolaylaştırması, yatak sayılarının gelişimine önemli katkı sunması, farklı 
özelliklerdeki hastanelerin bir arada olmasının eğitime sağlayacağı katkı ve bu modelin teknoloji gelişimine 
yapacağı etki üzerinedir. Pek çok sağlık kuruluşunun aynı kampüs içerisinde hizmet sunması elbette ki, 
hizmet alımında kolaylık sağlayacak ve sürecin etkili işlemesine katkı sınacaktır. İki ifadenin sağlık 
yöneticilerinden yüksek düzeyde katılım alması da bu konuda bir konsensüs olduğunu göstermektedir. Bu iki 



 

 

ifade dışında görece yüksek katılım alan diğer üç ifade de yine bir arada bulunmanın sağlık kuruluşlarına 
sağlayacağı avantajlarla ilgilidir. Örneğin, eğitim kolaylaşır, yatak sayıları artar ve elbette ki birden fazla 
hastanenin bir arada kullanabileceği alanlarda teknolojik yatırım yapmak daha kolay hale gelebilir. Bu 
ifadeler dışında genel olarak ölçeği oluşturan ifadelere orta düzeyde katılım sağlayan yöneticilerin en az 
katılımda bulunduğu ifadeler, bu modelle gerçekleşen yatırımlarda risklerin kamu ve özel arasında dengeli 
dağılım, sağlık çalışanlarının modelden olumlu etkilenebileceği, dezavantajlı grupların daha fazla hizmet 
alacağı, hastanelerin inşasında şeffaf ve rekabete dayalı bir sisteme geçileceği ve sağlık personeli istihdamına 
olumlu katkıda bulunacağına dair ifadelerdir. Bu durum sağlık yöneticilerinin KÖO modeliyle ilgili bazı 
kaygıları olduğunu ve bu kaygıların daha çok sosyal alanla ilgili olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  
 
Çalışmanın sonuçlarına göre sağlık yöneticilerinin KÖO modelinin faktörlerini oluşturan işletmecilik ve 
altyapıyı değerlendirmede unvanları dışında sosyo-demografik açıdan anlamlı bir fark yoktur. Gerek altyapı 
ve gerekse işletmecilik konusunda yapılan değerlendirmede hekim ve sağlık yöneticileri arasında anlamlı bir 
fark bulunmaktadır. Orijinal meslekleri hekimlik olan yöneticiler, sağlık yönetimi almış yöneticilere göre hem 
alt yapının, hem de işletmeciliğin KÖO modeli daha fazla gelişeceğini düşünmektedirler. Her iki hususta da 
sağlık yönetimi eğitimi alan kişilerin katılımı farklı eğitim alan diğer yönetici gruplarından da daha düşüktür.  
 
KÖO modelinin genel olarak uzun dönemli sözleşmelere bağlanması, genel olarak tartışılmakta ve bu konuda 
olumlu ve olumsuz görüş bildiren yayınlara rastlanmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre sağlık yöneticileri 
arasında da bu konuda tam bir konsensüs yoktur. Yaklaşık üçte biri olumlu görüş bildirirken, bir o kadarı da 
olumsuz görüş bildirmiştir. Benzer durum Türkiye’de bu alanda çalışabilecek yeterli uzmanın bulunması 
konusunda da söz konusudur. Sağlık yöneticileri bu konularda görüş birliğine varamamışlardır. Buna karşılık 
klinik hizmetlerinde özel sektör tarafından sunulması konusunda sağlık yöneticileri belirli bir konsensüse 
ulaşmışlardır. Yaklaşık üçte ikisi bu konuya olumsuz bakarken %19,1 gibi daha küçük bir kesimi 
devredilebileceği konusunda görüş bildirmiştir.  
 
Sonuç olarak, KÖO modeli 1980’lerle birlikte tüm dünyada uygulanan bir kamu finansman modelidir ve 
halka daha iyi hizmet sunmada bu modelden yararlanılarak yeni hizmet alanları oluşturulabilir. Ancak sağlık 
sektöründe bu uygulamayı yaparken aşağıdaki huşulara dikkat edilmesi karar vericilere önerilmektedir: 
 
1. KÖO modeliyle yapılacak şehir hastanelerinde halka daha iyi hizmet sunulacağı muhakkaktır. Ancak, 

pek çok ülkede benzer uygulamalarda görülen mali,yet artışları dikkate alınarak toplumun dezavantajlı 
gruplarını koruyacak bazı uygulamalar geliştirilmelidir. 

2. KÖO modeliyle gerçekleştirilen yatırımlarda genellikle sağlık çalışanları aleyhine bir takım gelişmeler 
olmuştur. Bu olumsuzlukları gidermek için sağlık çalışanlarının iş güvenliği ve sosyal haklarını 
koruyucu tedbirler alınmalıdır.  

3. KÖO modelini uygulayan ülkelerin sağlık kuruluşlarında maliyet artışları olmuştur. Bu anlamda 
Türkiye’de faaliyette bulunacak girişimlerde fiyat artışları beklenmektedir. Bu kaygıyı giderecek ya da 
fiyat artışlarına supap görevi görecek sistemler oluşturulmalıdır.  

4. Modelin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak ve bu konudaki kaygıları gidermek için 
akademisyenlerin bu alanlarda araştırmalar yapması özendirilmelidir.  
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ÖZET 
 
Araştırmanın amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMU)çalışan akademik personelin 
yıldırma hakkındaki tutumlarını belirlemektir. Ayrıca akademisyenlerin demografik özellikleri bakımından 
aralarında farklılıkların olup olmadığını tespit etmektir.  
 
Araştırmanın modeli tanımlayıcı modeldir. Araştırmada veriler, Yıldırma Ölçeği kullanılarak anket 
yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve 
anovaanalizlerinden yararlanılmıştır. 
 
Araştırma sonuçlarına göre; Türk akademisyenlerin daha fazla sosyal ayrıma uğradıkları, bayan 
akademisyenlerin daha yüksek yıldırmaya maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Diğer bir sonuca göre araştırma 
görevlileri ile öğretim görevlileri daha fazla yıldırmaya tabi olduklarını düşünmektedirler. Ayrıca üç yıldan 
fazla Manas Üniversitesinde çalışmakta olan akademisyenlerde yıldırma görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: A23, I23, M12, D23 
 
EVALUATION OF ACADEMIC STAFF’S PERCEPTION ABOUTMOBBING IN KYRGYZSTAN 
TURKEY MANAS UNIVERSITY 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study, the academic staffof the Kyrgyzstan Turkey Manas University (KTMU) is to 
determine their attitudes about mobbing. Also in terms of demographic characteristics among academics is to 
determine whether there are differences. 
 
The research design is descriptive model. In the study, data were obtained by questionnaire method using 
mobbing scale. Data were evaluated by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA.  
 
According to the survey; Turkish academics are exposed to greater social segregation, women academics are 
exposed to higher mobbing. According to other results of the research,assistants and lecturers believe that 
they are more subject to mobbing. In addition, academicians have been workingat Manas University more 
than three years, theyhave been exposedto the highest level ofmobbing. 
 
Key words:A23, I23, M12, D23 
 

1. GİRİŞ  
 
Bireylerin yaşamlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri çalışma ortamları, stresten uzak, psikolojik ve 
fiziksel baskıların olmadığı yerler ise, verimlilik ve örgüte bağlılık artmaktadır. Yıldırma (mobbing) kavramı, 
örgüt içerisinde çalışma ortamını ve çalışanlar arasında da çalışma barışını bozabilen, kişileri stresle karşı 
karşıya bırakabilen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Köse ve Uysal, 2010:261). 
 
Bir veya birkaç kişinin bir kişiye yönelik olarak sergilediği organize ve süreklilik arz eden nitelikte, fiziksel 
ve/veya psikolojik zarara yol açan tacizci davranışlara -saldırganlığa- yıldırma (mobbing) adı verilir 
(Dökmen, 2008 s. 170). 



 

 

Bu araştırmada Kırgızistan’ın en büyük üniversitesi olan Manas Üniversitesinde görev yapan akademik 
personelin yıldırmaya karşı eğilimleri ve tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2014 yılının ilk 
aylarında gerçekleştirilmiş olup toplam 73 kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırmada sadece Türkçe olarak 
hazırlanan anket kullanılması nedeniyle Türkçe bilen akademisyenlere anket uygulanmıştır. 
 

2. TEORİK TEMEL 
 
Dünyada örgütsel psikoloji alanında çalışanların artan bir ilgiyle araştırdıkları yıldırma (mobbing) kavramı, 
Türkiye’de son birkaç yıldır araştırılan  bir olgudur. İş hayatında yer alan hemen herkesin doğrudan ve/veya 
dolaylı olarak karşılaştığı bir açılıma sahiptir. İşyeri terörü, duygusal taciz vb. kavramlarla da ifade edilen 
yıldırma olgusu, işyerlerinde çalışanlara, bir veya birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen sistemli, ahlak dışı, 
düşmanca davranışları ifade etmektedir. Çalışanlar üzerinde nasıl uygulandığı konusunda herhangi bir sınırı 
bulunmayan yıldırma davranışları, bir örgütsel psiko-şiddet biçimidir. Bastırma, sindirme, bunaltma, 
korkutma, tehdit etme gibi taktiklerle uygulanan yıldırma, iş tatminsizliğinin, örgütsel çatışma ve 
verimsizliğin temel kaynağı olarak görülmektedir. Diğer taraftan, konu üzerinde yapılmış olan çalışmalarda 
genellikle görmezlikten gelinen, müsamaha edilen veya yanlış tanımlanması yoluyla “bir işyeri davranışı” 
olarak kabul gören yıldırma; bireysel, örgütsel ve toplumsal etkileri nedeniyle milenyumda en ciddi 
sorunlardan biri olarak ifade edilmektedir. (Kök, 2006:434). 
 
Çalışanların yıldırma sebebiyle yaşadıkları bu rahatsızlıklar ailesiyle iletişimden uzaklaşarak evliliklerini, 
çocuk ilişkilerini ve çocukların psikolojik gelişimlerini etkilemektedir. İşletmelerde azalmış verimlilik ve 
üretkenlik, ürün kalitesinde azalma, işletme imajındaki kayıplar, müşteri sayısında azalma olarak karşımıza 
çıkar. Yıldırmanın ekonomiye olan etkisini net olarak söylemek mümkün değildir. NationalSafeWorkplace 
Enstitüsünde uzman raporuna göre Birleşik Devletlerde işyerişiddetininçalışanlara toplam maliyeti 1992 
yılında 4 milyar dolardan fazladır. British Columbia WorkersCompensationBoard’a göre Kanada’da 
işyerişiddeti ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle 1985’den itibaren hastane çalışanları tarafından açılan 
ücret kaybı davaları % 88 artışgöstermiştir. Almanya’da psikolojik şiddetin 1000 çalışanlı bir girişime direkt 
maliyeti 112.000 dolar, bunun yanında dolaylı maliyeti ise 56.000 dolar olarak hesaplanmıştır. Bununla 
birlikte genel olarak yaşanan sağlık problemleri nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının artması, sigorta 
masraflarında artış, işsizlik ve kapasite altı çalıştırılmadan doğan vergi kayıpları, devletin sağladığı yardım 
programlarına yönelen talebin artması tüm toplumun katlanmak zorunda olduğu ekonomik maliyet olarak 
belirtilebilir. Mutsuz bireyler ve aileler, çalışma barısının olmadığı bir iş hayatı da yıldırmanın ortaya 
çıkardığı büyük bir toplumsal problem olarak düşünülebilir (Hacıcaferoğlu, 2010:56-57). 
 
1980’lerde Leymann bu davranışın iş yaşamında olduğunu ifade etmiştir. Bu davranışların işyerinde 
olduğunda “Mob” kökünden türetilen mobbing olarak ifade edilmektedir. Mobing kavram olarak, işyerinde 
yıldırma, zorbalık veya duygusal taciz olarak adlandırılmaktadır. Psikolojik yıldırma eylem olarak, bir bireyin 
ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, aşağılayıcı, sistematik, hakir görücü, 
yıldırıcı, haksız, söz ve davranışlarıdır. Bu boyutuyla psikolojik yıldırma, öfkeli ya da kızgın bir kalabalığın 
ses çıkararak diğer kişilere karşı birlikte saldırıya geçmesidir. Leymann‟agöre işyeri zorbalığı kendini 
savunamayacak durumda olan bir kişinin, işyerindeki bir kişi ya da grubun sistematik bir biçimde düşmanca 
ve ahlaki olmayan davranışlarına hedef olması şeklinde tanımlamıştır (Mete, 2013:979). 
 
“Bullying” kavramı ise Mobbing kavramına yakın bir kavramdır. Genellikle “mobbing” yaşamın her alanında 
kullanılan caydırma, sindirme, mağdurun benliğini öldürme, izole etme gibi anlamlara gelirken, “bullying” 
kavramı, daha güçlü bir kişi ya da grup tarafından daha zayıf kişi ya da kişilere karşı uygulanan ve sürekliliği 
olan psikolojik ya da fiziksel baskı anlamına gelmektedir. Leymann, bullying kelimesini okul çocukları ve 
gençler arasındaki faaliyetler olarak, mobbing kelimesini de yetişkin davranışı olarak kullanmaktadır. 
Bullying okulda Mobbing kavramına yakın bir kavram gençler ve çocuklar arasında, mobbing ise işyerinde 
yetişkinler arasındaki karmaşık davranışlardır (Köse ve Uysal,  2010:6) 
 
Yıldırma olgusu çalışanlar ve aileleri, işletme hatta ülke ekonomisi üzerinde dahi etkilidir. Yıldırmaya maruz 
kalan çalışanlar depresyon, panik atak krizleri, korkular, heyecanlar, yüksek tansiyon, dikkati toplayamama, 
uyum bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, ellerin terlemesi ve titremesi, yersiz sıcak basma veya 
üşüme duygusu, titreme, boğazda düğüm ve ya hava açlığı hissetme, baş ağrıları, basta ağırlık hissetme, sırt 
ağrıları, bağışıklık sisteminde düşüş, mide-bağırsak rahatsızlıkları, terkedilmiştik duygusu, iştahsızlık, 
zayıflama, deri üzerinde döküntüler ve kasıntılar, vb. yüz üç ağır fiziksel semptomlarla karşılaşılmaktadır. 
Mobbing’in çok yoğun yaşandığı durumlarda mobbing mağdurunda intihar düşünceleri dahi ortaya 
çıkabilmektedir (Kocaoğlu, 2007:48). 



 

 

3. YÖNTEM  
 
Araştırma tamamlandığında 73 kişiye ulaşılmıştır. Ünvanlara göre sıralama yapıldığında grupların sayılarının 
dengesiz olması nedeniyle doçent grubuyla profesörler birleştirilmiştir. Ayrıca öğretim görevlileriyle 
uzmanlar bir grupta toplanmıştır. Yaş açısından cevaplayıcılar arasında dengesizlik olduğu için 41-50 yaş 
grubu ile 50 den fazla yaş grubu birleştirilmiştir. 
 
Araştırmada veriler, 56 soruluk anket formuyla elde edilmiştir. Anket formunun ilk 51 sorusu yıldırma 
ölçeğini, son altı sorusu ise demografik özellikleri oluşturmaktadır. Manas’taki akademisyenlerin yıldırma ve 
boyutlarını yaşayıp yaşamadıklarını ortaya koymak amacıyla, Uysaltarafından geliştirilmiş, geçerlilik ve 
güvenirlik testleri yapılmış Likert türü ölçekten yararlanılmıştır(Uysal, 2010:76). 
 
Ölçek altı faktörden oluşmaktadır. Faktör 1- Fiziksel Baskılara Maruz Kalmak 12 maddeden (39, 37, 40, 36, 
38, 20, 30, 19, 24, 23, 26, 32), 
 

Faktör 2- Yıldırma Sonuçlarını Yaşamak 13 maddeden (47, 46, 49, 44, 45, 50, 51, 43, 42, 48, 41, 34, 
35), 

Faktör 3- İşle İlgili Kendini Gösterememe ve Olumsuz Eleştirilere Maruz Kalmak 6 maddeden (2, 1, 
3, 5, 4, 6), 

Faktör 4- Sosyal İlişkilerde Ayırıma Uğramak 7 maddeden (13, 16, 14, 17, 11, 15, 12), 
Faktör 5- İtibara Saldırıyı Yaşamak 9 maddeden (21, 27, 28, 22, 31, 33, 18, 25, 29), 
Faktör 6- Tehdit İçeren ve Rahatsızlık Veren Eylemlere Maruz Kalmak 4 maddeden (8, 7, 9, 10) 

oluşmaktadır.  
 
Araştırma için toplanan veriler, “Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, 
Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde değerlendirme ölçeği ile “1,2,3,4,5” puan değerleriyle 
sayısallaştırılmıştır.Araştırmada yapılan güvenilirlik analizi sonucu Cronbach’salphadeğeri ,96 olarak 
bulunmuştur. KolmogorovSmirnov Z testine göre, ölçek normal dağılım göstermiştir.  
 

BULGULAR  
 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMU) akademisyenlerin yıldırma hakkındaki tutumlarını 
ölçmek için yapılan bu araştırmadan elde edilen demografik bulgular aşağıda gösterilmektedir. 
 
Tablo 1: Akademisyenlerin Demografik Özellikleri 
 
Özellikler  Sayı Yüzde Özellikler  Sayı Yüzde 
Ülke Türkiye 39 53,4 Ünvan Prof. ve Doç. 18 24,7 

Kırgızistan 34 46,6 Yrd. Doç. Dr. 16 21,9 
Cinsiyet Erkek 53 72,6 Arş. Gör. 24 32,9 

Kadın 20 27,4 Öğr. Gör. ve Uzman 15 20,5 
Medeni hal Evli 60 17,3 Manas 

Üniversitesin
deki Çalışma 
Süresi 

1 yıldan az 10 13,7 
Bekâr 13 50,4 1-3 yıl arası 14 19,2 

Yaş  21 - 30 24 32,9 3-6 yıl 28 38,4 
31 - 40 24 32,9 6-10 yıl 18 24,7 
41 + 25 34,2 10 yıl ve üzeri 3 4,1 

Aileyle birlikte 
yaşama 

Evet 60 82,2     
Hayır 13 17,8     

 
KTMU’daki öğretim elemanlarının yıldırma eğilimlerini belirlemek için yapılan bu çalışmada, toplam 73 kişi 
katılmış ve bunların %53’ü Türk, % 47’si Kırgız kişilerden oluşmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu evli 
ve ailesiyle beraber yaşamaktadır. Yaş dağılımları ise dengeli bir sonuç göstermiştir. Yıldırma çalışmasının 
cevaplanması konusunda pek çok akademisyen cevap vermek istememiş, bundan dolayı katılım düşük 
seviyede kalmıştır. Ayrıca anket Türkçe olarak hazırlanmış, Türkçe bilmeyen veya yeterli derecede anketi 
anlayamayan akademisyenler doldurmak istememişlerdir. Ünvan açısından bakıldığında en fazla araştırma 
görevlisi cevap vermiştir. Çalışma yılı bakımından en fazla grup 3-6 yıl arası çalışanlar oluşturmuştur. 



 

 

Ölçek Bulguları 
 
Yıldırma ölçeğinin geçerlilik analizi için faktör analizi yapılmış ve KMO örneklem yeterliliği ,50 den yüksek 
olduğu için yeterli bulunmuştur. Ayrıca faktör analizi sonucu ifadelerin faktör yükleri de ,50 değerinin 
üzerinde bulunması, ifadelerin ölçmek istenilen konuları ölçtüğünü göstermektedir. Ayrıca açıklanan varyans 
%80,3 olarak bulunmuştur. 
 
Tablo 2: Örneklem Yeterliliği  
 

KMO andBartlett's Test 
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. ,626 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5,215E3 

df 1275 
Sig. ,000 

Faktörler arası Korelasyonlar 
 
Araştırma sonucu yapılan korelasyon analizinde faktörlerin birbirleriyle ilişkileri yüksek ve anlamlı 
bulunmuştur. Ayrıca aritmetik ortalamalara bakıldığında, katılımcıların yıldırma yaşamadıkları 
görülmektedir. Ortalamaların hepsi de 3,00 puanından azdır. 
 
Tablo 3: Ölçek Faktörlerinin Korelasyonları 
 
Yıldırma Faktörleri  1 2 3 4 5 6 7 
Fiziksel Baskılara Maruz Kalmak PearsonCorrelation 1       

Sig. (2-tailed)        
Yıldırma Sonuçlarını Yaşamak PearsonCorrelation ,502** 1      

Sig. (2-tailed) ,000       
İşle İlgili Kendini Gösterememe ve 
Olumsuz Eleştirilere Maruz Kalmak 

PearsonCorrelation ,349** ,661** 1     
Sig. (2-tailed) ,002 ,000      

Sosyal İlişkilerde Ayırıma Uğramak PearsonCorrelation ,526** ,718** ,701** 1    
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000     

İtibara Saldırıyı Yaşamak PearsonCorrelation ,758** ,779** ,687** ,789** 1   
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000    

Tehdit İçeren ve Rahatsızlık Veren 
Eylemlere Maruz Kalmak 

PearsonCorrelation ,638** ,640** ,723** ,735** ,717** 1  
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Yıldırma ort. PearsonCorrelation ,674** ,861** ,845** ,898** ,912** ,869** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tablo 4: Faktörlerin Ortalamaları 
 N Min. Max. Art. Ort. Std. Sap. 
Fiziksel baskı 73 1,00 2,25 1,1507 ,30921 
Yıldırma sonuçları 73 1,00 3,54 1,5564 ,66858 
Eleştiri 73 1,00 4,33 1,6301 ,70724 
Sosyalayrım 73 1,00 4,29 1,5577 ,73585 
İtibarasaldırı 73 1,00 3,33 1,3851 ,48435 
Tehdit 73 1,00 3,00 1,3801 ,54344 
Yıldırma Ort. 73 1,00 2,87 1,4434 ,49273 



 

 

Tablo 3’te yer alan Yıldırma ölçeğini oluşturan faktörler arasındaki korelasyonlar yüksek ve aralarındaki 
ilişki anlamlıdır. Bu sonuçlar yıldırma ölçeğindeki faktörlerin yıldırmayı ölçtüğünü göstermektedir. 
 
Tablo 4’teki aritmetik ortalamalara bakıldığında en fazla eleştiri boyutunda puan alındığı görülmektedir. 
Daha sonra sosyal ayrım ve yıldırma sonuçları gelmektedir. En az yıldırma puanının alındığı faktör, fiziksel 
baskı faktöründe görülmektedir. 

 
Tanımlayıcı Özellikler açısından Ölçek Karşılaştırmaları 

 
Araştırmaya katılan akademisyenlerin demografik özelliklerine göre yıldırma ve yıldırma faktörleri 
bakımından farklılıkların olup olmadığı araştırılmıştır. İkili gruplarda t testi, üç ve daha fazla gruplarda ise 
anova analizi kullanılmıştır. 
 
Tablo 5: Akademisyenlerin Ülkeleri Açısından Farklılık 
 
 

Ülke N Mean Std. Deviation F Sig. 
Sosyal Ayrım Türkiye 39 1,68 ,8539 

5,500 ,022 Kırgızistan 34 1,40 ,5461 
 
Tablo 6: Cinsiyet Açısından Farklılıklar 
 
 Cinsiyet N Mean Std. Deviation F Sig. 
Eleştiri Erkek 53 1,5377 ,60415 6,427 ,013 

Kadın 20 1,8750 ,89976   
Tehdit Erkek 53 1,3491 ,47114 5,196 ,026 

Kadın 20 1,4625 ,70838   
 

Tablo 7: Ünvan Açısından Farklılıklar 
 
  N Mean Std. Deviation F Sig. 
Yıldırma Sonuçları Prof. ve Doç. 18 1,2863 ,47110 2,889 ,042 

Yrd.Doç. 16 1,4087 ,52527   
Arş. Gör. 24 1,6442 ,75499   
Öğr. Gör. ve uzman 15 1,8974 ,73533   
Toplam 73 1,5564 ,66858   

Eleştiri Prof. ve Doç. 18 1,3056 ,39709 5,094 ,003 
Yrd. Doç. 16 1,4896 ,46535   
Arş. Gör. 24 1,6319 ,56247   
Öğr. Gör. ve uzman 15 2,1667 1,07828   
Toplam 73 1,6301 ,70724   

Yıldırma ort Prof. ve Doç. 18 1,2142 ,28623 3,100 ,032 
Yrd. Doç. 16 1,3869 ,45327   
Arş. Gör. 24 1,4891 ,52324   
Öğr. Gör. ve uzman 15 1,7054 ,57527   
Toplam 73 1,4434 ,49273   

 
 
 
 



 

 

Tablo 8: Çalışma Yılına Göre Farklılıklar 
 
  N Mean Std. Deviation F Sig. 
Eleştiri 1 yıldan az 10 1,2833 ,36893 

3,014 
 

,024 
 

1-3 yıl arası 14 1,4405 ,37329 
3-6 yıl 28 1,7917 ,76662 
6-10 yıl 18 1,5556 ,63658 
10 yıl ve üzeri 3 2,6111 1,34860 
Toplam 73 1,6301 ,70724 

Tehdit 1 yıldan az 10 1,1250 ,31732 

2,312 ,066 

1-3 yıl arası 14 1,2143 ,32310 
3-6 yıl 28 1,5804 ,68736 
6-10 yıl 18 1,2917 ,39528 
10 yıl ve üzeri 3 1,6667 ,72169 
Toplam 73 1,3801 ,54344 

 
Tablo 5’teki akademisyenlerin ülkeleri açısından yıldırma faktörleri arasında, sadece Sosyal Ayrım 
faktöründe farklılık bulunmuştur. Türkiye’den gelen akademisyenler, daha fazla sosyal ayrıma uğradıklarını 
düşünmektedirler. 
 
Cinsiyet açısından farklılıklara bakıldığında; eleştiri ve tehdit boyutlarında kadınlar ile erkekler farklı 
düşünmektedirler. Kadınlar bu boyutlardan daha fazla puan alarak eleştiriye ve tehdite daha fazla maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir.(Bkz. Tablo 6). 
 
Ünvanlar açısından yıldırma faktörlerine bakıldığında; yıldırma sonuçları, eleştiri ve yıldırma ortalaması 
bakımından farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre öğretim görevlileri ve uzmanlar ile araştırma 
görevlileri en fazla ortalamaya sahip iki gruptur. En az puan ise profesör ve doçent grubundadır. (Bkz. Tablo 
7). 
 
Tablo 8’de gösterilen, çalışma yıllarına göre yapılan Anova bulgularına göre, eleştiri ve tehdit faktörlerinde 
farklılıklar oluşmuştur. Manas Üniversitesinde çalışan akademik personel arasında 3-6 yıl çalışan grup ile 6-
10 yıl çalışanlar daha fazla eleştiriye ve tehdite maruz kaldıklarını düşünmektedirler.  
 

4. SONUÇ  
 
Yıldırma konusu Türkiye’de son on yılda çalışılmaya başlanmış olan bir konudur. Bu konuya hükümet de el 
atmış ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmıştır. Kardeş ülke olan Kırgızistan’da ise bu konu oldukça yenidir 
ve yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmayla Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMU) 
akademik personelin yıldırma (mobbing) hakkındaki düşünceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
 
Araştırmanın temel sonuçları olarak; Türkiye’den gelen akademisyenler daha fazla sosyal ayrıma tabi 
tutulduklarını düşünmekteler, bayan akademisyenler daha fazla eleştiriye ve tehdide maruz kaldıklarını 
belirtmekteler, araştırma görevlileri ve öğretim görevlisi-uzman grupları daha fazla yıldırmaya tabi 
olduklarını düşünmektedirler. Ayrıca Manas Üniversitesinde 3-6 yıldan beri çalışan akademisyenler eleştiri 
ve tehdit açısından daha yüksek puan almışlardır. 
 
Bu sonuçlara göre tavsiye olarak şunlar belirtilebilir: 
 

 Türkiye’den gelen akademisyenler, özellikle ailesiyle ve çocuklarıyla beraber gelenler, 
gerçekten çok önemli ve radikal bir karar vererek Kırgızistan’a gelmektedirler. Çünkü alıştıkları 
bir düzeni bozarak ve bir bakıma çocuklarının geleceğini de etkileyecek bir karar vererek ve de 
hayat standartlarındaki kaliteden ve güvenden vazgeçerek buraya gelmektedirler. Bu nedenle 
yöneticilerin, özellikle Türkiye’den gelen tüm akademisyenlere, yeni, eşyaları tam olan ve 
fiziksel ihtiyaçların tam karşılandığı bir sistemi hayata geçirmeleri gerekir. Daha fazla intibak 



 

 

programları ve destek programları devreye sokulmalıdır. Yeni gelen akademisyenlerin 
problemleriyle daha fazla ilgilenilecek bir sistem bulunmalıdır. 

 Genel olarak yıldırma puanlarının düşük çıkmasına rağmen yapılan t testinde bayanlar daha 
fazla yıldırıldıklarını düşündüklerinden bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılabilir. Değişik 
toplantılarda bu konu gündeme getirilip gerekli seminerler tertip edilebilir. 

 Araştırma görevlileri ile de daha kapsamlı çalışma yapılıp onların sıkıntıları tespit edilip çareler 
aranmalıdır. 

 Çalışma yılları açısından üç yıldan fazla bu üniversitede çalışan akademik personel, daha fazla 
sıkıntı içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durum, belki üç yıldan fazla lojmanda 
kalamamasından kaynaklanmış olabilir. Manas Üniversitesinin Lojman Yönetmeliğine göre, 
idari görevi olmayan akademik personel üç yılın sonunda lojmandan çıkmak zorundadır. Bu 
durumda dışarıda bir daire kiralamak zorunda kalan akademisyen oldukça yüksek kira vererek 
daha küçük ve bakımsız binalarda kalmak durumundadır. Kampüsteki eski lojmanda birtakım 
sıkıntılar bulunmaktadır. Bu nedenle idarenin yeni bir lojman daha yaparak akademik 
personelin dışarıda kalmasına mani olmasında fayda bulunmaktadır. 

 
Manas üniversitesinde gerçekleştirilen bu araştırma, sadece Türkçe olarak hazırlanan anket ile yapılmıştır. 
Daha kapsamlı yapılacak olan çalışmalarda Kırgızca ve Rusça versiyonlarının da hazırlanmasında fayda 
vardır. Ayrıca genel olarak akademik camiada yıldırma puanları genelde düşük çıkmaktadır. Bunun için 
başka çalışmalarda idari personellerle ilgili çalışmalar yapılabilir. 
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EK 1: YILDIRMA (MOBBING) ÖLÇEĞİ 
 
Değerli Öğretim Elemanları; 
Bu ölçek, araştırma için gerekli verileri toplamak üzere geliştirilmiştir. Her ifadeyi özenle okuyarak, 1 – 5 
arasında size en uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. Ölçekten elde edilen veriler, yalnızca bu çalışma genel 
veri için kullanılacak, hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmayacaktır. Veriler toplandıktan sonra ise anketler 
imha edilecektir. Desteğinizden dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız. 
 
Aşağıdaki soruları okuyarak size en uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

(1) Kesinlikle Katılmıyorum. 
(2) Kısmen Katılmıyorum. 
(3) Kararsızım.    
(4) Kısmen Katılıyorum. 
(5) Kesinlikle Katılıyorum. 

Gauharşat Temurmalikova               Doç. DrCelaleddin SERİNKAN  
KTMU Sosyal Bilimler Enstitüsü                                           KTMU İİBF  
         ( 1) (2) (3) (4) (5) 

1. İşyerimde bilgi ve becerilerimi gösterme olanaklarım kısıtlanır.  (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
2. Toplantılarda sözüm sürekli kesilir.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
3. İşyerimde başarılarım görmezlikten gelinir ve başarısızlıklarım abartılır. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
4. Zaman zaman yüksek sesle azarlanırım ve bana bağırılır.   (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
5. Yaptığım iş gereksiz yere eleştirilir.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
6. Özel yaşamım eleştirilir.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
7. Telefonda rahatsız edilirim.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
8. Sözlü tehditler alırım.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
9. Yazılı tehditler alırım.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
10. Rahatsız edici jest ve bakışlara maruz kalırım    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
11. İşyerimdeki birçok insan benimle konuşmaz.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
12. Kimi insanlarla konuştuğum için eleştirilirim.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
13. Birilerinin adamı olduğum düşünülür.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
14. İş arkadaşlarımın benimle konuşması engellenir.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
15. Bana sanki orada değilmişim gibi davranılır.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
16. İşyerimdeki insanlar arkamdan olumsuz konuşur.   (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
17. İşyerimde hakkımda asılsız söylentiler çıkarılır.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
18. İşyerinde gülünç duruma düşürülürüm.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
19. İşyerimde bana akıl hastasıymışım gibi davranılır.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
20. Psikolojik tedavi görmem için baskı yapılır.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
21.  Herhangi bir kusurumla alay edilir.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
22. Benimle alay etmek için mimiklerim taklit edilir.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
23. Beni gülünç düşürmek için vücut hareketlerim taklit edilir.   (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
24. Beni küçük düşürmek için sesim taklit edilir.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
25. Dinsel ya da siyasal görüşümle alay edilir.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
26. Etnik kökenimle alay edilir.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
27. Özgüvenimi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırım.   (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
28. Çabalarım yanlış ve küçültücü bir şekilde değerlendirilir.   (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
29. Davranışlarım sorgulanır.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
30. Bana alçaltıcı isimlerle hitap edilir.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
31. Bana hiçbir zaman özel görev verilmez.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
32. Bana verilen işler geri alınır, kendime yeni bir iş olanağı bulamam.  (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
33. Yapmam için bana anlamsız işler verilir.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
34. Bana sahip olduğumdan daha az yetenek gerektiren işler verilir.  (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 



 

 

35. Bana itibarımı düşürecek şekilde, niteliklerimin dışında işler verilir.  (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
36. Evime ya da iş yerime zarar verilir.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
37. Bana fiziksel şiddet tehditleri yapılır.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
38. Gözümü korkutmak için hafif şiddet uygulanır.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
39. Bana fiziksel zarar verilir.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
40. Bana doğrudan cinsel tacizde bulunulur.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
41. İşyerimde kendimi yalnız hissederim.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
42. İşyerimde işlerime yoğunlaşma güçlüğü çekerim.   (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
43. İşyerimde kendimi değersiz hissederim.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
44. Sabahları işe gitmek istemem.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
45. İşyerimde huzursuzluk yaşarım.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
46. Uyku bozukluğu yaşarım.      (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
47. Çalışma güç ve verimimde düşüş yaşamaktayım.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
48. İşyerimde kendimi yetersiz hissederim.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
49. İşyerimde yoğun kaygı yaşarım.     (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
50. Baş ya da mide ağrısı gibi fiziksel sıkıntılar yaşarım.   (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
51. Mümkün olsa işimi hemen değiştirirdim.    (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
52. Ülkeniz:  (  ) Türkiye   (  ) Kırgızistan   (  ) Diğer 
53. Cinsiyetiniz A (   ) Bay  B (   )Bayan 
54. Yaşınız  A(   ) 20 Yaş ve altı    B (   )21-30    C (   )31-40 D (   )41-50    E (   )51 ve üzeri 
55. Ünvan:  (  ) Prof.   (  ) Doç.   (  ) Yrd. Doç.  (  ) Arş. Gör.   (  ) Öğr. Gör.  (  ) Diğer 
56. Medeni Haliniz:  A(   )Evli B(   )Bekâr 
57. Ailenizle mi yaşıyorsunuz?  (  ) Evet  (  ) Hayır 
58. Bu Kurumdaki Çalışma Süreniz A(   ) 1 Yıldan daha az B(   )1 – 3 Yıl arası 

C(   ) 3 – 6 Yıl arası  D(   ) 6 – 10 Yıl arası E(   ) 10 Yıl ve Üzeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: “ANADOLU KAPLANLARI & EGE EFELERİ” 
ÖRNEĞİ 

 
Funda YERCAN, Prof.Dr., Gediz Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümü, İzmir, 

Türkiye 
 
 
Dünyada ülkeler girişimciliğin ekonomiyi büyütme, refahı arttırma hususunda önemli bir konu olduğunu 
kavramışlardır, ülkemizde de girişimcilik üzerine birçok yeni politikalar ve imkanlar oluşturulmaya 
başlanmıştır. 1980’lerin sonrasında serbest ekonomiye geçen ülkemizde ise, girişimciliğe olan yatkınlık 
oldukça ortaya çıkmıştır. Özellikle KOBİ’lerin önemi, ekonomiyi nasıl dinamik bir hale getirdiği 
keşfedilmiştir. Bununla ilgili birçok başarı hikayeleri de oluşmaya başlamış, tamamen liberal ve serbest 
girişimciliğe dayanan tarzda girişimcilik hikayeleri oluşmuştur. Örneğin, geçmişte  “Asya kaplanları” olarak 
tanımlanan Asya’daki girişimcilere ithafen, ülkemizde “Anadolu kaplanları” dünyada boy göstermeye 
başlamış, toplumsal kalkınmanın örnekleri olarak, bölgesel ekonomiye ve ülke ekonomisine katkılarda 
bulunulmasına yol açmaya başlamıştır. 
 
Bu gelişmelere paralel olarak, son yıllarda ülkemizdeki üniversitelerde girişimcilik konusunda dersler, 
öğrenci kulüpleri yaygınlaşmıştır. Ancak açılan lisans, yüksek lisans programları yurtdışı örneklerinin 
yanında oldukça azdır. Bu çalışmada, Türkiye’de ‘Girişimcilik’ konusunda lisans, yüksek lisans seviyelerinde 
eğitim veren üniversiteler incelenmiştir. Geleneksel olarak ‘işgörenler’ yetiştirme amacının aksine, ‘bireysel’, 
‘kurumsal’ veya ‘sosyal’ girişimci olarak yeni iş fikirlerini ortaya koyabilen ‘işverenler’ yetiştirme amacı ile 
Ege Bölgesi’nde başka bir benzer program bulunmayan İzmir’deki Gediz Üniversitesi’nde yürütülen 
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans programı ele alınmıştır. Programda başarı öykülerine 
dayanan “Anadolu Kaplanları & Ege Efeleri” dersi kapsamında, çeşitli sektörlerden girişimcilerin 
tecrübelerini paylaşıp, öğrencilerle tartışması, dersi sürdürmeleri ile öğrencilerde oluşan motivasyon ve katkı 
incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Girişimcilik eğitimi, Anadolu Kaplanları. 
 
1.GİRİŞ 
 
Girişimcilik, temelde bireysel düşüncelerin faaliyete geçirilmesi, inovasyon ise ortaya bir yenilik koyulması 
ile ilgili kavramlardır. Avrupa’da ekonomik büyüme ve işgücü oluşturma konularında stratejiler geliştirme 
amacıyla 2000 yılında düzenlenen Lizbon Zirvesi’nde benimsenen kararların başarıya ulaşması için özellikle 
genç nüfusun girişimci özellikli, yenilikçi iş geliştirici ve küçük ve orta ölçekli işler kurması yönünde 
desteklenmesi gerektiği politikalar öne çıkmıştır. Bundan dolayı, temel bilim dallarına kıyasla dünyada 
sayıları daha az olsa da, üniversitelerde bulunan “Girişimcilik” lisans ve yüksek lisans bölümleri, genç 
nüfusun kendilerine güvenerek oluşturdukları yenilikçi ve kreatif fikirleri gerçekleştirebilmelerinde anahtar 
rolü oynamaktadır. 
 
Ülkemizin de taraf olduğu, 47 ülkenin imzaladığı Bologna Süreci kapsamında Avrupa Yükseköğretim 
alanında ülkelerin yükseköğretim sistemlerindeki kendilerine özgü çeşitlilik korunarak birlik ve uyumluluk 
amaçlanmıştır. Bologna Süreci’ni destekleyen ülkelerin 2007 yılında Londra’daki toplantısında esnek öğretim 
programlarının geliştirilmesi, öğrenci ve öğretim elemanlarının mobilitesinin arttırılması ve yenilikçilik ile 
girişimcilik konularında üniversite-işveren işbirliği ile yenilikçilik ve bilgi transferinin geliştirilmesi gibi 
konuların benimsenmesi tavsiye edilmiştir. 
 
2.ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ 
 
“Girişimcilik” konusunda lisans ve yüksek lisans programlarının temel amacı, Avrupa ve ABD’ye göre 
ülkemizde daha düşük olan girişimcilik payının yükseltilmesine yönelik olarak, girişimci ve yenilikçi 
düşünceleri ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirebilen, inovatif iş fırsatlarını 
belirleyip çeşitli sektörlerde uygulayabilen, bilgi ve teknoloji transferini yapabilen, yeni fırsatlar 
oluşturabilecek ve varolan fırsatları değerlendirebilecek girişimci yeteneği gelişmiş, iş kurma ve yönetme 
konusunda bilgi ve becerileri yüksek, yeniliklere karşı farkındalığı ve motivasyonu yüksek, çeşitli mal ve 
hizmet sektörlerinde inovatif yaklaşımlarla yenilikler ortaya koyabilecek insan kaynağını yetiştirmek ve 
girişimci/inovatif kapasite ve düşüncelerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim sağlamaktır. 
 



 

 

Üniversitelerde lisans kapsamında okutulan bölümlerin ve yüksek lisans programlarının çoğunun amacının 
işgörenler yetiştirmeye yönelik olmasından farklı olarak, “Girişimcilik” konusundalisans ve yüksek lisans 
programlarının amacı ise, çeşitli sektörlere “bireysel girişimci”, “kurumsal girişimci” veya “sosyal girişimci” 
kapsamında işverenler yetiştirmektir. Bunun yanında, güncel işlerin geliştirilerek, yeni fırsatların belirlenerek 
ve mevcut işlerden yeni yatırımlar üretilerek, yeni fikirlerin ve inovatif yaklaşımların gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 
 
Söz konusu temel amaç çerçevesinde açılması planlanan yüksek lisans programında, sosyal bilimler 
kapsamında işletme, yönetim, finans, ekonomi, uluslararası ticaret ve lojistik bilimlerinin/alanlarının yanında 
fen bilimleri kapsamında mühendislik temel bilimleri ilkeleriyle analiz edebilen, yerel ve dış ticarette gerekli 
bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ticarette kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgi 
sahibi, disiplinlerarası konuları elleçleyebilen, çok yönlü bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine 
sahip, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, alanında uzmanlaşmış, dinamik ve kreatif 
fikirli kişisel özelliklere sahip, ülkemizin rekabet ve temsil gücünü arttırabilecek donanımda bireylerin kişisel 
gelişmelerine fayda ve yön sağlanması hedeflenmektedir. 
 
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi yüksek lisans programından mezun olan kişiler, 2011 yılında dünyada en 
büyük ekonomiye sahip “G-20 Ülkeleri” olarak adlandırılan 20 ülkeden en hızlı büyüyen 3.ülke olan ve 
Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke olarak yer alan ülkemizdeki iş dinamizminin içinde bizzat rol almaları 
sağlanabilecektir. Böylece programı tamamlayan uzman kişiler, piyasalarda eksikliğini gördükleri veya 
hedeflerine ulaşmada en iyi şekilde iştigal edeceklerine inandıkları herhangi bir konuda “bireysel 
girişimciler” olarak kendi işlerini kurabilmenin yanında, aile firmalarında donanımlı ve bilinçli olarak görev 
alabilecekler, imalat, finans, bilişim ve medya sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde yer alan gerek 
yerel gerekse uluslararası büyük ve köklü firmalarda “kurumsal girişimciler” olarak nitelikli işgücü ihtiyacını 
karşılama potansiyeline sahip olacaklardır. Ayrıca, kar amacı olmayan sivil toplum kuruluşlarında da “sosyal 
girişimciler” olarak yer alıp, topluma çeşitli hizmetlerde bulunabileceklerdir. Sonuç olarak, söz konusu 
lisansüstü programda akademik altyapının sağlanmasının yanında, güncel ve inovasyonla ilgili konularda, 
analiz edici, irdeleyici, sorgulayıcı, entellektüel düzeyi yüksek, yeniliklere açık ve kendine güveni olan, yeni 
iş fikirlerini ortaya koyabilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunulacaktır. 
 
Ülkemizde “Girişimcilik” konusunda lisans programı olan İstanbul ve Ankara’da olmak üzere sadece 2 
üniversite mevcuttur ve Tablo 1’de görülmektedir.Türkiye’deki “Girişimcilik” ve “İnovasyon” konularındaki 
yüksek lisans programları, Tablo 2’de belirtildiği şekilde 8 adedi Sosyal Bilimler, 1 adedi İşletme, 2 adedi ise 
Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde olmak üzere az sayıda bulunmaktadır. Ancak Tablo 3’te de görüleceği 
üzere, yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans programı örnekleri oldukça fazla görülmektedir. Bu 
nedenle, Gediz Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Girişimcilik ve İnovasyon 
Yönetimi yüksek lisans program içeriği dünyada ve ülkemizdeki mevcut programlar göz önünde 
bulundurularak oluşturulmuş, yeniliklere açık ve yeni iş fikirlerini ortaya koyabilen bireylerin yetişmesine 
katkıda bulunulmasına yönelik olarak planlanmıştır. Bu anlamda, program yurt dışı örnekler ile de 
uyumludur.  
 
Tablo 1. Girişimcilik konusunda Türkiye’deki lisans programları 
 

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI 
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
(İstanbul) 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK 

TOBB EKONOMİ VE 
TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ 
(Ankara) 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 
GİRİŞİMCİLİK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tablo2. Girişimcilik konusunda Türkiye’deki yüksek lisans programları 
 

ÜNİVERSİTE 
(Yeri/Programın açılış yılı) ENSTİTÜ 

 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 
(İzmir/2013) 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ 
(Kocaeli) 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 
GAZİKENT/HASAN KALYONCU 
ÜNİVERSİTESİ 
(İstanbul) 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
(Edirne/2012) 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ GİRİŞİMCİLİK 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
(Elazığ/2012) 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ 

 
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
(İstanbul/2012) İŞLETME ENSTİTÜSÜ 

 
GİRİŞİMCİLİK 
 

OKAN ÜNİVERSİTESİ 
(İstanbul) 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ  GİRİŞİMCİLİK 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
(İstanbul/2012) 

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ  BİLGİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ 

FATİH ÜNİVERSİTESİ 
(İstanbul) 

FEN BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ 

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK 
 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 
(İstanbul/2012) 

FEN BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ 

 
 
Tablo 3. Girişimcilik konusunda yurtdışı yüksek lisans programları 
 

ÜNİVERSİTE ÜLKE 
 

LİSANS PROGRAMI 
 

MIT-MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ 

(MIT-MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY) 

A.B.D. 

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 
YOĞUNLAŞMALI İŞLETME 
(MBA WITH ENTREPRENEURSHIP AND 
INNOVATION TRACK) 

PENNSYLVANIA ÜNİVERSİTESİ 
(UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA) A.B.D. GİRİŞİMCİLİK YÖNETİMİ 

(ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT-MBA) 

CORNELL ÜNİVERSİTESİ 
(CORNELL UNIVERSITY) 

 
A.B.D. 

GİRİŞİMCİLİK VE YÜKSELEN İŞLER 
(ENTREPENEURSHIP AND EMERGING 
ENTERPRISES) 



 

 

NORTHWESTERN ÜNİVERSİTESİ 
(NORTHWESTERN UNIVERSITY) A.B.D. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 

(ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION-MBA) 

BABSON KOLEJİ 
(BABSON COLLEGE) 

 
A.B.D. 

GLOBAL GİRİŞİMCİLİK 
(GLOBAL ENTREPENEURSHIP-M.Sc.) 

PURDUE ÜNİVERSİTESİ 
(PURDUE UNIVERSITY) A.B.D. 

TEKNOLOJİ İNOVASYONU VE GİRİŞİMCİLİK 
(TECHNOLOGY INNOVATION AND 
ENTREPRENEURSHIP-MBA) 

VIRGINIA ÜNİVERSİTESİ 
(UNIVERSITY OF VIRGINIA) A.B.D. 

GİRİŞİMCİLİK, İNOVASYON VE STRATEJİ 
(ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND 
STRATEGY-MBA) 

FAIRLEIGH DICKINSON ÜNİVERSİTESİ 
(FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY) 

 
A.B.D. 

GİRİŞİMCİLİK 
(ENTREPRENEURSHIP-MBA) 

WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ 
(UNIVERSITY OF WASHINGTON) 

 
A.B.D. 

 
LİDERLİK 
(LEADERSHIP-MBA) 

SAN DIEGO ÜNİVERSİTESİ 
(UNIVERSITY OF SAN DIEGO) A.B.D. GLOBAL LİDERLİK 

(GLOBAL LEADERSHIP-M.Sc.) 

ARIZONA ÜNİVERSİTESİ 
(UNIVERSITY OF ARIZONA) 

 
A.B.D. 

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ GİRİŞİMCİLİĞİ  
(MIS ENTREPRENEURSHIP) 

 
SOUTHAMPTON ÜNİVERSİTESİ 
(UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON) 

 
İNGİLTERE 

GLOBAL GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK 
(GLOBAL ENTERPRISE AND 
ENTREPRENEURSHIP-M.Sc) 

 
NOTTINGHAM ÜNİVERSİTESİ 
(UNIVERSITY OF NOTTINGHAM) 

 
İNGİLTERE 

GİRİŞİMCİLİK 
(ENTREPRENEURSHIP-M.Sc) 

SURREY ÜNİVERSİTESİ 
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3.ANADOLU KAPLANLARI VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ  
 
Bütün dünyada ülkeler girişimciliğin ekonomiyi büyütme ve refahı arttırma hususunda çok önemli bir konu 
olduğunu kavradılar ve bizim de devletimiz başta olmak üzere girişimcilik üzerine birçok yeni politikalar ve 
imkanlar oluşturmaya başladı. Aynı zamanda 1980 sonrası açık ve serbest ekonomiye geçen ülkemizin 
insanlarının girişimciliğe ne kadar yatkın olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili birçok başarı hikayeleri oluşmaya 
başladı, örneğin tamamen liberal ve serbest girişimciliğe dayanan Amerikan rüyası tarzında hikayelerimiz 
oluştu. Hatta geçmiş zamanda “Asya kaplanları”naithafen, “Anadolu kaplanları”mız bütün dünyada boy 
göstermeye başladı. Bu bir toptan ve toplumsal kalkınmanın bir örneğidir. Sadece birkaç büyük holdingin 
bünyesinde olmayan, herbir birey noktasında “ne yapabilirim?”, “kişisel becerilerimi nasıl ekonomiye 
kazandırabilirim?” şeklinde sorularla ekonomimize değerler katılmaya başlandı.Özellikle dünya kobilerin 
önemini ve ekonomiyi nasıl dinamik bir hale getirdiğini keşfetti.  
 
 
 



 

 

3.1.Gediz Üniversitesi-Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisansı 
 
İzmir’de Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi 
yüksek lisans programı, ülkemiz genelinde üniversitelerde benzer bir programın oldukça az olması nedeniyle 
önemli bir eksikliği giderme ve gereksinimi karşılama temel amacını taşımaktadır. Söz konusu yüksek lisans 
programı ile ülkemiz gençlerine, önlerine çıkan fırsatları öncelikle fark etmeleri, daha sonrasında ise bu 
fırsatları doğru analiz edip pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam 
oluşturabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır. 
 
Üniversitelerde lisans kapsamında okutulan bölümlerin ve yüksek lisans programlarının çoğunun hedefinin 
işgörenler yetiştirmeye yönelik olmasından farklı olarak, Gediz Üniversitesi bünyesindeki Girişimcilik ve 
İnovasyon Yönetimi yüksek lisans programının hedefi ise, çeşitli sektörlere “bireysel girişimci”, “kurumsal 
girişimci” veya “sosyal girişimci” kapsamında yeni iş fikirlerini ortaya koyabilen işverenler yetiştirmektir. 
 
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi yüksek lisans programında, ülkemizde düşük kabul edilen girişimcilik 
payının yükseltilmesine yönelik olarak, girişimci ve yenilikçi düşünceleri ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak amacıyla faaliyete geçirebilen, inovatif iş fırsatlarını belirleyip çeşitli sektörlerde uygulayabilen, 
bilgi ve teknoloji transferini yapabilen, yeni fırsatlar oluşturabilecek ve varolan fırsatları değerlendirebilecek 
girişimci yeteneği gelişmiş, iş kurma ve yönetme konusunda bilgi ve becerileri yüksek, yeniliklere karşı 
farkındalığı ve motivasyonu yüksek, çeşitli mal ve hizmet sektörlerinde inovatif yaklaşımlarla yenilikler 
ortaya koyabilecek insan kaynağının yetiştirilmesi ve girişimci/inovatif kapasite ve düşüncelerin 
geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim kapsanmaktadır. Bu programda eğitim ve öğretim gören öğrenciler, 
edindikleri bilgi ve becerilerle, gerek öğrenimleri sırasında, gerekse mezuniyetleri sonrasında, kendi işlerini 
kurma yönünde adım atabilecek ve çeşitli mal ve hizmet sektörlerinde işverenler olarak yer alabileceklerdir. 
 
Bu programın kurulmasıile, aslında çeşitli diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin de önüne yeni bir ufuk açmış 
bulunmaktadır. Çünkü girişimcilik sadece bir akademik veya ekonomik bir olgu değil, bir hayat biçimidir. 
Türk insanının çok hızlı karar verebilmesi, problemler karşısında kriz yönetimini iyi yönetebilmesi, şartlar 
karşısında esnek olabilmesi, dinamik Türkiye’nin temelini oluşturmaktadır.    
 
3.2.Anadolu Kaplanları/Ege Efeleri örneği 
 
Geleneksel ekonomi ve işletme eğitimlerinin yanında disiplinlerarası konular tek başlarına birer meslek haline 
gelmeye başladılar. Bu bağlamda, akademik dünyada da bunların yansımaları kaçınılmaz duruma geldi. Bu 
olgu ülkemiz için çok yenidir, fakat tarih boyunca ticaretin merkezi durumunda olan İzmir’de kurulmuş 
bulunan Gediz Üniversitesi’nin kurulma şekli ve yönetim biçimi ile bu üniversite bizzat eğitim gönüllülerinin 
oluşturduğu bir girişimcilik örneğidir. Bu nedenle girişimcilik ve inovasyonun Türkiye’de daha fazla yer 
alması, üniversitenin dünyaya bakış açısıyla çok paralel olmuştur. Ülkemizin gelişime ve girişime her zaman 
açık şehirlerinin başında olan İzmir’e yakışan bir konsept olarak, Gediz Üniversitesi bünyesinde Girişimcilik 
ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans programı kapsamında “Anadolu Kaplanları”na “Ege Efeleri”ni de 
ekleyerek, ülkemizde ilk defa “Anadolu Kaplanları-Ege Efeleri” adı ile bir ders oluşturulmuştur ve dersin 
kapsamında ise, toplumda girişimcilik, inovasyon açısından başarı hikayeleri olan toplum tarafından tanınan, 
örnek alınan şahsiyetlerinin de derslerimizde bizzat ders vermeleri gerçekleştirilmektedir.  
 
Yüksek lisans programının işlevi, akademik boyutları da aşarak, Gediz Üniversitesi’nin en inovatif ve en 
girişimci üniversite olma yolunda önemli bir adım atmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.Ayrıca, özellikle iş 
dünyasının ileri gelenlerinin yaşamış olduğu tecrübeleri program dahilinde paylaşıyor olmaları ve sonrasında 
akademik kadro ve öğrencilerle, ilgili paylaşımlara dair yapılan değerlendirmeler, olası sorunlarla başa çıkma 
yönünde öğrencilere büyük katkılar sağlamaktadır.Buna ek olarak, normal şartlarda söz konusu konuklara 
kendilerinin ulaşma imkanlarının zor veya imkansız olacağından, böyle bir ortamda konuklarla birlikte 
tartışma fırsatlarının bulunması, öğrencilerin motivasyonunu daha da arttırmaktadır. 
 
Verilen eğitimin akademik altyapısıyla birlikte bazı önemli pratiklere de dayanması hedeflenmektedir. Bu 
nedenle, “Anadolu Kaplanları-Ege Efeleri” dersine her hafta önemli girişimciler davet edilerek, dersler 
kendileri tarafından yürütülmektedir. Özellikle davet edilengirişimcilerin öğrencilere örnek teşkil edebilecek, 
onlara yeni ufuklar açabilecek, yeni kazanımlar sağlamasıamaçlanmaktadır. Bu tecrübe transferinin akademik 
bilgi süzgeci ile topluma ve öğrencilere daha verimli bir akademik platform oluşması hedeflenmektedir. 
Davetli konuşmacıların ortak özellikleri ise, başta girişimci olmaları, genelde dar ve zor imkanlardan kreatif 
ve yenilikçi çözümlerle işlerini kurmaları ve ilerletmeleri, karşılaşılan zorluklar karşısında yılmamaları, 



 

 

karşılaştıkları fırsatları çeşitli düzeyde riskler alarak değerlendirmeleri, bu işlerini sürdürürken de ilkeli, 
ahlaki ve toplumsal çıkarları gözetmeleridir. Bu özellikler aynı zamanda Gediz Üniversitesi’nin de temel 
taşlarını ve kurulma amaçlarını oluşturan özellikler arasındadır. Dolayısıyla, bu programdan mezun olacak 
öğrenciler, sadece kar odaklı girişimciler olmamalı, aynı zamanda insani ve ahlaki ilkeler korunarak, başta 
kendileri olmak üzere, toplumun tüm bireylerine de faydalı olabilecek faydalı insanlar olarak hedeflenmiştir.    
 
Ayrıca yüksek lisans programında ders veren akademisyenlerin hemen hepsinin ya doktorası ya da doktora 
sonrası çalışmaları ABD, Kanada, İngiltere gibi yurtdışı üniversitelerindendir, kimi öğretim üyeleri ise, 
akademisyenlik öncesi veya belli dönemlerde kendi sektör deneyimine sahiptir. Dolayısıyla, öğrencilere 
girişimciliğin akademik altyapısını öğretilirken bizzat öğretim üyelerinin kendi girişimcilikleri de göz önünde 
bulundurularak konular daha işlevsel ve pratiğe dönük olarak verilmeye çalışılmaktadır. 
 
4.SONUÇ 
 
Son yıllarda ülkemizdeki üniversitelerde girişimcilik konusunda dersler, öğrenci kulüpleri yaygınlaşmıştır. 
Ancak açılan lisans, yüksek lisans programları yurtdışı örneklerinin yanında oldukça azdır. Bu çalışmada, 
Türkiye’de ‘Girişimcilik’ konusunda lisans, yüksek lisans seviyelerinde eğitim veren üniversiteler 
incelenmiştir. Geleneksel olarak ‘işgörenler’ yetiştirme amacının aksine, ‘bireysel’, ‘kurumsal’ veya ‘sosyal’ 
girişimci olarak yeni iş fikirlerini ortaya koyabilen ‘işverenler’ yetiştirme amacı ile Ege Bölgesi’nde başka bir 
benzer program bulunmayan İzmir’deki Gediz Üniversitesi’nde yürütülen Girişimcilik ve İnovasyon 
Yönetimi Yüksek Lisans programı ele alınmıştır. Programda çeşitli sektörlerde önde gelen girişimcilerin 
başarı öykülerine dayanan “Anadolu Kaplanları & Ege Efeleri” dersi kapsamında, sözü edilen girişimcilerin 
tecrübelerini paylaşıp, öğrencilerle tartışması, dersi sürdürmeleri ile öğrencilerde oluşan motivasyon ve katkı 
incelenmiştir. 
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ÖZET   
 
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin kişilik özelliklerinin denetim odağı üzerindeki etkisini belirlemektir. 
Araştırma Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 581 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplamada 
Şahin ve arkadaşlarının (1993) sosyotropi-otonomi ölçeği ve Spector'un (1988) denetim odağı ölçeği 
kullanılmıştır. Veri Pearson Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 
kişisel başarının içten denetim odağı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Buna karşılık 
otonom kişilik özelliğinin dıştan denetim odağı üzerinde bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  Ayrılık 
kaygısının ise içten denetim odağı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Son olarak ayrılık 
kaygısının ve onaylanmama kaygısının dıştan denetim odağı üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyotropik-otonom kişilik, içten-dıştan denetim odağı 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of research is to determine the effect on the locus control of undergraduate' personality 
characteristics. The research was done on 581 undergraduates in Kyrgyzstan-Turkey Manas University. Sahin 
and colleagues' (1993) sociotropy-autonomy scale, and Spector' (1988) control locus scale was used on data 
collection. The data was evaluated by Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis. In conclusion, it 
was found to have a positive impact on internal control locus of personal achievement. In contrast, it was 
determined to not have an impact on external control locus of autonomous personality trait. Also, It was 
found that separation anxiety was a positive impact on the internal control locus. Finally, separation anxiety 
and disapproval anxiety  was found to be effective on external control locus. 
 
Keywords: Sociotropic-autonomous personality, internal-external locus of control 
JEL Classification: M00, M10, M130  
 
1. GİRİŞ 
 
Girişimcilik sürecinde insanlarda var olan girişimcilik ruhunun açığa çıkarılabilmesi önemlidir. Girişimcilik 
ruhu insanların doğuştan getirdikleri kişilik özelliklerinin bilinmesini gerektirir. Bu bağlamda sosyotropik-
otonom kişilik özelliklerinin bir girişimcilik boyutu olan denetim odağı üzerindeki etkisini belirleyebilmek 
amacıyla bu araştırma yapılmıştır. 
 
Kişilik, bireyin doğuştan getirdiği ve yaşamı sonucunda kazandığı özelliklerin tamamıdır (Doğan, 2013: 57). 
Beck (1983), kişiliği bilişsel kuramında sosyotropi-otonomi şeklinde sınıflandırır. Sosyotropi ‘kişinin diğer 
insanlarla olan pozitif iletişimine yatırımı’ olarak tanımlanır (Kaya vd., 2006: 2). Sosyotropik bireyler sosyal 
desteğe ve kendilerini iyi hissedebilmek için başkalarının düşüncelerine ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler, sosyal 
bağların zayıflaması, ilişkilerin sonlanması ve reddedilme gibi durumlara aşırı duyarlı bireylerdir. Otonomi 
ise ‘kişinin bağımsızlığını, hareket serbestliğini ve kişisel haklarını koruyabilmek ve artırabilmek için yaptığı 
yatırımlardır’. Otonom bireyler, kendi faaliyetlerine yön vermekten ve kendileri için önemli olan işleri 
başarmaktan hoşlanırlar ve doyum sağlarlar (Özdemir ve Karadağ, 2013). Bu kişiler, başkaları tarafından 
kontrol edilmek istemeyen; başarıya ve bağımsızlığa büyük önem veren bireylerdir.  
 
1960 yılında Julian Robert tarafından geliştirilen denetim odağı ise hayatta karşılaşılan olayların asıl 
nedenlerinin ne olduğuna ilişkin kişisel algıya ait düşüncelerdir (Dilmaç, 2008: 1). İçsel denetim odağı 
bireyin yeteneği, çabası ya da becerisi vasıtasıyla sonuçlar üzerinde etkiye sahip olduğu konusundaki 



 

 

inancıdır. Bu bireyler, yaşamlarını kendi kararlarının yönlendirebileceğini düşünürler, başarı ya da 
başarısızlıklarını kendi sorumluluklarında değerlendirirler ve çevrelerini kendi yararlarına 
değiştirebileceklerine inanırlar. Dıştan denetim odağı ise bireyin sonuçları dışsal güçlerin kontrol ettiği 
konusundaki inancıdır. Buna göre bireyler, başarı ya da başarısızlıklarını çevresel koşulların üzerine 
yıkmaktadır. Çünkü dıştan denetimliler, çevrenin kontrolü altında olduklarına inanmaktadırlar (Durna ve 
Şentürk, 2012).  Yazın taraması yapıldığında, kişilik özelliklerinin ve denetim odağının ya bağımsız olarak 
irdelendikleri ya da farklı değişkenlerle ilişkilendirildikleri görülmüştür. Sosyotropik-otonom kişilik 
özelliklerinin denetim odağı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir çalışmaya rastlanamamıştır.  
 
2. KİŞİLİK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ  
 
Kişilik kavramı geçmişte olduğu gibi bu gün de yaygın olarak araştırılan konulardan biridir. Ancak tüm 
kuramcıların hem fikir olduğu bir kişilik tanımı yoktur. Çünkü kişilik psikolojide içeriği en geniş 
kavramlardan biridir (Altın, Sanıoglu ve Uslu, 2013). Morgan (1999: 311) kişiliği bireyin diğer kişilerin 
yanında gösterdiği davranış özellikleri olarak ele alır, daha kapsamlı bir tanım ile kişilik, insanları tanımlayan 
ve tanıtan tahmin edilebilir davranışlar seti (Aghaee ve Ören, 2004: 9) olarak açıklanır. Kişilikle ilgili pekçok 
kuram geliştirilmiştir. Bunların en çok bilinenleri özellik ve beş faktör kuramıdır. Özellik kuramına göre 
kişilik bireyin sahip olduğu niteliklerle belirlenen bir yapıdır. Kişinin temel özellikleri bilinirse, kişiliği de 
öğrenilebilir (Morgan, 1999: 312). Beş faktör kişilik modelini günümüzdeki kullanım şekliyle ortaya çıkaran 
Norman (1963), yaptığı çalışmada 20 özellikli bir dereceleme ölçeğine faktör analizi uygulayarak 5 faktörlü 
bir model elde etmiştir. Bu faktörler; dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve açıklıktır 
(McCrae ve John, 1992). Ancak bazı yazarlara göre sözü edilen kişilik boyutları ya da faktörler kişiliği çok 
geniş olarak açıklamaktadırlar (Rauch ve Frase, 2007) ve buna göre kişiliğin daha dar kapsamlı özellikler 
açısından incelenmesi bir gerekliliktir, bu şekilde kişilik özellikleri ile ilgili bilgiler detaylandırabilir 
(Özdemir ve Karadağ, 2013). Bu bağlamda Beck ve arkadaşları 1983 yılında kişilik boyutlarını en iyi şekilde 
açıklayabilen (Şahin vd., 2003) bir model geliştirmişlerdir. Bu kişilik özellikleri içerik açısından psikoloji 
literatüründe uzun bir geçmişe sahip olmasına karşın, ilk kez Beck ve arkadaşları (1983: 272) tarafından 
sosyotropi ve otonomi olarak adlandırılır.  
 
2.1. Sosyotropik Kişilik Özellikleri 
 
Sosyotropi, bireyin diğer insanlarla olumlu ilişkilerde bulunabilme ihtiyacını belirtmektedir (Otacıoğlu, 2008; 
Kabakçı, 2001). Sosyotropik bireyler, pozitif imaj elde edebilmek amacıyla önemli kişilerin sevgisini, 
saygısını, onayını  ve değer vermesini sağlayabilmek için büyük bir ihtiyaç içinde olan bireylerdir (Şahin, 
Ulusoy ve Şahin, 2003; Doğan, 2010). Yüksek sosyotropik bireyler için, diğer insanlardan onay almak çok 
önemlidir. Çünkü sosyotropik bireylerin, olumlu kendilik imgelerini sürdürebilmeleri, kendileri için önemli 
olan kişiler tarafından sevilmelerine, sayılmalarına, onaylanmalarına ve önemsenmelerine bağlıdır (Otacıoğlu, 
2008). Kişilerarası ilişkilerde algılanan kayıp veya reddedilme bu tür insanlarda depresyona yol açabilir (Sato 
ve Gonzalez, 2009; Doğan, 2010; Kabakçı, 2001). Sosyotropik özelliği yüksek olan kişiler ortak faaliyetlere 
girişmeyi ve başkalarına yardım etmeyi severler (Beck, 1987); başkaları tarafından kullanılmaya yatkındırlar 
ve fazla inatçı değildirler. Ayrıca insanlarla olan ilişkilerinin düzgün işlemesine önem verirler ve onlar 
tarafından kabul görmek isterler (Serinkan ve Barutçu, 2006; Doğan, 2010).  
 
2.2. Otonom Kişilik Özellikleri 
 
Otonomi, bireyin kendini yönetebilmesi, özgür düşünüp karar verebilmesi, kararını eyleme geçirebilmesi, 
özgürlük hakları, bireysel seçimi ve bağımsız davranabilme gücü ve yetisidir. Bu araştırmada otonomi 
kavramı Beck’in “bireyin bağımsızlığı, kişisel haklarını koruyabilme ve arttırabilme özelliği ve belirlenen 
amaçlara ulaşabilme ihtiyacı” şeklindeki tanımlaması ile sınırlıdır. Bu kişilik özelliği yüksek olan bireyler, 
kendi aktivitelerini yönlendirmekten, amaçlarına ulaşmaktan, çevrelerinde olup bitenleri kontrol etmekten ve 
başarılı olmaktan mutluluk duyarlar (Doğan, 2010; Kabakçı, 2001; Pollard, 2003). Otonom bireyler, daha çok 
amaçları engellendiğinde, başarısız olduklarında ya da özgürlüklerinin ellerinden alındığını hissettiklerinde 
depresyona girebilmektedirler (Kabakçı, 2001). Çünkü otonom bireyler, çevrelerinde olup bitenleri kontrol 
etmeye ve başarılı olmaya yoğun gereksinim duymaktadırlar (Sato ve McCann, 2007; Dasch vd., 2008; Beck, 
1983). Yüksek otonom özellikli bireyler için, başarılı ve mükemmel olmak önemlidir. Özlerini tanımladıkları 
rol gereği, kendileri ve başkaları için yüksek standartlar koydukları düşünülebilir. Yaşam planlarını başarılı 
ve mükemmel olmak üzerine kurarlar (Tosyalı, 2010: 18). 
 
 



 

 

3. DENETİM ODAĞI  
 
Denetim odağı kavramının kuramsal çerçevesini Rotter’ın (1989) da üzerinde uzun yıllar çalıştığı “Sosyal 
Öğrenme Kuramı” oluşturmaktadır. Alan yazında yer alan çalışmalara göre, denetim odağı, bireyin 
davranışının sonuçlarıyla ilgili olumlu ya da olumsuz beklenti içinde olmasıdır. Dolayısıyla, bu beklentiler 
kişilerin davranış biçimlerinin önemli bir belirleyicisidir.  
 
Denetim odağı kavramı bilim adamları tarafından içten ve dıştan denetim odağı şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre, bireyler başlarına gelen iyi veya kötü olayların sebeplerini 
algılama bakımından farklılaşmaktadırlar. Bireylerin yaşadıkları olayları nelerin kontrol ettiğine dair 
inançlarını ifade eden bu kavrama göre, eğer bireyler başlarına gelen olayların ve sonuçlarının kendilerinin 
değil, şans, kader ve talih gibi dışsal ve çevresel olayların belirleyebileceğine inanıyorlarsa, bu algılama 
dıştan denetim odağına işaret etmektedir (Durna ve Şentürk, 2012). Dıştan denetimli bireyler içinde 
yaşadıkları sosyal çevrenin kurallarına uymayı görev saymaktadırlar. Davranışlarını “başkaları ne der?” 
düşüncesiyle belirleyebilmekte ve başkalarının baskılarına yenik düşebilmektedirler. Çoğu kez kendi 
mutluluklarını bir başkasına bağımlılıkta ve onları mutlu etmekte arayabilmektedirler (Alisinanoğlu, 2003: 
98).  
 
Buna karşılık eğer bireyler başlarına gelen olayları ve durumları kendi davranışlarının bir sonucu olarak 
algılıyorlarsa, bireyin sahip olduğu bu inanç içten denetim odağı olarak belirtilmektedir (Solmuş, 2004). İçten 
denetimli bireylerde yaşantıların sonuçlarında kendi davranışlarının etkili olduğu inancı ve beklentisi egemen 
durumdadır (Dilmaç, 2008).  
 
Denetim odağının içten denetim ucuna yakın olan bireyler, yaşadıkları olayların, çevrelerinde olup bitenlerin 
kendi denetimleri altında olduğuna ve yaşamlarını istedikleri yöne çevirebileceklerine inanmaktadırlar. 
Başarısızlıklarının sebebini dış faktörlerde aramadan, kendi davranışlarında arayabilmektedirler. Kendi 
düşüncelerine önem vermekte ve başkalarının baskılarına yenik düşmeden kendi kararlarını 
uygulayabilmektedirler. Karar vermeden önce çok yönlü düşünmekte, olayların sonuçlarını göz önüne alarak 
karar vermektedirler. İçten denetimli bireyler sorumluluklarını bilen, güvenilir ve uyumlu davranışlar 
gösteren bireylerdir (Dönmez, 1983: 39).  
 
4. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BİR GİRİŞİMCİLİK BOYUTU OLAN DENETİM ODAĞI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  
 
Otonom kişilik özelliği kişisel başarıya odaklanma, bağımsızlığa ve özgürlüğe önem verme ve çevre üzerinde 
kontrol sağlayabilme eğiliminde olma niteliklerini ifade etmektedir. Bu niteliklere sahip bireylerin içten 
denetimli kişiler olabilecekleri ve dolayısıyla girişimcilik başarılarının yüksek olabileceği ileri sürülmektedir. 
Çünkü içten denetimliler, çevrelerinde meydana gelen olayları kendilerinin etkileyebileceğine 
inanmaktadırlar. Bu nedenle içten denetimli bireyler, çevresel koşulları değiştirme konusunda daha istekli 
davranmakta ve başarılı olmaya daha fazla önem vermektedirler (Basım ve Şeşen, 2008).   
 
Sosyotropik kişilik özelliği ise sosyal ilişkilere odaklanma ve dolayısıyla insanlarla ilişki kurma ve 
onaylanma ihtiyacında olmaya ilişkin niteliklerdir. Sosyotropik bireyler yetersiz güven ve öz-saygı 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla sürekli olarak başka insanlarla bir arada olmayı, sevmeyi, sevilmeyi ve 
onaylanmayı isterler. Bu bağlamda sosyotropik kişilik özelliği ile dıştan denetim odağı arasında bir ilişkinin 
olabileceği ve sosyotropik bireylerin içten denetim odaklı olamayacakları varsayılmaktadır. Çünkü nasıl 
dıştan denetimli bireyler, çevrelerinde meydana gelen olayları değiştiremeyeceklerini düşünmekteyseler, 
sosyotoropik bireyler de çevrenin kontrolü altında olduklarına inanmaktadırlar.  
 
Sonuç olarak içten denetimli bireyler ile otonom kişilik özellikli kişiler çevrelerini kontrol edebilmek için 
daha fazla gayret göstermeleri ve daha fazla öğrenme eğiliminde olmaları, yeni bilgi elde etme konusunda 
daha istekli davranmaları ve erişilen bilgiyi daha iyi kullanma açısından benzer niteliklere sahiptirler 
(Çolakkadıoğlu, Önder ve Avcı, 2011). Bu bağlamda, genel olarak içten denetimli ve otonom kişilik özellikli 
bireylerin çevrelerindeki olayları düzenleyebileceklerine inanan ve değişime olumlu tepki verebilen bireyler 
oldukları söylenebilir. Bu nedenle, içten denetimli ve otonom kişilik özellikli bireylerin belirsizliğe tolerans 
eğilimlerinin yüksek olması beklenmektedir. Çünkü yazın taramasında içten denetimli bireylerin belirsizliğe 
tolerans eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca çevresindeki olayları kendisinin 
düzenleyebileceğine inanan içten denetimlilerin ve otonom bireylerin, çevresindeki olayları şans ve buna 
benzer değişkenlerle ilişkilendiren dıştan denetimlilelere göre daha yenilikçi tutum sergilemeleri beklenebilir. 



 

 

Bu kapsamda yapılan bazı araştırmalarda; içten denetim odağı ile yenilikçilik ve risk alma arasında pozitif bir 
ilişki olduğu belirlenirken, yaratıcı düşünme tarzları bağlamında içten denetimlilerin, esneklik ve orijinallik 
puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır (Tabak, Erkuş ve Meydan, 2010).   
 
İçten denetimli bireyler ile otonom kişilik özellikli kişiler arasındaki bir başka benzerlikte çevre üzerinde 
kontrol sağlayabilme isteklerinden dolayı bir girişimcilik becerisi olarak algısal uyanıklık yetisine sahip 
olabilmeleri ve bu yeti vasıtasıyla çevredeki fırsatları görebilme yeteneğini kazanabilmeleridir. Son olarak 
içten denetimliler ile otonom kişilikli bireyler, başarma ihtiyaçları yüksek olan özgür olarak karar verme ve 
bağımsız (Durna ve Şentürk, 2012) olarak uygulayabilme konusunda kendilerine güvenleri bulunan kişilerdir.   
 
5. ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZLERİ 
 
Bu çalışma, öğrencilerin kişilik özellikleri ile bir girişimcilik boyutu olan denetim odağı arasındaki ilişkileri 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak geliştirilen hipotezler, Tablo 1'de yer almaktadır.  
Tablo 1: Araştırmanın Hipotezleri 
 
H1: Otonom kişilik özelliğinin (OTÖ) kişisel başarı 
boyutu içten denetim odağı (İDO) üzerinde olumlu 
bir etkiye sahiptir 

H7: Sosyotropik kişilik özelliğinin (SKÖ) 
onaylanmama kaygısı boyutu İDO üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip değildir 

H2: OKÖ'nün özgürlük boyutu içten denetim odağı 
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 

H8: SKÖ'nün ayrılık kaygısı boyutu İDO üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip değildir 

H3: OKÖ'nün yalnızlıktan hoşlanma boyutu içten 
denetim odağı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 

H9: SKÖ'nün başkalarını memnun etme boyutu İDO 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip değildir 

H4: OKÖ'nün kişisel başarı boyutu dıştan denetim 
odağı üzerinde olumlu bir etkiye sahip değildir 

H10: Sosyotropik kişilik özelliğinin (SKÖ) 
onaylanmama kaygısı boyutu DDO üzerinde olumlu 
bir etkiye sahiptir 

H5: OKÖ'nün özgürlük boyutu dıştan denetim odağı 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip değildir 

H11: SKÖ'nün ayrılık kaygısı boyutu DDO üzerinde 
olumlu bir etkiye sahiptir 

H6: OKÖ'nün yalnızlıktan hoşlanma boyutu dıştan 
denetim odağı üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
değildir 

H12: SKÖ'nün başkalarını memnun etme boyutu 
DDO üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir 

 
6. YÖNTEM 
 
6.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 
Araştırmanın evreni Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olarak seçilmiştir. Web sitesi incelendiğinde, 
2013 yılında Manas Üniversitesi'nde toplam 4.026 öğrencinin eğitim görmekte olduğu saptanmıştır. Bu evren 
üzerinden kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiş olan 800 öğrenciye yüzyüze anket uygulanmış ve 581 
anketin değerlendirilebilir nitelikte olduğu kararlaştırılmıştır.  
 
6.2. Veri Toplama Araçları  
 
6.2.1. Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ) 
 
İnsanlara bağımlı ve insanlardan özerk olmak üzere iki farklı kişilik özelliğini ölçen, Sosyotropi-Otonomi 
Ölçeği (SOSOTÖ), 1983 yılında Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ölçeği Türkçe’ye Şahin ve 
arkadaşları uyarlamışlardır (Savaşır ve Şahin, 1997). 60 maddelik, iki farklı kişilik özelliğini ölçmeye yönelik 
olarak oluşturulan bir ölçektir. 30 madde sosyotropi alt ölçeğine, 30 madde otonomi alt ölçeğine aittir. 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.  
 
Sosyotropi-otonomi ölçeğinin faktör analizi sonuçlarına göre, her iki boyut için üçer faktör bulunmuştur. 
Sosyotropi alt ölçeğinde; onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı ve başkalarını memnun etme, otonomi alt 
ölçeğinde ise kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma faktörleri bulunmuştur. Bu çalışmada ölçeğin 
Türkçeye uyarlanan versiyonu kullanılmıştır. Araştırmada sosyotropinin iç tutarlılığının .75, otonominin ise 
.85 olduğu bulunmuştur.  
 
 



 

 

6.2.2. Denetim Odağı Ölçeği (DEODÖ)   
 
Çalışmada öğrencilerin denetim odağını ölçebilmek için Spector (1988) tarafından geliştirilen "Denetim 
Odağı Ölçeği" uyarlanmıştır. Denetim Odağı Ölçeği (DAÖ) bireylerin denetim inançlarını 
değerlendirebilmek amacıyla tasarlanmış 16 maddelik bir ölçektir. Bu ölçekten 8 madde alınmıştır; her 
madde, “düşüncelere hangi derecede katılıyorsunuz” sorusuna karşılık “hiç katılmıyorum”dan başlayıp, 
“tamamen katılıyorum”a kadar giden yanıt seçeneklerindan oluşan 5 aşamalı likert tipindedir (Ayinde, Ajila 
ve Akanni, 2012; Spector, 1988).  
 
Ölçek içten ve dıştan denetim odağı şeklinde iki alt boyuta ayrılmıştır. Puanın yüksekliği içten denetimliliği; 
bireyin olayları kendi davranışlarına bağlı olarak algıladığını, sonuçlar üzerinde kendisinin etkili olduğunu 
göstermektedir. Puanın düşüklüğü ise dıştan denetimliliği; bireyin olayları kendi davranışlarından bağımsız 
ve dış güçlerin kontrolünde algıladığını, sonucu değiştirmenin kendi elinde olmadığına inanmasını ifade 
etmektedir (Candangil ve Ceyhan, 2006).  
 
Ölçek uzman bilim adamları tarafından Türkçe'ye çevirmiş olup Türkçe ölçek maddeleri, çevirinin özgün 
metne uygunlugu, Türkçe anlaşılabilirliği ve ölçme değerlendirme açılarından, konunun uzmanları tarafından 
birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin öğrenciler tarafindan anlaşılabilirliğinin sınanması 
için bir ön uygulama yapılmıştır. Araştırmada içten denetim odağına ait alpha katsayısı .64, dıştan denetim 
odağına ait alpha katsayısı ise .65 çıkmıştır. Spector (1988) bu ölçeğin .75'ten .85'e kadar içsel uyumluluğa 
(alpha katsayısı) sahip olduğunu rapor etmiştir (Coleman, Irving ve Cooper, 1999).  
 
6.3. Araştırmanın Değişkenleri 
 
Araştırmada öğrencilerin kişilik özellikleri puan ortalaması bağımsız değişken olarak ele alınırken denetim 
odağı bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. 
 
6.4. Verilerin Toplanması 
 
Veri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yazılı izin alındıktan sonra araştırmanın 
yapılacağı bağlı fakülte/yüksekokul yönetiminden de izin alınarak 03.02.2013 ve 25.03.2013 tarihleri 
arasında, araştırmanın amacı anlatılarak katılmayı kabul eden öğrencilere anket dağıtılarak toplanmıştır. 
Anket, Kırgızca ve Türkçe olarak hazırlanmış olup hangi formun doldurulacağı öğrencilerin tercihlerine 
bırakılmıştır. Öğrencilerin anketi doldurmaları onların 25 dakikalarını almıştır. Son olarak formun 
doldurulmasında gönüllülük ilkesi esas alınarak anket tamamen istekli olan öğrencilere doldurtulmuştur.  
 
6.5. Verilerin Değerlendirilmesi  
 
Elde edilen verilerin kodlanması ve değerlendirilmesi SPSS (Statistical Package for Social Science for 
Windows 17.0) programı kullanılarak bilgisayar ortamında yapılmıştır. İstatistiksel analizde öğrencilere özgü 
sosyo-demografik değişkenlerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. Sosyotropik-
otonom kişilik özelliği ve alt boyutları ile denetim odağının alt boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesinde 
öncelikle Pearson Korelasyon Analizi yapılmış daha sonra da Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 
uygulanmıştır. 
 
7. ARAŞTIRMANIN BULGULARI    
 
Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin %86.2'si (501) Kırgız, %11'i (64) Türk vatandaşıdır. 
Cinsiyet açısından öğrencilerin %66.1'i (384) kızlardan oluşmaktadır. Örneklemin %48'i (279) İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi öğrencileridir. Altı farklı fakülte/meslek yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin 
%31.5'i (183) birinci sınıfta iken %15.8'i (92) dördüncü sınıftadır.  
 
Araştırmada kullanılacak analiz yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla verilerin normal dağılıma uyup 
uymadığı Kolmogorov-Smirnov Testi ile grup varyanslarının eşitliği ise Levene testi ile incelenmiştir. .05 
anlamlılık düzeyinde verilerin normal dağılıma uygun olduğu, grup varyanslarının da eşit olduğu belirlenerek 
parametrik yöntemlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Öncelikle boyutlar arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyabilmek amacıyla Pearson korelâsyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2'de verilmiştir.  
 
 



 

 

Tablo 2: Boyutlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelâsyon Analizi 
 
Değişkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
İçten Den. -

.019 
.131(*

*) 
.172(*

*) 
.115(*

*) .036 .228(**) .168(**) .207(**) .194(**) 

Dıştan Den. 1 -.035 -.009 -.040 -.040 .285(**) .248(**) .281(**) .152(**) 
Otonom 
Kiş.  1 .714(*

*) 
.781(*

*) .626(**) .026 .031 .003 .033 

Kişisel Baş.   1 .409(*
*) .173(**) .107(**) .076 .079 .122(**) 

Özgürlük    1 .304(**) .034 .011 .059 .012 
Yalnız.Hoş.     1 -.076 -.045 -

.114(**) -.019 

Sos. Kiş.       1 .854(**) .818(**) .789(**) 
Onylnmma 
K.        1 .485(**) .544(**) 

Ayrılık Kay.        1 .521(**) 
Baş.Mem.Et         1 
p<.01 
 
Tablo 2'de görüldüğü gibi, korelasyon değerlerine göre otonom kişilik özelliği ile içten denetim odağı 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (r=.131, p<.01). Buna karşılık sosyotropik kişilik özelliğinin 
hem içten denetim odağı (r=.228, p<.001) hem de dıştan denetim odağı (r=.285, p<.001) ile pozitif yönlü 
anlamlı ilişkilerin var olduğu görülebilir. Ayrıca otonom kişilik özelliği ile sosyotropik kişilik özelliği 
arasında bir ilişkinin olmadığı (r=.026, p>.05) ifade edilebilir. Öne sürülen hipotezleri test edebilmek 
amacıyla oluşturulan regresyon modeli Tablo 3’de yer almaktadır. 
 
Tablo 3: Hipotezlere İlişkin Regresyon Modeli 
 
Boyutlar Bağımlı Değişken 
Bağımsız Değişkenler İçten Denetim  Dıştan Denetim 
Otonom Kişilik β  t  β  t 
Kişisel Başarı .150 3.346**  .011 .234 
Özgürlük .056 1.195  -.035 -.743 
Yalnızlıktan Hoşlanma -.007 -.168  -.031 -.705 
F 6.350**  .488 
R .179  .050 
R2 .032  .003 
Düzeltilmiş R2 .027  -.003 
Sosyotropik Kişilik β  t  β  t 
Onaylanmama Kaygısı  .051 1.013  .169 3.447** 
Ayrılık Kaygısı  .131 2.652**  .230 4.755** 
Başkalarını Memnun Etme .098 1.910  -.060 -1.187 
F 11.157**  20.767** 
R .234  .312 
R2 .055  .097 
Düzeltilmiş R2 .050  .093 
N 581 
*p<.05, **p<.01 
 
Tablo 3'de görüldüğü gibi, otonom kişilik özelliğinin sadece kişisel başarı (β=.150, p<.01) boyutu  içten 
denetim odağı üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu boyutun sözkonusu etkisi otonom kişilik özelliğinin 
diğer boyutu olan özgürlük boyutunun korelasyon analizinde ortaya çıkan etkisini gölgelemiştir. Böylece 
özgürlük boyutunun içten denetim odağı üzerinde anlamlı etkisi kalmamıştır. Sonuç olarak, H1 hipotezi kabul 
edilirken, H2 ve H3 hipotezleri reddedilmiştir.  
 



 

 

Otonom kişilik özelliği ile dıştan denetim odağı arasındaki ilişkiyi araştıran regresyon analizine baktığımızda, 
F değerinin anlamlılığı (p=.691), .05'ten büyük olduğu için regresyon modelinin istatistiki açıdan anlamlı 
olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak, H4, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir.   
 
Sosyotropik kişilik özelliğinin ise sadece ayrılık kaygısı (β=.131, p<.01) boyutu  içten denetim odağı üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu boyutun sözkonusu etkisi sosyotropik kişilik özelliğinin diğer boyutları olan 
onaylanmama kaygısı ve başkalarını memnun etme boyutlarının korelasyon analizinde ortaya çıkan etkisini 
gölgelemiştir. Böylece onaylanmama kaygısı ve başkalarını memnun etme boyutlarının içten denetim odağı 
üzerinde anlamlı etkisi kalmamıştır. Sonuç olarak, H7, H9 hipotezleri kabul edilirken, H8 hipotezi 
reddedilmiştir.  
 
Son olarak sosyotropik kişilik özelliğinin onaylanmama kaygısı (β=.169, p<.01) ve ayrılık kaygısı (β=.230, 
p<.01) boyutları  dıştan denetim odağı üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu boyutların sözkonusu etkisi 
sosyotropik kişilik özelliğinin diğer boyutu olan başkalarını memnun etme boyutunun korelasyon analizinde 
ortaya çıkan etkisini gölgelemiştir. Böylece başkalarını memnun etme boyutunun dıştan denetim odağı 
üzerinde anlamlı etkisi kalmamıştır. Sonuç olarak, H10 ve H11 hipotezleri kabul edilirken, H12 hipotezi 
reddedilmiştir.   
 
8. TARTIŞMA VE SONUÇ   
 
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında insana verilen değer ve önem artmakta ve kişileri anlayabilmek için 
kişilik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyotropik-otonom kişilik 
özelliklerinin denetim odağı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla bireyin başka kişilerle pozitif 
etkileşim gösterebilme özelliği olarak ifade edilen sosyotropik kişilik özelliğinin kişinin olumlu ya da 
olumsuz kendisini etkileyen olayları kader, şans ve talih gibi kendi dışındaki güçlere atfetmesi olan dıştan 
denetim odağı inancı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu düşünülmüştür. Benzer şekilde özgür ve 
bağımsız hareket etmekten, çevreyi kontrol altına almaktan ve başarılı olmaktan mutlu olmayı ifade eden 
otonom kişilik özelliğinin başına gelen olayları ve durumları kendi davranışlarının bir sonucu olarak algılayan 
ve çevresel koşulları değiştirme konusunda daha fazla adımlar atan içten denetim odağı inancı üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu düşünülmüş, bu bağlamda hipotezler geliştirilmiştir. Hipotezlerin testine 
ilişkin olarak yapılan istatistiki analizler sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır: 1) Otonom kişilik özelliğinin 
içten denetim odağı inancı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Otonom kişilik özelliğinin 
alt boyutlarının etkisine bakıldığında, sadece kişisel başarının içten denetim odağı inancını olumlu etkilediği 
belirlenmiştir. Buna karşılık özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma alt boyutlarının içten denetim odağı inancı 
üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 2) Otonom kişilik özelliğinin dıştan denetim odağı 
inancı üzerindeki etkisini değerlendirdiğimizde, hem otonom kişilik özelliğinin hem de tüm alt boyutlarının 
dıştan denetim odağı inancı üzerinde bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. 3) Sosyotropik kişilik özelliğinin 
içten denetim odağı inancı üzerindeki etkisine baktığımızda, bu kişilik özelliğinin içten denetim odağı inancı 
üzerinde etkili olduğunu ancak sadece ayrılık kaygısının etkili olduğu diğer alt boyutlar olan onaylanmama 
kaygısı ve başkalarını memnun etmenin hiç bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. 4) Sosyotropik kişilik 
özelliği ile dıştan denetim odağı inancı değerlendirildiğinde, sosyotropik kişilik özelliğinin dıştan denetim 
odağı inancı üzerinde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu etkinin acaba hangi boyutlar bağlamında 
olduğuna bakıldığında, onaylanmama kaygısı ve ayrılık kaygısının dıştan denetim odağı inancı üzerinde etkili 
olduğu buna karşılık başkalarını memnun etmenin bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. 5) Son olarak 
sosyotropik kişilik özelliği ile otonom kişilik özelliği arasında bir ilişki görülmemiştir. Çünkü bu iki kişilik 
özelliği birbirinin karşıtıdır.  
 
Tüm bu bulguların yanında çalışmamızın bazı sınırlılıklar içerdiğini de belirtmeliyiz. Öncelikle öğrencilerin 
sosyotropik-otonom kişilik özellikleri ve denetim odakları ölçek sonuçları ile değerlendirildiğinden 
bulguların subjektif olması kaçınılmazdır. Araştırmanın diğer bir sınırlılığı, elde edilen sonuçların 
genelleştirilmesi ile ilgilidir. Çünkü araştırmada kullanılan örneklem, sadece Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi'nde öğretim görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır. Dolayısıyla, örneklem grubunun daha 
geniş tutulduğu ve farklılaştırıldığı çalışmalar daha sağlıklı sonuçlara ulaşma imkanı sağlayabilecektir. 
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Günümüzde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünya genelinde küçük ve orta boy işletmeler ekonomik 
gelişmenin, yenilik yaratmanın, rekabet edebilirliğin ve istihdam yaratmanın lokomotifi haline gelmişlerdir. 
Yoğun rekabet ortamında, girişimcinin, yeni bir iş kurarken veya mevcut bir işletmeyi devir alırken 
karşılaşabileceği birçok, bürokratik, yasal, finansal, organizasyonel, sosyal ve psikolojik sorunu aşması 
gerekmektedir. Bütün bu zorlukların üstesinden gelmek zorunda olan girişimcinin güçlü bir motivasyona, 
dayanma gücüne ve sabıra ihtiyacı olacaktır. Girişimcinin başarılı olabilmesi için motivasyon gerekli, ancak 
yeterli değildir. Girişimcinin başarılı olabilmesi için diğer bazı özelliklere de sahip olması gerekmektedir. 
 
Bu çalışmamızda, girişimcileri motive eden etkenler ve girişimcilikte başarılı olabilmek için gerekli girişimci 
özellikleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, alan 
yazın taranarak girişimcilerin motivasyon kaynakları ve girişimcilikte başarı için gerekli özellikler 
incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Çanakkale’de faaliyet gösteren 185  küçük ve orta boy 
işletmenin sahibi  ile konuyla ilişkili bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yüz yüze anket 
yöntemi kullanılmıştır. Anketin genel olarak güvenilirlik analizi yapılmıştır. Anketin sonuçlarının istatistiksel 
olarak değerlendirilmesinde, frekans dağılımlarından yararlanmanın yanı sıra, likert ölçekli sorularda faktör 
analizleri yapılmış, ortalamalar arası anlamlı farklılıklar bağımsız iki grup arası farkların testi (t testi), varyans 
analizi (ANOVA Welch ve Brown-Forsythe testleri) ile ayrıca araştırılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde, 
araştırma bulguları ortaya konulmuş, yorumlanmış ve öneriler geliştirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilikte Motivasyon, Girişimci Özellikleri, Çanakkale’de 
Girişimcilik 
 

ENTREPRENEURSHIP MOTIVATION AND ENTREPRENEUR CHARACTERISTICS 
REQUIRED FOR SUCCESS: CANAKKALE CASE 

 
Nowadays, all around the world, especially in developed countries, small and medium size entreprises have 
become the locomotive of economic development, innovation, compatitiveness and job creation.  In an 
intense competition environment, an entrepereur must tackle a lot of bureaucratic, legal, financial, 
organizational, social and psychological problems. Entrepreneur will need a strong motivation, stamina and 
steadiness who have to overcome these difficulties. To be able to succeed, motivation is necessary condition 
for an entrepreneurs,  but it is not enough. To become successful entrepreneur has to be equipped with some 
other features. 
 
In this paper, it is tried to determine the factors that motivate entrepreneurs and entrepreneurial characteristics 
required to become successful in entrepreneurship.  This study consists of two main parts: In the first part, in 
the light of literature, motivation sources of  entrepreneurs and  characteristics necessary for success in 
entrepreneurship are  mentioned.  In the second part of the study, a survey is realised among  185 small and 
medium size entreprises that are established in Canakkale. Face to face interview method was used in this 
study. In general, the reliability of the questionnaire was analyzed. In the statistical evaluation of the results of 
the survey, frequency distribution was utilized, in the Likert-scale questions, factor analyzes were conducted, 
and significant differences between means were analyzed by independent-samples t-tests, One- way ANOVA, 
Welch and Brown-Forsythe tests. In the final part of the study, research findings were introduced, interpreted 
and recommendations were developed.  
 
Key words: Entrepreneurship, Motivation in Entrepreneurship, Entrepreneur Features, Entrepreneurship in 
Canakkale 
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1. GİRİŞ 
 
Girişimcilik ulusal ekonominin gelişmesinde en önemli faktörlerden birisidir. Ekonomik sistemlerin giderek 
liberalleştiği, devlet yatırımlarının ve işletmelerinin giderek azaldığı, iletişim ve ulaştırma teknolojilerinin 
büyük bir hızla geliştiği ve ucuzladığı günümüz küresel dünyasında, girişimcilik gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin ulusal ekonomilerinin gelişmesinde, istihdam yaratılmasında ve rekabet edebilmelerinde en önemli 
faktörlerden birisi haline gelmiştir.  
 
Girişimciliğin temelini oluşturan KOBİ’ler ABD, Japonya ve AB için ekonomik büyümenin sağlanmasında 
önemli bir unsur olarak  değerlendirilmektedir. KOBİ’ler  bağımsız ekonomik birimler olarak mal ve hizmet 
sunarak ekonomiye katkıda bulundukları gibi  büyük işletmeler için bir “yan sanayi” görevi de görerek bu 
işletmelerin gelişimini tamamlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde; Toplam işletmelerin % 95’i, Toplam istihdamın 
% 50’si,  Toplam yatırımların % 40’ı, Toplam üretimin % 50’si,  Toplam ihracatın % 30-40’ı KOBİ’ler 
tarafından gerçekleştirilmektedir (Yonar, 2003). Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün de (2012) 
vurguladığı gibi “KOBİ’ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler 
arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu 
özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Ülkemizde de işletmelerin 
% 99,77’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın % 78’ini, toplam katma değerin % 55’ini, toplam 
satışların % 65,5’ini, toplam yatırımların % 50’sini, toplam ihracatın %  60,1’ini, toplam kredilerin % 24’ünü 
gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü açıkça 
göstermektedir”. 
 
Girişimci olarak kendi işinin patronu olmak demek aynı zamanda, yeni bir işletme kurmanın zorluklarını 
aşmak, işletmeyi organize etmek ve yönetmek, bir işletmenin ve iş görenlerin sorumluluğunu yüklenmek, 
rakiplerle rekabet etmek, maddi ve manevi anlamda risk almak gibi zorluklarla karşılaşmak ve mücadele 
etmek demektir. Bu gibi nedenlerle, çoğu insan kendi işini kurmak yerine devlet sektöründe veya özel 
sektörde çalışmayı tercih etmektedir. Bu nedenle insanları girişimci olmaya teşvik eden motivasyon 
kaynaklarını anlamak ve girişimin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli özellikleri ve şartları anlamak 
önemlidir. 
 

2.  LİTERATÜR TARAMASI 
 

2.1.  Motivasyon ve Girişimcilik 
 
Girişim kararı verilmesinde ve girişimcilik sürecinde motivasyon en önemli faktörlerden birisidir. Kişiler, 
girişimci olmak için farklı motivasyon kaynaklarına sahiptir. Girişimciliğin dinamik doğası, çevresel 
gelişmelerin ve kişisel özelliklerin bileşimi olarak ortaya çıkar (Wright ve diğ., 1997:251). Benzing ve 
diğerlerinin (2009) de belirttiği gibi motivasyon faktörleri istihdam fırsatları ve gelir seviyelerine bağlı olarak 
ülkeden ülkeye değişebilir. Shane ve diğerleri (2003:274) kişi motivasyonunun girişimcilik sürecini 
etkileyebileceğini belirtmekte ve bunun örneğini Şekil 1 de olduğu gibi grafik olarak vermektedirler. Buna 
göre motivasyon unsurlarının bir kısmı veya tamamı bireylerin girişimcilik sürecinin birinden diğerine 
geçişini etkilemektedir. Bazı olaylarda, motivasyon unsurlarının tümü önemli olabilirken,  diğer olaylarda,  
motivasyon unsurlarının sadece bir kısmı önemli olabilir. Her motivasyon unsurunun  ne kadar önemli 
olacağı soruşturma altında bulunulan sürece bağlı olarak büyük olasılıkla farklılık gösterecektir. Aslında, 
sürecin bir bölümünü etkileyen motivasyon unsurları, bütün etkilerine sürecin o aşamasında sahiptirler. 
Sürecin sonraki aşamalarında etkileri yoktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Şekil 1: Girişimsel Motivasyon ve Girişimcilik Süreci Modeli 
 

 
Kaynak: Shane, S. ve diğerleri (2003). Entrepreneurial Motivation. Human Resource Management. Review 

13 (2003) 257–279. 
 
Girişimcilikte motivasyon kaynakları ile ilgili akademik çalışmaların bir çoğu girişimsel motivasyonu bir 
biriyle yakından ilişkili, iten ve çeken teorileri ile açıklamaktadır (Özdemir, 2010; Segal ve diğ., 2005; 
Kirkwood, 2009; Hessels ve diğ., 2008; Walker ve  Brown, 2004:5) (Tablo 1). İten teorisi bireylerin 
girişimciliğe, iş tatminsizliği, iş bulma zorluğu, yetersiz maaş veya esnek olmayan çalışma saatleri gibi  
olumsuz dış güçler tarafından itildiklerini vurgulamaktadır. Çeken teorisi ise bireylerin bağımsızlık arayışı, 
kendi kendine yetme, zenginlik ve diğer arzu edilen sonuçlara ulaşmak için girişimciliğe çekildiklerini ileri 
sürmektedir (Segal ve diğ., 2005:44). 
 

Tablo1: İten – Çeken Motivasyon Faktörleri 
 

İten Motivasyon Faktörleri Çeken Motivasyon Faktörleri 
 Amirin yönetim becerisinin olmaması  
 İş yükünün ağırlığı   
 Sürekli denetim   
 Mobbing   
 Cinsiyete dayalı ayrımcılık   
 İşin monotonluğu   
 İş  güvencesinin olmaması  
 Çalışma arkadaşlarıyla olumsuz ilişkiler 
 Çalışılan işten duyulan tatminsizlik 
 İş bulma zorluğu 
 Yetersiz ücret 
 Çalışma saatlerinin esnek olmaması 
 Kariyer imkanının kısıtlı olması 
 Uygun iş bulamama 
 İşsizlik 

 Bağımsız ve özgür olma isteği   
 Kendini gerçekleştirme   
 Daha fazla para kazanma isteği   
 İddialı / Başarılı olma isteği  
 Lider olmak   
 Farklı/hareketli işler yapma isteği   
 Kendi işinin patronu olma isteği  
 Fırsatları değerlendirme isteği 
 Yaşam tarzı  
 Tanınma ve statü ihtiyacı 
 Güç kazanma ihtiyacı 
 Kişisel tatmin 
 İyi bir yaşam tarzı elde etmek 
 Toplumda iz bırakma isteği 
 Prestij elde etmek 

Girişimcilik Fırsatları 
Çevresel Koşulları 

 ORTAYA 
FIRSAT 

ÇIKMASI 

FİKİR 
GELİŞTİRME 

UYGULAMA 
- Kaynak 

Temini 
- Organizasyon 

Oluşturma 
- Pazar Temini 

- Ürün 

Girişimcilik Motivasyonu 
1. Genel 

• Başarma ihtiyacı 
• Konrol odaği 

• Vizyon 
• Bağımsızlık isteği 

• Tutku 
• Dürtü 

2. İşe özgü 
• Hedef belirleme 

• Öz yeterlik 

Bilişsel Faktörler 
• Vizyon 
• Bilgi 

• Beceriler 
• Yetenekler 



 

 

 İş dünyasının değişmesi 
 İşveren tarafından teşvik edilmek 
 Çocuklar (çocukların katılımıyla) 

 Yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu 
 Kontrol odağı olma 
 Risk alma eğilimi 

 
Wright ve diğerleri (1997:256)  girişimcilik  tipolojisi alanı ile ilgili mevcut  alanyazında  motivasyon 
faktörler arasındaki farklılıkların kişilik özellikleri, yönetimsel tarzlar ve organizasyonel performans 
başlıkları altında ilişkilendirilebileceğini belirtmektedirler. Kuzey Amerikalı girişimcilerin, iş başarıları ile 
motivason ilişkisini belirlemek amacıyla Kuratko, Hornsby, ve Naffziger (1997) ile Robichaud, McGraw, ve 
Roger (2001)’ın yaptığı araştırmalar motivasyon faktörlerinin (1) dışsal ödüller, (2) bağımsızlık/ otonomi, (3) 
içsel ödüller  (4) aile güvenliği olarak dört kategoriye ayrılabileceğini göstermektedir (akt. Benzing ve diğ. 
2009:61). Hessels ve diğerleri (2008) yaptıkları araştırmada, toplam girişimsel arzuyu ifade etmek üzere 
farklı girişimsel motivasyon unsurlarını aşağıdaki gibi sınıflamaktadırlar. 
 

- Gereklilik motifi (güdüsü): Başka iş seçenekleri bulunmadığı için girişimcilik faaliyetine başlayan  
girişimcileri ifade etmekdedir. 

- Bağımsızlık motifi: Girişimci olmak için bağımsızlığın en önemli güdü olduğu girişimcileri ifade 
etmektedir. 

- Kazanç artışı motifi: Kazançlarını arttırma isteğinin en önemli güdü olduğu girişimcileri ifade 
etmektedir. 
 

Aralarında; Cromie (1987); Lordkipanidze (2005); Vecchio (2003); Gözek ve Akbay (2012);  Dönmez Polat 
(2011); Segal ve diğ. (2005); Shane ve diğerlerinin de (2003:258) bulunduğu birçok akademisyen yaptıkları 
araştırmalarda bireyleri girişimci olmaya teşvik eden motivasyon faktörlerini incelemişlerdir. Yukarıda 
verilen çalışmalardan da yararlanarak girişimcilik motivasyon faktörleri Tablo 2 deki gibi oluşturulabilir. 
 

Tablo 2: Girişimcilik Motivasyon Faktörleri 
 

Kişilik Özellikleri 
(Psikolojik Motifler) 

Ekonomik – Parasal 
Motifler 

Gereklilik Motifleri 
 

Dışsal Motifler 

 Başarma ihtiyacı 
 Güç ihtiyacı 
 Bağımsızlık isteği 
 Statü sahibi olma 

isteği 
 Risk alma eğilimi 
 Kendi kendinin 

patronu olmak 
 Yeteneklerini 

serbestçe kullanmak 
 Toplumda iz bırakma 

isteği 
 Başarılı olabileceğini 

çevreye kanıtlamak 
 Prestij elde etmek 
 Yeni ürünler / 

hizmetler yaratma 
arzusu 

 Özyeterlilik 
 Kontrol odağı olma 

 Daha çok kazanma 
isteği 

 Ek gelir elde etmek 
 Emeklilikte gelir elde 

etmek 
 Finansal olarak 

bağımsızlık kazanmak 
 İyi bir yaşam tarzı 

elde etmek 
 Varolan yaşam 

biçimini değiştirme 
isteği 

 İş fırsatlarını 
değerlendirme isteği 

 Bir hobiyi işe 
dönüştürmek 

 

 İş tahminsizliği 
 Kariyer 

memnuniyetsizliği 
 İş güvencesinin 

olmaması 
 İşsizlik 
 Ailenin kurulu bir 

işletmesinin olması 
 Aile için iş yaratmak 

ve aileyi bir arada 
tutmak 

 Aile baskısından 
uzaklaşıp kendi işini 
kurmak 

 Esnek iş ortamına 
sahip olmak 

 Çalışma saatleri 
üzerinde kontrol 

 Politik istikrar 
 Devlet teşvikleri 
 Vergi teşvikleri 
 Pazar fırsatları 
 Pazar yapısının uygun 

olması 
 Pazara giriş 

engellerinin düşük 
olması / olmaması 

 Pazarın büyüklüğü 
 Yatırım sermayesinin 

kolay bulunabilmesi 
 İletişim altyapısı 
 Ulaştırma altyapısı 
 Teknolojik gelişmeler 
 Rekabet şansının 

yüksek olması 
 
 

 
2.2.  Başarılı Girişimcilik Faktörleri 

 
Girişimcilerin başarılı olması için gerekli şartlar için araştırmacılar bir fikir birliği içinde değildirler. Benzing 
ve diğerlerine göre (2009:62) çoğu girişimcilik çalışmaları  birkaç değişken grubu üzerinde yoğunlaşmıştır: 
(1) Girişimcilerin psikolojik ve kişilik özellikleri; (2) Girişimcilerin eğitimi ve yönetimsel becerileri; ve (3) 
Dış çevre. Oosterbeek ve diğerleri (2010:448) girişimcilikte başarı şartlarını girişimci özellikleri ve girişimci 
becerileri grupları altında incelemektedir. Markman ve Baron’un (2003:294-295) da vurguladığı gibi,  
girişimciler, öz yeterlilik, fırsatların değerlendirilmesi, azim, insani ve sosyal sermaye, sosyal beceriler gibi 



 

 

girişimsel rol ile ilgili farklı bireysel özelliklere sahiptirler. Girişimci – kişilik özellikleri birbirine ne kadar 
yakınsa sonuçta başarılı olma olasılıkları daha fazla olacaktır.  Girişimcilerin başarılarının veya 
başarısızlıklarının sadece kendileri için değil, toplumları için de önemli yansımaları bulunmaktadır.   
 
Bull ve diğerleri (1995) girişimcilikte başarı koşullarını şu şekilde sınıflandırmaktadır. 
 

1) Bir görevle ilgili motivasyon (Öncüyü harekete geçiren vizyon veya duygu) 
2) Beceriler ve uzmanlık (Gelecekte ihtiyaç duyulacak uzmanlığı, teknik bilgiyi  elde edebilmek 

için, şimdiki bilgi birikimi artı özgüven) 
3) Kişisel kazanç beklentileri (Ekonomik ve/ veya psikolojik yararlar) 
4) Yeni teknolojiler (Bilgi işlem, iletişim teknolojileri gibi) 
5) Destekleyici çevre (Girişimciyi destekleyici ve rahatlatıcı ortam sağlayan koşullar ve 

politikalar)  
 
İbrahim and Goodwin (1986) Kanada ve ABD’nde küçük ölçekli işletmelerde yaptıkları araştırmada, 
girişimsel değerler, yönetimsel beceriler, kişilerarası beceriler ve çevresel özellikler olmak üzere başarılı 
olmak için dört faktör tespit etmişlerdir. Bu sınıflamadan da yararlanarak Tablo 3.teki gibi bir sınıflama 
yapılabilir. Bunun yanında, Lordkipanidze ve diğ. (2005); Kozan, Oksoy ve Özsoy (2006); Bozkurt (2013); 
Özdemir (2010); Yıldırım (2011)’da yaptıkları çalışmalarda girişimcilikte başarılı olma koşullarını inceleyen 
akademisyenlerden bazılarıdır.  
 

Tablo 3: Girişimcilikte Başarılı Olmak İçin Önemli Faktörler 
 

Girişimsel Değerler 
(Psikolojik ve kişilik 

özellikleri) 

Yönetimsel Beceriler – 
Eğitim 

Kişilerarası 
Beceriler - 

İletişim Becerileri 

Dış Çevre - Çevresel 
Özellikler 

 
 Öz yeterlik 
 Azimli olmak 
 İnsani ve sosyal sermaye 
 Risk alma becerisi 
 Esneklik 
 Karizma 
 Özgüven 
 Liderlik 
 Tutarlı ve ilkeli olmak 
 Mücadeleci olmak 
 Çalışkan olmak 
 Mükemmeliyetçilik 
 Kendine güvenmek 
 Eleştiriye açık olmak 
 Dürüst olmak 
 Rasyonel olmak 
 Cesaretli olmak 
 Sabırlı olmak 
 Değişime açık olmak 
 Öngörü sahibi olmak 
 Dışa dönük olmak 

 İyi yönetim becerisi 
 Etkin bütçe yönetimi 
 Deneyim 
 Uygun eğitim 
 İş tecrübesi 
 Organizasyon becerisi 
 Yazılı ve sözlü iletişim 

becerisi 
 Pazar bilgisi 
 Pazarlama, satış bilgi ve 

becerisi 
 Finansman bilgi ve 

becerisi 
 Programlı / Düzenli 

olmak 
 Yenilikçi / Yeni fikirler 

üretmek 
 Araştırmacı olmak 
 Fırsatları görmek ve 

değerlendirmek 
 Vizyon sahibi olmak 
 Yeni girişimler kurmak 

 İyi müşteri 
ilişkileri 

 İyi çalışan 
ilişkileri 

 İyi müşteri 
hizmeti 

 İyi toplumsal 
ilişkiler 

 Sosyal olmak  
 Empati ve iletişim 

becerisi 
 Sorun çözücü 

olmak 
 Diğerlerinin 

güvenini 
kazanmak 

 Takım 
çalışmasına 
yatkınlık 

 Toplumda 
pozisyon 

 

 Devlet destekleri 
 Sermayeye kolay 

ulaşım 
 Aile ve arkadaşların 

desteğini alma 
 Uygun faiz oranları ve 

vergiler 
 Politik istikrar 
 Uygun yasa ve 

yönetmelikler 
 Pazara giriş 

kolaylıkları 
 Rekabet yasaları 
 
 

 
3. Uygulama- Çanakkale’de Faaliyet Gösteren Girişimciler Üzerine Bir Uygulama 

 
Bu çalışmamızda küçük girişimcilerin, kendilerini girişimci olmak için motive eden faktörler ve  
girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan özellikler hakkındaki algıları ve eğilimleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, Çanakkale’de faaliyetlerini sürdüren farklı uğraş alanlarına sahip  girişimciler ile 
2013 yılı Kasım ayında kolayda örnekleme, yüz yüze görüşme yöntemiyle bir anket uygulanmıştır. 
Çalışmanın sınırları dikkate alındığında, Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren küçük işletmelerin tamamının 
anakitleyi oluşturduğu düşünülebilir. Sadece bireysel imkanlarla Çanakkale’de faaliyetlerini sürdüren küçük 
girişimcilere ulaşılarak 185 girişimciye anket uygulanmıştır. Bu örnek büyüklüğünün istatistiksel sonuçların 



 

 

geçerli ve güvenilir olabilmesi için yeterli olduğu düşünülmektedir. Ankette kullanılan sorular gerek konuyla 
ilgili yapılan benzer araştırmalar incelenerek, gerekse de literatürün taranmasıyla elde edilen bilgilerden ve 
deneyimlerden yararlanılarak titizlikle hazırlanmıştır. Bu nedenle ankette kullanılan soruların çalışmada 
hedeflenen sonuçlara ulaşmada yeterli ve geçerli olduğu düşünülmektedir. Ankette sorulan sorulara verilen 
cevapların güvenilirliğiyle ilgili olarak, anketin içsel tutarlılığını ölçebilmek için sosyal bilimlerde yapılan 
araştırmalarda, likert ölçekli ve iki sonuçlu değişkenlerin içsel tutarlılığını tanımlamada yaygın olarak 
kullanılan Cronbach Alfa katsayısının hesaplanmasıyla anketin güvenilirliği araştırılmıştır. Anketteki görüş 
ve tutum bildiren, birinci bölümde 26 soru üzerinden hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ,848 çıkmıştır. 
İkinci bölümde de 20 soru üzerinden hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ,786 çıkmıştır. Cronbach Alpha 
güvenirlik katsayısının bire yakınlığı, ölçekteki her bir maddenin aynı tutumu ölçtüğü anlamına gelir. Bu 
katsayı, iç tutarlık ve homojenliğin bir ölçüsüdür (Özgüven, 1994: 52). Keşfedici çalışmalar için güvenilirlik 
katsayısının ,60 ve üzerinde olması tavsiye edildiğinden (Şencan, 2005:170), ankette yer alan ifadeler için 
elde edilen Cronbach alpha güvenirlilik katsayısının istatistiksel anlamda yeterli düzeyde olduğu ve ölçeğin 
tutarlı ve güvenilir bir ölçek olduğu anlaşılmaktadır. 
 
3.1. Ankete Katılan  Girişimcilerin Genel Özellikleri 
 
Kendilerini girişimci olmak için motive eden faktörler ve  girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan 
özellikler hakkındaki algıları ve eğilimleri belirlenmeye çalışılan ankete Çanakkale’de faaliyetlerini sürdüren 
185 girişimci katılmıştır. Ankete cevap verenlerin % 23,5’i kadın, % 76,5’i erkektir. % 20,0’si 0-2 yıl arası, % 
20.5’i  3-5 yıl arası, %28,1’i 6-10 yıl arası ve % 31,4’ü 11 yıl ve üzeri girişimdirler. Eğitim düzeylerine 
bakıldığında, % 8,2’sinin ilköğretim, % 36,4’ünün ortaöğretim, % 38,4’ünün  önlisans/ lisans ve % 3,2’sinin 
yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Görüşülen girişimcilerin % 8,2’si 25 yaşından küçük, %36,6’sı 
25-35 yaşları arası, % 30,4’ü 36-45 yaşları arası ve % 25,0’i 46 yaş ve üzerindedir (Tablo 4). 
 

Tablo 4: Katılımcıların Genel Özellikleri 
 

 Frekans Oran  Frekans Oran 
Cinsiyet (N. 179) 

Kadın 42 23,5 Erkek 137 76,5 
Girişimcilik Süresi  (N. 185) 

0 – 2 yıl 37 20,0 6 – 10 yıl 52 28,1 
3 – 5 yıl 38 20,5 11 yıl ve üzeri 58 31,4 

Eğitim Düzeyi (N. 185) 
İlk öğretim 25 8,2 Önlisans / Lisans 71 38,4 
Orta öğretim 83 36,4 Lisansüstü 6 3,2 

Yaş Dağılımı (N. 184) 
25 yaşından küçük 15 8,2 36-45 yaş arası 56 30,4 
25-35 yaş arası 67 36,4 46 yaş ve üzeri 46 25,0 

 
Tablo 5: Girişimci olmak için girişimcileri motive eden faktörlere ilişkin ifadelerin Güvenilirlik Analizi 

Sonuçları 
 

Sıra İfadeler Madde Bütün 
Korelasyon 

Değeri 

Madde 
Silindiğinde 

Oluşan 
Cronbach’s Al. 

1 Çok para kazanmak  ,157 ,851 
2 Ek gelir elde etmek  ,205 ,849 
3 Emeklilikte gelir elde etmek  ,246 ,849 
4 Finansal olarak bağımsızlık kazanmak  ,328 ,845 
5 Kendi işini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması ,261 ,848 
6 Kendi işinin patronu olmak  ,293 ,846 
7 Mevcut iş seçeneklerinin verdiği imkanlardan daha fazlasına ulaşmak ,340 ,845 
8 İyi bir yaşam tarzı elde etmek  ,398 ,844 
9 Başarılı olabileceğini çevreye kanıtlamak ,507 ,839 
10 Aile baskısından uzaklaşıp kendi işini kurmak ,530 ,838 
11 Varolan yaşam biçimini değiştirme isteği  ,488 ,839 



 

 

12 İş fırsatlarını değerlendirme isteği ,525 ,839 
13 Bir hobiyi işe dönüştürmek  ,344 ,845 
14 Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği ,396 ,843 
15 Aile için iş yaratmak ve aileyi bir arada tutmak ,419 ,842 
16 Belirli ve düzenli bir çalışma ortamına sahip olmak ,482 ,841 
17 Risk almayı sevmek ,278 ,847 
18 İstediği, sevdiği işi yapabilme isteği ,410 ,843 
19 Yeteneklerini istediği gibi kullanma isteği ,573 ,838 
20 Yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu ,503 ,839 
21 Başkalarının göremedikleri veya uğraşmadıkları işleri keşfedip fırsatlardan 

yararlanmak ,498 ,840 

22 Yaptıklarıyla toplumda iz bırakma isteği ,437 ,841 
23 Bir fikri ya da düşünceyi kendi işini kurarak gerçekleştirme isteği ,442 ,842 
24 Esnek iş ortamına sahip olmak ,366 ,844 
25 Çalışma saatleri üzerinde kontrol ,312 ,846 
26 Toplumda saygı görmek ,497 ,840 
 
3.2. Ankete Katılan Girişimcilere Uygulanan Ölçeğin Güvenilirlik Analizi ve Betimsel Analizler 
 
Tablo 5  girişimcilerin, kendilerini girişimci olmak için motive eden faktörlere ilişkin tutumlarını ölçmeye 
yönelik 26 maddeden oluşan ölçeğin güvenilirlik analizine ait değerleri göstermektedir. Ölçeğin Cronbach 
Alpha katsayısı ,848 çıkmıştır. Tablo 6 incelendiğinde İyi bir yaşam tarzı elde etmek (4.46), Belirli ve düzenli 
bir çalışma ortamına sahip olmak (4,34), Toplumda saygı görmek (4,34),  Finansal olarak bağımsızlık 
kazanmak (4,29), Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği (4,29), İstediği, sevdiği işi 
yapabilme isteği (4,23) Mevcut iş seçeneklerinin verdiği imkanlardan daha fazlasına ulaşmak (4.21) 
girişimcileri girişimci olmaya yönelten en önemli motivasyon unsurları olarak ortaya çıkmıştır. 
 
Tablo 6. Girişimcilerin girişimci olmak için kendilerini motive eden ifadelere verdikleri puanların betimleyici 

istatistikleri 
 

Sıra İfadeler N Ortalama St. 
Sapma 

1 Çok para kazanmak  182 4.03 1,064 
2 Ek gelir elde etmek  183 3.80 1,078 
3 Emeklilikte gelir elde etmek  183 3.83 1,219 
4 Finansal olarak bağımsızlık kazanmak  181 4,29 ,947 
5 Kendi işini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin 

sınırlı olması 180 3,58 1,268 

6 Kendi işinin patronu olmak  185 4.38 ,931 
7 Mevcut iş seçeneklerinin verdiği imkanlardan daha fazlasına 

ulaşmak 184 4.21 ,894 

8 İyi bir yaşam tarzı elde etmek  185 4.46 ,759 
9 Başarılı olabileceğini çevreye kanıtlamak 183 3.86 1,283 
10 Aile baskısından uzaklaşıp kendi işini kurmak 182 3,04 1,499 
11 Varolan yaşam biçimini değiştirme isteği  183 3.57 1,256 
12 İş fırsatlarını değerlendirme isteği 184 4.07 1,033 
13 Bir hobiyi işe dönüştürmek  183 3.39 1,329 
14 Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği 184 4.29 ,894 
15 Aile için iş yaratmak ve aileyi bir arada tutmak 182 4.09 1,089 
16 Belirli ve düzenli bir çalışma ortamına sahip olmak 183 4.34 ,887 
17 Risk almayı sevmek 185 3.97 1,093 
18 İstediği, sevdiği işi yapabilme isteği 182 4.23 ,985 
19 Yeteneklerini istediği gibi kullanma isteği 182 4.18 ,947 
20 Yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu 183 4.04 1,093 
21 Başkalarının göremedikleri veya uğraşmadıkları işleri keşfedip 

fırsatlardan yararlanmak 184 4.16 1,038 

22 Yaptıklarıyla toplumda iz bırakma isteği 183 3.97 1,176 



 

 

23 Bir fikri ya da düşünceyi kendi işini kurarak gerçekleştirme isteği 182 4.04 1,076 
24 Esnek iş ortamına sahip olmak 182 3.84 1,271 
25 Çalışma saatleri üzerinde kontrol 185 3.76 1,306 
26 Toplumda saygı görmek 183 4.34 ,952 
5- Çok önemli, 4- Önemli, 3- Kararsızım, 2- Önemli değil 1- Hiç önemli değil 
 

Tablo 7. Girişimcilerin girişimci olmak için kendilerini motive eden ifadelere verdikleri puanların cinsiyete göre 
karşılaştırılması 

 
İfadeler Girişimcilik 

Eğitimi 
/Dersi  

N Ort. Std. 
Sapma 

t değeri p değ. 

Çok para kazanmak  
 

Kadın 41 4,22 ,909 1,254 ,211 
Erkek 135 3,99 1,086 

Ek gelir elde etmek  
 

Kadın 42 3,98 1,000 1,300 ,195 
Erkek 135 3,73 1,116 

Emeklilikte gelir elde etmek  
  

Kadın 41 4,15 ,937 2,245 ,016 
Erkek 136 3,70 1,284 

Finansal olarak bağımsızlık kazanmak  
  

Kadın 41 4,41 ,921 ,939 ,349 
Erkek 134 4,25 ,971 

Kendi işini kurmak dışında hayatını kazanma 
seçeneklerinin sınırlı olması 

Kadın 41 3,68 1,234 ,460 ,646 
Erkek 133 3,58 1,275 

Kendi işinin patronu olmak  
 

Kadın 42 4,45 ,739 ,535 ,594 
Erkek 137 4,36 ,977 

Mevcut iş seçeneklerinin verdiği imkanlardan daha 
fazlasına ulaşmak 

Kadın 42 3,98 1,070 -2,209 ,028 
Erkek 136 4,31 ,775 

İyi bir yaşam tarzı elde etmek  
 

Kadın 42 4,45 ,803 -,001 ,999 
Erkek 137 4,45 ,757 

Başarılı olabileceğini çevreye kanıtlamak 
 

Kadın 42 4,05 1,287 1,037 ,301 
Erkek 135 3,81 1,265 

Aile baskısından uzaklaşıp kendi işini kurmak Kadın 42 3,07 1,614 ,128 ,898 
Erkek 134 3,04 1,474 

Varolan yaşam biçimini değiştirme isteği  
 

Kadın 41 3,71 1,250 ,699 ,486 
Erkek 136 3,55 1,252 

İş fırsatlarını değerlendirme isteği 
 

Kadın 42 4,10 1,122 ,317 ,752 
Erkek 136 4,04 1,021 

Bir hobiyi işe dönüştürmek  
 

Kadın 42 3,98 1,024 3,881 ,000 
Erkek 135 3,21 1,352 

Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile 
şekillendirme isteği 

Kadın 42 4,29 ,944 -,053 ,958 
Erkek 136 4,29 ,887 

Aile için iş yaratmak ve aileyi bir arada tutmak Kadın 42 4,14 1,117 ,392 ,696 
Erkek 134 4,07 1,084 

Belirli ve düzenli bir çalışma ortamına sahip olmak  Kadın 42 4,40 ,767 ,507 ,613 
Erkek 135 4,33 ,913 

Risk almayı sevmek 
  

Kadın 42 4,02 1,199 ,387 ,700 
Erkek 137 3,95 1,066 

İstediği, sevdiği işi yapabilme isteği 
 

Kadın 42 4,48 ,833 1,873 ,063 
Erkek 134 4,15 1,030 

Yeteneklerini istediği gibi kullanma isteği 
 

Kadın 42 4,60 ,627 3,388 ,001 
Erkek 134 4,04 1,007 

Yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu 
 

Kadın 42 4,36 ,850 2,576 ,012 
Erkek 135 3,93 1,154 

Başkalarının göremedikleri veya uğraşmadıkları 
işleri keşfedip fırsatlardan yararlanmak 

Kadın 42 4,21 1,116 ,403 ,687 
Erkek 136 4,14 1,027 

Yaptıklarıyla toplumda iz bırakma isteği Kadın 41 4,05 1,203 ,614 ,540 
Erkek 136 3,92 1,180 
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Bir fikri ya da düşünceyi kendi işini kurarak 
gerçekleştirme isteği 

Kadın 41 4,22 ,962 1,140 ,256 
Erkek 135 4,00 1,113 

Esnek iş ortamına sahip olmak  Kadın 41 3,95 1,139 ,481 ,631 
Erkek 135 3,84 1,275 

Çalışma saatleri üzerinde kontrol Kadın 42 4,05 1,035 1,623 ,108 
Erkek 137 3,73 1,326 

Toplumda saygı görmek Kadın 41 4,44 1,001 ,801 ,424 
Erkek 136 4,30 ,953 

 
Girişimcilerin girişimci olmak için kendilerini motive eden ifadelere verdikleri puanların cinsiyete göre karşılaştırılmasına  
(Tablo 7) bakıldığında, Emeklilikte gelir elde etmek, Mevcut iş seçeneklerinin verdiği imkanlardan daha fazlasına ulaşmak, 
Bir hobiyi işe dönüştürmek, Yeteneklerini istediği gibi kullanma isteği ve Yeni ürünler / hizmetler yaratma arzusu 
ifadelerinde kadın ve erkek girişimcilerin görüşleri arasında farklılık bulunmaktadır. Diğer ifadelere bakıldığında kadın ve 
erkek girişimcilerin görüşleri arasında bir farklılık bulunmamaktadır.  
 
Tablo 8 girişimcilerin, girişimcilikte başarılı olmak için gerekli özelliklere tutumlarını ölçmeye yönelik 20 maddeden oluşan 
ölçeğin güvenilirlik analizine ait değerleri göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ,786 çıkmıştır. 

 
Tablo 8: Girişimcilerin girişimcilikte başarılı olmak için gerekli özelliklere ilişkin ifadelerin Güvenilirlik Analizi 

Sonuçları 
 

Sıra İfadeler Madde Bütün 
Korelasyon 

Değeri 

Madde 
Silindiğinde 

Oluşan 
Cronbach’s Al. 

1 İş fırsatlarını görüp değerlendirebilmelidir ,395 ,777 
2 Sorumluluk sahibi olmalıdır ,366 ,780 
3 Çok çalışmalıdır ,288 ,781 
4  Başarısızlıkla karşılaşsa bile vazgeçmemelidir ,447 ,772 
5 Risk alabilmelidir ,491 ,770 
6  Özkontrol ve özgüven sahibi olmalıdır ,425 ,775 
7 Yeniliklere açık olmalı, Fark yaratabilmelidir  ,397 ,777 
8  Kaynakları bir araya getirip kullanabilmelidir ,459 ,774 
9 Hırslı olmalıdır ,254 ,785 
10 Detaylara önem vermelidir ,429 ,772 
11  Sosyal ilişkileri güçlü olmalıdır ,329 ,779 
12 Yaratıcı olmalıdır ,475 ,771 
13 İyi bir yönetici olmalıdır ,471 ,772 
14 Belirsizliğe karşı toleranslı olmalıdır ,338 ,779 
15 Lider özellikleri olmalıdır ,547 ,766 
16 Yaptığı iş ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır ,403 ,776 
17 Piyasayı iyi bilmelidir ,441 ,773 
18  Genç ve dinamik olmalıdır  ,470 ,769 
19 Girişimci doğulur, sonradan olunmaz ,278 ,791 
20 Herkes yeni bir iş kurabilir  ,096 ,809 

 
Girişimciler, girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan özelliklere ilişkin ifadelere  (Tablo 9) genellikle katıldıklarını 
belitmişlerdir.  Sorumluluk sahibi olmalıdır (4,78), Yeniliklere açık olmalı, Fark yaratabilmelidir (4,67), Yaptığı iş ile ilgili 
bilgi sahibi olmalıdır (4,66), İş fırsatlarını görüp değerlendirebilmelidir (4,64), Sosyal ilişkileri güçlü olmalıdır (4,60), 
Kaynakları bir araya getirip kullanabilmelidir (4,58), Piyasayı iyi bilmelidir (4,58),  İyi bir yönetici olmalıdır (4,54), Yaratıcı 
olmalıdır (4,56) ve Çok çalışmalıdır (4,53) en fazla katıldıkları ifadeler olmuştur. 

 
Tablo 9: Girişimcilerin, girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan özelliklere ilişkin ifadelere verdikleri puanların 

betimleyici istatistikleri 
 

Sıra İfadeler N Ortalama St. 
Sapma 

1 İş fırsatlarını görüp değerlendirebilmelidir 183 4,64 ,583 
2 Sorumluluk sahibi olmalıdır 182 4,78 ,511 
3 Çok çalışmalıdır 183 4,53 ,797 
4  Başarısızlıkla karşılaşsa bile vazgeçmemelidir 183 4,50 ,797 
5 Risk alabilmelidir 184 4,45 ,752 
6  Özkontrol ve özgüven sahibi olmalıdır 184 4,55 ,683 
7 Yeniliklere açık olmalı, Fark yaratabilmelidir  184 4,67 ,629 
8  Kaynakları bir araya getirip kullanabilmelidir 183 4,58 ,623 
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9 Hırslı olmalıdır 184 4,08 1,086 
10 Detaylara önem vermelidir 183 4,26 ,888 
11  Sosyal ilişkileri güçlü olmalıdır 184 4,60 ,717 
12 Yaratıcı olmalıdır 182 4,56 ,701 
13 İyi bir yönetici olmalıdır 183 4,54 ,739 
14 Belirsizliğe karşı toleranslı olmalıdır 184 3,87 1,042 
15 Lider özellikleri olmalıdır 183 4,39 ,810 
16 Yaptığı iş ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır 183 4,66 ,659 
17 Piyasayı iyi bilmelidir 183 4,58 ,682 
18  Genç ve dinamik olmalıdır  183 3,69 1,278 
19 Girişimci doğulur, sonradan olunmaz 184 2,83 1,446 
20 Herkes yeni bir iş kurabilir  183 3,41 1,434 
(5- Tamamen katılıyorum,  4- Katılıyorum, 3- Kararsızım/ Fikrim yok, 2- Katılmıyoum, 1- Kesinlikle katılmıyorum) 
 
Girişimcilerin, girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan özelliklere ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla uygulanan 
anketin güvenirliği için iç tutarlık katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanmış ve geçerliliği için ise keşfedici faktör analizi 
uygulanmıştır (Tablo 10). Faktör analizinin yorumlanabilir olduğuna KMO ve Bartlett Testi sonuçlarına bakılarak karar 
verilmiştir. Yapı geçerliği için ölçeğin faktör yapısı ana bileşenler yöntemi ve Varimax eksen döndürmesi uygulanmıştır. 
Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett testlerinin sonuçlarının faktör analizi yapmaya imkan vermesi nedeniyle, ölçeğin temel 
bileşenlerini tespit etmek için Component Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir. Faktörlerin hesaplanmasında özdeğerlerden 
(eigen-values) yararlanılmıştır. 20 maddeden oluşan ölçeğe uygulanan güvenirlilik testi sonucunda altı önermenin 
güvenirliliği düşürdüğü saptanmış ve araştırma dışına alınmıştır. Altı  önerme kapsam dışına alındıktan sonra iç 
tutarlılık/güvenirlik katsayısı alpha α=,742 olarak bulunmuştur. Önerme sayısının düşmesi alpha katsayısının da düşmesine 
neden olmuştur. Buna rağmen katsayı bu haliyle de yeterli derecede güvenilir ölçeğin kullanıldığını ve anketin içsel 
tutarlılığının sağlandığını ifade etmektedir. 
 
Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy) değeri ,842 düzeylerinde oldukça tatmin edici bir 
değer olarak hesaplanmıştır. Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) örneklem uygunluğunun ölçüsü olarak kabul edilir ve 0,6’dan 
büyük olması istenir. Dolayısıyla eldeki veri grubunun faktör analizi için oldukça iyi olduğu söylenebilir. Araştırma 
verilerinden anlamlı faktörler veya değişkenler çıkarılabileceğini gösteren küresellik derecesi de (Bartlett’s Test of 
Sphericity) 767,472 olarak hesaplanmış ve elde edilen bu değerin 0,00 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmüştür. Bu iki test sonucundan elde edilen bulgu faktör analizi yapabilmek için üzerinde çalışılan örneklem 
büyüklüğünün yeterli ve verilerin ise faktör analizi yapabilmek için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğe uygulanan 
faktör analizi Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett testlerinin faktör analizi yapmaya imkan vermesi nedeniyle, ölçeğin temel 
bileşenlerini ortaya koymak amacıyla Component Faktör analizleri uygulanmıştır. Ölçeğe uygulanan faktör analizi 
sonucunda 4 boyut (faktör) bulunmuştur. Tablo 10’da faktör analizi sonucu elde edilen 4 faktör ve bunlara ilişkin özdeğerler 
ve faktörün açıklayıcılığı (varyansı açıklama oranları) ile birlikte ölçekte yer alan her bir maddenin hangi faktörle ilişkili 
olduğunu belirten faktör yük değerleri gösterilmiştir. Ancak  3. Faktörün Cronbach Alpha değeri ,550,  4. Faktörün Cronbach 
Alpha değeri ,330 olarak bulunmuştur. Bu; faktör 3 ve faktör 4’ü oluşturan ifadelerde bir tutarsızlık olduğunu veya yeterli 
sayıda ifade içermediğini göstermektedir. Cronbach Alpha değerinin düşük ve eksi olması bu faktörün kullanılamayacağı 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle faktör 3 ve 4’ü oluşturan sorular bundan sonraki analizlerde kullanılmayacaktır. Dört 
faktör tarafından açıklanan toplam varyans 61,019’dir. 
 
 “Girişimsel değerler” olarak adlandırılan faktör 1’in güvenilirlik katsayısı alpha α=   ,847,  varyansı açıklama oranı % 
24,822; “Yönetimsel beceriler” olarak isimlendirilen faktör 2’nin güvenilirlik katsayısı alpha α=  ,723, varyansı açıklama 
oranı % 16,827; olmuştur. 

 
Tablo 10: Girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan özelliklere ilişkin ifadelerin Faktör Analizi 

 
Faktörün Adı Soru İfadesi Faktör 

Ağırlık 
ları 

Faktörün 
Açıklayı 
cılığı (%) 

Öz 
değer 

Güveni 
lirlik 

 
 
Girişimsel 
değerler 

Yeniliklere açık olmalı, Fark yaratabilmelidir ,774 

24,822 
 

4,838 
 

 
 
 
 

,847 

İş fırsatlarını görüp değerlendirebilmelidir ,750 
Sorumluluk sahibi olmalıdır ,736 
Kaynakları bir araya getirip kullanabilmelidir ,728 
Risk alabilmelidir ,688 
Özkontrol ve özgüven sahibi olmalıdır ,585 

 
Yönetimsel 
beceriler 

Detaylara önem vermelidir ,772 
16,827 

 
1,578 

 ,723 İyi bir yönetici olmalıdır ,662 
Yaptığı iş ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır ,655 
Sosyal ilişkileri güçlü olmalıdır ,609 

Faktör 3 Girişimci doğulur, sonradan olunmaz ,799 10,392 
 

1,079 
 ,550 Genç ve dinamik olmalıdır ,799 

Faktör 4 Herkes yeni bir iş kurabilir ,852 8,978 1,048 ,330 
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Hırslı olmalıdır ,623 
                                                                                                       Toplam          61,019 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği                ,842 
Bartlett Küresellik Testi  Ki kare      767,472 

 
Sd                91    

                                                                                                          p değeri              ,000 
 
Faktör gruplarının  -  cinsiyete göre karşılaştırması (t testi) sonucu kadın ve erkek girişimciler arasında görüş farkı olmadığı 
görülmüştür (Tablo 11). 

Tablo 11: Faktör gruplarının  -  cinsiyete göre karşılaştırması (t testi) 
 

İfadeler Cinsiyet N Ort. Std. 
Sapma 

t değeri p 
değ. 

Girişimsel değerler (Faktör 1) Kadın 
Erkek 

42 
132 

4,6984 
4,5896 

,36854 
,51418 

1,270 ,206 

Yönetimsel beceriler (Faktör 2) Kadın 
Erkek 

42 
133 

4,6369 
4,4662 

,42485 
,59733 

1,719 ,087 

 
Tablo 12: Girişimsel değerler (Faktör 1) -  cinsiyete göre karşılaştırma 

 
İfadeler Cinsiyet N Ort. Std. 

Sapma 
t değeri p 

değ. 

Yeniliklere açık olmalı, Fark yaratabilmelidir Kadın 
Erkek 

42 
136 

4,83 
4,61 

,437 
,680 

2,502 ,014 

İş fırsatlarını görüp değerlendirebilmelidir Kadın 
Erkek 

42 
135 

4,64 
4,64 

,533 
,604 

-,015 ,988 

Sorumluluk sahibi olmalıdır Kadın 
Erkek 

42 
134 

4,86 
4,75 

,354 
,554 

1,423 ,158 

Kaynakları bir araya getirip kullanabilmelidir Kadın 
Erkek 

42 
135 

4,64 
4,56 

,485 
,665 

,721 ,472 

Risk alabilmelidir Kadın 
Erkek 

42 
136 

4,50 
4,43 

,773 
,757 

,493 ,623 

Özkontrol ve özgüven sahibi olmalıdır Kadın 
Erkek 

42 
136 

4,71 
4,51 

,554 
,720 

1,963 ,053 

 
Ancak Faktör analizinden elde edilen boyutlara (Girişimsel değerler (Faktör 1))   uygulanan bağımsız gruplar t testi 
sonucunda “Yeniliklere açık olmalı, Fark yaratabilmelidir” ifadesinde kadın ve erkek girişimciler arasında fark olduğu, diğer 
ifadelerde aralarında fark olmadığı görülmüştür (Tablo 12). Yaş gruplarına göre Girişimsel değerler (Faktör 1) boyutunda 
fark olup olmadığı araştırılmış, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılabilmesi için ilk önce grupların varyanslarının  
eşitliği test edilmiştir. Çünkü; ANOVA yapılabilmesi için grupların varyanslarının homojen yani eşit olması şartı aranır 
(Durmuş ve diğ., 2011:124). Yapılan varyansların homojenliği (Levene) testi sonucunda (p=,181>,05) grupların 
varyanslarının eşitliği kabul edilmiştir. Bu durumda ANOVA yapabilmek için gerekli ön şart sağlanmıştır.  ANOVA testi 
sonucu yaş gruplarına göre Girişimsel değerler değişkeninin farklılık göstermediği anlaşılmıştır Tablo 13.  
 
Tablo 13 : Yaş gruplarına göre Girişimsel değerler (Faktör 1)  ANOVA Testi Sonucu 
 
Faktör 1 Yaş Grubu N Ortalama Std. Sapma F değeri p değeri 
 
Girişimsel 
değerler 

25 yaşından küçük 13 4,4872 ,35001 

,845 ,471 
25-35 yaş arası 65 4,6795 ,33503 
36-45 yaş arası 55 4,5727 ,62341 
46 yaş ve üzeri 46 4,6123 ,48312 

Toplam  179 4,6155 ,47832 
 
Eğitim durumuna göre Girişimsel değerler (Faktör 1) boyutunda fark olup olmadığı araştırılmış, yapılan varyansların 
homojenliği (Levene) testi sonucunda (p=,498>,05) grupların varyanslarının eşitliği kabul edilmiştir. Bu durumda ANOVA 
yapabilmek için gerekli ön şart sağlanmıştır.  ANOVA testi sonucu eğitim durumuna göre Girişimsel değerler değişkeninin 
farklılık göstermediği anlaşılmıştır Tablo 14. 
 
Tablo 14 : Eğitim durumuna  göre Girişimsel değerler (Faktör 1)   ANOVA Testi Sonucu 
 
Faktör 1 Eğitim Durumu N Ortalama Std. Sapma F değeri p değeri 
 
Girişimsel 
değerler 

İlk öğretim 25 4,5467 ,56009 
,311 ,817 Orta öğretim 81 4,6420 ,38107 

Önlisans / Lisans 68 4,6078 ,56116 
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Lisanüstü 6 4,6944 ,28707 
Toplam  180 4,6176 ,47784 
 
Girişimcilik süresine göre Girişimsel değerler (Faktör 1) boyutunda fark olup olmadığı araştırılmış, yapılan varyansların 
homojenliği (Levene) testi sonucunda (p=,490>,05) grupların varyanslarının eşitliği kabul edilmiştir. Bu durumda ANOVA 
yapabilmek için gerekli ön şart sağlanmıştır.  ANOVA testi sonucu girişimcilik süresine göre Girişimsel değerler 
değişkeninin farklılık göstermediği anlaşılmıştır Tablo 15.  
 
Tablo 15 : Girişimcilik süresine  göre Girişimsel değerler (Faktör 1)    ANOVA Testi Sonucu 
 
Faktör 1 Girişimcilik Süresi N Ortalama Std. Sapma F değeri p değeri 
 
Girişimsel 
değerler 

0-2 yıl 35 4,5667 ,37530 

,217 ,885 
3-5 yıl 36 4,6019 ,45822 
6-10 yıl 51 4,6405 ,40466 
11 yıl ve üzeri 58 4,6379 ,59819 

Toplam  180 4,6176 ,47784 
 
Faktör analizinden elde edilen boyutlara (Yönetimsel beceriler (Faktör 2)) uygulanan bağımsız gruplar t testi sonucunda 
kadın ve erkek girişimciler arasında fark olmadığı görülmüştür (Tablo 16).  
 

Tablo 16: Yönetimsel beceriler (Faktör 2) -  cinsiyete göre karşılaştırma 
 

İfadeler Cinsiyet N Ort. Std. 
Sapma 

t değeri p 
değ. 

Detaylara önem vermelidir Kadın 
Erkek 

42 
135 

4,38 
4,21 

,795 
,925 

1,049 ,296 

İyi bir yönetici olmalıdır Kadın 
Erkek 

42 
135 

4,67 
4,49 

,612 
,781 

1,351 ,178 

Yaptığı iş ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır Kadın 
Erkek 

42 
135 

4,76 
4,63 

,484 
,710 

1,370 ,174 

Sosyal ilişkileri güçlü olmalıdır Kadın 
Erkek 

42 
136 

4,74 
4,56 

,497 
,777 

1,765 ,080 

 
Yaş gruplarına göre Yönetimsel beceriler (Faktör 2) boyutunda fark olup olmadığı araştırılmış, yapılan varyansların 
homojenliği (Levene) testi sonucunda (p=,022<,05) grupların varyanslarının eşit (homojen) olmadığı kabul edilmiştir. Bu 
durumda ANOVA yapabilmek için gerekli ön şart sağlanamamıştır.  Bu nedenle Welch ve Brown-Forsythe testleri 
uygulanmıştır (Tablo 17). Welch ve Brown-Forsythe testleri sonucunda Yaş gruplarına göre Yönetimsel beceriler (Faktör 2) 
de  fark olmadığı görülmüştür. 
 
Tablo  17 : Yaş gruplarına göre Yönetimsel beceriler (Faktör 2) Welch ve Brown-Forsythe testleri 
 
 Statistica df1 df2 p değeri 
Welch 1,705 3 57,911 ,176 
Brown-Forsythe 1,893 3 126,692 ,134 

a. Asymptotically F distributed 
 
Eğitim durumuna göre Yönetimsel beceriler (Faktör 2) boyutunda fark olup olmadığı araştırılmış, yapılan varyansların 
homojenliği (Levene) testi sonucunda (p=,389>,05) grupların varyanslarının eşitliği kabul edilmiştir. Bu durumda ANOVA 
yapabilmek için gerekli ön şart sağlanmıştır.  ANOVA testi sonucu eğitim durumuna göre Yönetimsel beceriler değişkeninin 
farklılık göstermediği anlaşılmıştır Tablo 18.  
 
Tablo 18 : Eğitim durumuna  göre Yönetimsel beceriler (Faktör 2) ANOVA Testi Sonucu 
 
Faktör 1 Eğitim Durumu N Ortalama Std. Sapma F değeri p değeri 
 
Yönetimsel 
beceriler 

İlk öğretim 25 4,3400 ,68038 

1,020 ,385 
Orta öğretim 81 4,5401 ,48325 
Önlisans / Lisans 69 4,5254 ,60656 
Lisanüstü 6 4,6667 ,37639 

Toplam  181 4,5110 ,56015 
 
Girişimcilik süresine göre Yönetimsel beceriler (Faktör 2) boyutunda fark olup olmadığı araştırılmış, yapılan varyansların 
homojenliği (Levene) testi sonucunda (p=,958>,05) grupların varyanslarının eşitliği kabul edilmiştir. Bu durumda ANOVA 
yapabilmek için gerekli ön şart sağlanmıştır.  ANOVA testi sonucu eğitim durumuna göre Yönetimsel beceriler değişkeninin 
farklılık göstermediği anlaşılmıştır Tablo 19.  
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Tablo 19: Girişimcilik süresine  göre Yönetimsel beceriler (Faktör 2) ANOVA Testi Sonucu 
 
Faktör 1 Eğitim Durumu N Ortalama Std. Sapma F değeri p değeri 
 
Yönetimsel 
beceriler 

0-2 yıl 36 4,4792 ,53243 

,597 ,618 
3-5 yıl 38 4,4342 ,50899 
6-10 yıl 51 4,5098 ,56116 
11 yıl ve üzeri 56 4,5848 ,61289 

Toplam  181 4,5110 ,56015 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
İçinde bulunduğumuz küreselleşme, ülkelerin liberalleşmesi, bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, ulaşım ve iletişim 
olanaklarındaki gelişmeler ve ucuzlama, hizmet sektörünün gelişmesi girişimciliği teşvik eder niteliktedir. Devletin 
ekonomik faaliyetlerden elini çektiği ve girişimcilerin bu boşluğu doldurmalarının beklendiği günümüzde, yenilik yaratacak, 
hızlı değişime ayak uydurabilecek girişimcilere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Girişimciliğin, yeni bir işletme kurma 
sürecinin en önemli aşaması gerekli motivasyona sahip olmaktır. Özellikle kuruluş yıllarında  birçok zorluğun üstesinden 
gelmek zorunda olan girişimcinin güçlü bir motivasyona ihtiyacı olacaktır. Araştırma sonuçlarına göre; iyi bir yaşam tarzı 
elde etmek, belirli ve düzenli bir çalışma ortamına sahip olmak, toplumda saygı görmek  motivasyon kaynaklarının başında 
gelmektedir. Yine araştırma sonucuna göre, girişimcinin başarılı olabilmesi için. Sorumluluk sahibi olması, yeniliklere açık 
olması, fark yaratabilmesi, yaptığı iş ile ilgili bilgi sahibi olması, iş fırsatlarını görüp değerlendirebilmesi,  sosyal ilişkilerinin 
güçlü olması en önemli girişimcilik özellikleri olarak ön plana çıkmaktadır. Girişimcilik alanındaki farklı çalışmaların artarak 
devam etmesi, girişimciliğin giderek ilgi görmesine, devlet ve diğer kurumlar tarafından desteklerin artmasına vesile 
olabilecektir. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda gerek akademik çevrelerde ve gerekse is hayatında önemli bir olgu haline gelen ve araştırmalara konu olan 
girişimcilik kavramı iktisadi bir değer olarak literatüre girmiştir. Çok geçmeden girişimciliğin iktisadi değeri yanında 
yönetim, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer disiplinler açısından da önemli bir değer olduğu anlaşılmıştır. Girişimcilik, 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini harekete geçirerek, yeni iş alanlarının oluşturulmasını ve istihdam sorunlarının 
çözümüne önemli katkı sağlayan bir olgudur. Bir ülkedeki girişimcilik düzeyi, ülkenin sosyal ve kültürel yapısal imkanları ile 
yakından ilgilidir.  
 
Bu çalışmada, girişimci(lik) olgusunun sosyo-kültürel yapıyla ilişkisi incelenmiş ve kültürün girişimcilik üzerindeki 
etkileriyle, kültürün karakteristik özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimci Kültür 
Jel Kodu: M 160 
 
ABSTRACT 
 
The concept of entrepreneurship which has become a significant phenomenon both in academia and business world has taken 
part in literature as an economic asset. Within a short period of time, the significance of entrepreneurship within other 
disciplines such as management, psychology, and sociology has been acknowledged beside its remarkable position within 
economy. Entrepreneurship contributes to solutions of employment issues and establishment of new work areas in developing 
countries by activating their economies. The level of entrepreneurship of a country is closely associated with the options of 
its social and cultural structure. 
 
In this study, the relationship between socio-cultural structure and the phenomenon of entrepreneur(ship) has been analyzed 
and thecharacteristic features of culture with its influence on entrepreneurship have been revealed. 
 
Keywords: Entrepreneur(ship), Culture 

 
  
1. GIRIŞIM VE GIRIŞIMCILIK KAVRAMLARI 

 
Girişimci kavramının herkes tarafından bilinen ilk tanımı, Richard Cantillon’un 1755 yılında basılan “Essai sur la 
natureducommerce en general” adlı eserinde yapılmış ve girişimcinin risk alma özelliği vurgulanmıştır. Yazara göre 
girişimci, belli bir fiyatla üretim araçlarını satın alarak, bunları yeni ürünlere dönüştüren ve belirli olmayan bir fiyata satmaya 
çalışan aracıdır (Schumpeter, 1949: 64). Girişimci kavramı Fransıziktisatçı Jean Baptiste Say tarafından da kullanılmıştır. 
Say Cantillon’un tanımını geliştirerek; “girişimcinin risk üstlenme kadar üretim faktörlerini örgütleme ve yönetme 
niteliklerine de sahip olması gerektiği” üzerinde durmuştur (Hisrich ve Peters, 1995: 6).  
 
Ekonomi tarihinde önemli bir yere sahip olan Joseph A. Schumpeter’e göre, kapitalist toplumların gelişmesi girişimcilerin 
eseridir. Girişimci veya girişimcilik, net bir şekilde sınırlandırılmış sosyal bir meslek grubuna ait olarak tanımlanamaz. 
Girişimcinin tanımı, yüklendiği veya yerine getirdiği işlevine göre yapılmalıdır(Çelik vd, 2013: 19).Shumpetergirişimci’yi 
inovasyon yapan ve mevcut teknolojileri geliştiren kişi olaraktanımlamıştır(Kuratko ve Hodgetts, 2001: 29). 
 
Drucker’e göre ise girişimci; bulanık ve değişken dünyada düzen yaratabilmek için refah yaratabilecek kaynakları bir araya 
getirerek düzenleyen kişidir( Drucker, 1986: 2) . 
 
Girişimci geleneksel üretim faktörlerinin optimal bileşkesini risk iştahı ile birleştirerek üretim sürecini başlatan 
kişidir. Girişimci rekabeti ve yenilikçilik arayışı, optimal üretim bileşkesini sağlamak suretiyle Toplam Faktör Verimliliği'ni 
belirleyen önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkar (TÜSİAD, 2014). 
 
“Girişimci tanımına ilişkin yapılan literatür taramasında girişimcilere ilişkin rastlanan  kişilik özellikleri ; yenilikçi (Herron, 
1992; Geisler, 1993; Drucker, 1998; Daft, 2005; Hisrich vd., 2005; Hitt vd., 2005; Küçük, 2005), risk alan (Geisler, 1993; 
Johnson / Hayes, 1996; Drucker, 1998; Hisrich vd., 2005; Hitt vd., 2005; Küçük, 2005;Zhao vd., 2005; Hewison/Badger, 
2006), değişim odaklı(Luchsinger/Bagby, 1987; Herron, 1992; Hisrich vd., 2005; Hitt vd., 2005),fırsatlara odaklanmış 
(Corbett/Hmieleski, 2005; Hitt vd., 2005) ve yaratıcı(Daft, 2005; Hitt vd., 2005; Hewison/Badger, 2006) olarak 
belirtilmiştir.Bunların yanında girişimcilerin sahip olduğu özelliklerle ilgili olarak, dahadüşük oranda, gelişmiş iletişim 
becerisi (Hitt vd., 2005), proaktiflik(Hisrich vd., 2005), vicdanlılık (conscientiousness), yüksek başarı güdüsü(Daft, 2005) 
ve kararlarında ısrarcı olma (Hitt vd., 2005) da yeralmaktadır. Koh (1996) çalışmasında girişimcilikle ilgili temel 
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psikolojiközellikleri; başarma ihtiyacı, içsel kontrol hissiyatı, risk alma eğilimi,belirsizliğe karşı tolerans, kendine 
güven ve yenilikçi düşünebilme olarakbelirtmiştir (Koh, 1996)”     (Çetinkaya vd., 2012/1: 232). 
 
Girişimcilik, yeterli çaba ve zaman tahsis edilerek, finansal, fiziksel ve sosyal risklere katlanılarak parasal ödüller, kişisel 
tatmin ve bağımsızlık elde edilerek yeni bir değer yaratma sürecidir (Hisrich ve Peters, 1998) . 
 
Biz bu çalışmamızda Türk girişimcilerinin sosyo- kültürel alt yapılarına değinmeden önce girişimcileri etkileyen faktörleri, 
girişimciliğin toplumsal yapı ve kültürel yapı ile ilişkisine kısaca değinmenin faydalı olacağı inancındayız. 

 
2.GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
2.1. Aile  

 
Bireylerin tutum, davranış ve kişilik geliştirmelerinde ilk ve en önemli rol oynayan sosyo-kültürel kurumların başında aile 
gelmektedir.Çünkü, aile, çocuğun karakteri ve davranışıüzerinde birinci dereceden belirleyici bir etkendir. Aile, kendi değer, 
tutku veheyecanlarını doğal olarak çocuğa yansıtır. Çocuğun, aile içinde tanık olduğuyaşantı örnekleri, onun bilinçaltında 
derin izler bırakır. İktisadi ve sosyalbeceriler kazanmasına yönelik ilk işaretleri bu ortamda edinir (Kağıtçıbaşı,2000; 25). 
Ailenin, dışa dönük, başarı yönelimli, atak, üretken ve tutumlu yaşantısı,çocuklarda erken girişimci eğilimleriningelişmesine 
hizmet eder. Küçükyaşta, çalışmaya, satış yapmaya, para biriktirmeye ve küçük yatırımlar yapmayateşvik edilmiş aile 
ortamlarında, piyasa, rekabet, kazanç elde etme, mücadeleciolma vb. değerlere ilişkin ilk itici güçlere aşinalık elde edilir. 
 
Ataerkilaile/toplum yapılarında, ailenin etkisi, anne-babanın sıkı denetimi ve baskın itaatkültürü girişimciliği 
perdelemektedir. Bu yapı içinde yenilikçiliğe açıklık, bireysel başarınınhedeflenmesi, dinamizm, üretkenlik, risk almak gibi 
girişimciliğe özgü değerlerön planda değildir. Geleneksel aile düzeni, antigirişimci tiplere açıklık gösterenbir sosyal ünite 
olma özelliği sergiler. Buna karşın, modern toplumlar ve aileyapıları, görece değişken, dinamik, rekabetçi bir kültüre açıklık 
gösterirler.Yaşamı sürdürmek, aile ve cemaate yaslanmaktan çok bireysel çaba, emek vecesaret gerektirir. Bu toplumda birey, 
aile içinde gözünü bu tür bir yaşantıyatanıklık ile açar. Modern aile yapıları, bir şekilde bireysel dinamizm ve özgüremeğin 
teşviki temelinde bir sosyalizasyon kültürüne sahiptir. Bu tarz bir kültür,hiç kuşkusuz girişimci/kapitalist bireylerin ve 
kültürel yapıların ortaya çıkması ilesonuçlanır. TÜSİAD’ın yaptığı bir araştırmada modern aile yapılarınınetkisini öne 
çıkaran bulgular elde edilmiştir. Örneğin, girişimcilerin % 62 gibibüyük bir kısmının ilk girişimcilik becerilerini aile 
ortamında kazanmış olduklarıaçığa çıkmıştır. Bu girişimciler, yaşadıkları çocukluk ve yakın aile çevresininkendilerini 
yarışmacı ve mücadeleci kıldığını belirtmişlerdir(TÜSİAD, l987: 37).  
 
Toplumdaki hakim çocuk yetiştirme düzeni de aile ile birlikte ele alınabilecek diğer bir faktördür. Yapılan bir çok 
araştırmada, çocukluk dönemi aile ortamının ve verilen eğitimin niteliğinin girişimci eğilimlerin oluşmasını önemli ölçüde 
etkilediği ortaya çıkmıştır. Buna göre, kişilerin aldıkları eğitim, örnek aldıkları kişiler, kişisel değer ve motivasyonları, 
girişimci olmalarında büyük pay sahibidir. Ailesinde girişimci olan çocuklar girişimci eğilimleri daha çabuk kapmaktadırlar. 
Aile ortamındaki moral ve işbirliği havası, girişimciye, kuruluş aşamasındaki firmanın karşılaşabileceği sorunları daha rahat 
çözmesinde yardımcı olmaktadır (Swedberg, 2000; TÜSİAD, 2002: 52). Cocran’a göre de, ailenin yaşam tarzı, verilen eğitim 
ve toplumda geçerli çocuk yetiştirme düzeni, kişiliği, davranış örüntülerini, başarma isteğini, dolayısıyla girişimciliğe açıklığı 
önemli ölçüde belirlemektedir (Ertübey, 1992: 233). 

 
2.2. Eğitim 

 
Toplum içerisinde girişimcilik kültürünün oluşmasında aileyle birlikte aynı zamanda uygulanmakta olan eğitim 
faaliyetlerinin de önemli katkısı olmaktadır.Aileve eğitim kurumları birbirini tamamlayan yapılardır. Her iki kurumdaki 
yaşanılan süreçlergirişimciliğin başlamasına, gelişmesine veya tam zıt bir şekilde giderek azalmasına katkıda 
bulunabilmektedir. Yapılan araştırmalar, toplumsal yöndengirişimciliğin gelişimine fayda sağlayabilmek için uygulanmakta 
olan eğitim sistemlerinin temel yaklaşımının yaratıcılığı teşvik edecek şekilde düzenlenmesininyetişmekte olan çocukların 
daha çok girişimciliğe yatkın olarak yetişmelerinde etkili oldukları belirlenmiştir(Bilgiseven, 1977: 105-).Bu nedenle eğitim 
stratejilerinin toplumsal hedeflere odaklanarakprogramların hazırlanmasına önem verilmesi gerekmektedir. 
 
Girişimcilik kısmen kişilik özelliklerinin,kısmen de eğitim yolu ile elde edilen becerilerin bir fonksiyonudur. Kişiler sahip 
oldukları özelliklere eğitim programlarından elde ettikleri bilgileri ekleyince başarılı bir girişimci olma şanslarını artırırlar. 
Bu nedenle başarısını kendi girişimciliğinde arayan bireyleri yetiştiren eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Kuvan, 
2007:148) 
 
Eğitim sistemi ülkelerin yapılanmasında ve gelişmesinde en önemli faktörlerden biridir. Her ülkenin de kendi kültürüne ve 
toplumsal yapısına göre eğitim anlayışı, amacı ve yöntemi farklılık göstermektedir. Mesela Fransız eğitim sisteminde daha 
çok standartlara önem veren, deneyim ve yenilik alanlarına nispeten daha az yer veren daha soyut bir eğitim anlayışı ve 
politikası güdülürken, İngiltere’de girişimcilik eğitimi devletin bizzat resmi müfredatında yer almakta ve yenilikçi 
yaklaşımların geliştirilmesi amacıyla teşvikler verilmektedir(Top, 2006: 186). 
 
Genel olarak gerçekleşen iki tür eğitim sisteminden söz edilebilmektedir.Otoriter ve antidemokratikrejimlerde çok sık 
karşılaşılan ideolojik eğitim sisteminin temel amacı öngörülen insan ve toplum tipini yaratmaktır. Bu sistemde eğitim 
sistemine katılanlara çocukluktan itibaren karşılaştıkları sorunları aşabilecekleri bilgi ve beceriler yerine nerde, nasıl 
davranacakları hakkında belirli bir yaşam biçimini dayatan bilgiler aşılanmaktadır. Demokratik rejimlerde görülen faydacı ve 
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yaratıcı eğitim sisteminde ise temel amaç, .kişilerin yaşadıkları hayata uyumlarını kolaylaştırmak, ilgi duydukları alanlarda 
verimliliklerini artırmalarına yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak, sorun çözme kapasitelerini geliştirmek, üretim 
süreçlerindeki rollerini değiştirerek onlarda bu gücü harekete geçirebilecek donanımı artırmaktır. Düşünme boyutunun 
geliştirilmesi ve sebep-sonuç ilişkisinin kurulmasına önem verilerek bireylerin girişimcilik vasıflarının geliştirilmesine ve 
hayata geçirilmesine imkan tanınmış olur(Eroğlu, 2009: 289-291). 

 
2.3.Kültürel Yapı 

 
Sosyo-ekonomik bir olgu olan girişimciliğin, kültürü oluşturan gelenek, görenek ve ahlaki değerlerden etkilenmemesi 
düşünülemez. Girişimci davranışları; ailesi, eğitim ve öğretim gördüğü kurumlar ile içinde yetiştiğisosyo-kültürel çevrenin 
etkisinde kalarak şekillenmektedir.Toplumun en dinamik kesimi oluşturan girişimciler sosyo-kültürel çevredeki 
değişmelerden çabuk etkilendiklerinden, ayakta kalabilmek için olayları çok yakından ve güncel olarak izlemek 
durumundadırlar. 
 
Bir gruptaki bireylerin ortak nitelikleri olan kültür, kişiden kişiye aktarılan öğrenilmiş yaşam biçimleridir. Geleneklerden 
aileiçerisinde alınan eğitime, ahlâki kurallar, davranış biçimleri, yaşam tarzları vesosyal çevreye kadar bir çok ögede kültürün 
izleri görülür. Önkabullerimiz vetercihlerimiz büyük ölçüde, içerisinde yaşadığımız toplumsal kültürün eseridir. Başarı, risk 
üstlenme, cesaret, birikim yapma vs. gibi girişimci niteliklereilişkin ilk telkinler ve uyarımlar kültür tarafından sunulur. 
Hakim değerler, kişiyigirişimsel davranmanın imkânlarıyla ya da imkânsızlıklarıyla karşı karşıya getirir. ( Aytaç ve İlhan, 
2009) 
 
Morrison, girişimcilikle toplumsal kültür arasında yakın bir ilişki olduğunu ve kültürün girişimciliğe dönük tutumları önemli 
ölçüde belirlediğini ilerisürer. Ona göre, kültür; girişimciliği başlatan, harekete geçiren itici güçleri ve güdüleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Örneğin, demokratik kültürlerde kişiselbaşarısızlık ve yapılan hataların çok büyütülmemesi ve bunlara 
yüksek toleransgösterilmesi, kişileri yenilikleri denemeye, teşebbüse geçmeye teşvik eder. Butoplumlarda, yeni şeyler 
yapma, değişiklik ve teşebbüse geçmenin olumlanmasıdoğal olarak girişimci eğilimlerin pekişmesine yardım eder. Bu 
bakımdanözellikle Kuzey Amerika ve Avustralya gibi daha eşitlikçi ve demokratiktoplumların girişimci kişiliğin ortaya 
çıkmasına uygun alanlar açmak suretiylegirişimciliği/girişimci kültürünü beslediklerine dikkati çeker. Girişimci değerlere 
bünyesinde barındırmayan, onları engelleyen/köreltenkültürler de aksine, antigirişimci eğilimlerin kökleşmesine neden 
olur(Morrison, 2000: 62-66). 
  

2.4. Diğer Faktörler 
 
Girişimci kişiliğin oluşmasında aile ve eğitim kurumları yanında, yaş ve cinsiyet, kişilik özellikleri, din, önceki iş tecrübeleri 
ve rol modelleri de etkili olmaktadır. Girişimci yapının oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisi de kişisel 
değerlerdir.Kişisel değerler ise “insan yaşamında edinilen tecrübelerin toplamı” olarak tanımlanabilir. Bu anlamda bireylerin 
değer yapıları zaman içerisinde hem doğuştan gelen genetik özellikleri hem de başta aile olmak üzere diğer çevresel 
faktörlerin etkisiyle şekillenmektedir (Sığrı, 2007:51).  Kişisel özellikler açısından girişimci potansiyeli olan kişilerin, 
içinde bulundukları çevrenin ekonomik açıdan uygun, sosyal açıdan gerekli altyapının ve bağların kurulu olması ve 
girişimcilik sürecini oluşturan maddi ve manevi tüm unsurların yerinde olması, girişimcinin iş yapma davranışlarını 
etkilemektedir (Güler, 2010: 9). 
 
Bir diğer önemli faktörde yaş ve cinsiyettir. Dünya Girişimcilik Platformu’nun 2004 araştırması sonuçlarına göre, dünyadaki 
genel girişimcilik eğilimi özellikle 25-34 yaş aralığında kendini göstermektedir Demografik özelliklerin en önemlilerinden 
biri olarak belirlediği yaşın girişimciliği açıklamada önemli bir değişken olduğu ifade edilmektedir (Güler, 2010: 13). ABD 
ve Türkiye’de yapılan benzer araştırmalarda bir işletme açma yaşının 25-40 yaş arasında değiştiği görülmüştür (İrmiş vd., 
2010: 43).  
 
Girişimci kişiliğin oluşmasında iş tecrübesi ve rol modellerinin de yadsınamaz biretkisi vardır(Bozkurt, 2007:96). 
Girişimcilerin pek çoğu, daha önceden farklı işletmelerin finans, pazarlama, üretim vb. bölümlerinde çalışarak tecrübe 
edinmekte ya da babalarından veya ustalarından edindikleri tecrübeyle girişimciliğe adım atmaktadırlar. Bu tecrübeden 
faydalanarak girişimcilerin mevcut işletmenin devamlılığını sağlaması ya da yeni bir işletme kurarak, hayata geçirmesi ve 
devamlılığını sağlaması mümkün olabilmektedir. “Aynı zamanda bireyler, girişimcilik kariyerlerinde aile bireylerini, 
arkadaşlarını, yakın çevredeki tanıdıklarını ya da uluslar arası alandaki girişimcileri de kendilerine rol model aldıkları için 
girişimde bulunur ya da girişimlerini onlar gibi devam ettirmeye çalışabilirler. 
 
Toplum içerisindeki girişimcilik kültürüne etki edebilecek diğer bir faktörün din veya inanç sistemi olduğu söylenebilir. Daha 
önce yapılan araştırmalarda, girişimciler arasındaki kültür farklılığı oluşturan faktörlerin temelinde dinsel farklılıkların 
rolünün de önemine değinilmiştir. McClelland tarafından girişimciliğin temel öğesini oluşturan “Başarı İhtiyacı” nın 
temelinde Weber’in Protestan İş Ahlakının (PİA) bulunduğu belirtilmektedir.20.inci yy.’ın başlarında Weber’in “Protestan 
Ahlakı ve Kapitalizmin Yükselişi” adlı eserlerinde her iki düşünür de Protestanlığın ekonomik gelişme için gerekli olan 
girişimcilik faaliyetleri için uygun bir ortam yarattıklarını kabul etmişlerdir (Güler, 2010:19). İslamiyet ile girişimcilik ilişkisi 
üzerine yapılan sınırlı sayıdaki araştırmalar; İslam dininin ticaret anlayışına, yeniliğe ve gelişime karşı olumlu bir bakış açısı 
geliştirdiği görülmektedir. MÜSİAD “Homo İslamicus raporu”ndaislamtipi girişimcinin, “kazançta, harcamalarda helal ve 
meşru yolları göz önünde tutan, toplumsal ve vicdani sorumluluklarını unutmayan, emeğin hakkını veren hakkı adalet-i üstün 
tutan” yönüyle tanımlanmıştır(Kuvan, 2007: 149,9). Tarihe bakarak girişimcilik anlayışının temel hareketlerindeki 
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olumsuzlukların asıl sebebini İslam dinine göre hareket eden Müslümanların temel anlayışına dayandırmaktan ziyade, tarih 
boyunca ortaya konan devlet anlayışından kaynaklandığını savunan düşünürlerde mevcuttur (Buğra, 1997:56-88)  
 
3.TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN SOSYO - KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI 
 
Yakın geçmişe kadarİstanbul-Ankara-İzmir gibi üç büyük il dışındaki girişimcilik faaliyetleri göz ardı edilirken, 1980’den bu 
yana Türkiye ekonomisi ve sanayi üretimi içinde payları hızla artan bir grup şehir “Anadolu Kaplanları” olarak anılmaya ve 
girişimciliğe ivme kazandırmaya başlamışlardır. Bu çalışmamızda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük ilimizde faaliyet 
gösterentanınmış büyük iş adamlarını değil  literatürden faydalanarak Anadolu Kaplanları olarak bilinen diğer illerimizdeki 
girişimcilerimizin sosyo-kültürel özelliklerinden hareketle ortaya çıkan girişimcilik profilleri inceleme konusu 
yapılmıştır.Literatürde bu alanda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 
 
1992 yılında Neşe Özgen “Ege Bölgesinin Kalkınmasında İmalatSanayindeMüteşebbis Tiplerinin Rolü” adlı doktora tezinde 
Ege Bölgesi Sanayi odası’nakayıtlı İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde kurulmuş bulunan ve en az on yıllıkbir geçmişe 
sahip, orta ve büyük ölçekli olması, kamuya ait olmayan, bölgeye aitsermaye ile kurulmuş 50 ve üzeri işçi çalıştıran 130 
firma üzerinde araştırmayapmıştır.Çalışmada girişimsel performans ile batı analojili ideal tiplerkarşılaştırılarak benzerliklerin 
veya farklılıkların sorgulanarak kalkınma ve girişimselperformansın anlatılmaya çalışılmasındaki sakıncalar belirtilmiştir. Bu 
sebepleçalışma sonucu çıkan sonuçlar ışığında bölge girişimcisi kümelenme (cluster) analizi iletipleştirilmeye ve 
gruplaştırılmaya çalışılmıştır. 
 
1999 yılında Recep Aytaç, “Elazığ’da Girişimcilik ve Girişimci Kültürü;Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıtlıİş 
Adamları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme” adlı yüksek lisans tezinde; Elazığ sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı 64işadamı 
üzerinde yaptığı anket çalışmasında, Anadolu’da girişimci bireylerin,toplumsal ve sınıfsal kökenlerini, içinde doğdukları ve 
kendilerini geliştirebildikleritoplumsal-iktisadi-siyasi ve kültürel koşulların neler olduğunu, dünya görüşlerini,zihniyet 
yapılarını, gündelik hayatlarını, hayatıyaşama ve kavrama düzeylerini vegelecek vizyonlarının neler olduğunu ortaya 
çıkarmaya çalışmıştır. 
 
2000 yılında Nigar Demircan, “Girişimcilik ve Girişimcilerin KişilikÖzellikleri Konusunda Bir Uygulama” adlı yüksek lisans 
tezinde; Düzce ilindekiküçük işletme sahiplerinin girişimci kişilik özelliklerini ve bu kişilik özellikleri ilebaşarı, güç ve 
bağlılık güdüleri arasındaki istatistiksel olarak anlamlı ilişkileri ortayaçıkarmak, bazı demografik ve sosyal değişkenlerin bu 
kişilik özellikleri üzerindekietkisini araştırmak ve girişimde bulunmalarında onları etkileyen faktörleri belirlemekamacıyla 
yapmış olduğu araştırmasında Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 5 ve dahafazla işçi çalıştıran 97 girişimci üzerinde anket 
çalışması yapmıştır 
 
2002 yılında Ebru Aykan, “Girişimcilik ve Girişimcilerin LiderlikDavranışları (Kayseride Bir Uygulama)” adlı yüksek lisans 
tezinde, Kayseriligirişimcilerin özellikleri ve sergiledikleri liderlik davranışlarını belirlenmeyeçalışmıştır. 
 
2002 yılında TÜSİAD tarafından yapılan “Türkiye’de Girişimcilik” adlı çalışmada; ekonomik gelişme için girişimciliğin 
sahip olduğu önemli rolü gösterebilme adına Türkiye’de mevcut olan girişimci altyapısı gelişmiş ve gelişmekteolan ülkelerle 
karşılıklı olarak incelenmiş ve Türkiye’nin girişimcilik performansı değerlendirilmiştir. 
 
2006 yılında Esen Şahin, “Kadın Girişimcilik ve Konya İlinde KadınGirişimcilik Profili Üzerine Bir Uygulama” adlı yüksek 
lisans tezinde Konya ilindekikadın girişimcilerin liderlik ve yöneticilik bağlamında genel profil özellikleribelirlenmeye 
çalışılmıştır. 
 
2006 yılında Ramazan Uygun, “Türkiye’de Girişimcilik KültürünüYönlendiren Öncü Girişimciler ve İbrahim Bodur Modeli” 
adlı yüksek lisans tezindeKale Grubu’nun kurucusu olan İbrahim Bodur’un girişimcilik kariyerine tercihetmesine etki eden 
dinamiklerin tespit edilerek, başarısının altında yatan sahipolduğu girişimcilik ve işletmecilik felsefe ve eğilimlerinin analiz 
edilmesi amaçlanmıştır. 
 
2007 yılında Hakan Kuvan,“Türk Girişimcilerinin Yaşam ve Çalışma Değerleri: Malatyalı Girişimciler Üzerine Bir 
Araştırma” adlıdoktora tezinde;girişimcilik, girişimci kişilerin özellikleri, girişimcilikle ilgili yaklaşımlar ile Türkiye’deki 
girişimcilerin yaşam değerlerini inceleme konusu yapmıştır. 
 
2010 yılında Ayşe İrmiş, İbrahim Durak ve Lütfiye ÖZDEMİR, “Girişimcilik Kültürü- Anadolu Girişimciliğinden Örnekler” 
adlı eserlerinde büyük illerden ziyade ekonomik yönden gelişmiş olan ve girişimcilik faaliyetlerinin daha fazla gerçekleştiği 
Denizli, Kayseri, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerindeki girişimcilerin “girişimcilik özellikleri” ve iller arasındaki 
girişimcilik anlayışının benzerlikleri ve farklılıklarını ortaya koymayıamaçlamışlardır. 
 
2012 yılında Ömer Çetinkaya Bozkurt, Adnan Kalkan, Osman Koyuncu ve Ali Murat ALPASLAN, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde yayınlanan “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi:Girişimciler Üzerinde Nitel 
Bir Araştırma” adlı makalelerinde, Türkiye’de faaliyet gösteren girişimcilerin, girişimci niteliğin geliştirilmesine yönelik 
görüşleri tespit ederek, girişimcilik kültürünün nesiller boyunca aktarılmasında etkili olan faktörleri belirleyebilmek adına 
Antalya ilinde bir araştırma yapmışlardır. 
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Literatürdeki araştırmalar dikkate alınarakDenizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri ve Malatya illerindeki girişimlerin 
sosyo-kültürel özellikleri karşılaştırmalı olarak aşağıda inceleme konusu yapılmıştır. 

 
Tablo1: Girişimcilerin Yaş ve Medeni Durumları  
 

 DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
Medeni 
Durum 

Evli (%) 96.1 96.7 95.3 92.6 87.8 96 
Bekar (%) 3.9 3.3 4.7 7.4 12.2 6 

Yaşı 30 ve altı (%) 7.8 27.5 12.3 16.2 15.1 15.8 
31-40 (%) 21.4 67 35.4 20.9 30.1 36.8 
41-50 (%) 38.8 2.2 35.4 29.4 34.2 28 
50 ve üstü (%) 32 2.2 16.9 26.9 20.5 19.3 

 
Girişimciliğe başlama yaşına dair daha önce yapılan çalışmaları destekler nitelikte %36.8’lik bir oranla yaş aralığının 31-40 
arasında olduğu gözlemlenmektedir. Tablo 1’den de görüleceği üzere girişimcilerin hem toplamda hem de il bazında 
tamamına yakın önemli bir kısmı medeni durum olarak evlidir. Özellikle bu durum diğer illere göre %67’lik payla çok daha 
genç girişimcinin bulunduğu Gaziantep ilinde en yüksek orandadır. 
 

TABLO 2: Girişimcilerin Anne ve Babalarının Meslekleri 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
Anne 
Mesleği 

 Ev hanımı  90.3 85.6 96.9 96.7 97 92.3 
Çiftçi  2.9 1.1 1.6 1.6 3 1.3 
Memur  1 0 1.6 1.6 0 2.1 
Diğer 5.8 13.3 0 0 0 4.2 

Baba 
Mesleği 

Çiftçi 13.6 6.8 13.8 7.4 21.9 12.6 
İşçi 5.8 22.7 6.2 14.7 13.7 12.6 
Memur 11.7 9.1 7.7 4.4 15.1 9.8 
Tüccar 35 25 29.2 23.5 27.4 28.5 
Sanayici 21.4 18.2 29.2 36.8 13.7 23.2 
Diğer 12.6 12 13.8 13.2 8.2 13.4 

 
Girişimcilerin annelerinin mesleklerine bakıldığı zaman %92.3’lük bir dilimle ev hanımlığı, baba mesleği açısından ise 
girişimcilerin daha çok tüccar (%28,5) ve sanayici (%23.2) gibi risk alan ve pazarda iş yapan bir kesimden geldiği 
görülmektedir. Sanayicilik geçmişi daha eski olan Kayseri ilinde baba mesleği sanayici olan girişimcilerin oranı (%36.8) 
diğer illere göre daha yüksektir. 

 
Tablo3: Girişimcilerin Kardeş Sayıları ve Sıralamadaki Yerleri 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
Kardeş 
Sayısı 

1 8.9 1.4 1.7 5.6 3.2 4.4 
2 14.4 4.1 10.2 14.8 9.5 10.6 
3 27.8 38.4 23.7 40.7 22.2 30.4 
4 15.6 24.7 27.1 24.1 28.6 23.3 
5 13.3 16.4 15.3 7.4 19 14.5 
6 10 6.8 6.8 3.7 6.3 7.1 
7 ve üzeri 10 8.2 15.3 3.7 11.1 9.8 

Ailedeki 
Çocuk 

Sıralamasın
daki Yeri 

En küçük 21.1 20 27.7 18.2 21.6 21.6 
Ortanca 42.2 43.3 44.6 48.5 44.6 44.4 
Büyük 36.7 36.7 27.7 33.3 33.8 34 

 
Kardeş faktörüne bakıldığı zaman %30.4’le 3 kardeş ve %23.3’le 4 kardeşli bir aileden gelen ve  %44.4 ile ortanca kardeş 
olan girişimcilerin ailede sosyalleşmeyi, rekabeti ve işbirliğini öğrenerek tecrübe ettikleri söylenebilir.  

 
Tablo 4: Girişimcilerin Eğitim Düzeyleri 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
Eğitim 
Durumu 

İlkokul 15.6 0 6.2 11.8 14.9 9.8 
Ortaokul 2.9 1.1 7.7 13.2 13.5 6.8 
Lise 35.9 23.1 35.4 38.2 37.8 33.8 
Üniversite 36.9 68.1 47.7 32.4 32.4 44.3 
Lisansüstü 8.8 7.7 3.1 4.4 1.4 5.3 

Girişimcilik Evet 38.9 85.6 38.5 27.9 39.7 47.7 
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Eğitimi 
Almışmı 

Hayır 61.2 14.4 61.5 72.1 60.3 52.4 

 
Girişimciliği etkileyen faktörlerden bir diğeri olan Eğitim konusu incelendiğinde ise girişimcilerin yarıya yakın bir kısmının 
lisans (%44.3) ve (5.3)’nünlisansüstü eğitimi aldığı görülmektedir. Yeni nesil genç girişimcilerin en çok bulunduğu(%67) 
Gaziantep ilinde eğitim faktörünün de %68.1 ile üniversite ve %7.7 ile lisansüstü ön planda olduğu görülmektedir. 
Girişimcilik eğitimi alma bakımından da %85.6 oranı ile Gaziantep ilk sırada yer almaktadır. Dikkat çeken diğer bir husus ise 
Kayseri ve Malatya’da lise mezunu girişimcilerin üniversite mezunlarına yakın bir oranda olduğudur. 

 
Tablo5: Girişimin Kaç Yıldır Var Olduğu 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
 
Kaç 
Yıldır 
Girişimci 

1-9 yıl 32.7 34.8 27.4 17.7 30.1 29.5 
10-19 yıl 40.6 40.4 46.8 25.8 52.1 41.3 
20-29 yıl 13.9 13.5 11.3 21 6.8 13.2 
30-39 yıl 6.9 6.7 11.3 14.5 9.6 9.3 
40 ve üzeri 5.9 4.5 3.2 21 1.4 6.2 

 
Mevcut girişimin kaç yıldır devam ettiği konusundaki araştırma, girişimcilerin “risk alma” açısından önemlidir. %41.3 gibi 
bir rakamla 10-19 yaş arasında, %29,5 gibi bir rakamla da 1-9 yaş arasındadır.  

 
Tablo 6: İlk Girişimcilik Sermayesinin Temin Biçimi 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
 
 
 
 

Girişimcilik 
Sermayesini

n Temini 

Babadan 
Kalma 

40.8 36.9 38.5 57.4 31.1 41.4 

Akrabalarda
n Temin 

4.9 5.5 4.6 5.9 5.4 5.3 

Yurtdışında
n Tasarruf 

8.7 9.9 0 1.5 1.4 4.8 

Çalışarak 
Kazanma 

53.4 50.5 61.5 70.6 64.9 59.4 

Banka 
Kredisi 

43.7 47.3 3.8 11.8 23 33.3 

Arazi Satma 16.5 17.6 6.2 13.2 6.8 12.8 
Arkadaşlard

an Borç 
Alma 

5.8 6.6 1.5 8.8 4.1 5.5 

Ortaklık 
Kurma 

30.1 30.8 26.2 26.5 28.4 28.8 

Devletten 
Kredi 

18.4 18.7 15.4 2.9 10.8 14 

Diğer 1.9 2.2 6.2 1.5 2.7 2.8 
 

Tüm illerde sermayenin çalışılarak kazanılma oranı toplamda %59.4’le en yüksek orandadır. Bunu %41.4 ile babadan kalan 
sermaye izlemektedir. 
 

Tablo 7: Girişimci Olmanın En Önemli Üç Nedeni 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
 
 

Girişimci 
olmanın En 
Önemli Üç 

Nedeni 

İşin babadan 
kalması 

24.3 24.2 20 33.8 21.6 24.8 

Yenilik ve 
Yaratıcılık 

76.7 75.8 72.3 76.5 83.8 77.3 

Bağımsız 
Çalışma İsteği 

50.5 47.3 52.3 57.4 55.4 52.3 

Emir Almayı 
Sevmemek 

39.8 45.1 24.6 23.5 13.5 31.0 

Güçlü Olmayı 
İstemek 

32 30.8 18.5 19.1 25.7 26.3 

Siyaset ve 
Yönetimi 
Etkilemek 
İstemek 

10.7 12.1 7.7 8.8 4.1 9.0 

Fazla Kazanç 13.6 11 21.5 19.1 24.3 17.3 
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İstemek 
 
Girişimci olmanın en önemli üç güdüsü olarak; yenilikçilik ve yaratıcılık(%77.3), bağımsız çalışma isteği(%52.3) ve emir 
almayı sevmemek(%31)den oluşmaktadır.  Bu anlamda girişimciliğin en önemli motivasyonlarından “ yenilikçilik ve 
yaratıcılığın” ve “bağımsız çalışma isteği” nin beş ilin girişimcileri için de  önemli birer faktör olduğu görülmektedir. Kayseri 
ilinde sanayileşmenin daha önce başlaması nedeni ile yenilikçilik ve yaratıcılık(%76,5), bağımsız çalışma isteği(%57.4) ve 
işin babadan kalması (%33.8)’dir.  Girişimciliğin oluşumuna etki eden faktörlere bakıldığında da en önemli faktör olarak işin 
babadan kalmış olması yine Kayseri’de yüksek oranda(%58.8)  olup buda girişimci olmada 3. Sırada kendini göstermektedir.  
 

Tablo 8: Girişimciliğin Başarısı İçin Gerekli  En Önemli Üç Faktör 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
 
Girişimciliğin 
Başarısı İçin 
Gerekli  En 
Önemli Üç 

Faktör 

İş ahlakı 73.8 71.4 73.8 97.1 78.4 78.3 
Piyasayı iyi 
kollamak 

56.3 53.8 69.2 57.4 58.1 58.5 

Çalışanların 
sadakati 

34 34.1 16.9 35.3 27 30.3 

Verimliliği 
yükseltmek 

52.4 50.5 67.7 47.1 63.5 55.8 

Mevzuata 
uymak 

7.8 7.7 4.6 14.7 9.5 8.8 

Güvenilir 
yönetici 
kişiliği 

45.6 47.3 15.4 36.8 20.3 35 

Çalışanların 
amire bağlılığı 

9.7 11 7.7 4.4 4.1 7.8 

Diğer 1.9 11 1.5 1.5 2.7 1.9 
 

Girişimcilik faaliyetinin başarısı için gerekli olan en önemli üç faktörün ilkini iş ahlakı (%78.3), piyasayı iyi kollamak 
(%58.5) ve verimliliği yükseltmek(%55.8) oluşturmaktadır. Burada Kayseri ilindeki girişimciler  %97.1 gibi daha büyük bir 
oranla iş ahlakını 1. Sırada önemli bulmuşlardır. Diğer bir farklılıksa Kayseri ilinde verimliliği yükseltmek (%63.5)la ikinci 
sırada,  piyasayı kollamak ise 3. Sırada yer almıştır. 
 

Tablo 9:Girişimciliği Önündeki En Önemli Üç Engel 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
 
 

Girişimciliğ
i Önündeki 
En Önemli 
Üç Engel 

Finansman 
yetersizliği 

40.8 64.8 60 73.5 56.8 63.5 

Yenilikleri 
takip zorluğu 

4.9 22 7.7 19.1 10.8 16.8 

Devlet 
politikaları 

8.7 46.2 52.3 63.2 52.7 52.5 

Ar-ge 
yapamama 

53.4 31.9 20 33.8 23 28.5 

Kalifiye 
eleman 
yetersizliği 

43.7 29.7 29.2 58.8 56.8 39.5 

Büyümenin 
getirdiği 
riskler 

16.5 33 32.3 22.1 28.4 30.5 

Pazarın 
sürekli 
değişmesi 

5.8 51.6 43.1 23.5 43.2 44.5 

Diğer 30.1 3.3 6.2 0 8.1 4.5 
 

Girişimciliğin büyümesi için en önemli üç engel olarak yaşanan ekonomik krizler sonrasında finansman yetersizliği ( %63.5) 
ile ilk sıradadır. Bunu  (%52.5)la devlet politikaları ve (%44.5)la Pazarın sürekli değişmesi takip etmektedir. Burada Denizli 
ili, %53.4 ‘lük bir oranla AR-GE faaliyetlerinin yürütülememesi ilk sırada, kalifiye eleman yetersizliği %43.7 ile ikinci sırada 
yer alırken diğer 4 il için ilk sırada yer alan finansal yetersizlik %40.8 ile 3. sırada yer almaktadır. 
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Tablo10:Girişimcilik Kültürünün Nesilden Nesile Aktarılmasında Rol Oynayan En Önemli Üç Faktör 
 

  DENİZLİ G.ANTEP K.MARAŞ KAYSERİ MALATYA TOPLAM 
 
 

Girişimcilik 
kültürünün 

nesilden 
nesile 

aktarılmasında
ki en önemli 

üçfaktör 
 

Eğitim 
kurumları 

85.4 84.6 86.4 73.5 71.6 80.8 

Devlet 
kurumları 

37.9 36.3 27.7 29.4 36.5 34.3 

Dernek ve 
Kulüpler 

10.7 9.9 6.2 10.3 9.5 9.5 

Eski ustalar 41.7 41.8 24.6 54.4 32.4 39.5 

Aile 78.6 75.8 69.2 72.1 78.4 75.5 

Yabancı 
ortaklar 

28.2 30.8 20 20.6 31.1 26.8 

Diğer 3.9 3.3 13.8 2.9 5.4 5.5 

 
Girişimcilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasında rol oynayan olası en önemli üç faktör, toplamda eğitim 
kurumları(%80.8), aile(75.5) ve eski ustalar(%39.5) olarak belirtilmiştir. Girişimcilik kültürünün nesilden nesile 
aktarılmasında sırayla Kahramanmaraş, Denizli, Gaziantep ve Kayseri’de eğitimin kurumlarının rolü ilk sırada iken, 
Malatya’da en önemli unsur aile olarak ortaya çıkmaktadır. Malatya’da eğitim kurumları ikinci sırada yer alırken, diğer dört 
ilde aile faktörü yüzdeleri yüksek olmakla birlikte ikinci sırada yer almaktadır. 
 

4.SONUÇ 
 
Bir ülkenin ekonomik kaynaklarını harekete geçirmesi ve kalkınmasını hızlandırması için girişimcilik potansiyeline sahip 
bireylerin önünün açılması büyük önem taşımaktadır. Gençlerin önünü bu konuda açabilmek için gerek ailelere gerekse 
ülkelerin eğitim sistemlerine büyük roller düşmektedir. Üç büyük ilimiz dışında kalan, özellikle Anadolu’da ki girişimciler 
özendirilmeli ve desteklenmelidirler.1980’li yıllardan sonra adını duyuranpek çok kentle ilgili literatürde bulunan çalışmalar 
incelenmiş ve bu çalışmaların ortak noktada buluşan verileri toplanarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
Girişimciliğin nesilden nesle aktarılmasında etkili olan en önemliunsur olarak eğitim, aile ve tecrübe faktörleri öne 
çıkmıştır.Gerek üniversiteler gerekse özel eğitim kurumlarında verilen eğitimlerin gençlerin girişimciliğe bakışaçılarını 
etkilemede oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır. 
 
Girişimciliğin gelecek nesiller boyunca devam ettirilebilmesi için aile unsurunada dikkat çekmek gerekmektedir. Araştırma 
sonucunda girişimcilerin hem babalarından aldıkları işi devam ettirerek hem de tüccar ve sanayici çocuklarının girişimcilikle 
ilgili bilgilere çocukluktan itibaren sahip olarak, bizzat görerek öğrenme ve rol model almada (risk alma, yenilik, iş kurma, 
karar verme, iş gücü çalıştırma vs.)  ailenin etkisini ispatlanmaktadır.Bir ülkede girişimci kişilerin yetişmesi veya girişimci 
ruhunun oluşabilmesiancak toplumda bu kültürün oluşması ile mümkün olacaktır.  Bu nedenle toplumun bakış açısının da 
değişmesi zorunludur. Türkiye’de iş yapabilme zorluğu vezor ekonomik koşullar insanların daha yaratıcı, rekabetçi, girişimci 
ve atılganolmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde teknolojinin gelişmesi ve bilgi kaynaklarına dahahızlı ulaşılmasıyla 
birlikte ulusal, uluslararası veküresel boyutta girişimciliğinönünün açıldığı ve özendirici hale geldiği söylenebilir. 
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ÖZET 
 
Dünya üzerinde farklı gelişmişlik seviyelerindeki ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmelerinde 
itici güç olarak kabul edilen girişimcilik soğuk savaş döneminin bitmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, 
tüketici isteklerindeki hızlı değişim ve rekabetin artması sonucunda son dönemlerde önemini gittikçe arttırmıştır. 
Girişimciliğin bu şekilde önemli hale gelmesi ise ülke yönetimlerinin girişimcilik ortamlarını iyileştirmeleri için farklı 
alanlarda farklı politikalar uygulamaya başlamalarına neden olmuştur.  Bu alanlardan bir tanesi de sosyo-kültürel gelişime, 
yetişmiş işgücüne ve dolayısıyla ekonomiye katkıları nedeniyle en önemli alan olarak ifade edilen yükseköğretim alanıdır.  
 
Girişimcilerin mevcut iş fırsatlarını rekabet gücü yaratacak şekilde iş modeline dönüştürmesinde önemli bir etken olan 
yükseköğretim faktörünün dikkatlice analiz edilerek ülkenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma politikalarıyla uyumlu 
olması hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan ülkeye avantaj sağlamaktadır. Yükseköğrenimli nüfus seviyesindeki artış 
ile birlikte girişimcilik için temel şart olan değişime karşı direncin azaltılması, farklı iş fırsatlarının görülebilmesi, yeni iş 
modellerinin kurulması ve böylece istihdamın arttırılması, ülkenin sosyal ve kültürel göstergelerinin iyileşmesi sağlanacaktır.  
 
Bu çalışmada uluslararası kuruluşlar tarafından farklı ülkeler için hazırlanan yükseköğretim düzeylerine ilişkin veriler ile 
girişimcilik oranlarına ait veriler arasındaki ilişki SPSS paket programında analiz edilmiş, farklı bölgesel ve ekonomik 
bloklardaki ülke grupları bu analizden elde edilen sonuçlar kapsamında karşılaştırılarak küresel bir analiz yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Girişimcilik, SPSS 
JEL Sınıflandırması: I21, I23, L26 
 
ABSTRACT 
 
Entrepreneurship, which is accepted as the driving force of countries that have different levels of development in their ability 
to reach maintainable development and improvement aims, recently has increased its importance as a result of the end of cold 
war period, rapid developments in information and communication technologies, quick changes of consumer demands and 
thei ncrease of competition. The fact that entrepreneurship has gained such importance has led state governments to start to 
implement different policies in different areas in order to improve their entrepreneurship environments. One of these areas is 
higher education areawhich is referred as the most important one due to its contributions to socio-cultural development, 
qualified labour force and consequently to the economy. 
 
Higher education is a significant factor for entrepreneurs to turn the available business opportunities into business model in a 
way to create competitive power. Conducting an attentive analysis of higher education factor to create coherence between it 
and country’s maintainable improvement and development policies provides both economical and socio-cultural advantage to 
the country. Country’s social and cultural indicators will be improved by the increase of the population who received higher 
education and also by decreasing the resistance against the change which is fundamental in entrepreneurship, being able to 
see different business opportunities, founding new business models and thus increasing employment. 
 
In this study, the relation between the data prepared by international institutions for different countries in relation to their 
higher education level and the data of their entrepreneurship rates are analysed with SPSS package program, and a global 
analysis is conducted by comparing the country groups in different regional and economic blocks within the scope of the 
results acquired in this analysis. 
 
KeyWords:HigherEducation, Entrepreneurship, SPSS 
JEL Classification: I21, I23, L26 
 
1.GİRİŞ 
 
Dünya üzerinde farklı gelişmişlik seviyelerindeki ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmelerinde 
itici güç olarak kabul edilen girişimcilik soğuk savaş döneminin bitmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, 
tüketici isteklerindeki hızlı değişim ve rekabetin artması sonucunda son dönemlerde önemini gittikçe arttırmıştır.  
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Girişimciliğin önemli hale gelmesi, kimsenin görmediği iş fırsatlarını gören, risk üstlenen, fark yaratarak iş modeli haline 
getiren girişimcileri etkileyen faktörlerin de incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu faktörlerden bir tanesi de hem 
girişimcinin kişiliğini etkilemesi hem de topluma sağladığı sosyo-ekonomik faydalar nedeniyle eğitim faktörüdür.  
 
Ülke kalkınmasında önemli bir gösterge olarak kabul edilen ve ülkeler arasında düzey ve kalite farklılıklarının ortaya 
çıktığıyükseköğretim faktörü ile girişimcilik arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ülkelerin girişimcilik performanslarının 
analiz edilmesinde de önem kazanmaktadır.  
 
Bu araştırmada yükseköğretim düzeyi ve kalitesine ilişkin veriler ile girişimcilik oranları arasındaki ilişki analiz edilerek 
yorumlanmıştır. Ayrı farklı özelliklere sahip ülke grupları girişimcilik oranları ve yükseköğretim oranları açısından 
karşılaştırılmıştır.  
 
2. GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  
 
İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan girişim ve girişimcilik kavramlarına, 19. yy ekonomistlerinden J. Schumpeter’in 
katkıları esas olmakla birlikte kavramın gelişiminde ekonomi biliminin yanında psikoloji ve sosyoloji bilim dallarının 
yaklaşımları da kullanılmıştır. Bu bağlamda J. Schumpeter’e göre kapitalist toplumların gelişmesinde girişimcilerin bire bir 
katkısı bulunmaktadır (Patır ve Karahan, 2010).Ayrıca dünya üzerinde farklı dönemlerde başta ekonomik sistemde olmak 
üzere yaşanan bir çok olay da  girişimcilik kavramına bakış açısını etkilemiştir. Özellikle de son 30 yılda bölgesel 
korumacılık politikalarının terk edilmesi, hızlı teknolojik gelişmeler, ülkeler arasındaki refah seviyesi farklılıklarının artması, 
yabancı sermayeye bakış açılarının değişmesi, şiddetli rekabet nedeniyle pazarların parçalanması, fiziksel pazarların yerini 
sanal pazarlara bırakması gibi nedenler girişimciliğin önemini daha da arttırmıştır. 
 
Ekonomi, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerde inceleme konusu olan ve ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik 
hedeflerine ulaşabilmelerinde itici bir güç olarak kabul edilen girişimcilik, bir işletmenin kurulması, yönetsel süreçlerin 
işletilmesi, üretim ve pazarlamaya yönelik tüm risklerin üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve yürütülmesine ilişkin 
faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2013: 27). Diğer bir tanıma göre ise girişimcilik, yeterli çaba ve zaman 
tahsis edilerek, finansal, fiziksel ve sosyal risklere katlanılarak parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde edilerek 
yeni bir değer yaratma sürecidir (Güney ve Nurmakhamatulu, 2007). 
 
Küçükaltan (2009) ise girişimciliği, yeni kurulan veya mevcut örgütler için değer yaratma amacıyla fırsatların keşfedilmesi 
ve geliştirilmesi süreci olarak tanımlamıştır.  
 
Girişimcilik ilgili tanımlar incelendiğinde girişimciliğin gelişi güzel olabilecek bir eylem değil, süreç gerektiren bir eylem 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu süreçler; fırsatları görme, iş planı geliştirme, gerekli kaynakları temin etme ve işi yönetme 
süreçleridir (Özen Kutanis ve Hancı, 2004). Bu süreci gerçekleştiren ise girişimcilerdir. 
 
Girişimci, kar elde etmek amacıyla mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, belli 
bir risk taşıyarak işletmeyi kuran ve bu işletmeyi ya yöneten ya da yönetim konusunda profesyonel bir uzmandan yardım alan 
kişi olarak tanımlanabilir (Bakırtaş ve Tekinşen, 2006). Girişimciler, yalnızca üstlendikleri faaliyetlerle değil, aynı zamanda 
yüklendikleri riskler, yeni servet yaratmada hedefledikleri özel faaliyetler dizisi ve refah yaratmadaki özel yaklaşımları ile de 
nitelendirilebilirler. Girişimciler; faaliyetleri üstlenen birer yönetici, ekonomik değişimlerin birer temsilcisi ve toplumun birer 
ferdidirler. Bu niteliklerin her biri girişimci için önerilen tanımların çeşitliliğini yansıtmaktadır (Özkan vd, 2003). 
 
Girişimcilik ile ilgili tanımlar dikkate alındığında girişimcilik; kimsenin görmediği iş fırsatlarını görerek, fark yaratarak ve 
risk üstlenerek, bir fayda sağlamak amacıyla kaynakların bir araya getirilmesiyle bir iş modeli oluşturma faaliyeti olarak 
tanımlanabilir. Bu faaliyeti gerçekleştirecek kişi veya kuruluşlar girişimci; faaliyetler sonucunda kurulan iş modeline ise 
girişim adı verilebilir (Yavaş ve Yalnızer, 2012a). 
 
3. GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
Girişimciliğin ekonomik ve sosyo-kültürel alandaki etkilerinin anlaşılması ile birlikte girişimciliği etkileyen faktörlerin tespit 
edilmesi amacıyla yapılan akademik çalışmaların sayısı artmış ve tespit edilen faktörlerin etki dereceleri üzerine yoğun 
tartışmalar yaşanmıştır.  
 
Lall ve Shai (2008:25-27) girişimciliği etkileyen faktörleri, kişisel faktörler (eğitim, deneyim, aile ve rol modelleri, finansal 
koşullar), motivasyonel faktörler (başarı ihtiyacı, kişisel güdüler, iş ortamı), ekonomik faktörler (destekleyici hükümet 
politikaları, çeşitli kuruşların mali yardımlarına ulaşım, destek hizmetleri,üretim faktörlerine ulaşım) ve fayda (itibar ve 
sosyal statü) olarak dört grupta incelemiştir. 
 
Marangoz (2012: 18) ise girişimciliği etkileyen faktörleri kültür ve eğitim, aile ve sosyal çevre, psikolojik faktörler, yasal, 
siyasi ve idari faktörler, mali çevre ve din faktörleri olarak yedi başlıkta incelemiştir.  
 
Shane (2003:11)’de girişimciliği etkileyen faktörleri kişisel faktörler (psikolojik ve demografik) ile çevresel (endüstri ve 
makro çevre unsurları) olarak iki grupta inceleyerek girişimciliği etkileyen faktörlerin incelenmesinde disiplinlerarası 
(psikoloji, ekonomi ve sosyoloji) bir çalışma gerektiğini belirtmiştir.  
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Girişimcilik süreci ile ilgili bu çalışmalarının tamamı incelendiğinde de girişimciliği etkileyen faktörlerin kişisel ve çevresel 
faktörler olarak iki başlık altında incelemenin doğru olacağı söylenebilir.  
 
Girişimciliği etkileyen kişisel faktörler, kişilik (risk alma eğilimi, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, belirsizlik toleransı, 
yaratıcılık ve kendine güven), eğitim, yaş, cinsiyet, aile ve iş tecrübesinden oluşmaktadır (Yavaş ve Yalnızer, 2012a). Bu 
faktörler içinde en çok araştırılan özellikler ise başarma ihtiyacı, risk alma eğilimi ve denetim odağıdır (Uçkun ve Girginer, 
2012).  
 
Girişimcilik, kişinin bireysel yetenekleri ve eğitimiyle ilgiliyse de bunların dışında örgüt kültürü ve çevresel faktörler, 
girişimcinin davranış ve kararlarını etkilemektedir (Marangoz, 2012: 18). Girişimcilerin karar ve davranışlarını etkileyen 
çevresel faktörler ise ekonomik, sosyal ve kültürel, demografik, politik ve yasal, teknolojik ve coğrafi çevre faktörlerinden 
oluşmaktadır (Yavaş ve Karaslar, 2012b). 
 
Girişimciliğin ortaya çıkışında çevresel faktörlerin daha önemli olduğunu savunanlar, grup yapısının, toplumsal gelenek ve 
kültürel özelliklerin etkisini vurgulamışlardır. Ayrıca, devlet ve piyasa gibi dış sosyal çevre koşullarının elverişli olup 
olmaması da üzerinde durulan bir başka husustur(Aytaç, 2006).  
 
Çevresel değişikler girişimcilerin kuracağı iş modelleri için fırsat ve tehditleri barındırmaktadır. Girişimcilerin çevresel 
tehditlere karşı gerekli önlemleri almasında ve fırsatları değerlendirmesinde geçmiş deneyimler kadar eğitim düzeyinin ve 
kalitesinin de önemi bulunmaktadır. Özellikle kişileri iş hayatına hazırlayan yükseköğretim kuruluşlarında verilen dersler, 
uygulamalar, yükseköğretim kurumunun örgüt kültürü, akademisyenlerin bilgi düzeyleri, fiziksel materyallerin yeterli olup 
olmaması gibi faktörler girişimcilik süreçlerini etkilediği gibi ülke kalkınmasını da doğrudan etkilemektedir. 
 
4. YÜKSEKÖĞRETİM İLE GİRİŞİMCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
Dünya üzerindeki ülkelerin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelerinde önemli bir etken olarak kabul edilen eğitim ve 
öğretim faaliyetleri globalleşmenin etkisi ile şirket ve ülke rekabetlerinin yaşandığı günümüzde daha da önemli hale 
gelmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzeyi ve kalitesi ülke kaynaklarının etkin kullanılmasını, işgücünün kalitesinin 
artmasını, ürün ve hizmet kalitesinin artmasını, ihracat bilincinin artmasını ve ülkedeki sosyo-kültürel gelişmişlik seviyesinin 
artmasını sağlamaktadır.  
 
Bir ülkenin refah ve mutluluğu; o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli bir eğitim almaları ve bununla kazandıkları bilgi, 
beceri ile ekonomik büyümeye yapabilecekleri katkıya bağlıdır. Bunun için, sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü 
ve verimlilik artışının en önemli unsuru, toplumun eğitim ve öğrenim düzeyidir (Çakmak, 2008). 
 
Eğitim ve Öğretim düzeyinden bireylerin ve toplumun ne kadar getiri elde ettiklerini tespit etmek için özel ve sosyal getiri 
değerleri üzerinde durulmaktadır. Literatürde, genel olarak, ilk ve orta öğretim kademelerinde toplumun getiri sağladığı kabul 
edilmektedir (Gölpek, 2012). Ancak günümüzde ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının tespitinde önemli bir gösterge 
olarak kabul edilebilen okullaşma oranında ilköğretim seviyesinde ülkeler arasında  önemli farklılıkların bulunmaması farklı 
gelişmişlik seviyelerine sahip ülkelerin ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme hedeflerine ulaşabilmelerinde 
ortaöğretimin ve yükseköğretimin önemini daha da arttırmaktadır. Ortaöğretim ile yükseköğretim kademesindeki okullaşma 
oranları ile bilimsel ve teknolojik ar-ge çalışmalarının yoğunluğu, bu alanlardaki tüm faaliyetlerin, nitelik, seviye ve yapıları 
arasındaki farkları ön plana çıkarmaktadır (Karluk, 2007: 16) 

 
Tablo 1. Farklı Ülke Gruplarında ve İlköğretimde, Ortaöğretimde ve YükseköğretimdeBrüt Okullaşma Oranları 
 

Ülke Grupları İlk Öğretimde Okullaşma 
Oranı 2011 

Ortaöğretimde 
Okullaşma Oranı 2011 

Yükseköğretimde 
Okullaşma Oranı 2011 

Arap Dünyası 96,8 69,1 22,6 
Karayipler 97,7 91,9 20,5 
Doğu Asya ve Pasifik 112 78 27 
Euro Bölgesi 104,8 108,6 62,5 
Avrupa Birliği 103,9 105,6 63,1 
Avrupa ve Merkez 
Asya 

100,7 92,1 47,9 

Latin Amerika ve 
Karayipler 

112,9 90,2 41,2 

OECD 104,6 99,1 68,3 
Güney Asya 110 58,7 15,9 
Dünya 107,2 70,7 30,1 

Kaynak: http://data.worldbank.org/topic/education#boxes-box-topic_cust_sec,  
Erişim Tarihi: 13.03.2014 
 
Tablo 1’de farklı ülke gruplarında ilköğretimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde brüt okullaşma oranları bulunmaktadır. 
Farklı ülke grupları arasında ilköğretimde okullaşma oranı en yüksek ülke grubu %112,9 ile Latin Amerika ve Karayipler, en 
düşük olduğu ülke grubu ise %96,8 ile Arap Dünyası ülkeleridir. Ortaöğretimde de en yüksek okullaşma oranı 108,6 ile Euro 
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Bölgesinde, en düşük ise %58,7 ile Güney Asya ülkelerindedir. Yükseköğretimde ise en yüksek okullaşma oranı ise % 68,3 
ile OECD ülkelerinde , en düşük ise %15,9 ile Güney Asya ülkelerindedir. Okullaşma oranlarında dünya ortalamaları ise 
ilköğretimde 107,2, ortaöğretimde 70,7, yükseköğretimde ise 30,1’dir. 
 
Farklı ülke gruplarının farklı eğitim seviyelerindeki okullaşma oranları incelendiğinde en düşük okullaşma oranı ile en 
yüksek okullaşma oranı arasındaki fark ilköğretimde % 16.1, ortaöğretimde % 39,5, yükseköğretimde ise % 52,4’tür. Ayrıca 
farklı eğitim seviyelerindeki dünya ortalamaları arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Dünya üzerinde okullaşma 
oranı en düşük ve ülke grupları arasındaki okullaşma oranları arasındaki farklılığın en fazla olduğu eğitim seviyesi 
yükseköğretimdir. 
 
Yükseköğretim düzeyleri arasındaki bu farklılık dünya üzerinde kişisel kazançlar arasında da önemli farklılıklar olduğunu 
göstermektedir Çünkü yükseköğretimde kişilerin getiri elde ettiği kabul edilmektedir (Gölpek, 2012). Kişiler için daha iyi 
istihdam imkânı, yüksek maaş ve böylelikle daha fazla tasarruf ve yatırım yapabilme yetisi, eğitimin kişiye sağladığı özel 
kazanımlar arasında sayılabilir. Bu kazanımlar neticesinde kişi için daha sağlıklı, kaliteli bir hayatın önü açılır ve ortalama 
yaşam süresinin yükselmesi gibi sonuçlar beklenir (Özşahin ve Karaçor, 2013).  Bunun yanında kişiler yükseköğretim 
kurumlarından öğrendikleri bilgiler ve kişiliklerini etkileyen kurum kültürü sayesinde piyasadaki iş fırsatlarını görmeye 
başlayarak, riskleri üstlenerek iş modellerini kurup girişimci olurlar.   
 
Birçok gelişmiş ülkede yüksek öğrenim görmüş gençlere eğitilmeye hazır girişimciler olarak da bakılmakta ve eğitilmiş 
gençlerin girişimcilik açısından birtakım avantajlara sahip olduğu vurgulanmaktadır (Keleş vd, 2012). Eğitilmiş gençler 
özellikle üniversitelerde almış oldukları eğitim sayesinde iş kurma ve sürdürme becerisine sahip olabilmektedir. Çünkü yakın 
zamana kadar bir işletme yönetimini belirleyen unsurların ağırlığı,  akademik ve teknik bilgi: %30, pratik bilgi: %34, 
doğuştan ve sonradan kazanılan kişisel özellikler: %36 iken bilgi toplumuna geçiş ile birlikte bu oranların akademik ve 
teknik bilgi lehine değiştiği kabul edilmektedir (Arslan, 2002). 
 
5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE BULGULARI  
 
5.1. Araştırmada Kullanılan Veri Seti  
 
Araştırmanın ilk aşamasında Dünya Bankası’nın 2001 ile 2012 yılları arası için açıkladığı yükseköğretimde brüt okullaşma 
oranı verileri ile Global Girişimcilik Monitörü’nün (GEM) açıkladığı Toplam Girişimcilik Aktivite oranları kullanılarak 95 
ülkenin ulaşılabilir verilerinden aşağıda belirtilen değişken veri seti oluşturulmuştur.  
 
D1: Ülkelerin Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranları 
D2:Ülkelerin Toplam Girişimci Aktivite Oranları 
 
Ülkelerin Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranları ile Toplam Girişimci Aktivite Oranlarına ait verilerden derlenen 
değişkenler tanımlayıcı istatistikler aracılığı ile yorumlanmıştır. Ayrıca oluşturulan veri setlerine korelasyon analizi 
uygulanmış ve sonuçlar açıklanmıştır.  
 
Araştırmanın ikinci aşamasında ise 95 ülkenin 2008 ve 2012 yılları arasındaki Dünya Ekonomi Forumu’nun açıklamış 
olduğu Küresel Rekabet Endeksinde yer alan eğitimin kalitesi ve düzeyine ilişkin Yükseköğretim ve Eğitim Puanıverileri ile 
Global Girişimcilik Monitörü tarafından açıklanan Toplam Girişimci Aktivite oranlarına ilişkin veriler kullanılarak aşağıdaki 
değişken seti oluşturulmuştur. 
 
D3: Ülkelerin Yükseköğretim ve Eğitim Puanları 
D4: Ülkelerin Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları 
 
Oluşturulan veri setlerinde yer alan veriler tanımlayıcı istatistikler aracılığıyla yorumlanarak Korelasyon analizine tabi 
tutulmuş ve sonuçlar açıklanmıştır. Ayrıca verileri ulaşılabilir durumda olan ülke gruplarının Yükseköğretim ve Eğitim puan 
ortalamaları ile Toplam Girişimcilik Aktivite Oranlarının ortalamaları karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket 
programı 17.0 versiyonu kullanılmıştır. 
 
5.2. Analiz Sonuçları  
 
Araştırmanın ilk bölümünde inceleme konusu olan Toplam Girişimcilik Aktivite oranının en yüksek olduğu ülkeler; 2001 
yılında 17,9 ile Meksika, 2002 yılında 18,9 ile Tayland, 2003 yılında 28,8 ve 2004 yıllında 31,6 ile Uganda, 2005 yılında 
24,9 ileVenezuela, 2006 yılında 40,1 ve 2007 yılında 25,9 ile Peru, 2008 yılında 29,8 ile Bolivya, 2009 yılında 33,7 ile 
Uganda, 2010 yılında 52,1 ile Vanuatu, 2011 yılında 23,7 ile Şili ve 2012 yılında ise 41,5 ile Zambiya’dır. 
 
Toplam Girişimcilik Aktivite oranının en düşük olduğu ülkeler ise 2001 yılında 4,2 ile Belçika, 2002 yılında 2,5 ile Rusya, 
2003 yılında 1,6 ile Fransa, 2004 yılında 1,5 ile  Japonya, 2005 yılında 1,9 ile Macaristan, 2006 yılında 2,7 ile Belçika, 2007 
yılında 2,4 ile Avusturya, 2008 yılında 3,5 ile Rusya, 2009 yılında 3,5 ile Belçika, 2010 yılında 3,3 ile Japonya, 2011 yılında 
3,7 ile Slovenya, 2012 yılında 4 ile Japonya’dır. 
 
Araştırmanın ilk bölümünedahil edilen diğer bir veri olan Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranınınen yüksek olduğu 
ülkeler 2001 yılında % 84 ile Finlandiya, 2002 yılında % 86 ile G.Kore, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla %87, %90, 
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%92 ile Finlandiya, 2006 yılında %95 ile Yunanistan, 2007 yılında %94 ile Finlandiya, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 
sırasıyla % 102, %102, %101, %101 ile G. Kore, 2012 yılında ise % 55 ile İran’dır.  
 
Yükseköğretimde Brüt Okullaşma oranının en düşük olduğu ülkeler ise 2001 yılında %10 ile Hindistan, 2002 yılında %12 ile 
Çin, 2003 ve 2004 yıllarında %4 ile Uganda, 2005 yılında % 20 ile Jamaika, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla %12, 
%13, % 15 ile Hindistan, 2009 yılında %4 ile Uganda, 2010 yılında % 23 ile Çin, 2011 yılında % 8 ile Pakistan, 2012 yılında 
ise % 8  ile Etiyopya’dır. 
 
Ülkeler, kalkınmada itici güç olarak görülen girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması ve faaliyet konularında rekabet avantajı 
sağlayacak konulara yönelmedeyükseköğretim konusundaki politikalarını tekrar gözden geçirmek durumundadırlar. Bu 
açıdan ulaşılabilir veriler kapsamında bu araştırmanın konusunu oluşturan Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile 
Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranlarına ait veriler arasında ilişkinin yönünün ve şiddetinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu değişkenlerin 2001 ve 2012 yılları arasına ait ulaşılabilir verileri Korelasyon Analizi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. 
Aşağıda araştırmanın ilk bölümüne ilişkin test hipotezleri bulunmaktadır.  
 
Ho: Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranları arasında doğrusal ilişki yoktur. 
H1:Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranları arasında doğrusal ilişki vardır. 
 
Analiz sonuçlarına göre araştırmaya dahil edilen 95 ülkenin 2001 ile 2012 yılları arasındaki ulaşılabilir verilerinde Toplam 
Girişimcilik Aktivite Oranı ortalaması 9,05; Yükseköğretimde Brüt okullaşma oranının ortalaması ise 57,38’dir.  Korelasyon 
analizi test istatistiği tablosunda p = 0,00 olduğu için Hohipotezi reddedilmiş, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Aynı tabloda yer 
alan Spearman’skorelasyon katsayısı (rho) değeri ise  – 0,295’tir. Bu değere göre Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile 
Yükseköğretime Brüt Okullaşma Oranı verileri arasında düşük kuvvette negatif yönde doğrusal ilişki bulunmaktadır.    
 
Araştırmanın ikinci aşamasında Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan Dünya Rekabet Endeksi’nde bir alt endeks 
olan 2008 ile 2012 yılları arasına ait yükseköğretim ve eğitim puanı verisi ile GEM tarafından açıklanan Toplam Girişimcilik 
Aktivite Oranları arasındaki ilişki test edilmiştir. Dünya Rekabet Endeksinde yer alan yükseköğretim ve eğitime ilişkin 
endeks değeri içerisinde ortaöğretimde brüt okullaşma oranı, yükseköğretimde brüt okullaşma oranı, eğitim sisteminin 
kalitesi, matematik ve fen bilimleri eğitiminin kalitesi, yönetim okullarının kalitesi, okullardaki internet erişim oranı, eğitim 
hizmetlerine ve özel araştırmalara yerel ulaşım, personel eğitiminin kapsamı bulunmaktadır.  
 
Yükseköğretim ve Eğitim Puanı’nın en yüksek olduğu ülke 2008’de 6,07; 2009’da 5,97; 2010’da 6,06; 2011’de 6,09 ve 
2012’de 6,18 değerleri ile Finlandiya’dır. Yükseköğretim ve Eğitim Puanı’nın en düşük olduğu ülkeler ise 2008 yılında 3,13 
endeks değeri ile Bosna Hersek, 2009 yılında 3,25 endeks değeri Ekvator, 2010 yılında 2,13 endeks değeri ile Angola, 2011 
yılında 2,81 endeks değeri ile Bangladeş, 2012 yılında 2,67 endeks değeri ile Etiyopya’dır. Toplam Girişimcilik Aktivite 
Oranına ilişkin veriler araştırmanın ilk aşamasında tanımlandığı için tekrar ele alınmamıştır. Bu ülkelere ait verilerden 
oluşturulan değişken setleri Korelasyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma hipotezleri aşağıda yer almaktadır.  
 
H0: Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile Yükseköğretim ve Eğitim endeksi arasında doğrusal ilişki yoktur. 
H1:Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranları arasında doğrusal ilişki vardır. 
 
Analiz sonuçlarına göre araştırmaya dahiledilen ülkelerin Toplam Girişimcilik Aktivite Oranı ortalaması 11,08; 
Yükseköğretim ve Eğitim Puanı ortalaması ise 4,58’dir.  Korelasyon analizi test istatistiği tablosunda p = 0,00 olduğu için Ho 
hipotezi reddedilmiş, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Aynı tabloda yer alan Spearman’skorelasyon katsayısı (rho) değeri ise  – 
0,576’dır. Bu değere göre Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile Yükseköğretim ve Eğitim Endeksi verileri arasında orta 
kuvvette negatif yönde doğrusal ilişki bulunmaktadır.   
 
Farklı ekonomik özelliklere sahip ülke grupları aynı değişkenler çerçevesinde karşılaştırıldığında Yükseköğretim ve Eğitim 
Puanı, G8 ülkelerinde 5,3; BRICS ülkelerinde 4,2; MERCOSUR ülkelerinde 4,5; APEC ülkelerinde 4,5; ASEAN ülkelerinde 
4,7’dir. Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ise G8 ülkelerinde 6,8; BRICS ülkelerinde 11,5; MERCOSUR ülkelerinde 
17,9; APEC ülkelerinde 13,5; ASEAN ülkelerinde ise 15, 7’dir. Bu veriler çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerde 
Yükseköğretim ve Eğitim Oranlarının düşük ancak Toplam girişimcilik Aktivite Oranlarının yüksek olduğu söylenebilir.  
 
SONUÇ 
 
Son yüzyılda dünya üzerinde meydana gelen farklı sosyal ve ekonomik olaylar nedeniyle önemi daha da iyi anlaşılan ve 
akademik dünyada üzerine çok sayıda araştırmalaryapılan girişimcilik, kimsenin görmediği iş fırsatlarını gören, risk üstlenen, 
fark yaratarak iş modeli haline getiren girişimciler sayesinde gerçekleşmektedir.  
 
Girişimciliği etkileyen çevresel şartlar yanında girişimcilerin sahip olduğu özellikler girişimlerin sayısını ve niteliğini 
belirlemektedir. Girişimcilerin sahip olmuş özelliklerden bir tanesi olan ve çevresel değişiklikleri algılamasını ve 
değerlendirmesi etkileyen yükseköğretim ve eğitim faktörü ülke yönetimleri açısından da önemli hale gelmeye başlamıştır. 
 
Bu araştırmada yükseköğretim ile girişimcilik arasındaki ilişkinin tanımlanmasında da GEM tarafından açıklanan Toplam 
Girişimcilik Aktivite Oranı ile Dünya Bankası verilerinden derlenen Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranı ve Dünya 
Ekonomik Forumu tarafından açıklanan Yükseköğretim ve Eğitim Endeksi verileri kullanılmıştır. 
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2001 ile 2012 yılları arasındaki Toplam Girişimcilik Aktivite Oranları ile Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranlarından 
derlenen verilere korelasyon analizi uygulandığında aralarında düşük düzeyde negatif ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  
 
2008 ve 2012 yıllarına ait yükseköğretimin kalitesini göstermesi açısından da önemli bir olarak kabul edilen Yükseköğretim 
ve Eğitim Puanı ile Toplam Girişimcilik Aktivite Oranlarının korelasyon analizinde ise orta düzeyde negatif bir ilişki ortaya 
çıkmıştır.  
 
Bu sonuçlar dikkate alındığında yükseköğretimde okullaşma oranı arttıkça girişimciliğin düşük oranda azaldığı, 
yükseköğretim ve ortaöğretimde okullaşma ve kalite arttığında ise girişimcilik oranlarının orta düzeyde azaldığı 
görülmektedir.  
 
Dünya üzerindeki çalışma istatistikleri incelendiğinde ücretli çalışan sayısının arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca bu 
araştırmada kullanılan girişimcilik verileri dış girişimcilik ile ilgilidir. Diğer anlamda yükseköğretim mezunu olarak bir işte 
çalışanların şirket içerisindeki girişimcilik faaliyetlerini ölçmemektedir. Günümüzde birçok üniversite mezununun büyük 
ölçekli işletmeler adına girişimcilik faaliyetlerini yürüttükleri bilinmektedir. Bu ise yükseköğretim düzeyi ve kalitesi ile 
girişimcilik arasındaki ilişkinin orta kuvvette ve negatif yönde olması sonucunu doğurmaktadır.  
 
Ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinden bir tanesi olan eğitim göstergeleri içerisinde en önemlisi olarak kabul edilen 
yükseköğretim düzeyi arttıkça piyasanın doyuma ulaşmasıyla birlikte girişimcilik potansiyeli azalmakta, girişimciler için 
ölçekler büyümekte, girişimciler ileri teknoloji veya bilgiye dayalı alanlara kaymaktadır. Bu değişiklikte sayısal anlamda 
girişimcilerin yüzde değerlerinin azalmasını ve yükseköğretim oranları ile girişimcilik oranları arasında negatif ilişki 
olmasını sağlamaktadır.  
 
Araştırmada veri kısıtı bulunmaktadır. Araştırmanın ilk bölümünde 2001 ile 2012 yılları arasındaki veriler, ikinci kısımda ise 
2008 ile 2012 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Konu, daha uzun zaman dilimlerinde elde edilen değişkenlerin ya da 
girişimcilik ile yükseköğretime ilişkin farklı verilerin ileride yapılacak çalışmalarla farklı boyutlarda ele alınarak 
incelenebilir. 
 
Bu çalışmada yorumlanan analiz sonuçları, değerlendirmeye alınan değişkenler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Farklı değişken 
setleri ya da değişkenlerin artırılması ile farklı sonuçlara ulaşılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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ÖZET 
 
Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler; neo-liberal politikalar, kadınların iş dünyasındaki konumlarını değiştirmiş ve 
(görece) görünürlüğünün artmasına olanak tanımıştır. Özellikle kadın girişimciliği noktasında değerlendirildiğinde bu 
görünürlüğün dikkat çekici oranda artmış olduğu da gözlemlenmektedir.  
 
Girişimcilik olgusunun çoğu zaman toplumsal cinsiyete duyarsız ve kişilik özelliklerine göre bir sınıflandırmaya tabi 
tutulması; erkek ve kadınların biyolojik farklılıklarının iş dünyasında somutlaştırılarak sunulması ve bununla bağlantılı olarak 
iş dünyasında sıkça karşılaşılan liderlik gibi özelliklerle kadınların bağdaştırılamaması girişimciliğin yalnız slogan olarak 
kullanılmasına neden olmaktadır. Kadınların mekânları olarak görülen evler ise, kadınların girişimci rollerine bürünerek 
faaliyet gösterdiklerinde dahi evlerine/ailelerine hizmet edici noktada kalmasına sebep olmakta ve kadın faaliyetlerinin tali ve 
boş zaman uğraşı olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır.  
 
Bu çalışmada, kadın girişimleri olarak değerlendirilen faaliyetler analiz edilerek, hizmet ettiği amacın kadınların kendi 
gelişimlerine katkıda bulunup bulunmadığı, girişim adına verilen teşviklerle, kadınların iş hayatında yer bulup bulamadıkları 
incelenecektir. Çalışmada güdülen amaç ise, girişimcilikte cinsiyet faktörünün ne kadar belirleyici olabileceğini ortaya 
koymak ve kadın girişimcilerin kendilerine bu faaliyetler doğrultusunda alan açma yeterlilikleri incelenecektir. 
 
Anahtar kelimeler: toplumsal cinsiyet, kadın girişimcilik, neoliberal politikalar  
 
SOCIOPOLITICS OF THE ENTREPRENEURSHİP OF TURKISH WOMEN: TENDENCIES AND CRITICS 
 
ABSTRACT 
 
Existing scientific and technological achievements and neo-liberal policies have changed the positions of women in business, 
which has led to an increase in their appearance in business. When considered in terms of entrepreneurship of women, it is 
observed that this appearance has increased dramatically. 
 
Classification of the phenomenon of entrepreneurship as usually indifferent to gender and individual based, embodying the 
biological differences between men and women in business, and not associating such phenomena as leadership with women-
which is seen most of the time in business- have caused entrepreneurship to be just a slogan. Homes, which are usually 
considered to be the places where women should be, put women in the position of a supplier for the family and cause women 
activities to be considered as non-essential free time activities even though women attempt to take an active role. Within this 
study; it will be investigated, by analyzing the activities which are considered to be entrepreneurship of women, whether 
women’s aim contributes to their self-improvement and they can take part in business through the incentives given them. The 
main objective of the study is to indicate how significative the gender factor is in entrepreneurship and to investigate the 
capabilities of women entrepreneurs in pioneering a field through these activities. 
 
Key Words: gender, women’s entrepreneurship, neoliberalism 
 
GİRİŞİMCİLİK, TOPLUMSAL CİNSİYET VE ATAERKİ  
 
“Girişimciler  herkesin karmaşa  olarak gördüğü  durumları  fırsat olarak  görüp değerlendiren atılımcılardır. Kıvraklıkları 
sayesinde yenilikleri yaratmayı ve hızla yaşama  geçirmeyi başardıklarından, girişimciler  meydana getirdikleri hareketlilikle 
ekonomiyi canlandırma  potansiyeline sahip olarak görülürler”(Atasoy, 2009: 2). Girişimcilik, karar verme yetkisini ele alma 
ve kullanma, kaynak ve durumları  belli uygulamalara dönüştürmek için  sosyal ve ekonomik  mekanizmaları yeniden 
düzenleme ve risk almanın ya da  başarısız olmanın  peşinen kabulü  demektir (Atasoy, 2009: 8). Girişimcilik özellikle 
1980lerden sonra neoliberalleşme sürecinde kamunun  istihdam yaratma ve sosyal korumadaki rolünün azalması, bunu yerine 
ise  yoksulların kendi kendine istihdamı, risklerin öz yönetimi, kendi kendine  organizyon gibi  mikro finans uygulamalarının  
yaygınlaştırılmasına dayanmaktadır (Ergüneş, 2010:196).  
 
Yapılan araştırmalarda kadın girişimcilerle erkek girişimciler arasında “güdü; başlama noktası, fon kaynakları,  kişilik 
özellikleri, kurulan iş tipi” konularında  farklılık olduğunu belirten  Atasoy’un   karşılaştırmalı  tablosunda     özellikle kişisel 
özellikler açısından kadın ve erkeğin öne çıkarılan farklılıkları dikkat çekmektedir: Erkek “bilmiş ve ikna edici, amaca odaklı, 
yenilikçi ve idealist, yüksek düzeyde kendine güvenen, hevesli ve enerjik; kendisinin patronu olma isteğiyle dolu” iken  
kadın girişimcinin kişisel özellikleri “esnek ve tahammüllü,  amaca odaklı, yaratıcı ve gerçekçi, orta düzeyde kendine 
güvenen, sosyal ve ekonomik  çevrenin gereklerini yerine getirme becerisi” olarak öne çıkar (Atasoy, 2009:15).  Açıktır ki bu 
farklılaştırma dişil ve eril kutuplaşmasını ifadelendiren hetero normatif bir cinsiyet düzenini “doğal”laştırmaya yönelik 
normatif değerler sisteminden beslenir: Girişimciliğin olumlanan   “karmaşayı fırsata çeviren”, “riske, atılıma açık olan” , 
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“kendine güvenli hal”  gibi  özellikleri hiyerarşik olarak erkeğin cinsiyet düzeni içerisinde zaten kendiliğinden sahip olduğu 
varsayılan, yani   “doğal” ve  bu açıdan avantajlı konumu güçlendirir ve girişimcilikteki erkek baskın durumu girişimciliğin 
doğal son ucu olarak kendiliğinden olumlar; eleştirilemez bir durum olarak meşrulaştırır.  
 
Girişimcilik onu tanımlayan ideal özellikleri   itibariyle cinsiyet, etnik ve sınıf gibi yerelleştirici özelliklerden bağımsız 
olunduğunu iddia eden neoliberal bir fısat eşitliği çerçevesi çizer. Oysa ki dünya üzerindeki girişimcilikle ilgili çalışmalar 
başta cinsiyet olmak üzere girişimciliğin tecrübe edilme biçiminde sınırlılıklar olarak karşılaşılan dezavantajlı konumları 
teşhis ederler. Burada örneğin kadın girişimciliğini çoğu zamanna-mümkün kılan  bilgi ve maddi sermaye kaynaklarına 
ulaşamama sorunun nedeni  onları “atıl” kılan dişil “doğa”larından ziyade kadınları  kaynaklardan uzak tutan  “toplumsal 
cinsiyet” kimikleri ve ataerkil ilişkiler olduğu  çalışmalarda tespit edilen durumlardır. Bu noktada  kadın girişimciliği 
dendiğinde psikolojik farklılıklardan ziyade  sosyo-politik bir farklılaşmadan bahsetmek çoğu zaman daha açıklayıcı 
olmaktadır.  
 
Aterkiyi “maddi temeli olan ve hiyerarşik olsa da  erkekler arasında, onların kadınlara egemen olmasını sağlayan  bir 
karşılıklı bağımlılık  ve dayanışma kuran erkekler arası bir sistem” olarak tanımlayan Hartmann’a göre ataerki  erkeklerin 
kadınların emek, mülk ve bedenleri üzerinde açık ya da dolaylı denetimini ifade eden bir kavramdır ve bu haliyle sosyo-
politik eşitsizlik için açıklayıcı bir kavram olabilmektedir(Hartmann, 2006).  Ataerki toplumsal ve maddi kaynaklara 
ulaşılabilirlik, kaynakların verimli kullanılması ve toplumsal ağlar kurma konusunda erkek girişimciliğinin avantajlı konuma 
sahip olmasını sağlamaktadır. “Özel  ve kamusal patriarkanın kadınların işgücüne katılması üzerindeki etkisi toplumsal sınıf, 
dini inanç ve etnisiteye göre farklılık göstermektedir”(Toksöz, 2010: 243). Ayrıca ataerki  dişil ve eril değerlerin nasıl 
algılanacağına  ilişkin sembolik bir evren de yaratarak, erillik özelliklerini evrensel, hiyerarşik olarak üstün ve sadece 
erkeklerin sahip oldukları bir değerler sistemi olarak mutlaklaştırır. Örneğin kadın girişimcilerle ABD de yapılan bir  
çalışmada mağazaya giren müsterilerin erkek çalışanları girişimci kadın mülk sahibini ise çalışan olarak kodlayarak, iletişim 
kurmak için  doğrudan erkeklere yönelmesini çok sık rastlanan bir durum olarak dile getirilir. Yine özellikle kadın girişimci 
bir de “beyaz”  değilse  girişimci olmadığına ilişkin algı daha da sertleşmektedir.(Hanson ve Blake, 2005:179).  Ataerkil 
toplumsal cinsiyet algısı erkeklerin “doğal” mülk sahibi olduklarına ilişkin bir algıüretir, ancak bu algının temelinde de 
ataerkil toplum düzenini doğrulayan maddi bir temel vardır: dünyadaki mülklerin yüzde 98i erkeklerin elindedir(Ergüneş, 
2010). Bu durum aşağı sınıfta olan kadınların girişimciliğinin önünü kesen bir “sosyal dışlanmışlık” içinde olduğunu 
göstermektedir.  “Sosyal dışlanmanın yaygın kullanılan  bir tanımına göre  eğer birey içinde  yaşadığı toplumun  temel 
faaliyetlerine  katılamıyorsa sosyal olarak dışlanmıştır. Bunun göstergeleri ekonomik  koşullar (gelir, refah, toprak vb), 
sağlık(fiziki ve ruhi), kişisel huzur(duygusal boyutlar dahil  olmak  üzere),  eğitim ve mesleki  eğitime erişim, barınma, 
ulaşım gibi hizmetlere erişim olabilir” (Toksöz, 2012:43). Dünya üzerindeki istatistikler kadınların  özellikle dışlanmış etnik 
grup ve alt sınıflara ait olduğu durumlarda  tam bir sosyal dışlanmışlık içinde bulunduğunu gösterir. 
 
Oyle ki  ataerki ve sosyal dışlanmanın yarattığı eşitsizlik piyasa ilişkilerinde  açık bir şekilde gözlenebilmektedir.  Örneğin 
“enformel sektörlerde kadınlarve  formel sektördeki kadınların çoğunluğu kendi hesabına satıcı, üretici, geçici işçi, parça başı 
işçi veya ücretsiz aile  işçisi iken çok azı işverendir. Kadınlar erkeklere göre çok daha  küçük ölçekli faaliyetler yürütmekte 
olup, erkekler gıda dışı ürünlerin ticaretini yaparken kadınlar gıda ürünlerinde yoğunlaşmaktadırlar. Enformel istihdamda   
formel istihdamdan düşük olsa da  iki cins arasındaki  gelir farkları  enformal sektörde daha yüksektir. Bu durum kadınların 
istihdamdaki düşük statüleriyle bağlantılıdır…Kadın olmakla enformel sektörde çalışmak ve yoksul olmak 
örtüşmektedir”(Toksöz, 2012: 156). Kadın girişimciliği   ise çoğu zaman enformel sektörün bir parçası olarak  gelişmekte  ve   
cinsiyet eşitsizliklerini korumaktadır. Örneğin Türkiyeli kadın girişimcilerikmapsayan  onemli bir tespit  “kendi hesabına 
çalışmanın   sosyal güvenlik  kapsamı dışında kalmanın  en yaygın olduğu, gelir düzeyi en düşük çalışma biçimleri arasında” 
olduğudur(Toksöz, 2010:. 252). Bir başka nokta ise girişimciliğin Türkiye’de  aslında  yaratıcılık ve  innovasyon gibi  orta 
ölçekli ve eğitim düzeyi gerektiren  girişimcilik projelerinden daha çok yoksulluğu  önleme politikaları çerçevesinde çözülen 
sosyal politikalar konusunda kişiyi kendinden sorumlu kılan “neoliberal bir kendilik” kurma konusunda işlevselleşmesidir. 
Girişimciliğin tanımladığı küçük-büyük ölçekli işletmeler kurmaya yönelik piyasa  teorisi kadın girişimciliği söz konusu 
olduğunda başka bir biçime bürünür. 
 
Maddi kaynaklara ulaşma açısından kadın ve erkek girişimciler için eşitsizlik söz konusudur. Girişimciler için fon kaynağı 
olarak kişisel varlıklar ve tasarruflar, kişisel borçlar her iki grup için de öne çıkarken ayrıca “banka finansmanı” ve 
“yatırımcılar” seçeneği erkek girişimciler için fon kaynakları arasında gösterilmektedir (Atasoy, 2009: 14).  Bu durum 
aslında kadınların başta bankalar olmak üzere formel finans kaynaklarına ulaşma konusunda yaşadıkları sıkıntılara işaret 
eder. Örneğin bankadaki gerekli fon kaynaklarından yararlanmak için odeme güvencesi ve  mülk güvencesi kadınları formel 
kredikaynaklarından uzak tutmaktadır. Bu durumda çoğu zaman büyük sermaye yerine mikro kredi örneklerinde görüldüğü 
gibi küçük miktarlarda ve iş yeri açmaya yeterli olmayacak şekilde geleneksel hane içi emeği piyasayla bağlantılandıran bir 
girişimcilik türü ortaya çıkmaktadır. “Özellikle mikro kredi uygulamalarında kişinin gruba üyeliği şeklindeki  sosyal sermaye  
ona verilen borcun garantisi olarak kabul edilmiştir. Formel veya   enformel  sosyal ilişkilere  kişilerin kriz, şiddet veya diğer 
risk kaynaklarıyla  baş etmesindeki  rolü nedeniyle  değer atfedilmiştir” (Toksöz, 2012:42).  
 
Piachaud (2002) ise bireylerin  kendi toplumlarının faaliyetlerine katılabilmeleri için gerekli şeylerin yararlı bir listesini 
yapmaktadır: maddi varlıklar, diğer varlıklar(toprak ve diğer mülk), beceriler (yetenekler, eğitim ve öğretim), kamusal  
altyapı (yollar, okullar, hastaneler) ve kolektif sosyal kaynaklar (ağlar, paylaşılan norm ve değerler, yani sosyal 
sermaye)….hem kalkınmış hem de kalkınmakta olan ülkelerde  yoksulluk üzerine  yapılan çalışma  yoksul insanların başka  
insanlarla sosyal ilişkileri olsa da  ilişkide oldukları benzer  güçlükleri yaşayan insanların  birbirine yardım etmek durumunda 
olmadıklarını, bunların zayıf ilişkiler  olduğunu ve  insanlarının zamanlarının büyük kısmını  yaşamlarını sürdürebilmek  için 
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harcadıklarını ortaya koymaktadır. Bu yüzden sosyal  sermayenin  diğer eksik biçimlerini (insani, doğal ve mali)  ikame edici 
olduğu düşünülmemeleridir” (Aktaran Toksöz, 2012:43). 
 
Yine girişimcilik    çok sık biçimde  işçi olarak daha önce çalışılan ve tanıdık olan sektörlerde mümkün olduğu için   kadınlar 
genel olarak emek yoğun,geleneksel ev emeğiyle   ilgili el zanaatlarına ya da tekstil alanlarına yoğunlaşmaktadır (Ergüneş, 
2010).Kadınlar girişimci olmadan evvel de emek olarak  sanayinin ender sektörlerinde yoğunlaşırken erkekler hepsinde 
yoğunlaşmaktadır. “Kadınların yoğunlaştığı sektörler gıda, tekstil, konfeksiyon, kimya, lastik ve elektroniktir ve  bu sanayi 
dallarının ortak özelliği emek yoğun olmasıdır. Tüm emek yoğun sanayiler kadınları istihdam etmez ama  kadınların çokça  
istihdam edildiği bütün sanayiler emek yoğundur” (Toksöz, 2012:146).“Sınai işgücü içindeki oranları  yüzde 16 civarında 
olan kadın işçilerinin  ezici çoğunluğu tütün, mensucat ve gıda işkollarında çalışmaktadır. Düşük ücretli ve emek yoğun  olan 
bu kollarda  kadın işçilerin ücretleri erkek işçilerin  ücretinin yarısı ila dörtte üçü arasındadır”(Toksöz, 2010: 222). Bu durum 
girişimci olmak istedikklerinde kadınların bildikleri tek sektörel alana, yani emek yogun alanlara yönelmelerine neden olur. 
Yine metropollerden uzakta, taşrada olmak kadınlar için hem büyük sermaye ve ağ olanaklarından yoksun olmak hem de 
daha az kalifiye olmak anlamına geldiğinden, kadın girişimciliği    taşrada çok daha geleneksel, kar oranı düşük  ve hane içi 
üretime endeksli bir hal almakta, mikrokredi tarzı girişimciliğe bürünmektedir(Hanson ve Blake, 2005).  Özellikle 
Türkiye’de bu durum kadın girişimciliğinin özeti niteliğindedir.  
 
Fırsatın ortaya çıkması ve değerlendirilmesi  girişimcinin  o alandaki bilgi, deneyim ve sezgi gücüne dayanmaktadır.  
Girişimcinin sahip olduğu bilgi o konuda girişimcinin sahip olduğu  bilgiyi ve kendisinin  ve çalışma alışkanlıklarının  kişisel  
deneyimlerini  kapsar(Atasoy, 2009: 22).  Aslında bu tam da farklı cinsiyette olan girişimcilerin neden belli işkollarında 
yoğunlaştığı bilgisini vermekle birlikte; daha önemli bir eğilime de işaret etmektedir: İşkollarında neredeyse bir cinsiyeti belli 
alanlara tahsis etme yönünde olan  farklılaşma eğiliminin girişimcilik kültürünün kendi iç dinamikleriyle 
dönüştürülemeyeceği gerçeği! Başka bir deyişle “girişimcilik” piyasada yaşanan eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir 
dinamik değildir. Burada  önemli olan farklı sektörlerde farklı cinsiyetlere ait girişimcilik eğilimleri  arasındaki  
farklılaşmanın hiyerarşik bir katmanlaşma içinde olmasıdır:  “dünya üzerinde genel eğilimlerde  erkek girişimcilerin 
yoğunlaştığı ve uzmanlık kazandığı alanların karlılık oranları yüksek ve teknolojik yenilemeye açık olmasına rağmen kadın 
girişimcilerin emek yoğun; fon kaynaklarını kullanma konusundaki elverişsizlik ve diğer yapısal nedenlerle nedeniyle  
büyüme konusunda önü kapalı sektörlerde yoğunlaşmasıdır“(Hanson ve Blake, 2005). Bu işlerde vasıfsız emek 
kullanıldıgından  yükselme mümkün olmamakta, teknolojik yenilemeye kapalı oldugundan da kadının  vasıfsız emek niteliği 
değişmemektedir. Ayrıca kadın girişimcilere yönelen mikrokrediler çoğu zaman yeni bir işyeri açmaya izin vermeyen, hane 
içi yoksullugu kısmen gideren ve erkeğin işyerinin yenilenmesi icin kullanılan biçime bürünmektedir.   
 
GİRİSIMCİLİK İLE “GÜÇLENME”? 
 
Güçlenme  literatürü  ve “ana akım kalkınma  söylemi güçlenmeyi kolektif  değil bireysel bir  süreç olarak gördüğü sürece 
güç yapılarına meydan okumak için  işbirliğinden ziyade  girişimcilik ve kendine güven vurgusu yapmaktadır” (Toksöz, 
2012:206). Toplumsal cinsiyet ve kalkınma yaklaşımı içinde yer alan ve konuya feminist perspektiften  bakan araştırmacılar  
için ise “güçlenme  …içsel gücünü arttırma, kendi gücüne dayanma, yaşamdaki tercihlerini belirleyerek bunların 
gerçekleşmesi için uğraşma, bu doğrultuda kolektif  eylemde bulunabilme  ve kaynaklar üzerinde  denetim sahibi olabilme 
anlamına gelmektedir (Toksöz, 2012: 204).Girişimcilik kültürü;   başta kadın emeğinin piyasalaştırılmasını geliştirmek üzere   
neoliberal esnek ihtihdamı savunan ve “yardımı hak” etmeye dayalı yoksulluk karşıtı söylemi destekleyen; 
bireyi“yoksulluktan kurtul” sorumluluğuna sokan bir kendilik süreci olarak tümüyle bireyseldir.Toksöz’un de belirttiği gibi  
kalkınma  düşüncesinin  başında kadınlar yoktur;  neoklasik  yaklaşımda kadın  hane içindeki doğal kabul edilen  işbölümü 
sonucu çocuklara bakan, büyüten, dolayısıyla piyasa ekonomisine katılmadığı için  üretici olmayan bir aktördür.Ekonomik 
büyümeyle birlikte  toplum refahı arttıkça  ailenin ve onun koruyucusu, kollayıcısı olan  kadınlarının durumunun da  
iyileşeceği varsayılır” (Toksöz, 2012:48). Dolayısıyla kadınların kendi hanelerine piyasada çalışarak refah katkısı yapmasına 
çağrı oldukça yeni ve 1980lerden sonra neoliberal girişimcilik kültürüyle dinamik kazanmış yeni bir süreç olarak 
okunmalıdır. Piyasada kadın emeğini öne çıkaran neoliberalleşme pek çok ülkede feminizmle güçlü bir ittifak yaptığı 
konusunda ayrıca eleştirilmektedirler (Özuğurlu, 2013). 
 
Özellikle mikrokredi türünde girişimcilik kaynaklarıyla istihdam kazanan kadınların refah düzeyinin yükselip yükselmediği, 
gerçekten güçlenip güçlenmediği  konusunda çelişkili açıklamalar vardır. Bu çelişki  aslında kadın girşimciliğinin refahı 
bireysel değil “ailesel refah” olarak tanımlamasıyla ilgili görülebilir. Mikrokredilerin maddi ve sembolik  nitelikleri 
kadınların yeni iş kurmalarına değil, “ekmek kazanan erkek”  merkezli haneyi tamamlayıcı geleneksel emek sürecini 
geliştirmekte; bu yönüyle  yoksulluğun azalmasını sağlamaktadır(Erguneş, 2010; Köse ve Maltaş, 2013).  Ancak kadınların 
kişisel refahı açından aynı mutlak olumlu sürecten bahsetmek mümkün değildir, Sadece piyasa sürecini düzenleyen kamu 
ataerkisi değil, özel aterkil  ilişkiler de  bu refah düzeyini etkilemektedir. Örneğin TÜİK in ilkkez 2006 da yaptığı ev içi işlere 
ayrılan zaman anketi çalışsalar dahi  kadınların ev  içi işlere ayırdıkları zamanın  nerdeyse hiç azalmadığını, erkeklerin ise 
çalışsalar da çalışmasalar da ev işine çok  zaman ayırmadıklarını göstermektedir( Memiş,2012). Karşılığı ödenmeyen “ev içi 
emek” doğal olarak kadının alanı olarak görülmektedir. Kadının girişimciliği kendiliğinden bir refah artışı ve güçlenme 
sağlamamakta,   “kadının ücretli işinin evin içinde ya da dışında olması, ücretli çalışmaya ek olarak  ev işlerinin tüm 
sorumluluğunun  kadınların omuzlarında olup olmaması, formel veyaenformel sektörde çalışması , aile üyelerinin gelirleri 
üzerindeki denetimleri, aldıkları ücretlerin yüksekliği, yaptıkları işlerdeki çalışma koşulları üzerinde ne ölçüde denetim sahibi 
oldukları” önem kazanmaktadır(Toksöz, 2012:207).  
 
Girişimciliğin kadınların çıkarına olup olmadığı sorusu ise yine “stratejik ve pratik cinsiyet çıkarı açısından” iki yönlü  
cevaplandırılması gereken bir sorudur: “Stratejik toplumsal cinsiyet çıkarı  kadınların erkeklere  olan tabiyetinin  ortadan 
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kaldırılmasını hedefler;   …stratejik ihtiyaçlar feminist olarak damgalanır. Pratik toplumsal cinsiyet ihtiyaçları  ise mevcut 
cinsiyete dayalı işbölümü içinde  kadınların yaşamlarını  sürdürebilmeleri için  onların somut ihiyaçlarına bağlı olarak ortaya 
çıkan  ihtiyaçlardır;  bunlar toplumsal cinsiyet  eşitliğini hedeflemez ve tabiyetin mevcut biçimlerine  bir tehdit 
oluşturmazlar… kadınlara  beceri kazandıran ve gelir elde etmelerine  yönelik  üretici faaliyetlere yönlendiren projeler  bu 
çerçevede görülebilir” (Toksöz, 2012:60). Bu tanımlar  çerçevesinde bakıldığında özellikle mikrokredi temelli kadın 
girişimciliği pratik çıkarlara uygundur, ancak “stratejik çıkarlar”a aykırı bir gelişme sürdürür.  Burada Toksöz’ün işaret ettiği 
gibi  kadın emeğinin bu “yeni coğrafya”sındaki olumsuz sonuçları izlerken bu deneyimin kadınların  özgül toplumsal cinsiyet  
kimliklerini  sürekli nasıl  yeniden formüle ettiğini ve kadınların sermaye birikimi ve toplumsal cinsiyetin geleneksel 
kimlikleri arasındaki  etkileşimde  nasıl aktif  ajanlar  haline  geldiklerini göz ardı etmemek gerekir (Toksöz, 2012:211).   
Kadın girişimciliğinin  psikolojik temelli açıklamalarından çok kamu aterkisi ve özel ataerkiyi birbirine ilişkilendiren  
“sosyopolitiği” bu iktisadi “ yeni coğrafya”nın haritasını   çok daha   açıklayabilecek bir metodoloji yaratabilir. 
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ÖZET 
 
Girişimcilerin yatırım kararı almasında en önemli rol oynayan faktör, üretilecek mal veya hizmetin gelecekteki satış miktarı 
yani talebidir.  Tüketicilerin taleplerinin abartılmış his ve psikolojik yaklaşımlardan uzak bir şekilde rasyonel, sağlıklı olarak 
tespit edilmesi yapılacak yatırımın yaşama şansını ve isabet derecesini hiç kuşkusuz arttıracaktır. Tüketicinin arzu ettiği mal 
veya hizmeti satın almasında, kararını etkileyen en önemli etkenlerden birisi menşe ülke olgusudur.  
 
Yapılan bu araştırmanın amacı,  tüketicilerin karar alma sürecinde hedef kitlenin kültürel, kişisel, sosyal ve psikolojik 
faktörler altında menşe ülke etkisinin nasıl ortaya konduğunu incelemektir. Bu çerçevede çalışma, Bişkek / Kırgızistan’daki 
tüketicilerin Türk menşeli ürünleri nasıl algıladığını ölçmeyi amaçlayan bir araştırmadır.  
 
Küreselleşen dünya pazarında her geçen gün zorlaşan rekabet koşullarında Türk menşeli ürünlere yönelik değerlendirmeleri 
daha objektif bir gözle tespit edebilmek ve karşılaştırma yapabilmek için veri toplama yöntemi olarak anket düzenlenmiştir. 
Bu anket formu gıda ürünleri, tekstil ürünleri ve dayanıklı küçük ev aletlerine ait sorular kapsamındadır. Toplanan veriler 
SPSS programında analiz edilmiştir. 
 
Anket bulgularına göre,  firmaların geleceği ve dünya pazarındaki rekabet gücü, ülke menşei ile doğru orantılıdır. Ayrıca 
tüketicilerin Türk menşeli ürünlerini kendi kültürlerine, inanışlarına, gelenek ve göreneklerine uygun bulması, Türk marka 
ürünlere karşı ülke menşei etkisinden bağımsız olmadıklarını ortaya koymuştur. Tüketicilerin Türk menşeli ürünlere karşı 
değerlendirmeleri ve ürün algılamaları, herhangi bir marka ayırımı gözetmeksizin paralel olumlu doğrultudadır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Tüketici, Marka, Tüketici Davranışları, Ülke Menşei   
JEL Kodu: M31, F60 
 
CONSUMERS’ ATTITUDE TO THE TURKISH ORIGIN GOODS: BİSHKEK / KYRGYZSTANAPPLICATION 
 
ABSTRACT 
 
The future volume of sales of the goods or services and demand plays a key role in the entrepreneur’s investment decision. 
Defining the consumer demand in a rational way, will increase the success of the investments. The impact of the country 
origin of the goods on the attitude and consumers’ decision making process in purchasing goods or services is of a reasonable 
importance.  
 
The aim of this study is to analyze to which extent the impact of the country origin products is processed on the focused 
people under the cultural, individual, social and psychological factors. In this regard, this study is based on the research that 
aims to measure the level of Kyrgyzstani consumers’ perception of the Turkish origin goods. 
 
The questionnaire was specially designed so as to evaluate and compare Turkish origin products in more objective manner in 
the globalizing world market and under the tough competitive competition. The questionnaire mainly touches upon food, 
textile and home appliances goods. The gained data were processed through the SPSS program. 
 
According to the survey findings, the future of the company and its competition power in the world market lies in the country 
origin. In particular, the consumers find Turkish origin goods closer to their culture, beliefs, tradition and custom. The 
evaluations and perceptions of consumers about Turkish origin goods are parallel positive without depending on the brands.  
 
Key Words: Consumer, Brand, Consumer Attitudes, Country Origin 
JEL Code: M31, F60 
 
1 GİRİŞ 
 
Bir proje fikrinin ortaya çıkması projenin uygulamaya konulması için ön koşul olmakla birlikte yeterli değildir. İlk olarak 
projenin ön yapılabilirlik etüdü yapılmalı, bu analizde yapılabilir olarak görülen proje için fizibilite etüdü yapılmalıdır. 
Fizibilite etüdünde ise projeye yönelik Pazar analizi, teknik analiz ve finansal analiz yapılmakta, elde edilen sonuca göre 
projeye yönelik nihai karar verilmektedir.  
 
Fizibilite etüdünün ilk aşamasının Pazar analizi oluşturmaktadır. Pazar analizi sonucunda yapılabilir görülen bir proje için 
maliyeti yüksek olan teknik analiz ve finansal analizler yapılmaktadır. Pazar analizi sonucunda yapılamaz olarak çıkan bir 
proje için bu tür maliyetlere gerek kalmamaktadır.  
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Yatırım projeleri açısından Pazar analizi, üretilmesi planlanan mamulün mevcut ve gelecekte beklenen talep miktarı, talebin 
niteliği, rakiplerin yapısı, sayısı ve pazar payları, üretim faktörlerinin genel yapısı, nüfus, ekonomik koşullar, politik ve yasal 
yapının detaylı şekilde analizlerini kapsar. Pazar analizi ile üretilmesi planlanan mamulün talep edilebilirliği ve 
üretilebilirliliği ölçülebilmektedir. 
 
Talep, pazar analizinin esasını oluşturmaktadır. Bir projenin uygulamaya konulmasındaki temel amaç ihtiyaçları karşılayacak 
projenin değerini maksimum kılmaktır. Piyasanın geçmiş talep yapısı ve geleceğe yönelik talep tahminleri üretilmesi 
planlanan mamule olan talepte yetersizliğe işaret ediyorsa proje yapılabilirliğini yitirmektedir. Bu nedenle talebin kişisel 
özellikleri, tercihleri, talebin fiyat ve gelire duyarlılığı, pazardaki talebin toplam büyüklüğü, geçmişte talebin seyri ve 
geleceğe yönelik talep tahminleri pazar analizi kapsamından sağlıklı bir şekilde analiz edilmelidir. (Yalçıner K.;Aksoy E.E, 
2011, s. 13-15) 
 
Pazar analizinde araştırılması gereken önemli faktörlerden birisi de tüketicilerin ülke menşeli ürünlere karşı tepki ve 
algılamalarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada Bişkek / Kırgızistan’daki tüketicilerin Türk menşeli ürünleri nasıl algıladığını 
ölçmeyi amaçlayan bir araştırma yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket düzenlenmiştir. Bu anket formu gıda 
ürünleri, tekstil ürünleri ve dayanıklı küçük ev aletlerine ait sorular kapsamındadır. Toplanan veriler SPSS programında 
analiz edilmiştir. 
 
2 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA ÜLKE MENŞEİNİN ROLÜ 
 
Yerel pazarlardaki yüksek doygunluk oranı karşısında,diğer pazarlardaki fırsatları değerlendirmek isteyen 
işletmeler,uluslararası pazarlara açılarak yeni fırsatlarla karşılaşmaktadırlar. Küreselleşen dünya pazarı yerel pazarlarda 
görülmeyen ve bilinmeyen birçok faktörü öne çıkartarak işletmeleri yeni çözüm yolları bulmaya itmektedir. İşletmeler 
açısından büyük fırsat sunan dış pazarlarda başarı elde etmek için söz konusu pazarlarda karşılaşılan problemleri çözmek ve 
bunlar için rasyonel bir strateji geliştirmek fevkalade önemlidir. 
 
Dış pazarlarda ki algı, gerek kişisel, gerekse çevresel etmenlerin etkisinden oluşan algılama birçok bakımdan tüketici 
davranışını etkiler. Bunların içerisinden özellikle beş konu pazarlamacılar açısından ön planda tutulmaktadır (Odabaşı, Barış, 
2002:147-148): Reklamın algılanması, ürün imajı, fiyata yönelik algılamalar, malın üretildiği ülkeye yönelik algılar ve kurum 
imajı. Bu etkenlerle birlikte farklı ülkelerin farklı yasaları ile rakip firmaların uyguladıkları farklı pazarlama stratejileride 
bulunmaktadır. Bunların dışında dış pazarlarda karşımıza çıkan diğer önemli sorunda yabancı olmaktan kaynaklanan 
psikolojik tehditlerdir. Mesela tüketicilerin alıştıkları marka ürününü,diğerleri daha uygun fiyatlı veya kaliteli dahi olsa 
değiştirmeden kullanması,ihtiyaçlarını sürekli aynı mağazadan alması yerli ürüne karşı olan aidiyet hissi duygusudur. 
 
Yerel pazarlarda işletmelerin belli bir marka imajı vardır. Bu imajın yerel tüketiciler tarafından olumlu karşılanması ve 
algılanması bu markaya dış pazarlardaki tüketiciler tarafından da benzer tepki gösterileceği kesin değildir.Çünkü 
tüketiciler,kendilerine arz edilen “yabancı” ürünleri alıp tüketecek ise bu ürüne ilişkin mevcut bilgiler dışında farklı bilgilere 
ihtiyaç duyabilir veya farklı faktörlerden etkilenebilir.Ülke menşei müşterilerin belirli bir ülkenin ürünlerine atfettiği itibar, 
tanımlama, tasvir ve tutum kalıplarını içeren bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Cengiz, 2009:156). Teknolojik üstünlük, 
ürün kalitesi, tasarım ve değeri konularında ülke imajının tüketici tutum ve davranışlarına doğrudan etki etmektedir. Diğer bir 
ifade ile satın alma kararı verirken üretildiği ve ait olduğu ülkeye de bakarlar, bu etki literatürde menşe ülke etkisi olarak 
tanımlanmaktadır (Kwok vd., 2005:46).Dolayısıyla,tüketiciler dış pazarlardan gelen yabancı ürünleri satın alma sürecinde 
değerlendirirken psikolojik veya göreceli bakış açıları etkisi altında kalmaktadırlar.Japon elektroniği, Fransız parfümü, 
Alman teknolojisi, İngiliz çayı gibi ürünler kalıplaşmış olumlu ülke – ürün örneğidir. Öte yandan olumsuz anlamda da dünya 
genelinde Çin malları düşük kaliteli ürünler olarak algılanıp değerlendirilebilmektedir. 
 
Dış pazarlarda menşe ülke algısı, tüketici tarafından satın alma karar sürecinde bilinçaltında farklı derecelerde etkin 
olmaktadır. Menşe ülke üzerine yapılanampirik çalışmalarda, Alman, Japon, A.B.D, Fransız ve İngiliz mallarını tüketicilerin 
olumlu değerlendirmesi, yabancı ürün yerine yerli ürün tercih edilmesi, pazardaki ürün hakkındaki sınırlı bilginin,ülke 
menşei bilgisi kullanarak tercih edilmesi,ülkeler arasında yaşanan politik problemler tüketicilerin menşe ülke bilinci üzerine 
etkisi doğru orantılı olması,elde edilen bulgular arasındadır. 
 
3 TÜRK MENŞELİ ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BİŞKEK / 
KIRGIZİSTAN UYGULAMASI 
 
Bu çalışmanın amacı,  Türk menşeli ürünlere karşı Kırgızistan’daki tüketicilerin tutum ve davranışlarını ortaya koymak ve 
öneriler geliştirmektir. 
 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
Çalışmanın amacı Türk ürünlerine Kırgız tüketicilerin yaklaşımlarının incelenmesi ve bunun yanında tüketicilerin ürünleri 
değerlendirmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. 
 
Türkiye'nin ihracatında Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkeleri önemli bir yer tutmaktadır.  Çalışmada Kırgız tüketicilerinin 
Türk ürünlerini hangi kriterlere göre değerlendirdikleri incelenmektedir. Bu sonuçlar mevcut ve yeni yatırımcılar açısından 
bir rehber olacaktır. Ayrıca Kırgızistan’daki tüketicilerin Türk menşeli ürünlere karşı tutum ve davranışlarını araştırmak 
ihracatla ilgilenen tüm devlet kurumları ve işletmeler açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla, Kırgızistan tüketicisine 
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hitap eden Türk ürünlerinin pazardaki tercih edilebilirliğine etki eden faktörlerin bilimsel yöntemlerle araştırılması, bu 
ürünlerin tüketicilerin tercihleri doğrultusunda hazırlanmasına ve ürünlerin pazarlama kabiliyetlerinin artırılmasına imkan 
tanıyacaktır.  
 
3.2. Veri Toplama Yöntemi 
 
Bu araştırmada yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla hazırlanan anket formu 
Bişkek’teki tüketiciler tarafından cevaplandırılmıştır. Anket formu tüketicilerin demografik özellikleri, tüketicilerin satın 
almada etkilendiği faktörler, Türk menşeli ürünlere karşı tüketicilerin tutum ve davranışlarına ölçmeye yönelik soruları 
içermektedir. Tüketicilerin tutumlarını ölçmeye yönelik sorular için cevaplandırma kriteri olarak deneklereLikert ölçeğine 
göre‘Tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum’, seçenekleri sunulmuştur. Esas 
uygulamaya geçmeden önce, anket sorularının anlaşılabilir olup olmadığını öğrenmek ve gereken önlemleri almak açısından 
Bişkek’te yaşayan tüketicilere (Kiev/İsanovStr. 80-42, İbraimovStr.,Gorky/Sovyetskaya, ÇuyStr. 150, UlitsaYunasalievaStr. 
177/2) adreslerinde bulunan (Beta Stores 1, Beta Stores 2, Dordoy Plaza, Caravan, Vefa Center) alışveriş merkezleri ve 
çevresinde caddelerde tesadüfi yöntemle seçilmiş 50 tüketici ile pilot bir çalışma yapılmıştır(C.Alpha:0.735).Gerekli 
düzeltmeler yapıldıktan ve bazı sorular çıkartıldıktan sonra esas uygulamaya geçilmiş ve elde edilen veriler SPSS programı 
yardımıyla değerlendirilmiş ve betimsel istatistikler ile beraber çok değişkenli istatistiki teknikler uygulanmıştır.  

 
H1: Satın almayı etkileyen faktörler cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
H2: Satın almayı etkileyen faktörler medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 
H3: Satın almayı etkileyen faktörler yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. 
H4: Satın almayı etkileyen faktörler eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. 
H5: Satın almayı etkileyen faktörler meslek gruplarına göre farklılık göstermektedir.   
H6: Satın almayı etkileyen faktörler gelir seviyesine göre farklılık göstermektedir. 
İstatistiksel bilgilergrafiklere ve tablolara dönüştürülerek yorumlanmıştır. 

 
3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 
Uygulama Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde gerçekleştirilmiştir. Bişkek’in Kırgızistan’ı temsil etme açısından nüfus 
yoğunluğu ve başkent olmasından dolayı uygun bir yer olduğu söylenebilir. Gerçekten, en son nüfus sayımı olan 2009 yılı 
rakamlarına bakıldığında, ülke nüfusu 5.107.640,  bölgelerden başkente doğru yaşanan göçler sonucu ülkenin en büyük şehri 
olan Bişkek’in toplam nüfusu ülkenin farklı bölgelerinden yaşanan göçler sonucu, 854.000 (http://www.indexmun-
di.com/kyrgyzstan/demographics_profile.html) olduğu görülmektedir. 
 
Bişkek’teyaşayantüketicilere (Kiev/İsanovStr. 80-42, İbraimovStr.,Gorky/Sovyetskaya, ÇuyStr. 150, UlitsaYunasalievaStr. 
177/2) adreslerinde bulunan (Beta Stores 1, Beta Stores 2, Dordoy Plaza, Caravan, Vefa Center) alışveriş merkezleri ve 
çevresinde caddelerde tesadüfi yöntemle seçilmiş 500 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Anket formlarının 420 
tanesi tam olarak cevaplandırıldığı için analize dahil edilmiştir.  
 
3.4. Araştırmada Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirilmesi 
 
Çalışmanın güvenirliliği Cronbach Alpha yöntemi uygulanarak,  bölümde anket formundaki tüm sorulara ilişkin tanımlayıcı 
istatistiklere yer verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
 3.4.1. Güvenirlilik Analizi 
 
Çalışmanın güvenirliliği Cronbach Alpha yöntemi ile 26 değişken üzerinde sınanmıştır ve Alpha değeri 0.796 olarak 
hesaplanmıştır. Sosyal bilimlerde yapılan çalışmalarda 0.650’nin üzerine çıkan değer yüksek olarak kabul edildiği dikkate 
alınırsa, araştırmadaki 0.79’luk Alpha değeri verilerin rassal dağıldığı ve güvenilir olduğunu göstermektedir. (Özdamar, 
2003: 341-366) 

 
3.4.2. Tanımlayıcı İstatistikler 
 

Bu alt bölümde anket formundaki tüm sorulara ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir.  
 
3.4.2.1Katılımcıların Genel Karakteristik Özellikleri Ve Ürünlerin Fiyat-Kalite Açısından Değerlendirilmesi 

 
Katılımcıların %53 erkek, %47 bayanlardan; %48’i bekâr, % 52’si ise evlilerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş gruplarına 
göre dağılımında ise %23’lük kısmı, 20-24 yaş arasında, %18’lik kısmının 25-29 yaş arasında, %21’lik kısmının 30-34 yaş 
arasında, %19’luk kısmının 35-39 yaş arasında ve %19’luk kısmının ise 40 yaş ve üzerindeki insanlardan oluştuğu 
görülmektedir. Oranların homojen dağıldığı görülmekte vedolayısıyla örneklemi oluşturan deneklerin tüm yaş gruplarını 
kapsadığını göstermektedir,  
 
Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımına baktığımızda, %12si lise mezunu, %20 ön lisans, %25 lisans ve %42 
lisansüstü dereceye sahip olduğu görülmektedir. Kırgızistan’da üniversite eğitim sisteminin farklı olması nedeniyle lisansüstü 
seviyesi yüksek çıkmıştır. Yani 5 yıllık eğitim seviyesine sahip olanlar lisansüstü şıkkını işaretlemişlerdir. 
 



 

500 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların %23 memur, %26 işçi, % 14 esnaf, %20 öğrenci, % 4 emekli, %14 işsiz ve diğerlerinden 
oluşmaktadır,  Araştırma kapsamında diğer önemli bir konu katılımcıların gelir seviyeleridir.Gelir seviyesine göre dağılıma 
baktığımızda, en yüksek oran (%60) 15.000 Somdan az aylık gelir elde etmektedir  (19.02.2014 tarihi itibariyle 1$ = 51,6550 
Som, http://www.nbkr.kg/index1.jsp). Daha sonra %25’lik kesim 15.001 – 20.000 Som arasında, %10’luk kısım 20.001 – 
25.000 Som arasında ve geriye kalan % 11’lik kısım 25.000 Somdan fazla aylık gelir elde etmektedir. Gelir konusunda, 
Kırgız halkının genel tutumu mümkün olan en az tutarı göstermektir. Dolayısıyla, gerçekte insanların elde ettikleri gelirler 
belirttikleri rakamların üzerinde olduğu söylenebilir. 
 
Türk menşeli gıda ürünlerinin kalite bakımından tüketicilerce değerlendirmesine baktığımızda, katılımcıların %45 yüksek, 
%51 orta ve sadece %4’lük kısmı düşük kaliteli olarak belirtmişlerdir. Yani Türk menşeli gıda ürünleri genellikle kaliteli 
olarak algılanmaktadır, Türk menşeli tekstil ürünlerinde kalite bakımından nasıl bir tutum olduğunu merak ettiğimiz diğer bir 
sorunun bulgularına göre, katılımcıların %58 yüksek, %40 orta ve sadece %2’lik kısmı düşük kaliteli olarak 
tanımlamaktadırlar. 
 
Araştırma kapsamına alınan diğer bir ürün grubu küçük ev aletlerinin kalite bakımından değerlendirilmesine baktığımızda, 
yine büyük bir oranda yüksek ve orta kaliteli olarak algılanmaktadır. Katılımcılar yaklaşık olarak %39 yüksek, %53 orta ve 
%8 düşük kaliteli şeklinde tanımlamaktadırlar. Görüleceği üzere gıda ve tekstil ürünlerine göre küçük ev aletlerinde kalite 
göreceli olarak düşük algılanmaktadır, gıda ürünlerinin fiyat bakımından değerlendirilmesi istenmiştir. Fiyat gelir seviyesinin 
düşük olduğu ülkede çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Türk menşeli gıda ürünlerinde katılımcıların %41 fiyatın yüksek olduğunu, %55 orta düzeyde olduğunu ve %4 düşük 
olduğunu belirtmektedir. Piyasada Çin mallarının ve yerli malların fiyatlarına karşılaştırıldığında bu sonuç gerçek durumu 
yansıtmaktadır, Tekstil ürünlerinde de aynı durum geçerli olduğu görülmüştür. Hatta tekstilde daha fazla oranda katılımcı 
(%58) fiyatın yüksek olduğunu, %40 civarında fiyatın orta düzeyde olduğunu ve %2’lik kısmı düşük olduğunu 
belirtmişlerdir, Türk menşeli küçük ev aletlerin fiyat bakımından değerlendirilmesine baktığımızda, %51 fiyatın yüksek 
olduğunu, %44 orta ve %5 düşük fiyatlı olduğunu düşünmektedir. Gelirle ters orantılı olarak, fiyat bakımından yapılan 
değerlendirmeler de beklentilere uygundur, Türk menşeli ürün gruplarının kalite ve fiyat bakımından değerlendirmeleri 
özetlenmiştir. Genel olarak Türk menşeli ürün grupları kalite ve fiyat bakımından yüksek ve orta düzeyde 
değerlendirilmektedir. 
 
Cevapların minimum değeri 1-hiç önemli değil, maksimumu 5 – çok önemli şeklinde ele alınmıştır. Ortalamaların 3’ten 
(kararsız) farklılığı tek örneklem T-testiyle test edilmiştir. İki sorunun dışında tüm sorularda ortalamaların 3’ten farklı olduğu 
görülmektedir (önem seviyesi 0,05’ten küçük). 
 
Buna göre, ürünün kalitesi (ortalama 4,2)söz konusu ürünleri satın alırken en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Kendime örnek aldığım ve özendiğim grubun beğenmesi (ortalama 2,93), çevremin ve arkadaşlarımın beğenmesi (3,14) 
ifadelerinde net bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu sonuçlar, Kırgızistan’daki tüketiciler sözkonusu ürünleri satın alırken referans 
grubu, yakın çevresinin etkisi altında kalmadığı şeklinde yorumlanabilir. Diğer önemli faktörler sırasıyla, ürünün garanti 
süresi (özellikle küçük ev aletleri için geçerli), ürünün fiyatı, fonksiyonları, ödeme koşulları, indirimler olarak karşımıza 
çıkmaktadır.   
 
Gıda, giysi ve küçük ev aletlerini satın alırken ülke menşeinin etkisini ölçmeye yönelik soruların değerlendirmesinde 
ortalamaların 3’ten (kararsız) farklılığını test etmek için tek örneklem T-testinden yararlanılmıştır. Dört soruda net bir sonuca 
ulaşılamamıştır. Buna göre, ‘pahalı ürün genellikle kaliteli üründür’ düşüncesi katılımcılar tarafından desteklenmemiştir. 
Aynı şekilde, ‘Kırgızistanlılar, yabancı ürünler yerine yerli ürünleri tercih etmelidirler’, ‘Giyim ürünlerinde Türk menşeli 
ürünler diğer yabancı markalardan iyidir’, ‘Giyim ürünlerinde aynı kalitede iki markadan Türk menşeli olanı tercih ederim’ 
ifadelerinde katılımcılar net bir cevap belirtmemişlerdir. Bunun anlamı, pahalı ürün her zaman kaliteli olmadığının farkında 
olmaları ve yeterli düzeyde yerli ürün olmadığı için her zaman yerli ürünleri tercih etmenin mümkün olmayacağı yönünde 
yorumlanabilir. Türk menşeli giyimlerin diğer yabancı markalardan iyi olduğu ve tercih etme konusunda tüketicilerin 
kararsız olması, bu konudaki yetersizliklerin olduğuna dair ipuçları vermektedir.  
 
 3.4.3. Faktör Analizi 
 
Faktör analizinde özdeğer (eigenvalue) incelemesi sonucu 7 faktör grubunun ele alınabileceği görülmüştür. Faktör 
gruplarının sınıflandırılmasında ve değerlendirilmesinde varyasyonun bütün faktörlerde maksimize olmasını sağladığı için 
“rotasyon varimax”seçilmiştir. Özdeğeri 1’den daha büyük ve minimum yükleme büyüklüğü 0.50 kriteri kullanılmıştır. 
 
Faktör Analizi sonucunda ölçekte yer alan 6-7-8-19-20-21-soruların minimum yükleme büyüklüğü 0,50’nin altında olduğu 
için, bu 6 soru ölçekten çıkartılarak faktör analizi tekrarlanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen yedi faktör toplam 
varyans’ın%62,78 açıklamaktadır(KMO: 0,749>0,50 olup veri seti analize uygundur ve Bartlett's Testi Ki-Kare=2385.659, 
df:325, p=0,00<0,05 olup örneklem yeterlidir.)  
 
Marka tasarımı faktörü toplam varyansın %9,8 açıklamaktadır ve ürün markası, tasarımı, renk ve modelini kapsamaktadır.  
 
Fiziki dağıtım ve reklam faktörü alışveriş yapılan ortam, alış veriş yapılan yerin saygınlığı, satış sonrası hizmetler, reklamlar 
gibi soruları içermekte ve toplam varyansı açıklama oranı %9,7 olup ikinci önemli faktörü oluşturmaktadır.  
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Değerler faktörüne göre satın alınan ürünün tüketicinin kültürüne, inanışına, gelenek ve göreneklerine, yaşına ve mesleğine 
uygun olması ile ilgili soruları içermekte ve toplam varyansın % 8,9 açıklamaktadır.  
 
Fiyatlandırma faktörü toplam varyansın % 8,8 açıklamakta ve ürün fiyatı, satış indirimleri ve ödeme koşulları gibi soruları 
kapsamaktadır.  
 
Sosyal çevre faktörü toplam varyansın %8,5 açıklamaktadır, çevremin ve arkadaşlarımın beğenmesi, kendime örnek aldığım 
ve özendiğim grubun beğenmesi gibi sorulardan oluşmaktadır.  
 
Dağıtım faktörü toplam varyansın %8 açıklamakta ve satış elemanının davranışları, satış elemanlarının tavsiyesi gibi 
pazarlamacılarla ilgili soruları kapsamaktadır.  
 
Araştırma bulgularına göre, faktörlerin toplam varyansı açıklama oranları birbirine yakındır. Dolayısıyla, belirgin bir şekilde 
öne çıkan faktör söz konusu değildir. Dolayısıyla, yedi faktörü eşit ölçüde önemli kabul etmek daha doğru olacaktır. Yani, 
Kırgızistan’daki tüketiciler bir ürünü satın alırken bu yedi faktörden etkilenmektedirler. Diğer taraftan, bu etkilenme 
dereceleri tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de analiz edilmelidir.   
 
 3.4.4. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
 
Tek yönlü varyans analizi en basit varyans analizidir. İki tane değişken vardır. Bunlardan birincisi kategorik özellik gösteren 
bağımsız değişkendir ve diğer ise metrik özellik gösteren bağımlı değişkendir. Bağımsız değişken içerisinde iki veya daha 
fazla grup olabilir. Bu teknik gruplara göre bağımlı değişkendeki ortalamalar arasında fark olup olmadığını test eder 
(Kalaycı, 2006:132-133). 
 
 3.4.4.1. Satın Almayı Etkileyen Faktörlerle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler  
 
Araştırmamızda, gıda, giyim ve küçük ev aletleri satın alırken etkili olan faktörlerle demografik özellikler arasında ilişkiler 
aranmıştır. Tüketicilerin cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek ve gelir değişkenlerine göre etkilendikleri 
faktörlerin farklı olup olmadığı araştırılmıştır.  
 
1- Cinsiyet açısından değerlendirme 
 
Önerilen hipotezin testi için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 0,05 önem seviyesi esas alınmıştır. Buna göre, "H1: 
Satın almayı etkileyen faktörler cinsiyete göre farklılık göstermektedir." hipotezi reddedilmiştir. Tüm faktörler cinsiyete göre 
hiç bir farklılık göstermemektedir. Yani önem seviyesi tüm faktörler bazında 0,05’ten büyük olması nedeniyle anlamlı 
farklılık olmadığını söylemek mümkündür. 
 
2- Medeni durum açısından değerlendirme 
 
Yedinci faktör (satış elemanının davranışları, satış elemanlarının tavsiyesi) tüketicilerin medeni durumlarına göre farklılık 
göstermektedir (Önem seviyesi 0,05’ten küçük çıkmıştır). Dolayısıyla "H2: Satın almayı etkileyen faktörler medeni duruma 
göre farklılık göstermektedir." hipotezi kabul edilmiştir. 
 
3-Yaş açısından değerlendirme 
 
Satın almayı etkileyen faktörlerle yaş ilişkisine baktığımızda, 2-3-4-5-faktörlerin yaş gruplarına farklılık göstermediği 
görülmüştür. Tüm boyutlarda önem seviyeleri 0,05’ten büyük çıkmıştır. "H3: Satın almayı etkileyen faktörler yaş gruplarına 
göre farklılık göstermektedir." hipotezi kabul edilmiştir. 
 
4- Meslek grupları açısından değerlendirme 
 
Satın almayı etkileyen faktörler arasından,  1 ve 5. faktörlerin meslek gruplarına göre anlamlı farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Önem seviyesi birinci faktör için 0,044, ikinci faktör için 0,000 bulunmuştur. Diğer faktörlerin etkisi, meslek 
gruplarına göre değişmemektedir. Buna göre "H5: Satın almayı etkileyen faktörler meslek gruplarına göre farklılık 
göstermektedir. " hipotezi kabul edilmiştir. 
 
5- Gelir seviyeleri açısından değerlendirme  
 
Tüm boyutlarda test sonuçları değerlendirildiğinde %95 güven düzeyinde gelir seviyesine göre anlamlı farklılık 
bulunmaktadır. Dolayısıyla "H6: Satın almayı etkileyen faktörler gelir seviyesine göre farklılık göstermektedir. " 
Marka tasarımı faktörüne baktığımızda, 15.000 Somdan az gelir elde eden grubun ortalaması 3,25, 15.000 – 20.000 Som 
arasında gelir elde eden grubun ortalaması 3,62, 20.000 – 25.000 Som arasında gelir elde edenlerin ortalaması 3,50 ve 25.000 
Somdan fazla geliri olanların ortalaması 3,38 olarak bulunmuştur. Bunun anlamı, marka tasarımı faktörüne (ürün markası, 
tasarımı, renk ve modeli)verilen önem gelir seviyesi arttıkça yükselmektedir. Bu bulgu önemlidir. İnsanların gelir seviyeleri 
yükseldikçe ürünün markasına, tasarımına ve modeline daha fazla önem vermektedir. 
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Fiziki dağıtım ve reklam faktörüne baktığımızda, 15.000 Somdan az gelir elde eden grubun ortalaması 3,39, 15.000 – 20.000 
Som arasında gelir elde eden grubun ortalaması 3,47, 20.000 – 25.000 Som arasında gelir elde edenlerin ortalaması 3,532 ve 
25.000 Somdan fazla geliri olanların ortalaması 3,71 olarak bulunmuştur. Fiziki dağıtım ve reklam faktörü (alışveriş yapılan 
ortam, alış veriş yapılan yerin saygınlığı, satış sonrası hizmetler) de birinci faktöre yakın bir seyir izlemektedir. Genel olarak 
marka tasarımı-fiziki dağıtım ve reklam- sosyal çevre -faktörleri hariç önerilen hipotez diğer faktörler için reddedilmiştir.  
 
3.4.4.2. Ülke Menşei Faktörü ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler 
 
Tüketicilerin satın almasında ekili olan ülke menşei faktörünün demografik özelliklere göre anlamlı fark gösterip 
göstermediği, 0.05 önem seviyesinde tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Sadece anlamlı sonuçlar veren bulgulara yer 
verilmiştir. 
 
Buna göre,  Kaliteli bir ürün satın almak istersem, tanınmış bir markayı satın almayı tercih ederim sorusuna verilen 
cevapların ortalaması lise mezunları için 2,42, önlisans mezunları için 2, lisans derecesine sahip olanlar için 2,46, lisansüstü 
eğitim seviyesine sahip olanları için 2,11 olarak hesaplanmıştır. Dikkat edilirse tüm gruplarda bulgular 3’ten az, yani önerilen 
soruya katılmadıkları yönünde bir sonuç elde edilmiştir. Ancak, aralarından önlisans derecesine sahip olanların daha çok 
katılmadıkları görülmektedir. Diğer taraftan, ürünün kalitesi nerede üretildiğinden daha önemlidir sorusuna verilen cevaplar, 
lise mezunları için 2,07, önlisans mezunları için 2,63, lisans derecesine sahip olanlar için 1,98, lisansüstü eğitim seviyesine 
sahip olanları için 1,94 olarak hesaplanmıştır. Dikkat edilirse, yine ürünün kalitesi nerede üretildiğinden daha önemlidir 
sorusuna genel olarak tüm grupların katılmadığı ortaya çıkmıştır. Yani, ürünün nerede üretildiği tüketiciler için önemli bir 
faktördür. Ancak, eğitim seviyelerine göre bu faktörün önemi farklılık göstermektedir ve ülke menşeinin önemi lisanüstü 
eğitim seviyesine sahip olanlar için daha fazladır.  
 
1- Ülke menşei ve meslek grupları ilişkisi 
 
Ülke menşei ile ilgili soruların meslek gruplarına göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Buna göre, ürünün 
kalitesi nerede üretildiğinden daha önemlidir sorusuna memurların verdiği cevap ortalaması 1.89, işçilerin 2,27, esnafların 
2,06, öğrencilerin 1,90, emeklilerin 2,75, işsizlerin 2,00 ve diğer gruptakilerin 2,59 olarak bulunmuştur.  
 
Bu soruya katılmama derecesi memur ve öğrencilerde daha fazladır. Emekli ve diğer gruptakiler için kalite ürünün nerede 
üretildiğinden daha önemlidir. Dolayısıyla, ülke menşei memurlar ve öğrencilerin daha çok etkilendikleri önemli faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bir markanın ait olduğu ülke, kalitesi hakkında fikir verir sorusu da meslek gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 
Esnaf grubu ülke menşei ürün kalitesi hakkında fikir vermediği yönde fikir belirtmişlerdir.   
 
Gıda, giysi, küçük ev aletleri gibi ürünleri alırken ülke menşeine bakarım sorusu da meslek gruplarına göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. Yine öncelikle esnaf grubunun ülke menşeine fazla önem vermedikleri anlaşılmaktadır. Bunları işçi, emekli 
grupları takip etmektedir.  
 
Sonuç olarak genel bir değerlendirme ile tüketicilerin ülke menşeinden etkilendikleri ve bu etkilenmenin meslek gruplarına 
göre farklılık arz ettiği söylenebilir.  
 
2- Ülke menşei ve gelir dağılımı ilişkisi 
 
Ülke menşeine ilişkin soruların gelir gruplarına göre farklılık araştırıldığında, gelir düzeyi arttıkça az gelişmiş ülkede üretilen 
ürünlerin kalitesiz anlamına gelmediği anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Kırgızistanlıların yabancı ürünler yerine yerli 
ürünleri tercih etmeleri gerektiği konusundaki görüş de artmaktadır.    
 
4 SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Çalışmamızda, coğrafi konumu ve sahip olduğu kaynaklar ile önemli bir gelişme potansiyeli taşıyan Kırgızistan’da yaşayan 
tüketicilerin Türk menşeli ürünlere karşı tutum ve davranışları incelenmiştir. Bu amaçla Bişkek’te yaşayan 
tüketicilerealışveriş merkezleri ve çevresinde tesadüfi yöntemle seçilmiş 500 kişiye yüz yüze anket yöntemi yapılmış ve elde 
edilen verilere istatistiki yöntemler uygulanmıştır. Yapılan çalışmada özet olarak şu sonuçlar bulunmuştur: 
 
Araştırma kapsamında yer alan tüketicilerin önemli oranının yükseköğretime sahip, cinsiyet dağılımları ve medeni durumları 
hemen hemen eşittir.Eğitim seviyesinin yüksek olması bilinçli tüketicilerin satın alma eylemlerinde daha etkin olduklarını 
göstermektedir. Şirketler mal ve hizmet sunumlarında bilinçli tüketiciye yönelik uygulamalar geliştirmelidir. Özelliklede satış 
sonrası hizmetlere önem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bir Asya toplumu olmasına rağmen alışverişte kadınlarında etkin 
olması hane harcamaları içerisinde önemli bir yer tutan tüketim harcamalarının da tüm dünyada olduğu gibi kadınlar 
tarafından yapıldığı sonucuna ulaştırmaktadır.  Demografik faktörler kapsamında yer alan diğer faktörler olan cinsiyet ve 
medeni hal durumlarında da önemli farklılıklar bulunmamaktadır.  
 
Araştırma kapsamında yer alan Türk menşeli tekstil ürünlerinin kaliteli, küçük ev aletlerinin orta kaliteli olduğu fiyatlarının 
da düşük olmadığı sonucuna varılmıştır. Fiyatların düşük olmamasının nedeni ithalat vergileri ve nakliye maliyetlerinin 



 

503 
 

yüksek olmasıdır. Bu durum ihracatçı Türk firmaları açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında, 
ülkeler arası yapılacak bazı düzenlemelerle özellikle vergi ve gümrük maliyetleri asgari minimum seviyeye çekilebilir. 
 
Araştırma sonuçlarına göre Kırgızistan’daki tüketicilerin gıda, giyim ve küçük ev aletleri satın alırken referans grubu ve 
yakın çevresinin etkisi altında kalmadıkları tespit edilmiştir.Satın almayı etkileyen diğer faktörlerde sırasıyla, ürünün garanti 
süresi (özellikle küçük ev aletleri için geçerli), ürünün fiyatı, fonksiyonları, ödeme koşulları, indirimler olarak belirtilmiştir. 
Bubulgu, Kırgızistan’da kaliteli ürünlerin daha çok tercih edildiği ve tüketicilerin bilinçli hareket ettikleri şeklinde 
yorumlanabilir. 
 
Araştırmada yer alan “Gıda, giyim ve küçük ev aletlerini satın alırken ülke menşeinin etkisi” ölçüldüğünde; “pahalı ürün 
genellikle kaliteli üründür” düşüncesi katılımcılar tarafından desteklenmemiştir. Bunun yanında, “Kırgızistanlılar, yabancı 
ürünler yerine yerli ürünleri tercih etmelidirler”, “Giyim ürünlerinde Türk menşeli ürünler diğer yabancı markalardan iyidir”, 
“Giyim ürünlerinde aynı kalitede iki markadan Türk menşeli olanı tercih ederim” ifadelerinde katılımcılar net bir cevap 
belirtmemişlerdir. Bu bulgulardan, yeterli düzeyde yerli ürün olmadığı için her zaman yerli ürünleri tercih etmenin ve 
karşılaştırmanın mümkün olmadığı sonucuna varılabilir. Ayrıca, Türk menşeli giyimlerin diğer yabancı markalardan iyi 
olduğu ve tercih edileceği konusunda tüketicilerin kararsız olması, ürünlerin karşılaştırılmasında tam yeterli bilgi ve 
tecrübeye sahip olmamakla birlikte bütün Türk menşeli giyimlerin benzer kalitede olamadığını da düşündürmektedir. 
 
Sonuç olarak, elde edilen veriler çerçevesinde, Kırgızistan’datüketicilerin, genel anlamda Türk menşeli ürünlere karşı olumlu 
tutum ve davranış içerisinde oldukları söylenebilir. 
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ÖZET 
 
Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde, Türk işletmelerinin ve ürünlerinin küresel pazarda yer alması ve tutunabilmesi için, 
dünya pazarlarında kabul gören güçlü Türk markaları yaratmak büyük önem taşımaktadır. Ülkeler açısından bakıldığında, bir 
ülkenin güçlü ve aynı zamanda uluslararası platformda sürdürülebilir rekabet gücüne sahip markalara sahip olmasının, 
ülkenin gelişme düzeyine, ekonomisine, prestijine önemli katkılar sağlamaktadır. Dolayısıyla, uluslararası pazarlarda Türk 
malı imajının yerleştirilmesi ve Türk markalarının teşvik edilmesi amacıyla, Türkiye’de 2004 yılında TURQUALITY® isimli 
bir program uygulanmaya başlanmış ve güçlü Türk markaları geliştirmek, ülkemizin ihracatını arttırmak, güçlü “Türk Malı” 
imajı yaratarak Türkiye’nin itibarını güçlendirmek hedeflenmiştir. Turquality Programı, markalaşma potansiyeline sahip 
firmaların global marka olabilmeleri yolunda finansal açıdan olduğu kadar yurtdışı pazarlarında tutundurma faaliyetlerinin de 
desteklenmesini sağlayan dünyadaki ilk ve tek devlet destekli markalaşma programıdır. Çalışmamızda girişimciliğin geldiği 
nokta, uluslararası marka olmanın önemi ve bu kapsamda Turquality destekleri incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Marka, Markalaşma, Ülke İmajı, Turquality® 
JEL Kodu: M38 
 
THE ENTRY OF TURKİSH BRANDS TO INTERNATİONAL MARKETS AND TURQUALİTY® PROGRAM 

 
ABSTRACT 

 
In today’s intense competition world, creating powerful Turkish brands has a great importance to have a place in global 
market. In terms of countries, a country which has strong and sustainable competitive brands in the international arena 
provide an important contribution to its level of development, economy and prestige. Therefore, with the aim of developing  
the image of Turkish goods in international arena and in order to promote Turkish brands,  in 2004, a program called 
TURQUALITY®, started to be implemented in Turkey and intended to develop strong Turkish brands, increase the export 
and strengthen the reputation of Turkey by creating a strong "Made in Turkey"  image. Turquality® Program is the first and 
only government-funded branding program in world, that provides support to Turkish firms that has potential to grow and to 
become one of the global brand, not only financially but also publicity and promotion of the firms to global markets. In this 
study, the importance of being and having an international brand, the support provided to Turkish companies and their 
achievements within this program have been explained through ALFEMO example.  
 
Key Words:  Brand, Branding, Country Image, Turquality® 
JEL Code: M38 
 

2. MARKA VE MARKALAŞMANIN ÖNEMİ 
 

Amerikan Pazarlama Derneğinin (AMA) tanımıyla marka; “satıcı veya satıcılar grubunun ürün ve/veya hizmetlerini tanıtmak 
ve rakiplerinden farklılaştırmak için tasarlanan bir isim, terim, işaret, sembol, tasarım veya bunların birleşimi”dir.Bu tanım 
daha çok somut özellikler üzerinde dururken, bugün daha çok benimsenen tanım,markanın diğerlerinden farklılığı ve yarattığı 
imajı yani soyut özelliklerini vurgulama üzerine yapılmıştır. Marka yaratmak için işletmeler, soyut değerler üzerinden 
farklılık yaratarak üstünlük sağlamaya çalışırlar. Soyut farklılığın ön planda tutulmasında ise, ürün ve hizmetlerin içerik ya da 
niteliklerinden çok oluşturulmak istenen imaj olgusu kullanılmaktadır.Ürün fiziksel bir maddeden ibaret sayılabilir, ancak 
marka, çağrışımları, imajı, kalite algılarını, prestiji, modayı, arka plandaki servis ve kalite güvencesini, toplumsal bir statü 
gibi pek çok faktörü de içerir. (Erdil ve Uzun,2009:18-21)  Başarılı bir marka yaratmak, markayı, tüketicinin algıladığı 
imajda rakiplerinden farklı bir yere oturtmakla başarılabilir(Çabuk ve Orel,2008:103).  
 
İşletmeler açısından bakıldığında marka, şirketin avantaj elde ettiği temel bir pazarlama aracıdır. Özellikle marka adı yüksek 
kalite algısı yaratıyorsa, bu işletmelere rekabetçi bir güç kazandıracaktır (Erdil ve Uzun,2009:18).Aynı şey ülkeler için de 
söylenebilir. O ülkelerde üretilmiş ürünler, küresel ortamda tüketici gözünde yüksek kaliteli ürün olarak algılanıyorsa, global 
marka kalite algısı, ülke imajı ile doğru orantılı olarak yükselir.Ülkelerin markalaşması, ülke imajının yenilenmesi veya 
tazelenmesi açısından stratejik bir araçtır. Bir ülkenin imajı, ülke hakkındaki duygu, algı ve izlenimlerin bütünüdür. Her bir 
ülke ekonomik, ticari ve politik nedenlerden dolayı kendi kültürünü ve kimliğini pazarlama yoluna gitmektedir. Söz konusu 
baskılar ülkeleri markalaşma çalışmalarına itmektedir (Özdemir, 2008:133-135).Artık ülkeler, şirketler gibi, yatırım, turizm 
ve ihracata destek için markalaşmayı kullanmaktadırlar.  
 
Bir ülkenin markalaşması, aslında ulusal kimliğin ve ulusal itibar/şöhretin birleşmesidir. Ülke itibarının artması, daha fazla 
turistin ülkeye gelmesi, ülke içinde daha fazla para harcaması ve ülkenin destekçisi haline gelmesidir. Han (1989), güçlü ülke 
markasının, ülke ürünlerine karşı halo etkisi yarattığını belirtmiştir. Hatta bir şehir markası yaratanlarda vardır. Bunlar 
arasında DKNY-New York, Rimmel-Londra, Guerlain-Paris ve Prada-Milan vardır. Yine örnek vermek gerekirse, menşe 
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ülke tercihleri sırasında ABD ve Fransa tercih edilen iki güçlü ülkelerdir. Kategorilere bakıldığında yiyecek & içecek ve 
moda kategorilerinde Fransa ve İtalya’nın; Otomotiv, tüketim malları ve elektronik sınıfında Japonya’nın; Lüks tüketim 
mallarında İsviçre’nin; Kişisel bakım ve güzellik’te ABD’nin; Yine otomotiv sektöründe Almanya’nın çok iyi bir performans 
sergilediği; kişisel bakım, güzellik ve lüks ürünlerde Çin’in göreceli olarak daha zayıf olduğu saptanmıştır. ABD, 
Apple’dan,Ford, McDonald’s, Nike ve Walmart’a kadar güçlü Amerikan ürünleriyle kalite ve tutarlılıkta standartları 
koymuştur (Future Brand,2014, Mart Raporu). 
 
Ayhan (2012:156-160), Coca Cola, IBM, General Electric gibi markalara baktığımızda bizim dünya markası olma şansımızın 
kısa vadede oldukça zor olduğunu, fakat işe bölgesel güçlü markalarla başlamanın önemli bir adım olduğunu belirtmiştir. 
Burada, yazar Türk markalarının dünya pazarına sunma konusunda ilk adımın “Komşu Ülkeler Stratejisi” olduğunu vurgular. 
Nasıl Amerika’nın, kuzey ve güney komşuları Kanada ve Meksika ile ciddi ticari ilişkileri varsa, işe Türkiye’nin 
komşularından başlanması gerektiğini belirtir. Türki Cumhuriyetlerle, doğu ve güneydoğudaki komşularımız Suriye, Irak ve 
İran’la, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadasıyla ve Pakistan gibi Türkler hakkında olumlu fikir sahibi ülkeler de Türk 
markalarının şansı yüksektir. Yazar, Türk markalarını dünya pazarına sunma fikrini geliştirirken 3 kavramdan bahseder. 
Bunlar: Ürünün markalaşması, yöremizin markalaşması ve ülkemizin markalaşmasıdır. Türkiye, gelişen sanayisiyle parlayan 
bir değerdir ancak tarım alanında sanayiye oranla çok daha fazla kaynağa sahiptir. Mesela, Türkiye siyah zeytin üretiminde, 
zeytinyağında, fındık ve kayısı üretiminde önemli bir pozisyona sahiptir. Yazara göre bu ürünlerin markalaşmasından 
başlamak önemli bir adım olacaktır. Yöresel olarak bakıldığında ise, ülkemiz yöresel gıda üretimi konusunda çok elverişlidir 
ve 100’den fazla üründe tescil almıştır. Bunlar arasında Ezine Peyniri, Antep Fıstığı, Malatya Kayısısı, Adana Kebabı, 
Şanlıurfa Biberi, Gemlik Zeytini, Safranbolu Lokumu sayılabilir. Burada “yöre” vurgulanmaktadır ve ürün-yöre-ülke olgusu 
Avrupa’da oldukça önem verilen bir konu iken, Türkiye de daha geri plandadır. Bu konuda Fransa, İtalya, İspanya ve giderek 
gelişen Çin ve Hindistan başarılı ülkelerdendir. Yöresel lezzetlerin dünya pazarına “markalı” şekilde tanıtılarak sunulması, 
ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacaktır. 
 
Ülke imajı, kişinin bir ülke hakkındaki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve çağrışımlarının bütünüdür. Ülkeler de ürünler gibi 
tüketime konu olurlar. (Ayyıldız ve Turna,2012: 419) Bazı ülkeler bazı ürün kategorilerinde belirli bir imaja sahiptir. 
Örneğin; İtalyan pizzası, İsveç çikolatası, Alman teknolojik ürünleri, Japon teknolojik ürünleri, Fransız parfümü diğer 
ülkelerde üretilen aynı kategorideki ürünlere nazaran daha olumlu bir imaja sahiptir. Bu  tür imaja sahip ülkelerin ihracatları 
daha çok imajın kaynağı olan ürün kategorisindeki ürünlerden oluşur. Örneğin; “Made in Italy” menşeli mermerler, “Made in 
Turkey” menşeli mermerlere göre daha tercih edilir düzeydedir. Bunun nedeni belli kategorilerdeki ülke ürünlerinin 
tüketicilerde bıraktığı kaliteli, en iyisi, vb. Gibi imajlardır. Örneğin; “tüketicilerin İsveç arabaları için İspanyol arabalarının 
iki katı fiyat ödemesinin tek nedeni ‘Made in Sweden’ etiketidir (Usinier, 1999:278’den aktaran Özer, 2009:8). Bir ülkenin 
imajının ve markalaşmasının olumlu etkileri, tüketicilerin o ülkenin markalarına olan bakış açısını değiştirip, ülke 
firmalarının daha premium bir fiyat politikası uygulayabilmesi gibi, aynı zamanda ülkenin politik arenadaki etkinliğinin, 
turizmin ve yatırımların artmasıyla daha fazla ekonomik güç elde etmesini sağlamasıdır (Siff,2013).Bu sebeple işletmeler, 
yalnızca ürünlerinin değil aynı zamanda ülkelerine yönelik imajlarını da geliştirmeye çalışmalılardır. 
 
Yüksek gelir düzeyi ile Türkiye için önde gelen bir dış pazar olan Avrupa’da Türkiye’nin doğulu “oriental” bir ülke olduğuna 
yönelik güçlü algılar bulunmaktadır. Çoğu zaman Batıdaki yazılı ve görsel medyada yapılan yayınlar bu algıyı güçlendirecek 
yöndedir. Bu yöndeki algının sürmesi ve güçlendirilmesi “Türk lokumu” gibi ürünler açısından avantaj sağlasa da, yüksek 
katma değere sahip ürünleri satabilme açısından önemli bir muhtemel handikaptır.Buradan hareketle, ülke pazarlaması ve 
ülke ismi çerçevesinde algılama yönetimi işletmelerin pazarlama süreçlerine entegre edilmediği sürece sürdürülebilir üstün 
pazar performansından söz etmek gerçekçi olmayacaktır (Nart,2008:155-158). 
 

3. ÜLKEMİZDEKİ MARKALAŞMA SÜRECİ VE MARKALAŞMADA GELİNEN SON NOKTA 
TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI  

 
Günümüzün en önemli kavramlarından biri olan markanın yerleşmesi için, öncelikle, teknik anlamda, bilimsel ve teknolojik 
çalışmayı içeren, tasarımı esas alan özgün üretim ve AR-GE süreci önemlidir. Sanayimizin büyük bir bölümünü oluşturan 
KOBİ’lerin üretimlerinin tasarım, özgün üretim, AR-GE ve kalite süreçlerinden (Markalaşma) geçmesi için devlet desteği 
şarttır. Bu kapsamda ülkemizde 2004 yılından itibaren dünyadaki ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olarak lanse 
edilen bir markalaşma programı uygulanmaktadır.Bu program kapsamında 2014 Mart ayı itibariyle 92 firma ve 104 marka 
desteklenmektedir. 
 
Yoğun rekabet ve değişen tüketim kalıplarının yaşandığı günümüz koşullarında uluslararası platformda yer almak isteyen 
firmalar bir taraftan daha hızlı ve daha esnek olmanın yollarını ararlarken diğer taraftan daha fazla katma değer ve daha fazla 
pazar payı elde edebilmek için güçlü markaya sahip olmak durumundadırlar.  
 
Bu kapsamda, Turquality® marka yaratmanın ve bir ülke markası olmanın ihracata ve kalkınmaya sağlayacağı destek 
doğrultusunda Turquality® “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile ülkemizin rekabet avantajını elinde 
bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan firmaları, üretimden pazarlamaya, satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar 
bütün süreçlerini kapsayacak şekilde desteklemektedir. Buradaki amaç bu firmaların, uluslararası pazarlarda kendi 
markalarıyla yer almaları, ülke ihracatının artırılması ve geliştirilen Türk markaları ile “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin 
itibarını güçlendirmektir. (Resmi Gazete,26177: 2006) 
 
Tüm bu amaçları gerçekleştirebilmek için Turquality® hedeflerini şu şekilde ifade edebiliriz 
(http://www.turquality.com/19.aspx):  
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Markalaşma sürecinde olan firmaları finansal açıdan destekleyerek, markalaşma yolunda hızlarını artırmak, 
Bufirmaların markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile 
destek olmak 
 
Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan 
kaynaklarını güçlendirmek, 
 
 İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak, 
 Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak, 
 Türk firmalarının pazar bilgisine sahip olabilmeleri adına istihbarat desteği sağlamak. 
 Seçilmiş Türk Markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak. 
 
Ekonomi Bakanlığı’nın 2006/4 sayılı Tebliğ hükümlerince Turquality® Destek Programına başvuracak firmalardan, markanın 
Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde 
tescil edilmiş olması şartı aranır. Ayrıca şirketin belirli bir iş yönetimi kalitesi,operasyonel mükemmellik düzeyi ve 
markalaşma potansiyeline sahip olmasına bakılır. Bu destekten yararlanmak isteyen firmalar öncelikle Ekonomi Bakanlığı’na 
elektronik ortamda başvururlar, daha sonra sistem tarafından üretilen başvuru formu ile bu forma eklenmesi gereken belgeleri 
Bakanlığa intikal ettirirler. Başvuruları uygun bulunan firmalar Turquality® kapsamında 5 yıl boyunca en fazla 2 markasına 
ait olmak şartıyla, yapacakları giderlerin % 50’si oranında desteklenirler.  Bu destek sadece firmalara değil aynı zamanda 
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerine de sağlanmaktadır. Ancak konu itibari ile biz burada sadece 
firmalara sağlanan destekler üzerinde duracağız.     
 
3.TURQUALITY® KAPSAMINDA FİRMALARA SAĞLANAN DESTEKLER 
 
2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında başvurusu olumlu bulunan şirketlere Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destekler 
aşağıda detaylarıyla yer almaktadır. 
 

3.1 Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:Marka Destek Programı TURQUALITY®’nin ön hazırlık 
aşaması olarak değerlendirilebilir. 

3.2  
 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50.000 USD,  
 Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 USD, (yurtdışı sektörel fuarlara katılım dahil) 
 Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime ilişkin brüt kira, 

vergi/resim/harç, komisyon, hukuki danışmanlık giderleri yıllık en fazla 500.000 USD,  
 Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel 

vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve 
dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000 USD,  

 Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 USD,  
  Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 USD,  
 Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve 

işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir 
işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000 $,  

 Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 
mağazaya ilişkin;  

   -Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000 USD  
   -Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 USD, 
 İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.000 USD,  
 İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.000 USD’dir. 

Ekonomi Bakanlığı’nın söz konusu destek ile ilgili yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre programdan destek alan 
markalar yurtdışında yaptıkları tanıtımlarla bilinirliklerini artırmıştır. Almanya, Rusya, İngiltere, ABD, Türk 
Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Ortadoğu pazarlarına ürün gönderen bazı Türk markalarının ihracatları 
yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterirken, Programa dahil olduktan sonra satışlarının arttığını beyan eden firmaların 
oranı ise yüzde 83’tür. Programa dahil olduktan sonra ihracat yaptıkları ülke sayısının arttığını söyleyen firma oranı ise 
yüzde 72’dir. Destek alan "Colin's" bugün Rusya'da kot pantolon dendiğinde ilk akla gelen markalardan biridir. 
"Ülker'in, Pınar’ın Körfez ülkelerinde, Arap Yarımadası'nda marka bilinirlikleri yüksektir."Vitra" İngiltere'de, "Vesbo" 
Vietnam'da kendi sektörleri itibarıyla en çok bilinen markalar arasındadır. "Beko" İngiltere'de en çok iyi bilinen 
markalar arasındadır. "Efes", "Vestel" Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde çok bilinen ve pazar 
payları yüksek markalar arasında yer almaktadır. 

 
3.2 TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: 
 
 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasına haiz 

markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,  
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 Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve 
işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite,hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir 
işaretlere ilişkin harcamaları,  

 TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, 
aşçı/şef giderleri,  Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 

 Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım 
bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)  

 Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, 
dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe 
kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, 
Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı 
birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için),komisyon giderleri, 
söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların 
satıldığı showroom/büyük mağaza (departmentstore), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), 
dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floordisplay) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, 
hizmet ve/veya komisyon harcamaları, 

 Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin 
dekorasyon ve kira giderleri,  

 İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, desteklenmektedir.  
 
Turquality® programında yer alan markalardan İstikbal ve Bellonaprogram sonrası 23 yeni pazara açılmış, ihracatlarını ise 
yüzde 49 oranında artırdığını açıklamıştır (www.turquality.com). 
 
Programı yürüten Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre Turquality®'e dahil olan firmalar yüzde 55,2 ile en çok tanıtım, 
reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin destekten faydalanmıştır. En çok talep gören diğer destek kalemleri ise 
"danışmanlık, yurtdışı birimlere ilişkin giderler, moda endüstriyel ürün tasarım giderleri, sertifikasyon kalite belgeleri, 
franchising ve dekorasyon" olarak sıralanmıştır. 
 
4.ÖRNEK FİRMA ÇALIŞMASI “ALFEMO” 
 
Alfemo,1997 yılında mobilya pazarında trendleri belirleyen etkin bir marka olma vizyonuna sahip olarak kurulmuş bir 
firmadır. Bu amaç doğrultusunda firma 15 Nisan 2011 tarihinde Turquality® programına dahil olmuştur. 
 
Firma ile yapılan anket çalışmasına göre şirket, Alfemo’nun yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda hedeflerine ulaşması için, üst 
segmente hitap eden yeni konsept değişikliği ile Turquality® desteğinin başlaması aynı döneme denk gelmektedir. Bu 
doğrultuda firma markalaşmanın farkındalığıyla konsept mağaza ve kaliteli bayilik anlayışını benimsemiş ve Franchising için 
ciddi yatırımlar yapılmıştır. Yapılan yatırımlar Turquality desteği sayesinde daha yaygın ve efektif kullanılabilmiştir. 
Turquality ile gelen yeni vizyon anlayışı ile birlikte, bayileşme ağı da böylelikle hızlı bir şekilde genişlemiştir.Yurtdışındaki 
başarılı bayileşme süreci, iç piyasadaki prestiji de ciddi oranda etkilemiştir. Marka algısı istenilen seviyeye çekilerek, marka 
kalitesine uygun olmayan bayiler ile anlaşmalarbitirilmiş, Alfemo felsefesine uygun bayiler ile bayileşme başlanmıştır. 2 yıl 
gibi kısa bir sürede Türkiye’de 100’ün üzerinde satış noktasına ulaşılmıştır. 
 
Firma, Turquality® programına dahil olduktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Panama, Libya,Mısır, Suudi 
Arabistan, Tunus, Yemen, Nijerya, Özbekistan ve İsrail gibi yeni pazarlara açılmıştır.Yeni pazarların firmaya getirisi 2012 
yılında bir önceki yıla göre %10 büyüme, 2013 yılında ise bir önceki yıla göre %20 büyüme olarak görülmüştür. Turquality® 
öncesi ve günümüz karşılaştırması yapıldığında ise toplamda %25’in üzerinde büyüme gerçekleşmiştir. Bu büyüme oranı 
sadece yurtdışı pazarlarda değil aynı zamanda yurtiçi satışlarda da gerçekleşmiştir. 
 
Yurtdışı pazar için yapılan altyapı çalışmaları, iç piyasa hizmet ve yapılanmalarını doğrudan etkilerken bu durum aynı 
zamanda mevcut pazarlarda da büyümeye katkı sağlamıştır. 
         
2014 yılı itibariyle firmanın yurtdışında toplamda 21 ülkede 35’in üzerinde satış noktası bulunmaktadır.Bunlar arasında 
İngiltere, Almanya, Panama, Kıbrıs, Tunus, Libya, Nijerya, Gana, Senegal, Bosna Hersek, Danimarka, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, Lübnan, Yemen, Özbekistan, Azerbaycan, İran ve Irak’ta bulunmaktadır. En 
başarılı olduğu ülkeler ise Irak, Mısır, Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Suudi Arabistan’dır. 
 
Firma,2013 yılında mobilya satışında Irak’ta birinci marka olmuş, birçok mağaza İran pazarından çıkarken, İran’da pazar 
payını büyütmüştür. Kıbrıs’ta da benzer durumda pazarın öncüsü konumundadır. 
 
Turquality®vizyonu ile var olan personel vizyonel olarak değişikliğe uğramış ve Toplam Kalite Yönetimi konusunda somut 
entegrasyonlar yaşanmıştır. 
         
Kurumsallaşma ve iş süreçlerinin gelişmesi adına tüm süreçlerin otomatik ve pratik şekilde işlemesi için üretiminden, yurtiçi 
ve yurtdışı bayi entegrasyonuna kadar Portal altyapısı Turquality® programından sağlanan destek sayesinde tamamlanmak 
üzeredir. Bu altyapının hazırlanmasında bilgi işlem departmanı bünyesinde ciddi yatırımlar yapılmıştır. 
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Şirket Turquality® kapsamında en çok Franchise Kira Desteği, Dekorasyon Desteği ve Pazarlama Desteğinden 
yararlanmaktadır. Firmanın Turquality® sonrası tanınırlığı ve ortak işbirliği teklifleri artmıştır. Geçmişte ortaklık işbirliği 
teklifleri firma tarafından sunulurken, şu an teklifler dışarıdan gelmeye başlamıştır.Turquality® sonrası firma,World 
Consumer Academy “2012 and2013 EuropeanQualityAward” ödülünü almıştır.Kısa ve orta vadede hedef pazarlar arasında 
Güney Amerika, Katar, Bahrain, Kazakistan yer almaktadır.Firmanın önümüzdeki 5 yıllık temel hedefleri arasında her yıl en 
az %20’lik büyüme bulunmaktadır. Bu amaçla firma, tüm hedef pazarlarda pazar payının artmasına yönelik, bütünleşik 
pazarlama faaliyetlerini başlatmış bulunmaktadır. 
 
Turquality® programı ile AlfemoDünya markası olma yolculuğunda Prestiji ve bilinirliğini hızla yükseltmektedir.Bu amaçla 
son olarak, marka şehirler olarak bilinen Dubai, Abu Dhabi, Londra ve Panama’da mağazalarıaçılmıştır. Bu şehir ve 
ülkelerde deagresif büyüme hedefleri bulunmaktadır.  
       
Turquality® kapsamında  2014 yılında katılmayı düşündükleri fuarlar; 
 

Mısır – Indoors 
Italya –  Saloni 
Panama – Expocomer 

Abu Dhabi, Kahire, Tunus ve Katar açılacak mağazaların bulunduğu şehirlerdir. 
 
SONUÇ 
 
Marka yaratmanın ve bir ülke markası olmanın ihracata ve kalkınmaya sağlayacağı destek doğrultusunda Turquality®, 2004 
yılından günümüze uygulanmakta olan ve dünyadaki ilk ve tek devlet destekli markalaşma programıdır. Ülkemizin rekabet 
avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan firmaları, üretimden pazarlamaya, satıştan, satış sonrası 
hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayacak şekilde desteklemektedir. Buradaki amaç bu firmaların, uluslararası pazarlarda 
kendi markalarıyla yer almaları, ülke ihracatının artırılması ve geliştirilen Türk markaları ile “Türk Malı” imajının ve 
Türkiye’nin itibarını güçlendirmektir. Bu program kapsamında 2014 Mart ayı itibariyle 92 firma ve 104 marka 
desteklenmektedir. 
 
Günümüzde sürdürülebilir büyümenin yolu marka ve markalaşmadan geçmektedir. Bu süreç uzun soluklu, ciddi yatırım ve 
sabır isteyen bir süreçken, marka değeri aynı zamanda ülkenin marka değerinin güçlü oluşuna da bağlıdır. Bu durumun 
farkındalığıyla özellikle son dönemde ülkemiz ve markalarının uluslararası piyasalarda bilinirliliği yükselmiştir. Örnek firma 
olarak seçilen Alfemo, Turquality® kapsamında aldığı desteklerle markası ile birçok yeni pazarda yerini almış ve daha 
yüksek kalitedeki ürünleriyle tüketici gözündeki algısını geliştirmiştir. Buna karşın ülkemiz markaları, 2013 yılı için Brand 
Finance tarafından yayınlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası” araştırmasında yer alamamıştır. Bu amaçla firmalarımız 
markalaşmanın önemi konusunda daha da bilinçlendirilmeli, Yüksek gelir düzeyi ile Türkiye için önemli bir Pazar olan 
Avrupa’da Türkiye’nin doğulu “oriental” bir ülke olduğuna yönelik güçlü algıların kırılması için çalışmalara devam 
edilmelidir.  
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ÖZET 
 
Küreselleşmeyle paralel olarak gelişen uluslararası ticaret, uluslararası taşımacılığı  zorunlu kılmıştır. Uluslararası 
taşımacılıkta; düşük maliyet, güvenli taşıma ve büyük partilerde sevkiyat gibi avantajlarından dolayı denizyolu taşımacılığı 
en önemli modlardan biri olmuştur. Denizyolu taşımacılığı için ana etmen olan limanlar, farklı taşımacılık modlarının 
kesişim noktası olarak lojistik üs olma özelliğini de içerisinde barındırdığından lojistik faaliyetler için kilit bir rol 
oynamaktadır. Limanlar, rekabetin ülkelerarası boyutta yaşandığı günümüzde bu gibi özelliklerinden dolayı bulundukları 
bölgelere ve ülkelere ciddi katkılar sağlamaktadır.  
 
Çalışmamızda limanlar için birtakım önemli özellikler tespit edilmiş ve bu özellikler açısından seçilmiş AB ülkeleri limanları 
ile Türkiye’nin demiryolu bağlantılı üç büyük limanı PROMETHEE yöntemi ile kıyaslanmıştır. Sonuç olarak Türk 
limanlarının üstünlük ve zayıflıkları ortaya konularak bir takım önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler–Kamu Girişimciliği, Limanlar, PROMETHEE Yöntemi 
 
ABSTRACT 
 
PORT  ENTREPRENEURSHIP AS A SAMPLE TO PUBLIC ENTREPRENEURSHIP AND IN TERMS OF 
COMPETITION A COMPARISON OF SELECTED EU COUNTRY PORTS AND TURKEY PORTS 
 
In paralel with globalization, international trade makes international transportation necessary. Marine trasportation has 
become one of the most important modes because of the low costs, secure transportation and major party shipping. Ports, 
which are the main factor of transportation, have an important role in logistic activities as they keep the feature of  being a 
junction logistic station for different trasnportation modes. In a globally competetive area, ports have a serious contribution to 
the regions and countries because of these features. 

In this study, some important features for ports are mentioned and taking these features into consideration EU 
countries ports and Turkey’s three ports which have railway connection are compared. As a result, Turkish harbours’ weak 
and strong features are introduced and some advices are given. 

 
KeyWords – PublicEntrepreneurship, Ports, PROMETHEE Methods 
JEL CLASSIFICATION: C44, H54, M13 
 

1. GİRİŞ 
 
Girişimcilik ekonominin ve refahın gelişmesinde etkili faktörlerin başında gelmektedir. Girişimcilik kavramı iki boyutta 
incelenebilir. Bunlardan biri yaygın olarak konuşulan ve özel sektörün eliyle yapılan girişimcilik faaliyetleriyken diğeri ise 
kamu tarafından yapılan kamu girişimciliğidir. Özellikle son on yıldır girişimcilik kavramı üzerine çok sayıda çalışma 
yapılmış olmasına karşın kamu girişimciliği konusunda sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Çalışmamızda kamu 
girişimciliğine ve kamu girişimcilik modellerine kısaca değinildikten sonra seçilmiş AB ülkeleri limanları ile Türkiye’nin üç 
büyük limanının PROMETHEE yöntemi ile karşılaştırılması yapılmıştır. 
 

2. KAMU GİRİŞİMCİLİĞİ 
 
Sosyal ve ekonomik gereksinimler ve zorluklar devletin fonksiyonlarında bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. İç ve dış 
güvenliği sağlamakla yükümlü olan klasik devlet anlayışının yerini 1930’ların ekonomik bunalımından sonra halk için 
ekonomik ve sosyal hizmetleri karşılamaya dayanan “hizmet devleti” kavramı almıştır. Böylece devlet girişimci rolünü 
üstlenerek ekonomik ve ticari faaliyetlere de katılmaya başlamıştır(Eryılmaz, 2010, s. 196). 
 
Kamu girişimleri veya diğer adıyla kamu iktisadi teşebbüsleri, bir kamu otoritesinin, sahiplik, finansal katılım ya da yönetim 
hakkı gibi araçlar vasıtasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği teşebbüslerdir.(RK, 2010, s. 67). Kamu girişimciliği 
piyasa şartları içerisinde, iktisadi geleneklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri temelinde yapılmakla birlikte bu 
kapsamda refah devleti anlayışı nedeniyle kurulan kaynak dağıtım mekanizması içerisinde konumlandırılabilecek işletmeler 
de kurulmaktadır(Karagöz, 2011, s. 107). 
 
Kamu girişimcileri, yerel kişiler ile onların kurdukları örgütler arasında koordinasyon ve değişim aracı olarak bulunan ve 
sistem içinde açık bir katılımcı kültür sağlayan kamu görevlileri veya birimleridir(Sang’dan aktaran Güler, 2010, s. 41). 
Kamu girişimcileri, genellikle katı bütçe kısıtlamaları ile ve siyasi otoritenin kararlarına bağlı olarak çalışırlar. Ekonomik 
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kısıtlamaların ağırlık kazandığı alanlarda, dışarıdan gelen yönlendirmelerle karar veren ve kendi sağladığıkaynakları değil, 
hazır ya da kamunun ürettiği kaynakları kullanan kişiyada birimlerdir(Çelik, Akgemci, & Şimşek, 2013, s. 27).  
 
Kamu girişimciliği olarak da ifade edilen kamu işletmeleri mülkiyet ve sermayenin yarısından fazlasının devlete ait olduğu 
işletmelerdir. Bu tür hizmetlerin amaçları kar elde etmekten çok topluma hizmet etmektir. Kamu işletmeleri kendi aralarında 
dört grupta incelenmektedir(Sabuncuoğlu & Tokol, 2009, s. 57): 
 

1. Döner Sermayeli İşletmeler:İlk olarak bütçeden ayrılmış sermaye ile kurulan ve zaman içerisinde kendi 
faaliyetleri ile bütçesini destekleyerek ticaret veya üretim faaliyeti vermek suretiyle etkinliğini sürdüren 
işletmelerdir. Bu tür işletmelere örnek olarak kamu adına sağlık hizmeti veren devlet ve üniversite hastaneleri 
örnek verilebilir. 

2. Katma Bütçeli İşletmeler: Katma bütçe ile çalışan devlet dairelerine bağlı olarak kurulan ve tüzel kişiliği 
olmayan işletmelerdir. Tekel'e bağlı olan sigara ve içki fabrikaları örnek olarak gösterilebilir(Sabuncuoğlu & 
Tokol, 2009, s. 58). 

3. Yerel Yönetim İşletmeleri:Belediyelere, il özel idarelerine ve köy tüzel kişiliğine ait olan işletmelerdir. 
Belediyelerin su, havagazı, toplu taşıma işletmeleri, il özel idarelerine ait oteller ve kaplıcalar gibi(Şimşek & 
Çelik, 2013, s. 29). 

4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri: Devletin ekonomik alanda etkinliklerde bulunmak üzere kurduğu ve ticari 
esaslara göre faaliyet gösteren kamu örgütleridir. Çaykur, Tekel, DHMİ ve TMO gibi(Polatoğlu, 2003, s. 155-
156) 
 

3. LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 
 
Limanlar, gemilerin korunaklı yapısı ile olumsuz şartlarda sığınabilecekleri, yükler ve yolcular için yükleme-boşaltma ve 
indirme-bindirme yapabilecekleri fiziksel ortamı sağlayan ve bunlara ilişkin alt yapılar, açık kapalı mekânlar ve tesisler ile 
diğer hizmetleri sağlayan, içerisinde kontrol ve güvenlik işlemleri için gereken yerleşik birim ve yapıları içeren, ülkenin belli 
bölgeleri açısından hinterlant kapsamında ekonomik etkisi bulunan yerler olaraktanımlanmaktadır. (Esmer, 2003, s. 10-11) 
 
Günümüzde kıtalararası yapılan taşımacılığın büyük oranda denizyolu taşımacılığı ile yapılmasından ötürü, limanlar küresel 
ticarette önemli bir yere sahiptir. Dünya deniz ticaretinin yaklaşık % 80’i ve ülkemizin ithalat ve ihracat taşımalarının ise 
yaklaşık %90’ına yakın bir bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır(İbret, Aydınöz, & Bekdaş, 2010, s. 17). 
 
Limanlar; kuruluşları, doğal yapıları, verdikleri hizmet, yük akımı ve gümrük formaliteleri, trafik tipleri, faaliyet aşamaları ve 
sahiplik açısında çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır(Yercan, 1996, s. 32). Sahiplik açısından bir sınıflandırma 
yapıldığında; kamu limanları, özel limanlar, kamu-özel limanlar ve belediye limanları şeklinde sınıflandırma yapmak 
mümkündür. 
 
Türkiye'nin kara sınır uzunluğu 2.875 km ve kıyı sınır uzunluğu 8.333 km’dir. Denizlerde kara sınır uzunluğunun 3 katı 
uzunluğuna sahip Türkiye’de denizyolu yük ve yolcu taşımacılığı oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.  Denizcilik 
müsteşarlığı kayıtlarına göre ülkemizde 175 adet liman ve iskele bulunmaktadır. Bu limanların 22’si kamu limanı, 27’si 
belediye limanı, 126’sı daözel limanlardır(DTO, 2013, s. 116). Türkiye limanları bağlı bulundukları bölge müdürlüklerine 
göre Tablo 1’de görüldüğü gibidir. 
 

Tablo 6: İllere Göre Liman Sayıları 
ANTALYA 7 LİMAN 
ÇANAKKALE 24 LİMAN 
İSTANBUL 79 LİMAN 
İZMİR 22 LİMAN 
MERSİN 18 LİMAN 
SAMSUN 16 LİMAN  
TRABZON 9 LİMAN 

 
4. UYGULAMA 

 
Çalışmamızın bu bölümünde TCDD bağlantılı 3 liman seçilmiş AB limanları ile PROMETHEE yöntemi kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. Uygulama aşamasına geçmeden PROMETHEE Yöntemi ve daha önce bu yöntemle yapılmış çalışmalar 
hakkında kısaca bilgi verilmiştir. 
 
PROMETHEE Yöntemi (PreferenceRankingOrganizationMethodforEncrichmentEvaluations) 1982 yılında J. P. Brans 
tarafından geliştirilmiş çok kriterli karar verme yöntemidir. Yöntem karar noktalarının sırasını, Promethee 1 (kısmi sıralama) 
ve Promethee 2 (tam sıralama) ana aşamalarıyla belirler. Promethee yöntemi karar noktalarının değerlendirme faktörlerine 
göre ikili kıyaslamalarına dayanır.PROMETHEE Yöntemi ile ilgili literatürde yapılmış bazı çalışmalar şunlardır: 
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Ballis ve Mavrotas2007 yılında yapmış oldukları çalışmada Atina yakınlarında bulunan Thriasio bölgesinde kurulacak olan 
lojistik köy için 3 farklı tasarım alternatifi arasından PROMETHEE yöntemini kullanarak seçim yapmışlardır(Ballis & 
Mavrotas, 2007).  
 
Kovacic 2010 yılında yapmış olduğu çalışmada Adriyatik’te deniz turizmi liman konumu seçerken PROMETHEE Yöntemini 
kullanmıştır(Kovacic, 2010). 
 
Castillo-Manzano ve diğerleri 2008 yılında İspanya Limanlarının düşük maliyetli rekabetçilik endeksini oluşturmak için 
PROMETHEE Yöntemini kullanmışlardır(Castillo-Manzano ve diğerleri, 2009). 
 
Çalışmamızda Türkiye’de bulunan TCDD bağlantılı İzmir (Alsancak), İstanbul (Haydarpaşa) ve Mersin Limanları, AB 
Limanlarından Rotterdam(Hollanda), Antwerp(Belçika), Hamburg(Almanya), Marsilya(Fransa), Algeciras(İspanya), 
Pire(Yunanistan) ve Selanik(Yunanistan) Limanları belli kriterler çerçevesinde sıralamaya tabi tutulmuştur. Türkiye 
Limanlarından Alsancak ve Haydarpaşa Limanları Kamu Limanları iken, Mersin Limanı özelleştirilmiş olan bir 
limanımızdır. Kıyaslama yapılacak ülke limanları seçilirken ilk olarak AB’nin en çok yükleme boşaltma kapasitesine sahip 
ilk 5 limanı ele alınmıştır. Yunanistan Limanları ise hem konum olarak hem de fiziksel özellik olarak Türkiye Limanları ile 
daha çok ortak yönü olduğundan dolayı seçilmiştir. Tablo 2’de yukarıda bahsi geçen ve değerlendirmeye tabi tutulan limanlar 
ile bunların değerlendirilmesinde kullanılacakkarşılaştırma kriterlerive baz verileri yer almaktadır. 
 

Tablo 7: Limanlar ve Limanlara Ait Kriter Değerleri 
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Limanın 
Toplam 
Rıhtım 
Uzunluğu (km) 

0,25 64 129,8 48 13,2 2,77 6,2 3,23 2,96 2,77 

Limanın 
Toplam Alanı 
(ha) 

0,25 12440 13057 7250 476 90 125 110 63,5 32 

Limandaki 
Maksimum 
Derinlik (m) 

0,25 24 17,7 16,7 22 16 12 14 13 12 

Demiryolu 
Bağlantısı  0,10 Var Var Var Var Var Var Var Var Var 

Havaalanına 
Yakınlık (km) 0,15 9 20 14 25 50 16,5 69 10 36 

 
PROMETHEE Yöntemi ile sıralama yaparken kriterlere belli bir ağırlık verilmesi gerekmektedir. Her birkriterin ağırlığı eşit 
olabileceği gibi farklı da olabilir. Kriter ağırlıkları toplamı 1 olmalıdır. Çalışmamızda kriter ağırlıkları olarak daha önce 
yaptığımız bir çalışmada üniversite ve sanayi çevresinden uzmanların yapmış olduğu değerlendirmelerin sonucu esas 
alınmıştır. Buna göre Limanın Toplam Rıhtım Uzunluğu (LTRU):0,25, Limanın Toplam Alanı (LTA):0,25, Limanın 
Maksimum Derinliği (LMD):0,25, Demiryolu Bağlantısı (DB):0,1 ve Havaalanına Yakınlık (HY):0,15 olarak alınmıştır.  
POMETHEE Yöntemi ile çözümleme yapılırken Visual PROMETHEE paket programı kullanılmıştır.  

 
Şekil 1’de veri giriş ekranı gösterilmektedir. 

Lİ
M

A
N
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R 

KRİTERLER 
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Şekil 5: Promethee Veri Giriş Ekranı 

 
 
Kriterler ve alternatifler programa girildikten sonra tercih fonksiyonu seçimi konusunda 6 tip fonksiyondan usual olanı 
seçilmiştir.  İstenilen tüm bilgiler girildikten sonra ilk olarak her bir limanın pozitif ve negatif üstünlüklerine bakılmıştır. 
Şekil 2, limanlara ait pozitif ve negatif üstünlükleri göstermektedir. 
 

Şekil 6: Limanlara Ait Pozitif ve Negatif Üstünlükler 
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Pozitif ve negatif üstünlüklere bakıldığında Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam birinci olmuş, ardından Avrupa’nın 
diğer büyük limanları sıralanmıştır. Türkiye ve Yunanistan Limanları ise sonlarda yer almıştır. Selanik Limanı 6. olurken, 
İzmir Limanı 7., Mersin 8., Pire 9. Ve Haydarpaşa 10. olmuştur. Şekil 3 ve Şekil 4 sıralamayı görsel olarak ifade eden kısmi 
ve tam sıralamaları göstermektedir. 
 

Şekil 7: Kısmi Sıralama 

 
Şekil 8: Tam Sıralama 

 
 
Liman sıralamalarına bakıldığında şaşırtıcı bir durumla karşılaşılmamıştır. Avrupa’nın en geniş limanı olan ve Hollanda’da 
bulunan Rotterdam Limanı birinci olmuştur. Liman geniş bir hinterlanda sahip olmasının yanı sıra, 24m ile Avrupa’nın en 
derin limanı olması ve 64 km ile rıhtım uzunluğunun büyük olması ile 1962-2004 yılları arasında dünyanın en işlek limanı 
olmuştur. Ardından bu ünvanı Uzakdoğu’da bulunan Şangay ve Singapur Limanlarına kaptırmıştır(Vikipedi, 2013). 
 
Türkiye ve Yunanist,an Limanları ise oldukça gerilerde kalmıştır. Bu limanların gerilerde kalması derinliklerinin 
düşüklüğünden, sahip oldukları alanın azlığından ve rıhtımlarınınkısalığından kaynaklanmaktadır. 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Kamu girişimciliği açısından oldukça önemli olan liman işletmeciliği, ülkelerin ticaret hacminin artması ve dolayısıyla 
ekonomik anlamda gelişimi açısından oldukça önemlidir. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili olması ve aynı zamanda Asya, 
Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir geçiş koridoru olması bakımından jeostratejik bir konuma sahiptir. Ancak kamu 
tarafından bunun tam anlamıyla değerlendirilmesi ve kıtalararası bir düğüm noktası olan Türkiye’nin küresel lojistik 
hareketlilikte önemli bir aktör yapılması gerekmektedir.  
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Çalışmamızda belirli Avrupa Birliği limanları ile Türkiye Limanları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Karşılaştırma sonucunda 
Türkiye ve komşusu Yunanistan limanları son sıralarda yer almıştır. Bunda en önemli faktör hiç kuşkusuz limanların fiziksel 
özelliklerinin yetersiz olmasının yanı sıra kamu girişimciliği açısından iki ülkenin de daha yetersiz kaldığı gösterilebilir.  
 
Avrupa’nın en derin limanı olan Rotterdam Limanı sahip olduğu 24 m derinlikle oldukça büyük gemilerin yanaşmasına 
imkan sağlarken, 64km rıhtım uzunluğu ile de aynı anda çok sayıda geminin yanaşmasına fırsat vermektedir. Türkiye’nin en 
derin limanı olan Mersin Limanı sadece 14 m derinliğe sahip olup, rıhtım uzunluğu ise 3,2 km’dir. İzmir Limanı ise 13 m 
derinlik ve 2,9 km rıhtım uzunluğuna sahiptir. Bu bağlamda Türkiye’de yer alan limanların geliştirilmesi açısından kamuya 
büyük sorumluluklar düşmektedir.  
 
Limanların geliştirilmesi ile ilgili olarak 9. Kalkınma Planı’nda önemli adımlar atılacağı vurgulanmış ve bu kapsamda;  
limanların yükleme-boşaltma yapılan noktalar olmalarının yanı sıra, kombine taşımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi 
haline getirilmeleri hedefi doğrultusunda tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları tamamlanması, başta İzmir 
Yöresi, Marmara ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere liman kapasitelerinin artırılması ve böylece Akdeniz Bölgesinin Doğu 
Akdeniz’in önemli bir lojistik merkezi olması noktasında desteklenmesi ve denizyolunda kısa mesafe denizyolu taşımalarını 
artıracak gemi ve liman yatırımlarına ağırlık verilmesi planlanmıştır (DPT, 2006, s. 79).  
 
9. Kalkınma Planı çerçevesinde planlananlar kısmen hayata geçirilmiş olup bu kapsamda Kuzey Ege Çandarlı Limanı 
çalışmalarına başlanmış ve Mersin Konteyner ve Filyos Limanının altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak 10. 
Kalkınma Planı çerçevesinde limanlarla alakalı şu faaliyetlerin yerine getirilmesi düşünülmüştür: 
 

 Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmesini teminen, yapılan planlamalar doğrultusunda doğru yer, 
zaman ve ölçekte liman kapasiteleri hayata geçirilecek, limanların demiryolu ve karayolu bağlantıları 
tamamlanacaktır.  

 Çandarlı Konteyner Limanı tamamlanacak, Mersin Konteyner Limanı ve Filyos Limanının yapımına 
başlanacaktır. 

 Ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları ve sınır kapılarına bağlantı yapan koridorlarda 
karayolu yatırımları tamamlanacaktır(DPT, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 2013, s. 127). 

 
Yukarıda da belirtildiği gibi Devlet Planlama Teşkilatının bu konuda yaptığı planlamalar mevcuttur. Özellikle Kuzey Ege 
Çandarlı Limanı hayata geçirildiğinde bölgenin daha da canlanması ve Yunanistan’ın Pire Limanına rakip olması 
beklenmektedir. Bundan dolayı, DPT tarafından yapılan planlamaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kısa 
vadede Türkiye Limanlarının Avrupa ölçeğinde rekabet edebilmesi zor görünse de öncelikle Yunanistan’ın Pire ve Selanik 
Limanlarının geçilmesi hedeflenmeli ardından yapılan yatırımlarla Akdeniz’in en önemli limanları olması sağlanmalıdır. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda yaşanan hızlı küreselleşmeye bağlı olarak oluşan, yoğun rekabet ortamı ve mamül hayat eğrilerinin kısalması, 
girişimciliğin önemini daha da arttırmıştır. Rekabetçi ve dinamik bir çevrede faaliyet gösteren firmalar girişimci stratejilere 
başvurarak rekabet avantajı ve üstün performans yakalayabilmektedirler. Bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin 
sürdürülebilir olması ve rekabet avantajı sağlaması için gerek iç bünyesinde gerekse dış rekabet ortamında meydana gelen 
riskleri öngörümlemesi ve fırsata çevirebilmesi büyük önem arz etmektedir. Porter’ın rekabet stratejileri günümüzde hala 
işletmeler için yol gösterici konumdadır. Porter, işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmelerinin farklılaştırma, maliyet 
liderliği ve odaklanma stratejisi olarak adlandırılan stratejilerden birini benimseyerek mümkün olabileceğini savunmaktadır. 
Birden fazla rekabet stratejisini benimseyen işletmelerin ise hiçbir stratejiyi tam olarak uygulayamayacağını ve rekabet 
stratejileri arasında sıkışıp kalacağını belirtmektedir. Rekabetin sınırsız, kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda işletmeler; 
faaliyetlerini sürdürürken kendilerini optimal kaynak kullanımına götürecek bir strateji oluşturmalı ve benimsemelidirler.  
 
Bu çalışmada, Porter’ın rekabet stratejileri girişimcilik açısından incelenerek işletme performansına etkisine değinilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Rekabet Stratejileri, İşletme Performansı. 
Jel Kodu : M00, M10 
 
PORTER’S GENERIC (COMPETITIVE) STRATEGIES IN ENTREPRENEURSHIP AND  ITS EFFECT ON 
BUSINESS PERFORMANCE 
 
ABSTRACT 
 
The contraction of the end-product life curve and the intense competitive setting created by rapid globalization seen over the 
past years have increased the significance of entrepreneurship. Companies active in competitive and dynamic settings turn to 
entrepreneurial strategies and thus achieve competitive advantage and outstanding performance. In such an intense 
competitive setting, it is of great importance that companies foresee risks related to both in the foreign and domestic 
competition and turn it into an opportunity in order to provide the sustainability of the company and gain competitive 
advantage. Porter’s competitive strategies still have a guiding function for businesses today. Porter maintains that businesses 
can gain a competitive advantage by adopting one of the strategies including differentiation, cost leadership and focussing 
strategies. He stresses that businesses referring to more than one strategy will not be able to implement any of them as 
required and will be stuck between competition strategies. In a setting where competition is unlimited and resources scarce, 
businesses should create and adopt a strategy which will lead them to optimum resource utilization while pursuing their 
activities. 
 
This study aims to analyse Porter’s competitive strategies and evaluate their effect on the business performance.  
 
Key words: Entrepreneurship, Competitive Strategies, Business Performance.  
Jel Kodu : M00, M10 
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1. GİRİŞ 
 
Geri kalmış ülke ekonomileri için yapılanmanın, gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından kalkınma ve gelişmenin, ileri 
ekonomiler için ise zenginlik ve refahın temel kaynağı olarak değerlendirilen girişimcilik; yenilik üretme, risk alma, fırsatları 
görme ve uygulamaya geçme faaliyetlerinin geneline verilen bir isim olarak ifade edilebilir. Girişimciliğin temel 
fonksiyonlarını; yeni mal ve hizmet üretmek, yeni üretim yöntemleri geliştirmek veya uygulayabilmek, endüstride yeni 
organizasyonlar kurmak, yeni pazarlara ulaşmak ve yeni kaynaklar bulmak olarak sıraladığımızda bütün fonksiyonların 
temelinde ilk adım olarak işletme için bir strateji belirleme gerekliliği göze çarpmaktadır. 
 
Kelime olarak “sevk etme, yöneltme, gütme” (TDK, 2013) anlamlarını taşıyan strateji kelimesinin literatür de tek bir 
tanımının bulunmadığı görülmektedir. Mintzberg (1978) stratejiyi, “kararlar akışı içinde bir model” olarak tanımlamaktadır. 
Konu üzerinde birçok ve önemli çalışmaları olan Chandler (1962)  ise stratejiyi “belirli amaç, politika ve faaliyetlerden 
oluşan plân veya model” olarak tanımlamıştır. 
 
Stratejinin; sosyal bilimler alanında 1930-40’lı yıllarda kullanılmaya başlandığı, işletmecilik ve yönetim alanında ise 20. 
yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmenin hızlanmasına paralel olarak sıkça kullanılmaya başlandığı görülmüştür (Akgemci, 
2008; Dinçer,2007; Walker ve Diğ.,2003). Dinçer (2007), stratejinin işletmecilik bakış açısı ile “işletmenin çevresiyle 
arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla kaynaklarını harekete geçiren” bir anlam 
taşıdığını ifade etmektedir. Bir başka tanımda ise strateji, “bir işletmenin ana amaçlarını, politika ve faaliyetlerini belli bir 
mantıkla bütünleştiren ve işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayan dinamik kararlar topluluğudur.” şeklinde 
tanımlanmaktadır (Akgemci, 2008).  
 
Porter’a (1996) göre ise strateji, işletmelerin faaliyet gösterdikleri pazardaki rekabet seviyesini belirledikten sonra pazar 
fırsatlarından yararlanıp, rakiplere üstünlük sağlayacak kararlar topluluğudur. Ülgen ve Mirze (2010) stratejiyi “rakiplerin 
faaliyetlerini inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğu” 
olarak tanımlamıştır. Söz konusu bu iki tanım incelendiğinde, stratejinin temellerinin, rakiplerin faaliyetlerini incelemeye ve 
pazarın rekabet seviyesini belirlemeye dayalı olduğu görülmektedir. 
 
2. Jenerik (Rekabet) Stratejileri 
 
İşletmelerin bugünkü yoğun rekabet ortamında ve zorlu piyasa koşullarında nasıl bir strateji izleyeceği son derece önemlidir. 
Günümüzde işletmelerin hedefledikleri satış ve karlılığa ulaşabilmeleri ve sektördeki rakiplerine göre rekabet avantajına 
sahip olabilmeleri için daha güçlü ve etkin rekabet avantajı sağlayacak stratejileri belirlemesi ve uygulaması gerekmektedir. 
 
Literatürde en fazla benimsenen ve kabul gören rekabet avantajı sağlayacak modeller, Miles ve Snow (1978) tarafından 
geliştirilen strateji tipolojisi, Hambrick’in (1980) strateji-çevre kombinasyonu, Treacy ve Wiersema’nın (1995) operasyonel 
üstünlük modeli ve Porter’ın (1980) jenerik rekabet stratejileri olmuştur. Harvard Üniversitesi Profesörlerinden M.E. Porter 
tarafından temelleri atılan ve geliştirilen jenerik stratejileri günümüzde popülerliğini yitirmemiş ve üzerinde sürekli tartışılan 
bir kavram olma özelliğini korumaktadır. Porter’e (1998: 34) göre rekabet stratejisi “sektörde avantajlı rekabetçi bir pozisyon 
için yapılan araştırma” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda rekabet stratejileri, rakipler karşısında güçlü ve sürdürülebilir 
bir pozisyon yakalamayı amaçlamaktadır. 
 
Porter aşağıdaki şekil 1’de görüldüğü üzere herhangi bir sektörde rekabet eden bir işletmenin üç temel rekabet stratejilerinden 
birini uygulayabileceğini belirtmiştir: 
 

1. Maliyet Liderliği 
2. Farklılaşma 
3. Odaklanma 

 
Günümüzde işletmelerin hedefledikleri satış ve karlılığa ulaşabilmeleri ve sektördeki rakiplerine göre rekabet avantajına 
sahip olabilmeleri, daha güçlü ve etkin rekabet avantajı sağlayacak stratejileri belirlemeleri ve uygulamaları ile mümkün 
olmaktadır. 
 
Şekil 1. Porter'ın Jenerik (Rekabet) Stratejileri 
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Kaynak: Porter, 1998: 39. 
 
Porter’a göre temel rekabetçi avantajlarla, rekabetçi amaçlar birleştirildiğinde Şekil 1′de görülen jenerik stratejiler matrisi 
elde edilir. Şekil 1’e göre işletmeler geniş müşteri kitlelerini hedef aldıklarında, mevcut ürünlerini üretirken düşük maliyet ile 
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maliyet liderliği stratejisini,  yeni ürünlerini üretirken de farklılaşma stratejisini kullanarak rekabetçi amaçlarını yerine 
getirmelidirler. Odaklanma stratejisinde ise hedef kitle daha dardır ve odaklanmayı maliyette odaklanma yada farklılaşmada 
odaklanma ile yerine getirebilir.  
 
İşletmelerin rekabet stratejilerini belirlerken rekabeti etkileyen faktörleri doğru bir biçimde analiz etmeleri gerekmektedir. 
Rekabet stratejilerini etkileyen unsurların en önemlilerinden biri Porter’ın rekabeti etkileyen beş güç modelidir. 
 
Şekil 2. Porter'ın Rekabeti Etkileyen Beş Güç Modeli 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Porter, 1996: 4. 
 
Beş güç modelinde iki önemli tehdit faktörü yer almaktadır. Birincisi, diğer rakiplerin ürettikleri ikame ürünler, ikincisi ise 
sektöre girme ihtimali bulunan olası rakiplerdir. Bu iki unsur işletmeyi o anda rekabet gücü olarak etkilemese de her an 
sektöre dâhil olup, işletmenin konumunu etkileyebileceğinden, işletme tarafından göz önünde bulundurulması ve sektör 
analizinin buna göre yapılması gerekmektedir.  
 
Tedarikçilerin ve müşterilerin pazarlık gücü işletmenin sürekli etkileşim halinde olduğu ve işletmelerin stratejik karar alırken 
göz önünde bulundurdukları rekabet gücü faktörleridir. Aynı pazarda birbirleriyle rekabet ortamında olan işletmelerin 
oluşturduğu rekabet ortamı ve söz konusu bu ortamın işletmelerin karar alma mekanizmasını etkileyen faktör ise rakipler 
arasında ki rekabetin şiddetidir. 
 
Günümüz zorlu rekabet koşullarında değer üreten faaliyetlerin çokluğu, işletmelerin rekabet avantajı sağlamasında büyük 
önem arz etmektedir. Değer, tüketicilerin kendilerine sunulan faydaya karşılık ödedikleri değer olarak tanımlanabilir. 
İşletmelerde değer artışı iki şekilde oluşmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2010); 
 

 Faaliyetlerin maliyetlerinin düşürülmesi sonucunda maliyet avantajı elde edilerek değer artışı sağlanması, 
 Üretilen mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık meydana getirilmesi ve bunun sonucunda piyasa 

fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanarak değer artışı sağlanması. 
 
Değer zinciri analizi kavramı ilk olarak M.E. Porter tarafından kullanılmıştır. Porter (1998: 33-34), değer zincirini, bir 
firmanın rekabet üstünlüğü kazanmada anahtar etken olarak gördüğü uyum sürecinde gerçekleştirdiği tüm operasyonları 
sistematik olarak incelemenin en temel aracı olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda değer zincirinin amacı işletmenin stratejik 
faaliyetlerinin ayrıştırılması ve bu faaliyetlerin maliyet ve değer üzerindeki etkisini anlamaktır. Değer zinciri analizi ise “bir 
organizasyonun sunduğu hizmet veya ürünlere yönelik olarak belirli bir sırayla uyguladığı operasyonları, bu sırayı bir değer 
zinciri olarak gören ve işletmenin bu operasyonlara değer zinciri sayesinde anlam kattığını kabul eden işletme felsefesi 
çerçevesinde, zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri ile sistematik olarak belirlemek, tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan 
analiz yöntemidir.” olarak tanımlanmaktadır (Eraslan ve Diğ., 2008). Değer zinciri modeli, birincil faaliyetler ve destek 
faaliyetleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 
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Şekil 3. Porter’ın Değer Zinciri Modeli 
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Porter değer zinciri faaliyetlerini 2 başlık altında toplamıştır. 
 

 Birincil Faaliyetler, içe yönelik lojistik, üretim, dışa yönelik lojistik, pazarlama ve satış ve satış sonrası hizmetleri 
kapsamaktadır. Temel faaliyetler olarak da adlandırılan birincil faaliyetler, hammadde ve diğer mal girdilerinin tedarik 
edilmesi, üretim ve tüketiciye teslim şeklinde gerçekleşmektedir.  

 Destekleyici faaliyetler ise tedarik, insan kaynakları, teknoloji ve yönetim faaliyetlerinden oluşmaktadır. 
 

2.1. Maliyet Liderliği Stratejisi 
 
İşletmelerin sektörde etkin bir şekilde rekabet edebilmesi için önemli olan faktörlerden biri, müşteri istek ve ihtiyaçları 
karşılanırken, işletmenin tüm faaliyetlerinde maliyetlerini düşürmesidir. Porter (1980), işletmelere rekabet avantajı 
sağlayacak stratejik seçimleri ifade eden modellerden jenerik rekabet stratejilerini geliştirmiş ve söz konusu bu stratejilerden 
biri olan maliyet liderliği stratejisini “işletmenin sektördeki tüm rakiplerine göre en düşük maliyet ile üretimi gerçekleştirme 
becerisi” olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda maliyet liderliği stratejisinde, mal ve hizmet fiyatlarının düşürülmesi söz konusu 
olmayıp, tüm faaliyetlerde maliyetlerin düşürülmesi esastır (Bordean ve Diğ., 2010, Yamin ve Diğ., 1999). Böylece sektörde 
oluşan fiyatlarla, maliyetler arasındaki fark açılacak ve işletme ortalamanın üzerinde kar elde ederek rekabet avantajı 
sağlayacaktır (Karnani, 1984, Campbell-Hunt, 2000). 
 
İşletmeler açısından bakıldığında maliyetlerin düşürülmesi konusu göreceli bir durumdur. Maliyet liderliği stratejisini 
benimseyen işletmelerin kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmeleri gerekmektedir (White, 1986, Allen ve Diğ., 2007). 
Tersi durumda maliyet düşüklüğü için düşürülen kalite, müşterilerin beklentilerini karşılayamaz ve işletmenin müşteri için 
yarattığı değer azalmış olur (Lee ve Diğ., 1999, Wagner ve Digman, 1997, Yamin ve Diğ., 1999). 
 
Maliyetlerin düşürülmesi için sadece belli başlı faaliyetler ile ilgili maliyet düşürme çabaları yeterli olmamaktadır; tüm 
faaliyetlerin incelenerek gerekli maliyet düşürülmeleri yapılmalıdır (Duman, 2012, Powers ve Hahn, 2004, Acar ve Zehir, 
2010). İşletmelerde maliyet liderliği iki yol ile sağlanabilmektedir (Thompson ve Strickland, 1995); 
 

 Değer yaratan faaliyetlerde iç verimlilik çalışmaları ile maliyetlerin düşürülmesi, 
 Değer yaratmayan maliyet unsurlarının tespit edilip, devre dışı bırakılması ve maliyetlerin yeniden yapılandırılması 

yoluyla düşük maliyet temini. 
 

Maliyet liderliği stratejisinin rekabeti etkileyen 5 güce birtakım olumlu etkileri de bulunmaktadır. Maliyet liderliği stratejisi 
ile işletme sektörde ikame mal ve hizmet üreten firmalara karşı avantajlı konuma gelmektedir. Bu bağlamda işletme sağladığı 
avantaj ile pazara yeni girişleri de önleyebilmekte (Parker ve Helms, 1992) ve tedarikçilere karşı güçlü bir konuma gelerek bu 
konumun sağladığı  düşük maliyetler ile rakiplere karşı kendini koruma altına alabilmektedir (Herbert ve Deresky, 1987). 
Aynı zamanda maliyet liderliği stratejisini benimseyen işletmeler elde ettikleri düşük maliyetler ile güçlü alıcılara karşı 
korunmaktadırlar. Ancak maliyet liderliği stratejisinin kazandırdığı birtakım avantajların yanında bazı sakıncaları da 
bulunmaktadır. Bunlar (Porter, 1998); 
 

 Maliyet liderliğini uygulayan işletmeler ürün çeşitliliklerini artırmaktan kaçınabilmektedirler, 
 Sektörde maliyet liderliğini elinde tutan işletmelerin daima diğer işletmeler tarafından taklit edilme riski 

bulunmaktadır. Bu nedenle işletmelerin taklit edilebilmesi maliyet liderliğini kaybetmelerine neden olabilmektedir. 
 Yalnızca maliyetleri aşağıya çekmeye odaklanan işletmeler, değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarını geç fark 

edebilmektedirler, 
 Maliyet liderliği stratejisini uygulayan işletmeler yüklü miktarlarda sermaye yatırımları yapmakta ve fiyatlandırma 

stratejilerinde agresif bir tutum sergilemektedirler. Bu durum işletmelerin zarar etmesine neden olabilmektedir. 
 Kullanılan makine ve ekipmanların teknolojisinin sürekli değişmesi ve yenilenmesi, işletmelerin maliyetleri 

düşürme yeteneğinin kaybolmasına neden olabilmektedir. 
 
Maliyet liderliği stratejisini rekabet stratejisi olarak benimseyen bir işletme üretim ve dağıtım maliyetlerini düşürmeye çaba 
göstermelidir (Powers ve Hahn, 2004). Maliyet liderliği stratejisinde temel amaç sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelere 
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göre daha düşük maliyetle mal ve hizmet üretimini hayat geçirmektedir. Bu bağlamda maliyet liderliğini benimseyen bir 
işletmenin maliyetleri yükseltecek her türlü faaliyetten kaçınması gerekmektedir.  
 
Maliyetlerin aşağıya çekilmesi hususu işletmenin yapısına göre farklılık göstermektedir. Sektörde maliyet liderliğini 
hedefleyen işletmeler, maliyetlerin kontrol edilmesine yönelik faaliyetleri analiz etmelidirler. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus maliyetleri düşürmenin mal ve hizmet fiyatlarını düşürülmesi değil, tüm faaliyetlerde maliyetlerin aşağıya çekilmesi 
olmasıdır (Nandakumar ve Diğ., 2011). 
 
2.2. Farklılaştırma Stratejisi 
 
İşletmeler ürettikleri mal ve hizmetler ile her zaman müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Böyle bir durumda 
işletmeler ürettikleri mal ve hizmetleri farklılaştırarak müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar.  
 
Porter (1996), işletmelerin farklılaştırma stratejisi ile “yüksek teknolojik uyarlamalar, kullanım kolaylığı, yenilikçilik, prestij 
sağlama, kalite ve güven gibi ayırt edici unsurları kullanarak, elde ettikleri özgün ürün ve hizmetleri” üreterek rekabet 
avantajı sağlamak istediklerini belirtmektedir. Bu bağlamda faaliyet gösterdikleri sektörde rekabet üstünlüğü sağlamak 
isteyen işletmeler, rakiplerinden farklı uygulamalar yaparak farklılaştırma stratejisinin temelini oluşturabilirler. 
 
Farklılaştırma stratejisi, işletmelerin ürettiği ürün veya hizmetlerin tüm sektör içinden emsalsiz olarak görülmesi temeline 
dayanan bir stratejidir (Hlavacka ve Diğ., 2001). Bu bağlamda farklılaştırma stratejisi, pazara benzersiz ürün veya hizmet 
sunma yeteneğidir. Burada önemli olan ise hedef müşteri kitlesinin işletmenin ürün veya hizmetlerinin farklı olduğunu 
algılamasıdır. Porter (2000), işletmelerin farklılaştırma stratejisini gerçekleştirebilmeleri için bazı temel ve yardımcı 
faaliyetleri farklılaştırmaları gerektiğini belirtmiştir. Bunlar; tasarım, marka ismi, satıcı ağı, teknoloji ve diğer özelliklerdir. 
 
Farklılaştırma stratejisi, işletmeye değer katan tüm faaliyetlerin farklılaştırılarak ortalamanın üzerinde gelir sağlamayı hedef 
alan bir rekabet stratejisidir (Ülgen ve Mirze, 2010). Farklılaştırma stratejisinin başarılı olabilmesi, farklılaşan ürün ve 
hizmetlerin yüksek fiyatla satılabilmesine bağlıdır (Baraz, 2013). Baraz (2013), ürün farklılaştırmanın sağlanmasının; 
 

 Ürünün teknik özelliklerinin geliştirilmesi, 
 Ürünün dizayn farklılığı, 
 Ürünün yüksek güvenirliği, 
 Ürünün yüksek kalite ve dayanıklılığı, 
 Ekstra müşteri hizmetleri, 
    İşletmenin yıllardan beri oluşturduğu ürün imajı ile olabileceğini belirmiştir. 

 
Farklılaştırma stratejisi ile müşterilerde ürüne karşı bir sadakat oluşturulmalıdır (Dess ve Davis, 1984). Müşteriler sağlanan 
bu sadakat ile değişik istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlere daha fazla ödeme yapmakta bir sakınca görmezler ve 
böylece sadık müşteri kitlesi oluşturulurken ürün satışlarında da istikrar sağlanmış olmaktadır (Baroto ve Diğ., 2012). 
 
Eren (2005) farklılaştırma stratejisinin dört boyutu olduğunu belirtmiştir;  
 

 Rakiplere göre daha üstün bir teknik ve teknolojiye bağlı olarak yapılan farklılaşma, 
 Ürün ve hizmet kalitesini artırarak yapılan farklılaşma, 
 Müşterilere sağlanan destek ve satış sonrası hizmetleri rakiplere göre daha hızlı, etkili vb. gerçekleştirilerek yapılan 

farklılaşma, 
 En az rakiplerin ürünleri kadar kaliteli olan ürün ve hizmetleri daha düşük fiyata vermeye dayanan farklılaşma. 

 
Farklılaştırma stratejisi işletmeye sektör ortalamasının üzerinde getiri sağlamakta ve beş güç üzerinde olumlu etki 
oluşturmaktadır. Bu etkiler (Eren, 2005); 
 

 Farklılaştırma stratejisi ile müşteri sadakati oluşturan işletmeler, pazara giriş engeli meydana getirirler. 
 İşletmenin ürettiği ürün ve hizmetlere ikame ürün üreten rakipler ancak müşteri istek ve ihtiyaçlarına zamanında 

cevap verebildikleri ölçüde tehdit oluşturabilmektedirler.  Cevap veremedikleri durumda ikame ürünlerin gücü azalmaktadır. 
 İşletme farklılaştırma stratejisi ile tedarikçinin gücüyle başa çıkabilecek yüksek marjlar oluşturabilmektedir. Bu 

durum işletmenin tedarikçilere karşı gücünü artırmaktadır. 
 Farklılaştırma stratejisini benimseyen işletmeler girdi maliyetlerindeki artışları müşterilerin fiyat duyarlılığının 

düşük olması nedeniyle fiyatlara daha kolay yansıtabilmektedirler. 
 Farklılaştırma stratejisi alıcılar üzerinde bir marka ve firma sadakati oluşturur. Bu da rakiplerin rekabet hamlelerine 

karşı koruma sağlamaktadır. 
 
Farklılaştırma stratejisinin yukarıda sayılan avantajlarının yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır (Porter, 1998, Eren, 
2005); 
 

 İşletmenin yüksek bir pazar payı kazanmasına engel olabilir. 
 Farklılaşmanın gerekli olabilmesi için yapılacak faaliyetlerin maliyetli olması, maliyet liderliği konumundan ödün 

vermeye neden olabilmektedir. 
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 Taklit malların kalitesinin gerçek malın kalitesine yakın olması müşteri sadakatini olumsuz yönde etkilemektedir. 
 Müşteri istek ve ihtiyaçlarında meydana gelebilecek hızlı değişimlere zamanında cevap verememek prestij sahibi 

firmalar için tehdit oluşturmaktadır. 
 Farklılaşma stratejisini belirleyen bir işletme ile maliyet liderliği stratejisini belirleyen bir işletme arasında alıcılar 

için maliyet farklılıkları bazı durumlarda önemli ölçüde artar bu durum bazı alıcıların farklılaşmış üründen vazgeçmesine 
neden olur.  
 
2.3. Odaklanma Stratejisi 
 
Odaklanma stratejisi, geniş tabanlı bir strateji izlemek yerine, daha dar pazar bölümlerine yoğunlaşmaktadır.  Bu stratejiyi, 
sektörde rekabet gücüne sahip olduğu varlık ve yetenekleriyle dayanamayan işletmeler tercih etmektedir (Akan ve Diğ., 
2006).  
 
Odaklanma stratejisi, maliyet liderliği ve farklılaşma stratejilerinin belirli bir alıcı grubuna ve ya seçilmiş bir alana 
uygulanmasıdır. Böylelikle işletmeler odaklanma stratejileri ile rekabet üstünlüğü sağlayabilmek adına pazarı daraltarak 
farklı istek ve ihtiyaçları olan müşteri grubuna ürün sunarlar. Bu bağlamda işletmeler böylelikle rekabeti engellemekte veya 
azaltmakta ve mevcut konumlarını güçlendirmektedirler (White, 1986).  
 
Odaklanma stratejisini benimseyen işletmeler, belirli bir pazar bölümüne, daha geniş bir alanda faaliyet gösteren 
rakiplerinden daha etkin ve verimli hizmet verebilecekleri düşüncesinden hareketle faaliyetlerini yürütmektedirler. 
Odaklanma stratejisi, gerçekleştirildiği takdirde işletmeye ortalamanın üzerinde getiri sağlayabilmektedir. 
 
Porter (1996) odaklanma stratejisini, ‘’özel ihtiyaçlara sahip sınırlı sayıdaki müşteri grubu (niş pazarlar), belirli bir ürün 
kategorisi ya da küçük bir coğrafi alan gibi dar hedefli kitleler üzerine yoğunlaşarak rekabet avantajı sağlama çabaları’’ 
olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda Porter (1996), odaklanmanın ancak dar bir pazar üzerinde uygulanabileceğini ve gerek 
maliyet liderliği gerekse ürün/hizmet farklılaştırılması ile uygulanabileceğini belirtmiştir.  
 
Odaklanma stratejisi ile işletme belirli bir pazar bölümüne hizmet sağlamaktadır dolayısıyla satış hacminden ve karlılıktan 
vazgeçmektedir. Bununla birlikte odaklanmayı gerçekleştiren işletme rakiplerinden daha fazla kar elde edebilir (Hlavacka ve 
Diğ., 2001). 
 
Odaklanma stratejisinin bir takım avantajları bulunmaktadır (Eren, 2005, Murray, 1988); 
 

 Odaklanma stratejisi pazarın dar olması nedeniyle farklı varlık ve yetenekleri gerektirdiği için sektöre giriş engeli 
oluşturmaktadır. 

 Yukarıda açıklanan avantaj aynı zamanda ikame mal üreten işletmelerin pazara yatırım yapmalarına engel 
olmaktadır. 

 Odaklanma stratejisi, tedarikçilerin ileriye doğru dikey büyüme isteğini engelleyen bir stratejidir. 
 Odaklanma stratejisini benimseyen işletmeler, kuracağı müşteri ilişkileri ile değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarını 

fark edebilecektir.  
 Rakiplerin sunacağı mal ve hizmetlerden daha iyisi işletme tarafından üretilip pazara sunulacağından, müşteri 

nezdinde konum önemli, ayrıcalıklı ve güçlü bir hale gelecektir. 
 
Odaklanma stratejisinin yukarda bahsedilen avantajlarının yanında bazı dezavantajları bulunmaktadır (Porter, 1998); 
 

 Stratejik hedefle pazar arasında istenen ürünlerde veya hizmetlerde ki farklılıklar bir bütün olarak daralır, 
 Rakipler, stratejik hedefleri dâhilinde alt pazarlar bulurlar ve odaklanılan pazardan uzaklaşırlar, 
 Dar bölgede az miktarda hammadde tedarik edildiği için, işletmeler tedarikçiler karşısında zayıf duruma düşüp 

gerekli indirimi yapamamakta ve maliyet avantajından faydalanamamaktadırlar. 
 
Maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejileri, hedeflerini tüm sektör çapında uygulamaya çalışırken, odaklanma stratejisi dar 
alanda daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır (Ormanidhi ve Stringa, 2008). Bu bağlamda Porter (1985), odaklanma 
stratejisinin üç yolla gerçekleşebileceğini belirtmiştir; 
 

a. Maliyete Odaklanma, 
b. Farklılaştırmaya Odaklanma, 
c. Karma (Maliyet ve Farklılaştırma) Odaklanma. 

 
Odaklanma stratejisi, işletmenin rekabet avantajı sağlamak için maliyet liderliğine, farklılaştırma yeteneğine veya her ikisine 
birden sahip olduğunu göstermektedir (Ülgen ve Mirze, 2010). 
 
3. SONUÇ 
 
Ekonomik gelişme sürecinde büyük bir öneme sahip olan girişimciliği, yenilik üretme, risk alma, fırsatları görme ve 
değerlendirme faaliyetlerinin tamamına strateji geliştirme olarak ifade edebiliriz. İşletmelerin bugünkü yoğun rekabet 
ortamında ve zorlu piyasa koşullarında hedefledikleri satış ve karlılığa ulaşabilmeleri ve sektördeki rakiplerine göre rekabet 
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avantajına sahip olabilmeleri için daha güçlü ve etkin rekabet avantajı sağlayacak stratejileri belirlemesi ve uygulaması 
gerekmektedir. Bu bağlamda Porter işletmelere rekabetçi avantaj için maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma 
stratejilerinden birini uygulamasını önermektedir. Porter işletmelerin rekabet stratejilerinin ikame ürünlere, rakiplere, 
tedarikçi ve müşterilerin pazarlık gücüne ve rakipler arasındaki rekabetin şiddetine göre şekilleneceğini savunmaktadır. 
İşletmeler güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, işletmeye rekabetçi avantaj sağlayacak spesifik konu ve alanları belirleyerek, 
Porter'in değer zinciri modelini kendilerine uygulayabilirler. Bu modelde yer alan esas ve destek faaliyetler bir çıkış noktası 
olarak kullanılabilir. Ancak söz konusu modeldeki faaliyetler geniş anlamda tanımlanmış faaliyetler olduğundan, güçlü ve 
zayıf yönlerin ortaya konulabilmesi için daha spesifik alt faaliyetlerin tanımlanması ve ele alınması gerekmektedir. 
 
Rekabetin sınırsız, kaynakların sınırlı olduğu günümüzde işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken kendilerini optimal kaynak 
kullanımına götürecek bir strateji oluşturarak ve benimsemeleri gerekmektedir. Sonuç olarak bu çalışma, Borsa İstanbul’da 
hisse senetleri işlem gören işletmelerin Porter’ın rekabet stratejilerini uygulama düzeylerini ve bunun işletme performansına 
etkisini ölçmek amacıyla uygulama kısmı eklenerek genişletilmelidir.  
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ÖZET 
 
Girişimciler, çevresel değişimlerin farkında olan ve risk alıp değişimlerden kazanç elde etmek isterler. Bu çerçevede hava 
taşımacılığı sektörünün en hızlı büyüyen sektörlerden biri olması ve havalimanı işletmeciliğinin özelleştirilmesi konusundaki 
eğilim girişimcilerin bu alana yönlenme isteklerini artırmıştır.  
 
Bu çalışmada, havacılık alanında yaşanan değişimlerin farkında olan ve havalimanlarının özelleştirilmesini fırsat olarak 
değerlendiren T.A.V. şirketinin; stratejik planlama ve stratejik planların uygulamasıyla oluşan girişimcilik başarısı örnek olay 
olarak incelenmeye çalışılacaktır.  
 
T.A.V. hem dikey hem de yatay bütünleşmeye dayalı eşsiz iş modeliyle başarıyı sağlamaktadır. T.A.V. sadece 
havalimanlarını inşa edip işletmiyor aynı zamanda gümrüksüz mağazacılık, yer hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, 
havalimanı güvenliği ve havalimanı enformasyon teknolojileri gibi önemli hizmetleri de sunmaktadır.  
 
Bu çerçevede T.A.V.'ın kuruluşundan itibaren aldığı ilk havalimanı işletmesinden günümüze kadar geçen sürede yapmış 
olduğu faaliyetler ki, önce ulusal düzeyde, sonra bölgesel düzeyde ve sonra küresel düzeydeki girişimcilik başarısı 
irdelenmeye çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler : Girişimcilik, Havaalanı, Özelleştirme, Havacılık, T.A.V.  
Jel Sınıflandırması : M, F 
 
 
A SUCCESSFUL MODEL OF AN ENTREPRENEURİAL COMPANY İN AVİATİON: T.A.V. 
 
ABSTRACT 
 
Entrepreneurs are aware of environmental changes and want to take the risk and profit from change. Air transportation sector 
is one of the fastest growing sectors and privatization of airports has increased interests to catch entreprenurship opportunities 
in this new sector.  
 
In this paper, the case of T.A.V. company will be examined. T.A.V. recognized the changes in the aviation sector and utilized 
opportunities from privatization of airports. Its success depends on entrepreneurship that consists of strategic planning and 
strategic implementation.  
 
T.A.V. has achieved success by implementing a unique business model that is based on both horizontal and vertical 
integration. T.A.V. not only designs, manages and operates its airports, but also offers important services such as duty free 
and regular retail outlets, passenger and aircraft ground handling, food and beverage services, aviation security, airport IT 
systems etc.  
 
Success brought about by T.A.V.’s entrepreneurial approach to airport management is analyzed in relation to its national, 
regional and global strategies. 
 
Keywords : Entrepreneurship, Airport, Privatization, Aviation, T.A.V. 
Jel Codes : M, F 
 
GİRİŞ 
 
Girişimcilik süreci, fırsatların bulunması ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Girişimciler, çevresel değişimleri takip 
ederek ve risk alarak kazanç elde etmek isterler. Bu çerçevede hava taşımacılığı sektörünün en hızlı büyüyen sektörlerden biri 
olması ve havalimanı işletmeciliğinin özelleştirilmesi konusundaki eğilim girişimcilerin bu alana yönlenme isteklerini 
artırmıştır. Girişimcileri cezbeden fırsatlarla ilgili havaalanı sektöründeki değişimler ana hatlarıyla aşağıda sunulmaktadır: 
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 Hava limanları, geleneksel olarak kamu hizmetinin verildiği yerler olarak görüldüğü için devlet tarafından 
işletilmekteydi. Önceki dönemlerde havalimanının karını artırmaktan ziyade kamu hizmetinin verilmesine ve 
kapasitesini artırmaya odaklanılmıştı(Doganis, 1992:5-7). 

 Havacılık sektöründe düzenleme getirmemenin (deregulation) yani serbestleştirmenin sonucu olarak havayolu 
ulaşım ücretlerinin 50 yıllık dönemde sürekli düşmesi, havayolu ulaşımının güvenlik ve rahatlığı yolcu talebinin 
artmasına neden olmaktadır (Caves and Gosling, 1999:2-3). 

 Yolcu trafiği 50 yıllık dönemde yıl başına ortalama Amerika'da % 7, dünya genelinde % 8 artış gösterdi. Aynı 
durum kargo içinde benzerlik arz etmektedir. Havayolu ulaşımında geçmişe göre oran azalmakla birlikte yıllık % 4 
artış sözkonusu olduğu için 15-20 yıllık dönemde varolan yolcu ve kargo trafiğinin 2 katına çıkması 
beklenmektedir. 

 Airport Council Of International'ın 2001 verilerine göre hava trafiği %5 yıllık artış göstermekte, bu gelişmeyi 
karşılayacak havalimanı geliştirme maliyeti 500 milyar dolar (2020 ye kadar) olacaktır. Hava taşımacılığı, gayrisafi 
milli hasıla oranlarının 2.4 daha fazla genişleme oranıyla dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden 
biridir(Humpreys: 2002,79-85) 

 Havayolları ve yolcular için Avrupa'daki altyapı ertelemelerinin toplam maliyeti yıllık bir kaç milyar eurodur. 
Dünya bankasına göre 2010 yılına kadar havaalanı altyapısını sağlamak ve yükseltmek için 350 milyar dolara 
ihtiyaç olacaktır. Bu kamu kaynaklarından karşılanamayacak kadar büyüktür. Bu bağlamda hükümet reformlarla 
özel sermayeyi çekmeyi amaçladı (Carney and Mew, 2003:221-232). 

 Hava ulaşımı talebinin sürekli olarak artması; havalimanlarının kapasitelerinin öngörülenden çok önce dolmasına 
neden olmuştur. Hava limanı kapasitesini planlayanlar, teknoloji, yolcu eğilimleri, uçak büyüklüğü, günlük ve 
yıllık uçuş sayısı öngörüleri talebi karşılamaktan çok uzak olduğu için öngördüklerinden çok kısa süre önce 
havalimanlarında kapasite sıkışıklığı ve artan talebi karşılayamama durumu sözkonusu olmuştur. 

 Artan talebi karşılamak için gerek pist sayısı ve uzunluğu gerekse terminalin büyüklüğü ve işlevselliği konusundaki 
yetersizliklerin giderilmesi ancak büyük miktarda yatırımla mümkün olabilmektedir. Kamunun eğitim, sağlık ve 
güvenlik vb. asli hizmetlerinden ulaşım hizmetine yüklü miktarda kaynak ayırması yani finansman sorununa neden 
olmaktadır. Vergi gelirlerini havalimanlarına kullanmak yerine artan yatırım ihtiyacını özel sektörle birlikte 
karşılamak ön plana çıkmıştır. Bu nedenle Kamunun havalimanlarındaki kapasite sorununu çözme de özelleştirme 
seçeneği ön plana çıkmıştır. Ayrıca kamunun işlettiği havalimanlarında etkin ve verimli olmaması da 
sözkonusudur(Kaya ve diğ. 2005, ss.15-22). 

 Havaalanı sektöründe yaşanan değişimler ve evrimsel gelişmelerin sonucunda Havalimanları kamu sektörünün 
faaliyetlerinden ticari girişimlere ve son olarak özelleştirmeye doğru yönelmiştir. 1970 ve 1980 lerde havalimanları 
ticarileşirken 1990 larda havalimanlarının özelleştirilmesi gerçekleşti (Graham, 2008: 15-16). İlk olarak 1987 
yılında İngiltere'de British Airports Authority (BAA)'nın hisselerinin halka arzı yöntemiyle özelleştirilmesinin 
ardından, bu yöndeki uygulamalar giderek hızlanmıştır (Graham, 2008: 23). 

 Havayolu şirketlerinin liberalleşme sürecinde bulunmaları, havalimanlarını daha fazla müşteri odaklı olmaya 
yöneltmiş, ticarileşen havaalanları özel yatırımcıların ilgisini çekmiştir. Havaalanı sektörünün evriminde ana 
gelişme unsuru havacılık dışı veya ticari gelirlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır. Özelleştirme ve ticarileşme 
sürecinde havalimanları kendi ticari alanlarını geliştirmede daha özgür ve yaratıcı hale geldiler. Dünya genelinde 
çoğu havalimanındaki ticari gelirler, trafik gelirlerinden daha hızlı bir şekilde artmaktadır (Doganis,1992:13-15). 

 Hava trafiğinde güçlü büyüme eğilimi, yolcu ve yük trafiğinde artış olasılığı, pazarda öncüler arasında olmanın 
avantajları, rakip veya yeni firmaların pazara girişinde önemli engeller ve gelir ve giderlerinin önemli miktarının 
aynı güçlü para cinsinden olması nedeniyle düşük kur riskinden dolayı havalimanı özelleştirmeleri, 
havalimanlarında iş yapmak isteyen farklı yatırımcıları ve işletmeleri cezp 
etmektedir(http://www.frost.com/prod/servlet/report-brochure.pag?id=B735-01-00-00-00). 

 Dünya’da 2007 yılı itibariyle 459 havaalanının (% 24) kısmen ya da tamamen özel girişimcilerin mülkiyetindedir. 
Avrupa’da 2008 yılı itibariyle havaalanlarının % 13’ü kamu-özel ortaklığında % 9’u ise özel girişimcilerin 
kontrolündedir. Avrupa’da yolcu trafiğinin % 48’i özel girişimcilerin kısmen ya da tamamen sahip olduğu 
havaalanlarında gerçekleşmektedir (Graham, 2011:3). Sonuç olarak havaalanı sektöründeki özelleştirmeler; hava 
trafiğinin fazla olduğu dolayısıyla havacılık ve ticari gelirlerin yüksek olduğu havalimanlarını işletmek 
girişimcilere cazip gelmektedir. 

 
 
HAVAALANI SEKTÖRÜNDE BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİLİK MODELİ: T.A.V. 
 
Girişimcilik sürecinin başarısında girişimcilerin neyi yaptıklarına ve neden yaptıklarına odaklanmak kadar nasıl yaptıkları da 
önemlidir (Stevenson ve Jarillo, 1990:17-27). Bu çalışmada, havacılık alanında yaşanan değişimlerin farkında olan ve 
havalimanlarının özelleştirilmesini fırsat olarak değerlendiren T.A.V. şirketinin; stratejik planlama ve uygulamasıyla oluşan 
girişimcilik başarısı örnek olay olarak incelenmeye çalışılacaktır.  
 
Dünya’da ve Türkiye’de hava taşımacılığının en hızlı büyüyen sektörlerden biri olması ve havalimanı işletmeciliğinin 
özelleştirilmesi konusundaki eğilim; bu değişimleri fırsat olarak gören girişimcilerin havaalanı sektörüne girme isteklerini 
artırmıştır.  
 
Türkiye'de de havalimanları geleneksel olarak eğitim, sağlık ve savunma gibi yatırım kalemlerine harcanacak paranın 
aktarıldığı yerlerdi. Artan kapasite gereksinimlerini kamu kaynaklarıyla karşılamamak ve özel sektörün müşterileri daha 
etkili ve verimli tatmin edecekleri düşüncesiyle havalimanlarında özelleştirmeler ön plana çıktı. Türkiye havalimanı 
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özelleştirmelerini gerçekleştiren öncü ülkelerden biri oldu. 1995'te dünyada özel sektör tarafından işletilen sadece 11 
havalimanı vardı. Kapasite artışlarını hızlı ve kamuya bir yük getirmeden sağlamak için Yap-İşlet-Devret modeli, 
Türkiye'deki özelleştirmelerde temel hareket noktası oldu. Kapasite sorunlarının olduğu ve teknolojik altyapının çok eskidiği 
Antalya ve Atatürk Havalimanları bu kapsamda sırasıyla ihale edildi(Kaya ve diğ. 2005, s.18). 
 
Havacılık sektöründeki değişimlerin farkında olan ve fırsatları değerlendirmek isteyen T.A.V. dahil 2 girişimci grup, Antalya 
havalimanının özelleştirme ihalesine katılmıştır. T.A.V. Antalya havalimanının özelleştirme ihalesini kaybetmesine ve 
ihaleye katılan toplam 12 grup olmasına rağmen İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesini kazanarak 
havacılık sektöründe havalimanı işletmeciliğine 1997 yılında başlayabilmiştir. 
 
T.A.V. Havalimanları Holding, ihaleyi kazanan Tepe, Akfen ve Vienna Gruplarının ortak girişimi olarak kuruldu. İstanbul 
Atatürk Havalimanı, dünyada “Yap-İşlet-Devret” modeliyle gerçekleştirilen havalimanı işletmeciliği projelerinin ilk 
örneklerinden ve Türkiye'de 2. örneğidir. Akfen ve Tepe şirketlerinin; inşaat alanında temel yetenekleri olmasına rağmen 
havalimanı işletme konusundaki yetersizlikleri ve ihale şartnamesi nedeniyle Vienna Havalimanlarıyla birlikte "yeni faaliyet 
alanı olması, farklılaşan "niş" faaliyetlere girişmek ve farklılık oluşturmak" amacıyla ihaleye katılmışlardır. Yap-İşlet-Devret 
modelinde en kısa sürede devredecek işletmenin ihaleyi alacağı düşünüldüğünde 12 rakip arasında ay bazlı teklif vermeyen 
tek farklı ve yaratıcı çözümle 3 yıl 8 ay 20 gün sonra devretme teklifiyle en yakın rakibinden 10 gün farkla ihaleyi 
kazanmıştır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, terminalin yapım süresini 30 ay olarak belirlemişti. T.A.V. inşa etme temel 
yeteneğiyle yapımı yaklaşık 22 ayda tamamlayarak erken bitirmeden fazladan 8 ay işletme süresi kazanmıştır. Girişimci 
olarak T.A.V.’ın başarısında fırsatları değerlendirme konusundaki kararlı ve etkin uygulamaları kuruluşundan itibaren ortaya 
çıkmaktadır. 
 
Havacılık sektöründe T.A.V.’ın başarılı bir girişimcilik modeli olmasında stratejik planlama ve stratejik planların 
uygulanmasını içeren stratejik yönetim konusunda etkinliğinin önemli bir yeri bulunmaktadır. İşletmeler için yaşamsal bir 
öneme sahip olan stratejik yönetim, bir örgüte kendi misyon ve genel yönünü veya stratejik niyetini belirlemede yardımcı 
olmada kullanılan bir planlama sürecini içermektedir (Flouris and Oswald, 2009:1). Stratejik yönetim, bir örgütün gelecek 
yönelimi konusunda karar verme ve bu kararları uygulamasıyla ilgilidir. İşletmelerin doğru stratejileri belirleme ve 
uygulamadaki etkinlikleri örgütsel başarıyı sağlamaktadır (Byars, 1987:6). 
 
Başarılı bir girişimcilik modeli olmasında henüz 10 yıllık bir şirketken aldığı stratejik kararları etkin ve verimli bir şekilde 
hayata geçirebildiği için İMKB 100 indeksinde yer alabilmesinin önemi büyüktür. T.A.V. stratejik yönetimdeki hem fırsat 
hem de kaynak yaklaşımlarına sinerji yaratacak şekilde birleştiren girişimcilik modelidir. 
 
Stratejik yönetimde kaynak yaklaşımı, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeleri için sahip oldukları kaynakları 
geliştirmeleri ve kullanmalarına dayanmaktadır. T.A.V. işletme konusunda rakipleri tarafından kolaylıkla ikame edilemez, 
taklit edilemez ve rekabet üstünlüğü için avantaj sağlayacak öz yeteneği olarak tek başına havalimanı ihalelerinde bütünsel 
çözümler sunabilmeyi belirledi. 
 
T.A.V., havalimanlarını inşaat aşamasından başlayarak işletmeye geçerken ki gerekli olan hizmetleri kendisi vermek üzere 
plan yaptı. Şebeke organizasyon yapısını benimseyerek havalimanında verilmesi gereken hizmetlerin kendi bünyesindeki 
işletmelerde verilmesini planladı. T.A.V., kendisine bağlı işletmelerle yer hizmetleri ve işletme hizmetleri, gümrük hattı dışı 
eşya satış mağazacılığı, yiyecek ve içecek hizmetleri, bilgi işlem ve güvenlik hizmetleri gibi geniş bir faaliyet yelpazesi 
içinde havalimanı işletmesinin diğer alanlarında da hizmet vermektedir. T.A.V.'ın bu organizasyon yapısı, havalimanlarının 
ihalelerinde bütünsel çözümler geliştirebilmelerine ve kendi işletmelerinden aldıkları bilgileri hızlı bir şekilde 
değerlendirebilmelerine neden oldu. 
 
T.A.V., benimsediği hedefler doğrultusunda 2006 yılında yeniden yapılanarak “işletme” ve “yapım” faaliyetlerini, T.A.V. 
Havalimanları Holding (T.A.V. Havalimanları) ve T.A.V. İnşaat olarak düzenledi.  T.A.V. inşaat, çok büyük bütçeli projeleri 
yöneten, dünyanın her yerinde ihalelere davet edilen ve saygınlığı ile bilinen bir kuruluştur. Uluslararası inşaat sektörü 
dergisi (ENR), dünyada havalimanı inşaatı yapan 3. şirket olarak seçilen 14.000 çalışanı ve 10 milyar doları aşan iş hacmiyle 
T.A.V. çok kısa bir zaman içerisinde stratejik hedeflerini gerçekleştirmiştir. 
 
T.A.V.'ın vizyonu hedef seçtiği bölgelerde (Doğu Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika) havalimanı işletmeciliğinde 
lider ve öncü kuruluş olmaktı. T.A.V. öncelikle Türkiye ve Osmanlı coğrafyasındaki havalimanı ihalelerine odaklandı. 
T.A.V. havalimanı yapım ve işletmeciliğinde ilk önce ülke içinde Ankara, İzmir, Alanya gibi yerlerdeki havalimanlarının 
ihalelerini daha sonra yakın çevredeki Gürcistan (2 havalimanı), Makedonya ve Tunus (2 havalimanı) kazandı. 2000 yılında 
belirlediği “10 yılda 10 havalimanı işletme” hedefini 8 yıl içerisinde gerçekleştirdi. T.A.V. aldığı Tiflis uluslararası 
havalimanı ihalesiyle yurt dışında hem yapımını hem de işletmesini üstlenen ilk Türk şirketi olmuştur. Ayrıca T.A.V., 
Letonya ve Medine havalimanlarını da işletmektedir. 
 
T.A.V., uluslararası yolcusu fazla ama yatırımı ve işletme gideri düşük olan Batum ve Antalya Gazipaşa butik 
havalimanlarını işletmektedir. T.A.V., Batum havalimanı, Fransa ve İsviçre'nin ortaklaşa kullandığı Basel havaalanını 
kullanmasından sonraki iki ülke tarafından ortaklaşa olarak kullanılan dünyadaki ikinci örnektir. 
 
T.A.V. havalimanı yapım ve işletmeciliğinin yanı sıra gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği, yiyecek-içecek hizmetleri, 
havalimanı oteli, VIP/CIP ağırlama hizmetleri, havalimanı bilgi işlem altyapısı ve yönetimi, güvenlik ve yer hizmetleri gibi 
diğer iş alanları ile desteklenen ve dünyada bir örneği daha olmayan bir şirkettir. T.A.V. bir havalimanında sunulabilecek tüm 
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hizmetlerin hepsini birden verdiği için özelleştirme yapan idare alt yüklenici ve hizmet sağlayıcılarla münferit olarak 
ilgilenmek durumunda kalmadığı tek bir muhatapla tüm operasyonun gerçekleşmesini sağlayabilmektedir. Bu da T.A.V.'ın 
rakiplerine göre farklılığını ortaya çıkarmaktadır. 
 
T.A.V. Havalimanları Holding’in organizasyon yapısı, Şekil 1’de yer almaktadır. 
 
 

 
 
Şekil 1: T.A.V. Havalimanları Holding’in organizasyon yapısı 
 
Proje finansmanı mantığının geçerli olduğu Yap-İşlet-Devret modeli havalimanı özelleştirmeleri için uzun vadeli krediler çok 
önemlidir. Hem projenize hem de işletmenize yatırımcıların güvenmesi ve kredi sağlaması gereklidir. Havalimanlarının 
yapımının büyük maliyetleri içermesi ve gelirlerin havalimanını işletmeyle uzun vadede elde edildiği ve kar'a dönüşebildiği 
için işletmelerin finansal yapısı ve kredibilitesi son derece önemlidir. 
 
Havalimanı işletmeciliği ihalelerine girebilmenin ön koşulu, sektörde varlığını devam ettirme ve büyümenin temel koşulu, 
uzun vadeli yatırım yapabilecek finansal yatırımcıları bulmak ve finansal olarak güçlü olmaktır. T.A.V. kuruluşundan 
itibaren uzun vadeli kredi bulmada, ABD Goldman Sachs International (2007'de Meinl Airports International T.A.V'ın 10,1 
lik kısmını 190 milyon Euroya devraldı), Avustralyalı Babcock-Brown, Islam Kalkınma Bankası Altyapı Fonu ve Global 
Investment House gibi uluslararası yatırımcılara (255 milyon Euro) hisse satışı gibi stratejik ortaklıklar kurmada ve halka 
arzda hisselerine yurtdışı kurumsal yatırımcıdan 18 kat, yurtiçi bireysel yatırımcıdan 10.3 kat ve yurtiçi kurumsal 
yatırımcıdan 28.1 kat olmak üzere ortalama 16 kat talep geldiği için finansal temellerini sağlamlaştırmıştır. Son zamanlarda 
TAV hisselerinin yaklaşık olarak % 40’lık bir kısmının halka açık hisselerden oluştuğu, aynı zamanda bu şirkette Aéroports 
de Paris’in %38’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir.  
 
T.A.V.'ın bünyesindeki havalimanı şirketlerinin hepsi özel proje finansmanıyla kurulmuştur. T.A.V. sadece sermaye katkısı 
vermekte ve her şirkete yönelik ortak hizmetleri kullandırmaktadır. T.A.V. bağlı şirketlerin borcuna kefil değil, verdiği bir 
garanti yoktur. Kısacası her şirketin kendinden sorumlu ve ileri zamanlardaki gelirleri öngörülerek verilmiş kredilerle hareket 
ettiği T.A.V.’ın finansal modeli ve kredibilitesi sayesinde hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılar tarafından tercih 
edilmektedir. Örneğin 2008'e kadar dört yıl içinde toplam tutarı 1,8 milyar Euro olan 7 büyük uluslar arası proje finansmanını 
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başarıyla tamamladı. T.A.V. aldığı havalimanı ihaleleri nedeniyle inşaat alanında sürekli yatırım yapmakla birlikte 5. işletme 
yılı olan 2005 yılında ilk defa kara geçmiştir. Aldığı projelerdeki kredileri ödemekte ve giderlerini karşılamakta bir sorun 
yaşamadığı için yaşamına devam etmekle birlikte hedef bölgede ve havalimanı sektöründe büyümeye devam etmektedir. 
 
Üç kıtaya yayılmış 11 bini aşkın nitelikli insan gücünün yarattığı sinerji, genç ve dinamik kadronun yoğun ve tutkulu emeği, 
en büyük sermayesini oluşturmaktadır. Bölgede kısa sürede oluşturduğu güç öncelikle insan sermayesine dayanmaktadır. 
Türkiye’nin en nitelikli profesyonellerinden genç ve dinamik bir ekip oluşturan ve sahip olduğu insan sermayesiyle kendine 
ayrıcalıklı bir konum edinen T.A.V. Havalimanları Holding, bilgi ve birikimini kuruma aktararak kendi insan gücünü 
yetiştirmeyi ve çalışmalarını da değer yaratır hale getirmeyi hedeflemektedir. 
 
Kısa süre içinde sektöründe büyük bir başarı öyküsüne dönüşen T.A.V., sahip olduğu bilgi birikimi, yüksek nitelikli insan 
kaynağı ve ileri teknolojisiyle hem havalimanı yapım projelerinde hem de havalimanı işletmeciliği gibi yepyeni bir alanda 
küresel bir marka konumuna geldi. Dünyanın en önemli ve zor sektörlerinden biri olan havaalanı sektöründe uluslararası bir 
güç olma yolunda kararlılıkla ilerleyen T.A.V. Havalimanları, yeniden belirlediği ortak bir hedefi hayata geçirmek için 
çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu hedefle, 2017’de yılda ortalama 100 milyon yolcuya hizmet vermeyi amaçlayan 
T.A.V. Havalimanları, insan kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde kullanan, Türkiye’nin engin potansiyelini ve sürekli 
artan önemini yansıtarak yerelden evrenselliğe ulaşan bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
 
T.A.V. gibi başarılı havalimanı şirketleri; pazarlıkta ve proje yönetiminde yetenekli oldular ve yeni yatırımlardan ortaya 
çıkan fırsatlardan yararlanmada değişim yönetimi ve iş geliştirme becerilerini geliştirdiler. Zaten inşaat firmaları 
olmalarından kaynaklanan becerilerini başladıkları havalimanı işletmelerine de aktararak sinerji yaratmakta ve 
havalimanlarının işletim ve yönetiminde çok yetkin beceriler geliştirmektedir (Graham,2008:60). T.A.V. havalimanları, 
finansal gücü, deneyimi ve geleceği analiz etmekteki başarısıyla şu anda dünyadaki bir çok uluslar arası ihalede sadece 
yeterlilik alabilen değil aynı zamanda bilgi birikimi ve yeteneğinden dolayı davet edilen bir konuma gelmiş bulunmaktadır. 
Günümüzde T.A.V., havalimanı ihaleleri için tek başına yeterlilik alabilecek güçte, Türkiye de sayılı, dünyanın ise aranan 
havalimanı işletmecisi kuruluşlarındandır. 
 
Girişimci olarak T.A.V., havaalanı sektöründeki boşluğu görerek fırsatlardan yararlanmak için gerekenleri zamanında yaptı. 
Havalimanı işletmeciliğinde bütünsel çözümler sunan şebeke organizasyon yapısı, uzun vadeli finansman kaynaklarını 
bulmada ve ödemeler dengesini iyi kurmada başarılı olan entellektüel sermayesi güçlü bir şirket haline gelerek model 
olmuştur.  
 
SONUÇ 
 
Havaalanı sektöründe başarılı bir girişimcilik modeli olan T.A.V'ın uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmesi ve 
sürdürebilir rekabet üstünlüğü kazanmasında başarılı ve yerinde kararlar alması ve uygulamasının önemi çok büyüktür. 
1997’de Atatürk Havalimanının Dış Hatlar Terminalinin özelleştirme ihalesini alarak kurulan T.A.V.; planladıklarını önce 
ulusal düzeyde, sonra bölgesel düzeyde ve sonra küresel düzeyde gerçekleştirmiştir. T.A.V.’ın girişimcilik konusunda model 
olmasını neden olan başarılı faaliyetleri ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. 
 

 Dünya genelinde havaalanı sektöründe havalimanlarının özelleştirilmesini fırsat olarak görmüş ve havalimanlarının 
etkin ve verimli olarak yönetilmesiyle büyük bir başarı ve büyüme sağlanabileceğini göstermiştir. 

 Havalimanı özelleştirmelerinde fırsat yaklaşımını benimsemekle birlikte daha sonra kaynak yaklaşımını yani 
havalimanı yapımı ve işletmede bütünleyici hizmetleri vererek rakiplerine göre rekabet üstünlüğü sağlamada temel 
yeteneğini oluşturmuştur. 

 T.A.V.'ın örgütsel yapısı; etkin bilgi yönetimi uygulamaları ve insan sermayesinin katkısıyla fırsatlara ve 
yeniliklere açık öğrenen bir örgüt olmasına ve ihalelerde hızlı, etkin ve bütünsel teklif sunmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

 T.A.V. dikey ve yatay bütünleşmeye dayalı iş modeliyle hem havalimanlarını inşa etmekte hem işletmekte hem de 
gümrüksüz mağazacılık, yer hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, havalimanı güvenliği ve havalimanı 
enformasyon teknolojileri gibi önemli hizmetleri bünyesindeki şirketler aracılığıyla vererek stratejik yönetim 
başarısını göstermektedir. Havalimanı işletmecisi olarak önemli operasyonel ve finansal sinerjilere yol açan matriks 
iş yapısı ve şebeke örgütlenmesi gerçekleştirmiştir. 

 Havalimanı işleten daha eski, deneyimli ve güçlü rakiplerin olduğu bir sektörde T.A.V. yeni bir şirket olmakla 
birlikte tüm hizmetlerin hepsini birden verebilen iş modeliyle "tek bir sorunu çözme önerisi yerine tek bir çözüm 
şemsiyesiyle tüm sorunları çözebilen bir işletme olarak kendini stratejik olarak konumlandırmıştır. Bu stratejik 
konumlandırmayla T.A.V., rakiplerine göre hızlı, etkin ve doğru çözümler geliştirmede rekabet avantajı 
sağlamıştır. Rakip işletmeler çoklu çözümler sunabilmek için konsorsiyumlar kurarken T.A.V.'ın tek başına çoklu 
çözümleri, hızlı ve esnek bir şekilde sunması Gürcistan, Makedonya ve Tunus gibi farklı ülkelerde de başarılı 
olabilmesini sağlamıştır. T.A.V.; Tunus'daki havalimanı ihalelerinde Birleşik Arap Emirliklerinden Mubadala 
Almanya'dan Hochtief, Kanada'dan SNC Lavalin, Fransa'dan Aeroport De Nice konsorsiyumuyla tek başına 
yarışarak başarılı oldu. T.A.V.'ın sadece arazi olarak ihaleyi alıp tüm pist ve tesislerin yapılacağı ilk projesidir. 

 T.A.V. Havalimanları; Türkiye'de 4, Gürcistan'da 2, Makedonya'da 2 ve Tunus'da 2, Letonya’da 1 ve Suudi 
Arabistan’da 1 havalimanı olmak üzere toplam 12 havalimanı işletmektedir. T.A.V. Güvenlik, HAVAŞ Yer 
Hizmetleri, ATÜ Gümrüksüz Mağazacılık, BTA Yiyecek İçecek, T.A.V. Enformasyon Teknolojileri ve TGS Yer 
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Hizmetleri (THY ortaklığıyla) toplam 7 hizmet işletmesi T.A.V.'ın bünyesinde bulunmaktadır. T.A.V. İnşaat, 
havalimanlarındaki yapım işlerine odaklanmış firmasıdır. 

 Stratejik yönetim çerçevesindeki uzun vadeli bakış içerisinde gelecekle ilgili planlarını yaparken proje yönetimi, 
işletme ve finansmanında uzmanlaşmayı başarmıştır. Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sahibi olmadığı maddi 
varlıklara yatırım yaptığı için defter değeri açısından fazla değerli olmamakla birlikte müşteri sermayesi, yapısal 
sermaye ve insan sermayeden oluşan entellektüel sermaye yönü kuvvetli olmasının göstergesi 10. yılında 
Türkiye'nin en büyük 500 firmasının arasında T.A.V.'ın 5 firmasının yer almasıdır. 
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ÖZET 
 
Ülkeler açısından ekonomik gelişmenin temellerinden birisi de girişimciliktir. Girişimcilik özellikle öne çıkan ve gelişmeye 
açık sektörler açısından lokomotif özellik göstermektedir. Literatürde var olan girişimcilik tanımları incelendiğinde girişimci 
kavramına odaklanıldığı açık olarak görülmektedir. Girişimci ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek üzere risk alarak ilgili 
kaynakları bir araya getiren kişi olarak tanımlanabilir. Görüldüğü üzere girişimci olmak için sermaye, risk alabilme yeteneği 
ve yönetim becerilerinin gerekliliği vurgulanmaktadır. 
 
Türkiye açısından son yıllarda oldukça önem kazanan lojistik sektörünün de gelişimi bir yandan fiziki ve teknolojik 
gelişmelere dayanırken bir yandan da girişimcilerin bu alana ilgi duymasına bağlıdır. Bu çalışmada İzmir ilinde lojistik 
sektöründeki girişimcilerin demografik özellikleri incelenerek sektörün girişimci profilinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 
Ayrıca sonuçlar alt sektörler ve coğrafik dağılım açısından da yorumlanarak bir takım öneriler getirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Lojistik Sektörü, İzmir 
 
ABSTRACT 
 
A SURVEY FOR DEMOGRAPHIC QUALİTİES OF LOGISTICS SECTOR ENTEPRENEURS 
 
One of the basis of economic development is entepreneurship for countries. Entepreneurship shows the locomotive quality 
for specially developing and featured sectors. When we examine the entepreneurship definitions in litterateur it is seen that 
the focus is on entepreneur. Entepreneur is can be defined as person who collects the relevant resources by taking risk for 
evaluating the opportunities. As seen, for being an entepreneur; requirement of capital, taking risk ability and management 
skills are emphasized.  
For Turkey; development of logistics sector that come into prominence for last years is dependent on one hand phsysical and 
tecnological development and on the other hand the entepreneurs’ concern to this sector. In this study, it is aimed to reveal 
the entepreneurs’ profile in logistics sector in İzmir by examining the demographic qualities of them. Also the results are 
going to interpret for sub-sectors and geographic range and a set of proposal is going to be submitted.  
KeyWords:  Entepreneur, Logisticssector, İzmir 
 

1. GİRİŞ 
 

Girişim, girişimcilik ve girişimci kavramları günümüzde sıkça tekrarlanmakta ve ekonomik gelişmenin önemli 
göstergelerinden olarak kabul görmektedir. Girişimcilik kavramının bu kadar belirgin bir şekilde öne çıkmasıyla birlikte bu 
alanda yapılan akademik çalışmalar da artmış ve girişimcilik ile ilgili üniversitelerde pek çok ders açılmıştır. Bu çalışma ve 
derslerde ele alınan konulardan birisi de girişimcilerin özelliklerini ve eğilimlerini incelemeye ve bir girişimci profili ortaya 
koymaya yöneliktir.  
 
Girişimci olmanın doğuştan gelen ve sonradan geliştirilen bazı özel yetenekler sayesinde mümkün olabileceği kabul 
edilmektedir. Hangi özelliklerin girişimcilik getirdiğinin belirlenmesi potansiyel girişimci adaylarını yönlendirmede de 
önemli bir veri sağlayacak ve muhtemel başarıların önünü açmaya da fırsat sunacaktır. Girişimcilikte başarı ile girişimcilerin 
kişisel özelliği arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Girişimcilerin başarılı olabilmesi için uygun koşullarla birlikte bu 
özelliklere de sahip olması gerekir. (Tekin, 2012: 17) 
 
Bu çalışmada öncelikle girişim, girişimci ve girişimcilik kavramları açıklanacak ve girişimcilerin özellikleri aktarılacaktır. 
Sonraki bölümde lojistik sektörünün durumu ve sektörde girişimciliğinin önemi üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise 
lojistik sektöründeki girişimcilerin demografik özellikleri İzmir ili ölçeğinde araştırılacak ve böylelikle sektörün 
girişimcilerinin profili ortaya konacaktır. Çalışma ayrıca girişimcilerin hangi alt sektörlerde ve bölgelerde yoğunlaştıklarını 
da inceleyerek bir anlamda önümüzdeki dönemde sektörün büyüme potansiyeline de bir veri sunacaktır.  
 

2. GİRİŞİM ve GİRİŞİMCİ  
 
İşletme ve teşebbüs sözcükleri birbirleri yerine kullanılsalar da aslında aralarında belirgin bir fark bulunmaktadır. İşletme;  
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerinin bir araya getirildiği ve kar elde etme amacına yönelik kurulan 
örgütlerdir. Teşebbüs kavramının eşanlamlısı olarak kabul edilen girişim ise işletme kavramından daha geniş bir çatıda 
hukuki ve mali nitelik taşımakta ve içinde birden çok işletmeyi barındırabilecek iş fikri sonucu girişimcinin gerçekleştirdiği 
oluşumları ifade etmektedir.  
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Girişimci veya müteşebbis, mal veya hizmet üretmek/pazarlamak üzere kar/zarar riskini göze alarak, sahip olduğu sermayeyi 
yatırıma dönüştüren kişidir. (Küçük, 2010: 31) 
 
En genel kabul görmüş tanımı ile girişimci, insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretim öğelerini bir araya getiren, riski 
ve sorumluluğu kendi üzerine alarak kar ya da fayda sağlamak üzere faaliyette bulunan, kişi olarak tanımlanmaktadır. 
(Duygulu, 2008:97) 
 
Girişimci, kar ve riski dengeleyerek yeni fikirler geliştirme, bu fikirleri uygulama yeteneğine sahip kişi ve kuruluşlardır. 
(Yıldırım vd., 2011: 190) 
 
Girişimci, bireyi temel alan ve bireye ait özel yetenek, beceri ve zihinsel kapasitelere vurgu yapan bir kavram iken; 
girişimcilik, girişimcinin ortaya koyduğu düşünsel ve davranışsal eylemlerin, oluşturmuş olduğu organizasyonun ve tüm 
bunların neden olduğu çıktıların genel adıdır. (Top, 2006: 7) 
 
Bu tanımları arttırmak mümkündür. Girişimci kavramı literatürde pek çok farklı şekilde tanımlansa da aslında bu tanımların 
içerisinde vurgulanan öne çıkan kavramlar ortaktır. Mevcut girişimci tanımlarına bakıldığında üzerinde birlik sağlanan temel 
unsurların risk alma, sermaye sahibi olma ve yeni fikirler geliştirme olduğu görülmektedir.  
 

2.1. GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ 
 
Girişimcilerin özelliklerinin incelendiği ve kişileri girişimci olmaya iten faktörlerin ele alındığı çalışmalarda girşimciliğin 
ailesel, çevresel, demografik ve sosyoekonomik faktörlerden etkilendiğini ve bazı eğitimlerle de girişimciliközelliklerinin 
ortaya çıkarılabileceğini savunmaktadır. Girişimciliği etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 
 

 Demografik özellikler 
 Sosyo-ekonomik özellikler 
 Çevresel unsurlar 
 Kültürel özellikler 
 Kişilik özellikleri 

 
Bu çalışmada girişimcilerin sahip oldukları demografik özellikler araştırılacaktır. Araştırmaya konu olacak demografik 
özellikler; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, meslek, coğrafik köken ve ailelerin eğitim ve meslek durumları şeklinde 
sıralanmıştır.  
 
Demografik özellikler açısından girişimciliği ele alacak olursak; girişimcilikte cinsiyetin belirleyici bir unsur olup olmadığı 
tartışmalı bir konudur. Şüphesiz ki cinsiyet girişimcilikte tek başına önemli bir belirleyici faktör değildir ancak kültür, 
çevresel baskılar, bazı sektörlerde erkek egemen algısı ve toplumsal faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde anlam 
kazanabilmektedir. Cinsiyet ile birlikte yaş aralığının da girişimcilik eğilimi üzerinde bir etkisi olduğu bilinmektedir. 
 
Kadın girişimciler, kolayca ilişki kurup kurdukları teması uzun süre sürdüren, kafasında kalbi, kalbinde eli, elinde politikası 
olan, karışıklığı basit yöntemlerle değerleyebilen, dengelere daha fazla dikkat eden, kendisini fark edebilen, artistik hayal 
gücü olan, ahlakla iş vizyonunu birleştiren bir görüşe sahip olan kimseler olarak göze çarpmaktadır. (Akt. Top, 2006:22, 
Rosa vd., 1996: 30) 
 
Erkek girişimciler, genel olarak 25-35 yaş arasında ilk işlerini kurarken, kadın girişimciler girişimci olabilecek potansiyellere 
ancak 35-45 yaşlar arasında ulaşabilmektedir. Yine erkek girişimciler ilk işlerini genellikle imalat ve inşaat sektörlerinde 
kurmalarına karşın, kadın girişimciler, hizmet sektörü, eğitim, danışmanlık, halkla ilişkiler alanlarında ilk işlerini 
kurmaktadır.(Akt. Yetim, 2008: 81; Hisrich ve Peters, 1989: 66) 
 
Girişimcilerin eğitim durumu da incelenen alanlar arasındadır. Girişimcilerin mezuniyet durumları kadar eğitimleri sırasında 
veya sonrasında girişimcilik alanında herhangi bir kurs/ders programına dahilolup olmadıkları da önemlidir. Ayrıca 
çalışmamızda girişimcilerin üniversite eğitimlerini hangi alanda aldıkları da sorgulanacaktır. Böylelikle girişimcilerin 
sektörle ilgili alanlarda eğitim görüp görmedikleri de ortaya çıkarılmak istenmektedir. 
 
Kişiler aldıkları eğitimlerle iyi bir girişimci olma konusunda bilgi ve becerilerini arttıracak ve o ana kadar fark etmemiş 
oldukları konulara duyarlılık kazanacaklardır. Özellikle de üniversitelerde verilen eğitimin gençlerin girişimciliğe bakış 
açılarını etkilemede oldukça önemlidir. (Çetinkaya Bozkurt, 2011: 21) 
 
Girişimciliği etkileyen faktörler arasında kişinin ailesinin gelir ve eğitim düzeyi, ailenin kaçıncı çocuğu olduğu ve ailede 
başka bir girişimcinin olup olmadığı da yine önemli unsurlardandır.  
 
Aile, toplumsal davranış örüntüleri, eğitimin kalite ve düzeyi ile genel ekonomik koşullar, bireyin girişimcilik ruhunu 
geliştirmesini ve sahip olduğu girişimci niteliklerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. (Soysal, 2010: 87) 
 
Aile içerisinde girişimcilik tecrübesine sahip olan bireylerin bulunması, çocuğun farkında olarak veya olmayarak 
girişimciliğe karşı olan yatkınlığının artmasına sebep olmaktadır. Aile içerisindeki potansiyel girişimci olarak yetişmeye 
başlayan çocuk önüne çıkan her fırsatta bu niyetini belli edecek davranışları sergilemeye başlayabilir. (Kuvan, 2007: 146) 
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3. LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

 
Lojistik sektörü son dönemde yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler sayesinde hızla büyümekte ve öne çıkmaktadır. Dış 
ticaret hacmi arttıkça sektöre uluslararası alanda duyulan ihtiyaç da artmakta ve sektörün iş hacmi de genişlemektedir.  
 
Türkiye’nin 2013 yılı 46.435 milyon $ olan hizmet ihracatının içerisinde taşımacılığın payı 12.991 milyon $ olarak 
gerçekleşmiş; 23.371 milyon $ olan hizmet ithalatının ise 9.709 milyon $ lık kısmı yine taşımacılık sektörü tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu verilere göre 2013 yılı taşımacılık sektörü dış ticaret dengesi 3.282 milyon $ tutarında 
gerçekleşmiştir. Sektör aynı yıl 2,6 milyon ton yük taşımıştır.  
(http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=index&CFID=13450480&CFTOKEN=30178619)  
 
İzmir ili aslında potansiyeli iyi değerlendirilebilirse lojistik açıdan gelişmeye çok uygun ve lojistik üs olmaya aday bir 
yerleşim yeridir. Sanayi açısından potansiyeli, coğrafi konumu, kendisine yakın bulunan şehirlerin potansiyeli, genç ve 
eğitimli nüfusu ve tarihi ile İzmir öne çıkmaktadır. (Yiğit Akdemir, 2011: 68)  
 
2012 yılında Kalkınma Bankası ve İZKA işbirliğinde gerçekleştirilen araştırmada, lojistik sektörü yatırım yapılabilecek cazip 
alanlar arasında sayılmıştır. İzmir’de lojistik sektörüne yönelik olarak önerilen yatırım alanları arasında; 
 

 Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri 
 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı 
 Depolama ve ambarlama  
 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler yer almıştır. (Gürsoy, 2013) 

 
İzmir Ticaret Odasına kayıtlı Uluslararası Taşımacılık ve Antrepo grubunda 212 adet firma, Lojistik ve Gümrük Müşavirliği 
grubunda ise 473 adet firma bulunmaktadır. Ancak bu gruptaki firmaların büyük bir bölümü gümrük firmalarıdır. 
(http://ehizmet.izto.org.tr/cgi-bin/uyeler/uyefirmasonuc2.htm) 
 
İzmir ili lojistik sektörü perspektifinden gelişmeye açık, yatırım yapmak için tercih edilen bir konumdadır.  
 
Lojistik sektörü ülke ekonomisi açısından önem kazanmaya ve iş hacmi artmaya başladıkça bu alana yatırımcıların da ilgisi 
paralel olarak artmıştır. Lojistik sektöründe girişimde bulunulabilecek alanlar birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Alt 
sektörler girişim için gerekli sermaye, yasal prosedürler, ihtiyaç duyulan elemanların nitelik ve niceliği, dış kaynak kullanma 
olanağı ve oranı, iş hacmi, ihtiyaç duyulan deneyim ve bilgi birikim düzeyi gibi konularda önemli farklılıklar göstermektedir.  
Lojistik alanındaki girişimlerin önemli bir bölümü KOBİ ölçeğindeki firmalardan oluşmaktadır. Türkiye ekonomisinin de 
yaklaşık %99’ unun KOBİ’ler tarafından oluştuğu düşünüldüğünde bu durum kaçınılmaz olmaktadır. KOBİ’lerin % 16,4 ‘ü 
Ulaştırma ve Depolama alanında faaliyet göstermektedir. (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15881) 
 

4. İZMİR İLİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ GİRİŞİMCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI 
 

Bu bölümde İzmir ili lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile yapılan işgücü profili araştırmasının sonuçları 
aktarılacaktır.  
 
Araştırmanın Önemi ve Amacı 
 
Araştırma lojistik sektörün girişimci profilinindemografik özelliklerinin İzmir ili ölçeğinde ortaya koymaya yönelik olarak 
yapılmıştır. Uygulama alanı olarak İzmir ilinin seçilmesinin nedeni bu ildeki lojistik potansiyelin belirli bir düzeyde olması 
ve sektörde girişimcilerin önemli bir rol oynamasıdır. 
 

4.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
Araştırmada ilk aşamada girişimcilerin demografik özellikleri ile ilgili verilerin toplanmasına yönelik olarak 20 soruluk bir 
form oluşturulmuştur. Formda; 
 

 firma ile ilgili olarak faaliyet alanı ve kuruluş yılı;  
 girişimcinin ailesi ile ilgili olarak anne/baba eğitim durumu, mesleği, ailenin kaçıncı çocuğu olduğu ve ailede başka 

girişimci olup olmadığı soruları yöneltilmiştir.  
 girişimci ile ilgili olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, nüfusa kayıtlı olduğu il, eğitim seviyesi, mesleği, iş 

deneyimi, girişimcilik alanında eğitim alıp almadığı, girişim sermayesinin kaynağı, girişimci olmaya iten neden ve 
girişimci adaylarına lojistik sektörünü tavsiye edip etmediği;  

 
İzmir ilinde lojistik sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerden örneklem yöntemi ile seçilen girişimcilerden soru formu 
aracılığı ile veriler toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler MS Office Excel programı ile tablo ve grafikler oluşturularak 
yorumlanmıştır.  
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4.2. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI 
 
Araştırma kapsamında lojistik sektöründen 30 adet girişimciye ulaşılmış ve soru formları yüz yüze görüşme, telefon ve e-
posta aracılığı ile doldurulmuştur.  
 

4.2.1. FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 
Araştırmaya katılan 30 firmanın faaliyet alanlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Firmaların 19 tanesi 
taşımacılık, 4 tanesi taşıma işleri organizatörü, 3 tanesi kargo lojistiği, 3 tanesi depoculuk ve 1 tanesi de danışmanlık alanında 
faaliyet göstermektedir. Bu dağılım sektörün genel firma alt sektör dağılımını da desteklemektedir.  
 
Grafik 1: Firmaların faaliyet alanlarına göre dağılımı 

 
 

 
Firmaların kuruluş yılları ise 1980 ve 2014 yılları arasında değişmektedir. 1980 – 1989 yılları arası kurulmuş olan firma 
sayısı 9, 1990 – 1999 yılları sayısı kurulmuş olan firma sayısı 7, 2000 yılından sonra kurulan firma sayısı ise 14 olarak tespit 
edilmiştir.  

 
4.2.2. GİRİŞİMCİNİN AİLESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

Bu başlık altında girişimcilerin geldikleri ailelerin özellikleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Araştırmaya konu olan 
başlıklar, anne/baba eğitim durumu, anne/baba meslek, ailenin kaçıncı çocuğu olduğu ve ailesinde başka girişimci olup 
olmadığı ile ilgilidir.  
 
İlk olarak girişimcilerin anne ve babasının eğitim durumları ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Anne eğitim durumuna bakıldığında ilkokul ve ortaokul seviyesinde belirgin bir sayı varken baba eğitim 
durumunda ilkokul ve lise düzeyinin ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca annesi ve babasının her ikisinin de ilkokul ya da 
ortaokul mezunu olduğu girişimci sayısı 14, anne ve babası lise mezunu olan girişimci sayısı 4,  her ikisinin de ön lisans ve 
üstü eğitime sahip olduğu girişimci sayısı ise 6 olarak belirlenmiştir.  
 
Tablo 1: Anne/Baba Eğitim Durumu 
EĞİTİM SEVİYESİ ANNE EĞİTİM DURUMU BABA EĞİTİM DURUMU 
İLKOKUL 13 10 
ORTAOKUL 7 4 
LİSE 4 9 
ÖNLİSANS  0 1 
LİSANS 6 5 
YÜKSEK LİSANS / 
DOKTORA 

0 1 

 
Girişimcilerin anne/baba meslek durumları da ayrıca incelenmiştir. Anne eğitim durumlarına baktığımızda dağılım; 23 ev 
hanımı, 4 öğretmen, 2 işçi ve 1 tacir şeklindedir. Babaların meslek dağılımları ise 13 tacir, 1 üst düzey yönetici, 6 memur, 6 
işçi, 3 öğretmen ve 1 şoför şeklindedir. Anne ve babası tacir olan 1 girişimci, her ikisi de öğretmen olan 3 girişimci 
bulunmaktadır.  
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Girişimcilerin 16 tanesi ailenin birinci çocuğu iken diğer 14 tanesi ilk çocuk değildir. Ailenin kaçıncı çocukları olduğunu 
gösteren grafik aşağıda verilmiştir.  
 
Grafik 2: Ailenin kaçıncı çocuğu 

 
 
Araştırmadan elde edilen verilere göre ailesinde başka bir girişimci olan girişimci sayısı 17 iken ailesinde başka girişimci 
bulunmayan 13 kişidir. Buna göre araştırmaya konu olan girişimcilerin % 57 si ailenizde başka girişimci var mı sorusuna 
evet yanıtını vermiştir.  
 
Daha önce yapılan araştırmalarda ailede ilk çocuk olanların ve ailesinde başka girişimci olanların girişimci olma ihtimalinin 
daha yüksek olduğu görülmüştür. (Durak, 2011: 198) Bu araştırma da girişimcilerin ailenin ilk çocuğu olma ve girişimci 
aileden gelme özelliklerini destekler nitelikte olmuştur.  

 
4.2.3. GİRİŞİMCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
Bu bölümde girişimcilere yaş, cinsiyet, medeni durum, nüfusa kayıtlı olduğu il, eğitim seviyesi, mesleği, iş deneyimi, 
girişimcilik alanında eğitim alıp almadığı, girişim sermayesinin kaynağı, girişimci olmaya iten nedenler ve girişimci 
adaylarına lojistik sektörünü tavsiye edip etmediği soruları yöneltilmiştir.  
 
Soru formunda girişimcilere yöneltilen yaş sorusu mevcut yaşları değil, iş sahibi olduklarında hangi yaş aralığında 
bulunduklarıdır. Sonuçlara ilişkin grafik aşağıda Bunlardan 9 tanesinin baba mesleği tacirdir ve 12 tanesinin ailesinde başka 
girişimci bulunmaktadır.  
 
Grafik 3: Girişimcilerin yaş dağılımı 

 
 
Araştırmaya katılan girişimcilerden 4 kişi kadın, 26 kişi erkektir. Lojistik sektörünün erkek egemen genel yapısı 
girişimcilerde de görülebilmektedir. İş yeri sahibi olduklarında medeni durumları sorulduğunda 18 tanesinden evli, 12 
tanesinden bakar yanıtı alınmıştır. Medeni durum ve cinsiyet ile ilgili dağılım tabloda verilmiştir.  
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Tablo 2: Cinsiyet ve Medeni Durum 
Cinsiyet  
 
                 Medeni Durum 

 
Bekar 

 
Evli 

Kadın  2 2 
Erkek 10 16 
 
Girişimcilere İzmir’li olup olmadıklarını ortaya çıkarmak amacıyla nereli oldukları da sorulmuştur. Girişimcilerin sadece 11 
tanesinin İzmirli olduğu diğer 19 girişimcinin ise başka illerden İzmir’e yerleştikleri öğrenilmiştir. Girişimcilerden 2 kişi 
1970-1979 yılları arasında, 4 kişi 1980-1989 yılları arasında, 11 kişi 1990-1999 yılları arasında, 2 kişi ise 2000 yılından sonra 
İzmir’e geldiklerini belirtmişlerdir. Girişimcilerin nüfusa kayıtlı oldukları illerin bölgelere göre dağılımı aşağıdaki grafikte 
verilmiştir. Bu verilere göre İzmir ile birlikte tüm Ege Bölgesi illerine kayıtlı girişimcilerin oranı %57’dir. İzmir dışından 
gelen girişimcilerin toplam oranı ise %63 olarak belirlenmiştir. İzmir ilinin sürekli göç alan ticari ve lojistik açısından 
gelişmiş bir il olması bu sonuçlara ulaşmamızı sağlamaktadır.  
 
Grafik 4: Girişimcilerin nüfusa kayıtlı oldukları iller 

 
 
Araştırmaya konu olan unsurlardan bir diğeri de girişimcilerin eğitim durumları ve ön lisans ve üstü mezuniyetler için eğitim 
aldıkları alanlardır. Girişimcilerin 16’sı lise ve altı eğitim seviyesine sahipken, 14’ü ise üniversite mezunudur. Üniversite 
mezunu olanların 5’i işletme, 3’ü mühendislik, 1’i eğitim fakültesi, 2’si tekniker, 3’ü ise lojistik alanından mezundur. Alan 
ile ilgili eğitim kurumlarının sayısı arttıkça sektördeki girişimcilerinin mezuniyetlerinin de bu yönde artabileceği 
muhakkaktır. Girişimcilerin eğitim durumları ile ilgili grafik aşağıdaki gibidir.  
 
Grafik 5: Girişimcilerin eğitim durumları 
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Girişimcilerden 23 kişi kendi işini kurmadan önce bu sektörde iş deneyimi edinmiş, başka işletmelerde çalışmıştır, sadece 7 
kişi ise iş hayatına girişimci olarak başlamış, daha önce sektör deneyimi olmayan kişilerdir. 18 girişimci girişimcilik ile ilgili 
eğitim almadığını belirtirken eğitim alanların sayısı 12’dir. İş deneyimi ve girişimcilik eğitimi ile ilgili toplu veriler aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur.  
 
Tablo 3: İş deneyimi ve Girişimcilik eğitimi 
İş deneyimi  
 
 
 Girişimcilik eğitimi 

 
Girişimcilik 
eğitimi alanlar 

 
Girişimcilik eğitimi 
almayanlar 

 
 
TOPLAM 
 

İş deneyimi olanlar 9 14 23 
İş deneyimi olmayanlar 3 4 7 
TOPLAM 12 18 30 
 
Girişimcilere girişimcilik konusunda kendilerini en çok cesaretlendiren faktörlerin neler olduğu sorusu yöneltilmiştir. 30 
girişimciden 17’si sektörün cazip yatırım alanı olması, 10’u ailenin yönlendirmesi, 2’si çevresel faktörler ve 1’i ise okulun 
yönlendirici olduğunu belirtmiştir. Lojistik sektörünün İzmir için önde gelen sektörlerden birisi olması sebebiyle girişimciler 
bu alanda yatırım yapmaya yönelmektedirler.  
 
Araştırılan konulardan birisi de girişim sermayesinin kaynağı ile ilgilidir. 6 girişimci sermaye olarak kendi parasını 
kullanırken, 13 girişimci aileden destek aldığını 11 girişimci ise kredi/hibe desteği kullandığını ifade etmişlerdir. 
Girişimcilik alanında önemli konulardan birisi de girişimcilere sunulan kredi/hibe destekleridir. Lojistik sektöründe 2001-
2014 yılları arasında ulaştırma ve ticaret/depolama alanında Ekonomi Bakanlığı tarafından İzmir ilinde 128 adet yatırım 
teşvik belgesi düzenlenmiş, 1.917 milyon TL tutarında sabit yatırım yapılmıştır. 
(http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=EE7EE7B1-D8D3-8566-45201CE77E5F0FDD) 
 
Girişimcilere son olarak lojistik sektöründe girişimci olmayı tavsiye edip etmeyecekleri sorulmuştur, 29 girişimci bu soruya 
evet derken sadece 1 girişimci hayır demiştir.  
 

5. SONUÇ 
 
Girişimcilik ekonominin gelişmesi, ticaretin artması, işsizliğin giderilmesi yolunda bir ülkenin önemli göstergelerinden 
birisidir. Risk almak yoluyla yatırımı gerçekleştiren girişimcilerin özellikleri ve girişimci olmayı etkileyen faktörler 
akademik araştırmalara konu olmakta ve elde edilen veriler de girişimcilik eğitimlerine ışık tutmaktadır. Girişimciler 
şüphesiz cazibesi ve getirisi yüksek gelişme potansiyeli olan sektörleri tercih etmektedirler. Bu noktadan hareketle 
Türkiye’nin rekabet avantajına sahip olduğu lojistik sektörü lojistik üs olmaya aday İzmir ili ölçeğinde ele alınmıştır.  
 
Araştırmada amaç İzmir ilinde lojistik sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerin özelliklerinin demografik ve sosyal 
profillerinin ortaya koyulmasıdır. Araştırma sonuçları firmaya ait bilgiler, girişimcilerinin ailesel altyapılarının incelenmesi 
ve girişimcilerin özellikleri şeklinde sınıflandırılmıştır. Lojistik sektörünün alt unsurlarından ve geniş kuruluş yılı 
yelpazesinden firmalara ulaşılmıştır. 
 
Girişimcilerin anne eğitim durumları %66,6 seviyesinde lise altı iken bu oran babalarda %46,6 seviyesindedir. Anneler 
genellikle ev hanımı iken babalarda tacir olma oranı %43,3 olarak tespit edilmiştir. Tacir babaların çocuklarının girişimci 
olmak ile ilgili potansiyelinin daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. Ailenin ilk çocuğu olanlar ve ailesinde başka girişimci 
bulunanların girişimci olma potansiyelinin daha yüksek olduğu bu araştırma ile de doğrulanır niteliktedir, araştırmada bu 
oranlar sırasıyla %57 ve %53 olarak belirlenmiştir.  
 
Girişimcilerin özellikleri incelendiğinde lojistik sektöründe bu araştırmaya katılan girişimcilerin genellikle 20-30 yaş 
aralığında ve evli iken sektörde iş sahibi oldukları, başka illerden İzmir’e yerleştikleri, lise düzeyinde eğitim sahibi oldukları, 
sektörde daha önce iş deneyimine sahip oldukları ancak girişimcilik alanında eğitim almadıkları, sermaye ile ilgili aileden 
destek aldıkları, sektörü cazip bir yatırım alanı olarak gördükleri için girişimci olmayı tercih ettikleri ve bu alanda girişimci 
olmayı da tavsiye ettikleri görülmektedir.  
 
Araştırma İzmir ili özelinde lojistik sektörü girişimcilerinin sosyo-demografik özelliklerine yönelik yapılan ilk araştırmadır 
ve daha geniş ölçekte girişimciler için ve alt sektörlere yönelik olarak da tekrarlanabilir. Girişimcilerin genel özellikleri ile 
ilgili olarak daha önce yapılan çalışmaların verileri ile tutarlı sonuçlar vermiştir.  
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ÖZET 
 
1945-50’li yıllarda başlayan ve artarak devam eden yoğun göç patlaması ve 2000’li yılların neo-liberal politikalarıyla 
şekillenen serbest piyasa ekonomisinin geliştirilme çabaları, kentlerin siluetinde ciddi değişikliklere yol açarak inşaat 
sektörünün hiç olmadığı kadar önem kazanmasına sebep olmuştur. Bu sektörün kazandığı ivme, kentlerin yeniden 
yorumlanmasını elzem kılmış ve post-modernizmin yapı bozumculuğunun en çok gözlemlendiği ve somutlaştığı alanlar olan 
kentleri de “hız” kavramı üzerinden tanımlayarak uluslararası rekabet yarışı içerisine dâhil etmiştir.  
 
Günümüzde kentlerin rekabet edebilirliklerinde en önemli unsurlardan biri, yenilikçiliği ve farklılığı bünyesinde barındıran 
“girişimcilik” kavramı olmuştur. Kentlerin girişimciliğe açık ve girişimleri çekebilme kapasiteleri ise, onların kısır döngü 
içine hapsolmasına neden olmaktadır. Bir yandan dönüştürülen yapılar ve verilen teşviklerle yeni cazibe alanları yaratılırken, 
öte yandan ise bu cazibe merkezlerinin hızla tüketilerek, yeni alanlar içinde eritilmesine sebep olmaktadır. Bu tüketim, gerek 
çevre sorunları gerekse de sosyal ve altyapı problemlerini beraberinde getirmekte ve bu kısır döngünün delinmesine dahi 
olanak tanımamaktadır.  
 
Bu çalışmada, 1945’li yıllardan başlayarak tarihsel süreç içinde kentlerin uğradığı dönüşüm, inşaat sektörüyle birlikte 
girişimcilere tanınan olanaklar ve kentlerin sürekli yenilenen/yenilenmeye zorlanan durumu diyalektik bir yöntemle 
aktarılacaktır. Çalışmada güdülen amaç ise, girişimciliğin bir yandan kentsel yaşamı kolaylaştırıcı unsurları bünyesinde 
barındırırken, diğer yandan da kentlerin tüketilmesini kolaylaştırması ikilemini tartışmaktır. 
 
Anahtar kelimeler: neo-liberalizm, kentsel değişim, girişimcilik  
 
ABSTRACT 
 
Starting in the 1945-1950s and increased ongoing intensive migration boom and 2000s neo-liberal policies sheped by the free 
market economy development efforts of city's silhouette serious changes, leading to the construction industry than ever to 
gain importance has been caused. This sector gains momentum, urban reinterpretation essential and post-modernism and the 
structure of the corruption of the most observed and embodied the areas in which the city also speed through the concept by 
defining interrational competition in a race has included.  
 
The most important reasons of competitive opportunities of today's city's are innovative diverse, and entrepreneurial. 
Attempts to capture, the city of entrepreneurship capacity of the public and their causes are trapped into the vicios circle. 
With one hand structures and Incentives converted during the creation of new areas of attractions, on of the other hand is that 
the attractions of this rapidly consumed, dissolved in new areas has caused. This consumption and environmental issues as 
well as bring social and infrastructure problems and even rupture does not allow this vicious cycle.  
 
In this study, starting in 1945s suffered transformation of the city in the historical process, the opportunities offerd to 
entrepreneurs with the construction industry and urban renewal forced to continually renewed and the case will and 
transferred to a dialectical method. The aim of the study is pursued as, facilitating entrepreneurship elements of urban life on 
the hand while keeping within the other hand, to facilitate the consumption of the city to discuss the dilemma. 
 
Keywords: neoliberalism, urban change, entrepreneurship 
 
 
GİRİŞ     

“Öyle görünüyor ki, kentsel gelişme sürecinin kendisi, bir yandan çorak araziyi 
mamur bir fiziksel ve toplumsal mekâna dönüştürürken, bir yandan da müteahhidin 
kendi içinde çorak araziyi yeniden yaratmaktadır. İşte gelişmenin trajedisi böyle 
işler.” 

(M. Berman) 
 
Geçmişi 1945’li yıllara götürülebilen göç olgusu, modernizmin bir çıktısı olmakla birlikte, kentleşmeyle paralel bir seyir 
izlediğinden birtakım yapısal değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Bu yapısal değişikliklerin ana aktörü, artan göçle birlikte ortaya 
çıkan barınma sorununa ilişkin çözüm arayışları bağlamında değerlendirilen inşaat sektörüdür. 
 
Yapısal değişikliklere gidilmesinin kökeni, yaşanan iç göçlerle barınma sorununun ortaya çıkması ve bu sorunu 
yönetebilecek ve çözüm üretebilecek bir yaklaşımın izlenememesinden hareketle, devletin gecekondulara göz yumarak 
sorunları ertelemesinde aranabilir. Yaşanan bu süreçte inşaat sektörünün baskın olduğunu söylemek güçtür; çünkü göçerler 
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kent çeperlerine ve büyük ölçüde de kamu arazilerine kendi imkânları doğrultusunda barınaklar inşa ederek sorun çözme 
yoluna gitmiştir. 1980’li yıllardan sonra ise,  gerek boş arazilerin azalması gerekse de arsa spekülatörleri aracılığıyla ortaya 
çıkan bir nevi gecekondu firmalarının türemesi sebebiyle, gecekondular barınma ihtiyacını karşılayan işlevini yitirmiş ve 
metalaşan bir nesne konumuna gelmiştir. Bu sürecin akabinde sermayenin birikim süreçleri tam anlamıyla değişime uğramış 
ve sermayedarların kentsel rant alanlarını elde etme yarışı başlamıştır. 
 
2000’li yıllara gelindiğinde neo-liberalizmin etkisiyle artık kentlerin uzun vadeli stratejiler, planlı gelişme kurguları, 
toplumun farklı kesimlerine yönelik taleplerinin ve ihtiyaçlarının kestirimleri doğrultusunda değil de sermayenin yeniden 
üretimine yönelik arz yönlü kentsel politikalarla ve kentsel yayılma ve süreçleri ile yönetilmektedir. Bu doğrultuda kentler 
“rekabet yaratma”, “yatırım çekme”, “marka kentler”, “kentsel pazarlama” ve “mutenalaştırma” ile yeniden yorumlanmaya 
başlamıştır (Penpecioğlu, 2011: 62). Yeniden yorumlama son yılların neo-liberal politikalarının kentleri uluslararası rekabet 
yarışına dâhil edebilme gayeleri ile ilişkilidir. Bu yarış için devlet ciddi müdahalelerle, kentlere girişimci çekebilme ve 
girişimci kentler yaratabilmek adına tüm kaynaklarını seferber etmektedir. Ancak bir yandan yeni alanlar üretilerek yarışa 
dâhil edilirken, öte yandan sürekli devam eden bir tüketim yarışını da beraberinde getirmektedir. Neo-liberal politikaların bu 
iki karşıt çıktısında başat aktör ise büyük sermayedarlardan oluşan inşaat sektörüdür. Nitekim bu çalışmada da güdülen amaç, 
neo-liberal politikaların inşaat sektörüne hız kazandırarak kentlerde somutlaştığı yapısal çevrelerin üretimi ve tüketimini 
analiz etmektir.  
 
NEO-LİBERALİZMİN KENTLERE YANSIMASI: SERMAYE BİRİKİM SÜREÇLERİNİN DEĞİŞİMİ 
 
Kentler, temel üretim alanlarıdır, artı değerin yaratıldığı yerlerdir. Kent, altyapısıyla üretim ve hizmet işlevli binalarıyla 
kendisinin de kapital birikimini etkilemektedir (Tekeli, 1988: 131). Bu etkileme neo-liberal politikalarla daha da 
belirginleşmekte ve kentler artık küçük sermayedarlar açısından değil; büyük sermayedarların girişimleri doğrultusunda 
yeniden tanımlanmaktadır.  
 
Harvey’e (2012: 376) göre sermaye, toplumsal hayatın meta üretimi aracılığıyla yeniden üretimi sürecidir. Sermayenin 
içselleşmiş işleyiş kuralları, içinde kökleştiği toplumu hiç durmaksızın sürekli dönüştüren dinamik bir yapıya sahiptir. Bu 
süreç büyümeyi yaratıcı yok etme aracılığıyla sağlar, durmaksızın yeni ihtiyaç ve istekler yaratır, mekânları dönüştürür ve 
hayatın temposunu hızlandırır. Buradan hareketle kentlerin dönüşümünü sermaye birikim süreçlerinin dönüşümü bağlamında 
açıklamak, neo-liberal politikaların kentlere yansımasını açıklamak açısından önem taşımaktadır. 
 
Kentlerin sermaye birikim sürecindeki değişimlerini ve işlevlerini sınıflandırmak, neo-liberal politikaların kentlerdeki 
yansımalarını analiz etmek açısından aydınlatıcı olmaktadır. Eraydın (1988: 135-6) bu dönüşümleri üç döneme ayırarak 
incelemektedir: İlk dönem cumhuriyetin kuruluşundan 1950’lerin ortasına kadar devam eden tarımsal birikim sürecini 
kapsamaktadır. Bu dönemde birikim süreci daha çok kırsal kesimde yoğunlaştığı için kentlerin çekicilikleri ve büyüme hızları 
düşük kalmıştır. İkinci dönem ise, 1950’lerin ortasından 1980’lere kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu dönemde kentler 
sermaye birikiminin oluştuğu ve sermaye döngüsünün kırıldığı yerler olarak ortaya çıkmıştır. 1980 sonrası üçüncü dönem ise 
Türkiye’nin dünya ekonomik sistemine entegre olma çabasına girdiği süreci kapsamaktadır. Bu dönem, sermayenin 
uluslararası niteliği aracılığıyla kentlere yeni işlevler kazandırmaktadır. Bu işlev kazandırma ise, kentsel yatırımların 
gerekliliği konusunu gündeme getirmektedir. 
 
Eraydın’ın sınıflandırmasından da açıkça anlaşılacağı gibi üçüncü dönem neo-liberal politikaların baskın özelliklerinden olan 
rekabet ve kentlere yeni yatırımların çekilmesi, günümüz kentlerini şekillendiren temel unsurlardandır. Bu dönemde kentler 
hızla büyürken, sınırlarla tanımlanamaması kentleri yeni arayışlara sürüklemekte ve kentler de buna bağlı olarak, rekabet 
yarışında kaybolmamak için yeni yatırımları çekebilmek adına girişimcileri teşvik noktasında ağırlıklarını artırmaktadırlar. 
Büyüyen kentlerde öncelikli sorun, nüfusu barındırmak olduğundan konut yapımına ağırlık verilmiştir. İlerleyen süreçte ise,  
(görece) barınma ihtiyaçları sağlanan insanlar için, sosyal donatılara sahip mekânların üretimi söz konusu olmuştur. Bu süreç 
durmaksızın devam ederken, alanlar tükendikçe var olan yapılı çevre yeniden üretime konu edilmekte ve bu aşamada ise 
özellikle inşaat sektörü sermaye birikimlerini yönlendirici konuma taşımıştır. 
 
Harvey ise sermaye birikiminin değişimini, “sermayenin ilk çevrimi” olarak kavramsallaştırarak, endüstriyel üretimin 
karşılaştığı aşırı birikim krizinin sermayenin ikinci ve üçüncü çevrime aktarılmasıyla geçici olarak nasıl üstesinden 
gelindiğiyle açıklamaktadır. “Sermayenin ikinci çevrimi” kentsel yapılı çevrenin üretilmesini içeren sabit sermaye 
yatırımlarıdır. Burada sermaye sabit bir yatırım haline gelerek üretim ve tüketim için gerekli olan yapılı çevreyi 
oluşturmaktadır. Kentsel yapılı çevre sermaye birikiminin karlılığı için sürekli olarak yeniden üretilmektedir. “Sermayenin 
üçüncü çevrimi” nde ise devlet müdahalesi ön plandadır ve bu baskınlığını, emeğin ve sermayenin yeniden üretimine 
doğrudan katılarak göstermektedir. Bu süreçte daha karlı bir yer seçimi veya mekân üretim pratiği bulunana kadar bu döngü 
devam etmektedir (David Harvey’den akt: Penpecioğlu, 2011: 62-63). 
 
Neo-liberal politikaların kentlerde doğurduğu sermaye birikim süreçlerinin değişmesi aynı zamanda ticaret sermayesinin de 
kentte gücünün artırılması anlamına gelmektedir. Bu da kentin fiziksel dokusunu büyük oranda bozarken aynı zamanda 
sosyal dokusuna da ciddi zararlar vermektedir. Bu süreç ise, hipermarketler, alışıveriş merkezleri, mutenalaştırılan bölgeler 
ve kentsel dönüşüme uğrayan alanlarda somutlaşmaktadır (Doğan, 2001: 110).  
 
Sermayenin dönüşüm sürecinde en iyi yeri seçme adına yapılan yatırımlar özellikle metropol kentlerde yoğunlaşırken, diğer 
kentler ise bu konudaki önemini yitirme tehlikesiyle karşılaşma riski taşımaktadır. Metropollerdeki verili durumda bulunan 
yapısal çevre sermayenin ikinci çevrimi aşamasını tamamladıktan sonra dahi yeni alanlar yaratılma gerekçesiyle hızla 
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tüketilmekte, yeni merkezler oluşturulmakta ve kent merkezleri sıklıkla yer değiştirmektedir. Bu süreçte de kentsel rant 
kollayan sermayedarlar bunu karlılığa çevirmektedir.  
 
Friedman (1996: 79) ‘ın ifade ettiği gibi neo-liberal yeniden yapılanma, kenti bir işletme gibi planlamakta ve teknokratik-
işlevselci bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Bu yeniden yapılanma süreci ise siyasal, toplumsal ve kültürel ilişki 
boyutlarına sahip ortak kamusal alanların hızla tahrip edildiği Los Angeles gibi sokaksız kentleri yaratmaktadır. 
 
GİRİŞİMCİLİĞİN İZDÜŞÜMÜ: TÜKENEN MEKÂNLAR, YÜKSELEN BİNALAR 
 
Neo-liberal politikalar gereği yoğunlaşan rekabet, tüm kentleri bu yarışa eklemlerken aynı zamanda girişimci olmaya 
itmektedir. Bu durumda girişimcilik yalnızca özel sektörün bir çıktısı yahut unsuru değil, aynı zamanda kentlere de entegre 
olan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  Kentlerin bu yarış çerçevesinde daha çok karlılık getirecek alanlara yönelmeleri 
ve bu doğrultuda girişimci çekme çabaları kimi zaman kentlerin dokusuna zarar verse de, kent yöneticilerinin bu yarışın 
dışına itilmemeleri için gösterdikleri çaba şaşırtıcı olmamaktadır. 
 
Neo-liberal ideolojinin kentleri hâkimiyeti altına alması, kentlerin modernizmin mutlak zaferini ilan etmesiyle 
sonuçlanmıştır. Bu ilanla birlikte, kentler insanın kesin hâkimi olduğu, kırın beslediği, enerjinin sonsuz ve sorunsuz aktığı bir 
uygarlık anıtları değildir. Kentler artık, insanın hunharca kullandığı kiralık evler, kaçamayacağı yaşam alanları, kaynakların 
yetmediği, uğruna buzulların çözüldüğü ve tüketmeye doyamadığımız israf yuvaları halini almıştır 
(http://www.radikal.com.tr/).  Kentlerin bu yeni tanımlamalarında inşaat sektörünün payı küçümsenemeyecek kadar 
büyüktür. Yapılı çevre üretiminin hızlanması ve yatay büyümenin günümüzde sonlarına gelinmesi, kapitalist kentlerin 
gücünü yüksek yapılarda somutlaştırmaktadır.  
 
Günümüz kapitalist kentlerinde yükselen yapılar bir açıdan sermayenin belli yerlerde toplanması, sanayileşmenin, 
kentleşmenin hızlanması, kentsel toprakların değerinin yükselmesi gibi toplumsal gelişmelerin bir sonucu olarak 
değerlendirilebilirken, öte yandan da insanın doğayı denetim altına alma isteğinin, teknolojik gelişmelerin, varsıllığın, gücün, 
ussallığın bir simgesi olarak da görülebilir (Duru, 2001: 333). Ancak yapıların gittikçe yükselmesi kimi zaman kentin 
dokusunu tamamen ortadan kaldırırken kimi zaman da anomilik yaratarak kentin eski dokusunun ve yeni yapılaşmanın bir 
arada gitmesine sebep olmaktadır. Tüketimci bir dünyada kentsel bütünü oluşturan öğelerin bir araya gelişinin daha çok 
rastlantısallığa bırakılma halidir hâkim olan. Teknolojik gelişmenin sunduğu olanaklar ve kolaylıklarla kentlerde 
doğaya/doğala ait ne varsa tahrip edilmekte, tamamen yapay bir doku içerisine oturtulmaktadır (Keskinok, 2010: 18-20). 
 
Büyük modern kentlerin genişlemesi, bu kentlerin belirli kesimlerine, özellikle de merkezi konumlu bölgelere yapay ve çoğu 
kez çok büyük ölçüde artan bir değer vermiştir. Bu bölgelerde yükselen binalar, değer artıracağı yerde düşürmektedir, çünkü 
artık değişen koşulları karşılayamamaktadır. Buna bağlı olarak da buralar yıkılmakta ve yerlerini yenileri almaktadır (Engels, 
1992: 22). Yıkılarak tekrar tekrar üretilen çevre Krier’in (2012) ifadesiyle çarpık büyümeye, zaman, enerji ve toprak israfına 
yol açtığından tamamen anti ekolojik bir çehreye bürünmektedir (Krier’den akt: David Harvey: 85).  Bunların yanı sıra kültür 
turizmiyle uğraşanlar, “dünyadaki çeşitliliği görmek istiyorsanız en fazla yüz yılınız var, ondan sonra tüm dünya birbirine 
benzeyecek”  (Habib, 2010: 38) diyerek günümüz kapitalist kentlerindeki yapılı çevre üretiminin bir başka boyutuna dikkat 
çekmektedir. 
 
Bahsi geçen teorik değerlendirmeler ışığında Türkiye’deki gelişimi birtakım sayısal veriler ile somutlaştırmak mümkündür. 
Son yıllarda Türkiye’nin yaşadığı büyüme temposunda birincil aktörün inşaat sektörü olduğu kuşkusuzdur. Kimi zaman 
ekonomik krizler nedeniyle büyüme temposunun değişiklik göstermesine tanıklık edilse de, inşaat sektörü birincil rolünü 
koruya gelmiştir. Aşağıdaki tablo aracılığıyla inşaat sektöründeki büyüme oranları ile gayri safi yurtiçi hâsıla oranları 
sunulmaktadır.  
 

Tablo:1 
Yıllar İnşaat sektöründeki Büyüme Oranı Büyüme Oranı 
1999 -3,1 -3,4 
2000 4,9 6,8 
2001 -17,4 -5,7 
2002 13,9 6,2 
2003 7,8 5,3 
2004 14,1 9,4 
2005 9,3 8,4 
2006 18,5 6,9 
2007 5,7 4,7 
2008 -8,1 0,7 
2009 -16,1 -4,8 
2010 18,3 9,2 
2011 11,5 8,5 
2012 0,6* 2,2* 
2013 7,4* 4,0* 
Kaynak: Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat sektörü Analizi 

*Kalkınma Bakanlığı 
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Tablo 1’den de görüleceği üzere inşaat sektörü büyüme oranları ile Türkiye’nin büyüme oranları arasında uyumlu bir gelişme 
söz konusudur. 2001 yılında inşaat sektörü açısından en düşük büyüme yaşanırken aynı dönemde genel büyüme rakamları 
açısından da en düşük büyüme ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde 2009 yılındaki inşaat sektörünün % 16,1 küçülme yaşadığı 
dönemde genel büyüme oranının da %4,8 oranında küçüldüğü görülmektedir. 2010 yılındaki inşaat sektörünün yaşadığı en 
yüksek büyüme oranı 18,3 şeklinde gerçekleşirken, bu dönemde genel büyüme oranının da 2004 sonrasında ikinci en büyük 
rakam olan % 9,2 olarak gerçekleşmiştir.  Tablo 1 genel olarak değerlendirildiğinde ise inşaat sektörünün birincil rolü 
oynadığına yönelik düşüncenin doğrulandığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
 
İnşaat sektörüne ilişkin bir başka değerlendirmeyi de “yapı ruhsatları”, “kapladığı alan” ve “üretilen daire sayısı”  ile 
açıklamak mümkündür.  
 
Tablo 2: 

Yıllar Yapı Ruhsatı Sayısı Yüzölçümü (m2) Daire Sayısı 
1999 84.619 45.517.082 339.446 
2000 70.285 45.351.346 315.159 
2001 68.514 40.332.702 279.616 
2002 40.752 24.290.331 161.915 
2003 45.980 30.935.129 202.854 
2004 75.495 69.719.611 330.446 
2005 114.254 106.424.587 546.618 
2006 114.204 122.909.886 600.387 
2007 106.659 125.067.023 584.955 
2008 95.193 103.846.233 503.565 
2009 92.342 100.726.544 518.475 
2010 139.616 176.429.366 907.451 
2011 101.900 123.621.864 650.127 
2012 104.151 152.952.913 750.922 
2013 116.525 168.207.842 814.031 

Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri 
 
Yapı izinleri, daire sayısı ve ruhsat alınan alanın yüzölçümü dikkate alındığında büyüme rakamları ile uyumlu bir gelişim 
gösterdiği görülmektedir. İnşaat sektörünün yaşadığı 2010 yılındaki en yüksek büyüme oranı (18,3), yapı izinleri, daire sayısı 
ve yüzölçüm rakamlarında da kendisini göstermiş ve inceleme yapılan yıllar itibarı ile en yüksek düzeylere ulaşmıştır. Ancak 
son yıllarda yapı izni alınan alanlarda üretilen daire sayısındaki artışın önceki dönemlerle karşılaştırıldığında daha yüksek 
düzeyde olduğu sonucu, giderek kat yüksekliklerinin arttığını göstermesi açısından ilgi çekicidir. Nitekim teorik çerçevede 
ileri sürülen kentlerde artan sayıda çok katlı binaların yükseleceği tezini destekler niteliktedir. Örneğin 2013 yılındaki yapı 
izni sayısı ile 2005 ve 2006 yıllarındaki yapı izni sayısı birbirine yakın rakamlar olmasına karşın, üretilen daire sayısı 2013 
yılında yaklaşık 200.000 adet daha fazla gerçekleşmiştir. Bu durumda yapı izni alınan alanlarda eskiye oranla çok daha fazla 
kat yüksekliği olan binaların inşa edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ise kentlerdeki dikey büyümeden söz 
etmek doğru olacaktır. 
 
Harvey’in kavramsallaştırdığı “sermayenin üçüncü çevrimi” ile ilgili olarak, Türkiye’de son yıllarda inşaat sektörünün 
gelişimindeki devlet müdahaleciliği şeklindeki uygulamaları, özellikle TOKİ’nin gerek doğrudan konut ve diğer inşai 
faaliyetleri ile gerekse özel sektörle işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarını kabul etmek mümkündür. Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP) hükümetleri döneminde TOKİ’nin 81 il 800 ilçede faaliyette bulunduğu ve bu kapsamda toplam 
2886 adet şantiyede inşaat çalışmalarının yapıldığı TOKİ tarafından yayımlanan “Konut Üretim Raporu”nda belirtilmektedir. 
Yine bu rapora göre, söz konusu sürede toplam üretilen konut sayısının 621.911 olduğu görülmektedir ( TOKİ Konut Üretim 
Raporu, 2014: 1). 
 
Söz konusu TOKİ raporunda üretilen konutlardan 87.358 âdetinin TOKİ özel sektör işbirliği ile gerçekleştirildiği ifade 
edilmektedir. “Hâsılat Paylaşımı Yöntemi” ile oluşan bu işbirliği modeli ile özel sektör ve kamu işbirliğinin yaşama 
geçirildiğini ve bir şekilde inşaat sektörünün girişimcileri için uygun koşulların oluşturulduğunu söylemek zor değildir. 
 
Bu kapsamda ele alabileceğimiz bir başka boyut da, “Kentsel Dönüşüm Projeleri” ile tüketilen kentsel mekânların 
dönüştürülerek yeniden üretim sürecine dâhil edilmesidir. Öyle ki, söz konusu kentsel dönüşüm uygulamaları 2012 yılında 
kabul edilen 6306 sayılı yasa kapsamında ülke genelinde giderek yaygınlık kazanmakta, özellikle büyük kentlerde sermaye 
kesiminin gözde üretim ve tüketim merkezleri haline getirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre şu ana 
kadar ülke genelinde onaylanmış kentsel dönüşüm projelerinin sayısı 37 ilde toplam 106 projeye ulaşmış durumdadır 
(http://www.kentseldonusum.gov.tr). Onay ve diğer hazırlık aşamasındaki projelerle birlikte kentsel dönüşüm süreçlerinin 
büyüklüğü çok daha göz kamaştırıcı bir hale gelecektir.   
 
Türkiye’nin inşaat sektörü özelinde yaşadığı gelişim süreci açısından bakıldığında, sektörün sadece yerli girişimciler için 
değil, aynı zaman da yabancı girişimciler açısından da cazip bir alan olarak görüldüğünden de söz etmek mümkündür. 
Ekonomi Bakanlığı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2012 Yılı Raporuna göre, Türkiye’ye giriş yapan doğrudan yabancı 
yatırımların sektörlere göre dağılımında ilk üç sırayı imalat, inşaat ve finans sektörü almaktadır. İnşaat sektörünün doğrudan 
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yabancı yatırımlar içindeki payı, 1.453.000.000 $ ile %14.3 şeklinde gerçekleşmiştir (UDY Raporu, 2012: 14). Sektöre giriş 
yapan yabancı yatırım rakamları 2003 yılından itibaren neredeyse sürekli artan bir eğilim göstermiştir. 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında artan oranda kentlere yönelen göç hareketi, Türkiye’nin hızlı bir kentleşme olgusunu 
deneyimlemesine neden olmuştur. Bu doğrultuda, kentlerde ortaya çıkan konut ve barınma ihtiyacı, inşaat sektörünün sürekli 
büyüyen ve hatta ülkenin genel büyümesinde birincil rol oynayan konuma gelmesine yol açmıştır. 
 
Çalışmada ayrıntılı şekilde yer verildiği üzere özellikle son yıllarda Türkiye’nin inşaat sektöründe yakaladığı büyüme 
rakamları, girişimcilerin bu sektöre daha çok ilgi duymalarına yol açmıştır. TOBB verilerine göre, bu ilginin son yıllarda 
inşaat sektöründe faaliyette bulunan girişimci sayısının üç kat arttığını göstermektedir (http://www.emlakkulisi.com/). İnşaat 
sektöründeki büyüme ve sektörün cazip hale gelmesi, sadece yerli girişimcilerle kalmayarak, yabancı sermayenin de 
doğrudan yatırımlar yoluyla bu alana giriş yapmasına neden olmuştur. Ekonomi Bakanlığı verileri, inşaat sektörünün 2012 
yılında doğrudan yabancı yatırımları çeken en büyük ikinci sektör haline geldiğini ifade etmektedir.  
 
Yapılı çevrenin yeniden üretime konu edilmesi olarak görebileceğimiz kentsel dönüşüm uygulamalarının, tıkanan kentsel 
alanlarda girişimciler için bir kez daha aynı cazip bölgelerde yatırım yapabilme imkanı sunmaktadır. Böylece inşaat 
sektörünün büyük kentlerdeki yatırım ortamlarının uygun koşullar ile sürdürebilmelerinin yolu da açılmış olmaktadır. İnşaat 
sektörü, yerli ve yabancı özel girişimler yanında devlet müdahalesi ile canlı tutulmaya çalışılmaktadır. TOKİ, son yıllarda bu 
alandaki dinamizme adeta can suyu katmaktadır. Nitekim TOKİ tarafından doğrudan ya da hasılat paylaşımı yöntemleri ile 
özel sektörle işbirliği yaparak gerçekleştirdiği projeler, inşaat sektörünün sürekli bir dinamizm içinde kalmasına önderlik 
etmektedir.  
 
Görülen o ki, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimlerce inşaat sektörünün canlı tutulmasına ve teşvik edilmesine 
yönelik çabalar, yakın gelecekte de devam edecektir. Bu düşüncenin arka planında, inşaat sektörünün ülkenin ekonomik 
büyümesine yaptığı önemli katkının özellikle de istihdam sağlama kapasitesinin yüksek oluşu yer almaktadır.  
 
Ekonomik büyümeye katkısı, istihdam oluşturma kapasitesinin cazip olması gibi sebeplerle teşvik edilmesi yanında sektörün 
sürekli aynı çevrede hep uygun yatırım ortamlarında varlığını sürdürmek istemesi, bir yandan da kentsel mekânların bazı 
olumsuz etkilerle giderek daha çok karşılaşmasına neden olmaktadır. Sektör girişimcilerinin daha çok gelir elde 
edebilecekleri bir fırsat sunacak yüksek katlı binaların artışı, nüfus yoğunluğunun kentlerde daha çok artışı anlamına da 
gelmektedir. Hızlı ve estetik açıdan yetersiz ve çevre duyarlılığını yeterince taşımayan yapılaşma, Urry (1999)’nin ifadesiyle 
kentleri “mekanların tüketildiği merkezler” haline getirmektedir. 
 
Sonuç olarak, son yılların gösterdiği gelişmelere göre, kentler açısından inşaat sektörü özelinde girişimcilik bir açmaz 
olmuştur. Kimi zaman bir çözüm, bir çare kimi zaman da önemli bir sorun şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
 
Gelecekte yapılacak çalışmalarda araştırmacılara, konuyla ilgili daha ayrıntılı alan çalışmalarının yapılması ve inşaat 
sektörünün kentlerdeki olumsuz etkileri üzerinde yoğunlaşılması önerilebilir. 
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ÖZET 
 
Günümüzde özellikle 20.yüz yılın son çeyreğinde şehirlerin altyapı, çevre, ekonomi, ticaret ve sanayi bakımından hızlı 
gelişmeler kaydettiğine tanık olunmaktadır. Bu hızlı gelişme trendinde bilhassa yerinden yönetim kuruluşlarının, yani Ticaret 
ve Sanayi Odalarının, Meslek Odalarının ve Yerel Yönetimlerin önemli katkılarının olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 
çalışmada, sözü edilen yerinden yönetim kuruluşlarının çok yeni olarak uygulamaya koydukları stratejik planlarında 
girişimciliğe nasıl ve ne kadar yer verdikleri araştırılacak ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Stratejik Plan, Yerinden Yönetim Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları 
 
ASSESMENT OF ENTREPRENERIAL ACTIVITIES IN THE STRATEGIC PLANS OF DECENTRALIZED 
ADMINISTRATIVE ORGANISATIONS 

 
ABSTRACT 
 
In our times, especially in the last quarter of the 20th century, it is witnessed that cities developed rapidly in terms of 
infrastructure, environment, economy, commerce and industry. It can be said that the main contribution to this rapid 
development trend came from decentralized administrative organizations, namely chambers of commerce and industry, other 
chambers and local governments. In this context, this study tries to discuss and assess how and to what extent the strategic 
plans that are recently put into effect by the mentioned local organizations include entrepreneurship. 
 
Key words: Entrepreneurship, Strategic Plan, Decentralized Administrative Organizations, Chambers of Commerce and 
Industry 
 
1.GİRİŞ 
 
Ülkelerin kalkınmasında girişimciliğin oluşturulması ve artırılması oldukça önemlidir. Hatta girişimciliğin oluşturulmasından 
başka, girişimciliğin özelliklerinin ve niteliklerinin de geliştirilmesi gerekir. Oluşturulacak olan bu başarılı girişimcilerin ve 
onların faaliyetleri sayesinde ülkenin istihdam kapasitesinin artırılabileceği, ekonomik büyümenin hız kazanabileceği, yeni 
sanayi müesseselerinin oluşturulabileceği ve böylece toplumda da değişim ve gelişim olabileceği söylenebilir.  
 
Son günlerde küreselleşmenin bütün dünyada etkisinin hissedilmesi sonucu üretim şekilleri ve ürün özelliklerinde değişim 
yaşandığı söylenebilir. Küreselleşmenin yayılmasıyla birlikte rekabetin artması, yenilikleri takip edebilme ve yaratıcılık 
nitelikleriyle piyasada oluşturdukları değer bakımından girişimciliğe önem verilmektedir. Girişimci- girişimcilik kavramı, 
tüm dünya ekonomisinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de işletmelerin büyük bir kısmının girişimcilerin oluşturduğu 
küçük ve orta ölçekli işletme olmasından dolayı çok önemlidir. Girişimcilerin, istihdam yaratmadaki rolleri ve işletmeler 
içerisindeki payları nedeniyle ekonomik anlamda ne kadar dinamik ve sürükleyici güç oldukları, ekonomik kalkınmaya 
katkıları, istihdam yaratma olanakları, gelir dağılımına getirdikleri adalet, kurulan bu işletmelerin başarılarını göstermektedir. 
Zaman zaman oluşan ekonomik krizlerin ve bunun sonucunda artan işsizlik sorununun çözümünde de girişimcilik 
faaliyetlerinin artırılmasının etkili olabileceği söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde eğitim ve işgücü arasındaki koordinasyonun 
sağlanması özellikle girişimcilere verilen mesleki eğitimlerin istihdam yaratmadaki önemi, işsizliğin çözüm yollarından biri 
olarak görülmektedir  (Bayrakdar, 2011: 246). 
 
Girişimci nasıl olunur? İnsanlar doğuştan girişimci özelliğine sahip midir? Yoksa bu özelliği insanlar sonradan çevresindeki 
birtakım gelişen durumlardan mı kazanır? şeklindeki tartışmalarda girişimciliğin doğuştan gelmediği kanısına varılmıştır. 
Eğer kişide girişimci olma potansiyeli varsa, bu özelliğin kişilere kültürel, sosyolojik, psikolojik, sosyo-psikolojik, politik ve 
ekonomik çevre faktörlerinin etkisiyle kazandırılabileceği iddia edilmektedir. Başarılı girişimciler oluşturabilmek, onların 
işletmeler kurabilmeleri ve bunun sonucunda bireysel ve toplumsal faydalar çıkarabilmek için iyi bir eğitime ihtiyaç 
duyulmaktadır (Çetinkaya Bozkurt, 2011: 1). 
 
2.GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
 
2.1.Girişimcilik Kavramının Tanımı 
 
Girişimcilik kavramı Fransızca “entreprende” ve Almanca “unternehmen” kelimelerinden türemiş ve Türkçe’de  ise 
“üstlenmek” anlamına gelen bir kavram olarak kullanılmaktadır. Nitekim pratiğe baktığımızda girişimciyi, üretim faktörlerini 
biraraya getirerek bu faktörleri üretime yönelten, bu maksatla organizasyon kuran ve bu konuda çeşitli riskler alarak 
sorumluluklar üstlenen kişi olarak tanımlayabiliriz(Uzun-Günlük, 2013: 341; Bayrakdar, 2011: 246 ).  
 
Girişimciliğin ilk tanımları günümüzde yapılan tanımların temelini oluşturmaktadır. Günümüzde yapılan tanıma göre 
girişimci “kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini 
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sağlayan ve elde edilen çıktıyı karlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi” olarak 
tanımlanmaktadır (Tugiad Raporu, 1993: 1). 
 
Girişimcilik kavramının literatürdeki tanımına baktığımızda pek çok yazarın farklı bakış açılarıyla tanımlanmaya çalıştıkları 
görülmektedir. Kavramla ilgili yapılan bütün tanımlamalarda hep rastladığımız şey girişimciliğin çeşitli fırsatların 
değerlendirildiği bir süreç olarak görülmesidir (İşcan ve Kaygın, 2011: 276). 
 
Girişimclik kavramının çok çeşitli şekillerde tanımının olmasına rağmen, genellikle ortaya çıkan fırsatlardan faydalanma 
veya yeni fırsatlar oluşturabilmek için üretim girdilerinin organize edilebilmesi ve risk alma özellikleriyle bağdaştırılmıştır. 
Girişimciliğin ilk tanımını Fransa’da yaşayan İrlandalı ekonomi bilim adamı Richard Cantillon 18. yüzyılın başında  
yapmıştır. Ona göre girişimci, henüz netleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden 
satın alan ve üreten kişidir. Dolayısıyla bu tanım girişimcinin risk alma özelliğine vurgu yapmakta ve öne çıkarmaktadır. 
Daha sonra tanım Jean Baptise tarafından geliştirilerek, girişimcinin risk alma kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme 
niteliğine sahip olması gerektiğinden de bahsetmiştir. Schumpeter ise  girişimcinin “yenilikçi” olma özelliğinin ekonomik 
kalkınmada insan kaynaklarının vazgeçilmez bir unsuru olduğundan ilk kez vurguyla bahsetmiştir (TÜGİAD Raporu, 1993: 
3). 
 
Girişimcilik, geri kalmış ekonomilerde yapılanmanın, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın, gelişmiş ekonomilerde ise 
dinamizmin, yeni zenginlik ve refah yaratmanın yapı taşıdır (Naktiyok, 2004:11 dan aktaran İşcan ve Kaygın). Dolayısıyla 
girişimcilik günümüzde toplumların gelişmişliğine etki eden ve ekonomik durumunu gösteren bir kavramdır. Bu sebepten 
dolayı önem arz etmektedir (İşcan ve Kaygın,2011: 277) . 
 
2.2. Girişimcinin Özellikleri 
 
Girişimcinin toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik kararlar alması, yaratıcı ve yenilikçi olması, 
yeni fikirler geliştirip uygulamaya koyması girişimciyi normal kişilerden ayıran en önemli özelliklerindendir. Dolayısıyla bu 
özellikleri ile girişimci aynı zamanda risk üstlenen kişi olma özelliğini de taşımaktadır. 
 
Girişimcinin tanımında da yer alan, girişimciyi normal kişilerden ayıran ve farklı kılan, girişimciye has birtakım özellikler 
vardır. Bunların en başında yer alan ve girişimciyi başarıya götüren temel özellik öngörüde bulunabilme niteliğidir. İşte bu 
nitelik sayesinde girişimci değişen şartlara göre ortaya çıkan fırsatları en iyi değerlendirip yararlanabilen ve tehditlere de 
karşı koyabilen kişidir. Fırsatları değerlendirirken geniş kapsamlı durum analizi yapabilme yeteneğine de sahip olmalıdır. 
Girişimci sınırsız sayıdaki alternatifler karşısında en uygun çözümü üretebilmelidir. Hızlı hareket edebilme özelliğine sahip 
olma, girişimciye rekabet ortamında hızlı ve doğru kararlar alabilmeyi sağladığı gibi, rekabette rakipleri karşısında üstünlük 
sağlama fırsatını da vermektedir. Bu bakımdan hızlı karar verebilme yeteneği girişimci için en önemli özelliklerden bir 
tanesini oluşturmaktadır. Sürekli yenilik yaratma çabalarıyla geleceğe yönelik yeni teşebbüslerde bulunma özellikleri 
girişimciyi risk almaya da zorlamaktadır. Bütün bu özelliklerinin yanında girişimci geliştirdiği yeni fikirlerin ve 
uygulamaların toplumda kabul görmesi için açık olmalı ve güven vermelidir (Tugiad Raporu, 1993: 2). 
 
Gürdoğan’ın (2008: 26–27) tespitlerine göre; dünyanın her yerinde her girişimcinin değişmeyen bazı özellikleri vardır. 
Bunların en önemlileri; dünya pazarlarına girebilmek ve büyüyebilmek için risk almak, dünyadaki gelişmeleri iyi takip etmek 
ve uygulayabilmek, verimliliği artırabilmek için yenilikleri takip etmek ve yeniliklere açık olmak, ferdiyetçi anlayışa değil 
ekip çalışmasına önem vermek, zorlukları ve sorunları sabırla karşılamak ve pozitif olmak, gerektiğinde inisiyatif 
kullanabilmek, sabit fikirli olmamak ve hayat boyu öğrenme prensibini daima uygulamaktır.  
 
Yine girişimcinin özellikleri konusunda başka bir tespit ise Çiçek ve Durna’ya aittir. Onlar birçok yazarın görüşlerine 
dayanarak girişimcinin özelliklerini maddeler halinde şöyle açıklamaktadırlar (Çiçek ve Durna, 2012: 20-21);  
 

 Risk alabilmeli ve riske girmeyi varlığının bir parçası olarak görebilmelidir, 
 Girişken olmalıdır ve liderlik yeteneğine sahiptir, 
 Analiz yeteneğine sahip ve çevresindeki insanlara güven verebilmelidir, 
 Müşteri ve çalışanları ile iyi bir iletişim içinde olabilmelidir, 
 Yaratıcı, yenilikçi ve değişiklikleri benimseyebilen kimsedir, 
 Güçlü bir ikna yeteneğinin olması daha başarılı olmasını sağlayacaktır, 
 Girişimci ileriyi görebilen kişi ve tehlikeden kaçmaz, 
 Sorunları hızlı bir biçimde çözebilme yeteneğine sahip olmalı, 
 Tavizsizdir, işlerin zamanında ve doğru yapılmasını ister. 

 
3.YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARININ TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI 
 
Aslında devlet, bütün kamu hizmetlerini yürütme kudretini elinde bulundurma yetki ve gücüne sahiptir. Ancak devlet, bu 
kudretine dayanarak bütün hizmetleri tek elden yürütmeye kalkışırsa, bu hem ülke, hem de vatandaşların menfeatine ters 
düşen bir uygulama olabilir. Çünkü bazı hizmetler bütün ülkeyi değil, sadece bir kısım vatandaşları, ya da bir bölgeyi 
ilgilendirebilir. İşte böyle durumlarda devlet, bir kısım hizmetleri kendi hiyerarşisi dışında kalan, özerk kuruluşlara 
bırakabilir (Tortop ve diğerleri, 2006: 48). 
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Bu anlamda, demokratik yönetime sahip ülkelerin yönetim sistemi incelendiğinde, merkezi yönetim ve yerel yönetim dışında, 
özerk olarak kurulmuş birtakım kurumların da olduğu görülmektedir (Eryılmaz, 2012: 241). Bu kurumlar kendilerine ait ayrı 
bir bütçeye, mallara ve tüzel kişiliğe sahiptirler. Bu bakımdan yerinden yönetimde merkezden yönetimde olduğu gibi, söz 
konusu kurumlara sadece yetki verilmiyor, bunun yanında kurumlara tüzel kişilik de verilerek farklı bir kuruluş ortaya 
çıkarılmış oluyor (Tortop vd, 2006: 48). Bu tür kuruluşların ve özellikle de hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının ortaya 
çıkmasında, merkezi yönetimin hizmet yükünün artması, bir takım kamu hizmetlerinin verimli, etkin ve tarafsız bir şekilde 
yerine getirilmesi ile demokrasi düşüncesinin gelişmesinin etkisi olmuştur (Eryılmaz, 2012: 241). 
 
Bu açıklamalar doğrultusunda yerinden yönetimin tanımını Tortop ve arkadaşları (2006: 48) şöyle yapmaktadırlar: “Yerinden 
yönetim, kamu hizmetlerinin yönetiminin, merkezden yönetimden ayrı özerk kamu hukuku tüzel kişilerine verilmesidir.” 
İdare hukukcusu Günday ise (2002: 61) yerinden yönetimi yine buna benzer bir şekilde şöyle tanılamktadır: “ Merkezi 
yönetimin tersine, yerinden yönetim(=adem-i merkeziyet), topluma sunulacak bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve 
tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri 
tarafından yürütülmesidir.” Ona göre idari ademi merkeziyet olarak da adlandırlan bu sistem, siyasal ademi merkeziyetten 
ayrı birşeydir. Nitekim yerinden yönetim ilkesinin uygulanmasına baktığımızda farklı biçimlerinin  olduğu görülmektedir. 
Bunlar “siyasi” ve “idari”  yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Siyasi yerinden yönetim; siyasi gücün 
merkezi idare ile, mahalli yönetim üniteleri arasında bölüşümüdür. Bu sistemde siyasi otorite merkezde toplanmamış, çeşitli 
birimler arasında paylaşılmıştır. Siyasi yerinden yönetim ilkesiyle ortaya çıkan il, cumhuriyet, kanton ve eyalet gibi mahalli 
yönetim üniteleri egemenliğin bir parçasına sahiptir. Bunlara yasama ve yürütme konularında kısmi bir bağımsızlık 
verilmektedir ve böylece federal devlet sistemi ortaya çıkmaktadır (Uzun, 2002: 77).  
 
İdari yerinden yönetim ise; yerel nitelikteki kamu hizmetleriyle iktisadi, ticari, kültürel ve teknik bazı fonksiyonların merkezi 
idarenin hiyerarşi yapısı dışındaki kamu tüzel kişilerince yürütülmesidir. Bu kamu tüzel kişileri, ya belli bir coğrafi bölgede 
yaşayan halkı, ya da eğitim, ticaret, sanayi, kültür gibi belirli bazı hizmetleri(fonksiyonları) temsil ederler. Bu kuruluşlara, 
siyasi yerinden yönetimde (federalizmde) olduğu gibi anayasayla egemenliğe ilişkin bir statü tanınmamıştır (Eryılmaz, 2000: 
69). 
 
Öte yandan yerinden yönetimde, görev, yetki ve sorumluluklar, personel ve mali kaynaklar, coğrafi ölçüt ve ya hizmetin 
özelliğine göre merkezin dışında ayrı olarak özerk bir biçimde kullanılmaktadır. Ülkeler merkezi yönetim ile yerinden 
yönetime verilen önem derecesine bakarak, ya merkeziyetçi ya da ademi merkeziyetçi özelliğe göre yönetimlerini 
oluştururlar. Bu bağlamda Türkiye’deki yerinden yönetim kuruluşları “yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları”, “hizmet 
yönünden yerinden yönetim kuruluşları”, ve “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” olmak üzere üç ayrı yönetim 
biçiminde hizmet vermektedirler. Yer yönünden yedrinden yönetim kurluşları kısaca “yerel yönetimler” veya “mahalli 
idareler”, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları “kamu kurumları” olarak adlandırılmaktadır (Parlak ve Sobacı, 
2012: 105). Yerel yönetimler yani belediye, il özel idare ve köy olarak kurulmuş olan mahalli idare kuruluşlar yer yönünden 
yerinden yönetimleri oluştururlar. Bu yerel yönetim kuruluşları belirli bir bölgede yaşayan insanların mahalli müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yönetim organları o yörenin halkı tarafından seçimle oluşturulan ve kuruşuluşları anayasa ve 
kanuna dayanan, kamu tüzel kişilikleri ve özerklikleri olan kamu kurumlarıdırlar. Hizmet yönünden yerinden yönetim 
kuruluşları ise kuruluş amaçlarında belirli bazı işlevlerin(görevlerin) yerine getirilmesi dikkate alınmış TRT, PTT, ve 
Üniversiteler gibi kurumlardan oluşmaktadır.  
 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, “belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfeatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensupları ve 
halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacı ile kanunla kurulan ve 
organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel 
kişileridir.” Meslek kuruluşlarının kökeni orta çağın esnaf loncaları ve ahilik teşkilatına kadar uzanmaktadır. Ancak çağdaş 
anlamda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkmışlardır. Baroları, 
Tabip Odalarını, Diş Hekimleri Odalarını, Ticaret ve Sanayi Odalarını, Ticaret Borsalarını, Esnaf Odaları ve Ziraat Odalarını 
bunlar arasında sayabiliriz (2005: 185-186). 
İdari yerinden yönetimin amacı, yatırım ve hizmetlerin bir kısmının yerel kuruluşlara devredilmesi, yatırım ve hizmetlerin 
kararlarının yatırım ve hizmetin yapılacağı yere en yakın idari birimlere devredilerek bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması, 
halkın katılım imkanlarını artırarak katılımcı demokrasinin geliştirilmesi olarak belirtilmektedir (Kaya ve Şentürk, tarihsiz: 
26). 
 
4. TİCARET VE SANAYİ ODALARININ STRATEJİK PLANLARI VE GİRİŞİMCİLİK 
 
Son dönemlerde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp 
kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunu geliştirmek idareler açısından daha fazla 
ele alınan hususlar haline gelmiştir. Bu kapsamda geliştirilen stratejik planlama yaklaşımı, kamu idarelerinin planlı hizmet 
sunumu gerçekleştirmesi, politika geliştirme, belirlenen politikalarını somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ve 
uygulamayı etkili bir şekilde izleme, değerlendirme ve gerçekleştirmeyi sağlayan stratejik planlama yaklaşımı bir araç olarak 
benimsenmiştir. Stratejik Plan hazırlanmasının hukuki arka planını 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu oluşturmaktadır. Kanuna göre stratejik planın tanımı şu şekilde yapılmıştır (DPT, 
2006:1): 
 
“Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan.” 
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Stratejik planlama ile bir taraftan kurumsal mali yönetiminin etkinliği arttırılırken, diğer taraftan kurum kimliğinin 
oluşumuna ve gelişimine katkı sağlanabilecektir. Bu kapsamda kamu idarelerinin dışında yerinden yönetim kuruluşları 
açısından da stratejik plan yapımı öncelik haline gelmiştir. Bu bölümde seçilen Sanayi ve Ticaret Odalarının stratejik planları 
değerlendirilerek bu planlarda yer alan girişimciliğe yönelik faaliyetler ön plana çıkartılmıştır. 
 
4.1. Eskişehir Sanayi Odası 
 
2014-2017 yıllarını kapsayan Eskişehir Sanayi Odası Stratejik Planı birbirini izleyen dört aşamada hazırlanmıştır. İlk 
aşamada, ilgili aktörlerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve bu çalıştayda Beş Güç Analizi ve SWOT analizi 
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 81 adet stratejik niyet tespit edilmiş ve bu niyetler ikinci aşamada 
katılımcılara sunularak likert ölçeğinde değerlendirmeleri sağlanmıştır. Üçüncü aşamada iç ve dış paydaş analizleri 
gerçekleştirilmiş ve son aşamada ise stratejik amaçlar ve hedefler ortaya konulmuştur (ESO, 2014:7-8).  
 
Stratejik Planda girişimcilik konusu ile ilgili somut öneriler Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler başlığı altında ele 
alınmıştır. Bu kapsamda, “Bölge sanayinin gelişimi için yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi” adıyla belirlenen 2 
numaralı Stratejik Amaç altında belirlenen hedeflerden bir tanesi “Bölgede girişimciliğin sınai ve teknolojik özendirilmesi” 
olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşılabilmesi adına planda dört adet faaliyet önerilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir (ESO, 
2014:64-65): 
 

 Uygulamalı girişimcilik desteği ve işsiz gençlerin istihdam edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik eğitimler 
yapılması 

 Eskişehir sanayi müzesinin kurulması 
 Üniversite öğrencileri ve üyelerin başvurularına açık, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmaya ve 

desteklemeye yönelik bir yarışma/ödül programı/proje programı uygulanması ve sergilenmesi 
 Üniversite öğrencilerinin sanayiye daha iyi entegrasyonunu sağlayacak faaliyetler yapmak üzere bölge 

üniversiteleri ile üniversite-sanayi arayüzünün oluşturulması, program geliştirilmesinin sağlanması 
 
4.2. Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası 
 
Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası Stratejik Planı 2010-2013 yıllarını kapsamaktadır. Planın oluşumunda politika 
belirleme ve maliyetlendirme kapasitesini güçlendirmek, amaç ve hedeflerine yönelik yönetim anlayışını ve bütçelemeyi 
geliştirmek, hesap verme sorumluluğunu oluşturmak, üyelerine kaliteli servis sağlamak ve müşteri memnuniyetini ön planda 
tutmak amaçlanmıştır (ATSO, 2010:2). 
 
Girişimcilik konusu ile ilgili yapılmak istenenler, plan stratejileri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 1 numaralı strateji 
olan “Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret kimliğinin daha ön plana çıkarılması” bünyesinde ele alınan hedeflerden bir tanesi, 
“Sanayi ve hizmet sektöründe işletmelerin desteklenmesi” dir.  Bu hedefin faaliyetlerinden bir tanesi de “Girişimcilik ile 
ilgili eğitim/seminer vs. düzenlenmesi” dir. Bu faaliyetin performans kriterleri ise üç adettir. Bunlar: Düzenlenen girişimcilik 
eğitimi ve verilen danışmanlık hizmetlerinin sayısı, yılda bir defa girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi ve yeni 
girişimcilerin artan sayısıdır (ATSO, 2010:48).  
 
Yine aynı hedef altında yer alan faaliyetlerden bir diğeri de “İŞKUR ile genç girişimcilik eğitiminin verilmesi” dir. Bu 
faaliyetin performans kriteri ise kendi işini kuran işletmelerin sayısıdır (ATSO, 2010:50).  
 
Planda yer alan diğer bir hedef, “İldeki insan kaynaklarının geliştirilmesi” dir. Bu hedefle ilişkilendirilen faaliyetlerden bir 
tanesi “Genç girişimcilerin desteklenmesi” dir. Performans ölçütü olarak ise “Yılda bir defa genç girişimci işgücünün 
arttırılması ile ilgili seminer ve konferans düzenlenmesi” dir (ATSO, 2010:63). 
 
4.3. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 
 
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, 01.01.1968 tarihinde o zamanki İstanbul Ticaret odasından devredilen 122 üye ile hizmet 
vermeye başlamıştır. 1995 yılında Yalova’nın il olmasıyla birlikte 15.08.1995 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 54 
numaralı Kararı ile Ticaret ve Sanayi Odası statüsüne dönüştürülmüştür. Oda, 2009 yılı verilerine göre 14 farklı meslek 
grubunda yer alan toplam 3919 üyeye hizmet vermektedir (YTSO, 2009:6). 
 
Odanın stratejik planı 2010-2013 yıllarını kapsamaktadır. Planın oluşumu sırasında yönetim kademesinin, meclis üyelerinin, 
çalışanlar ve üyelerin katılımı ile SWOT analizi çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üyelerin %80’i ziyaret edilerek beklenti 
ve önerileri alınmış ve odayı algılama ölçümleri yapılmıştır (YTSO, 2009:4). 
 
Mevcut durum belirleme çalışmalarının ardından misyon, vizyon, değerler ve stratejik amaçlar ortaya konulmuştur. 2010-
2013 Stratejik Planına göre stratejik amaçlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (YTSO, 2009:14): 
 

 Üyelerimizin, iş ve günlük yaşamlarının gelişimine yönelik iletişim ve ihtiyaçları doğrultusunda destek 
çalışmalarının yapılması, 

 Yalova’da ekonomik çeşitliliği ve sürdürülebilirliği geliştirmek ve teşvik etmek için etkin stratejiler uygulanması, 
 Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal yapısının sürdürülmesi ve geliştirilmesi. 
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Stratejik Planda yer alan stratejik amaçlar Planın ilerleyen bölümlerinde alt hedeflere ayrılmışlardır. Odanın girişimcilik 
konusuyla ilgili yapmak istedikleri de bu alt hedefler arasında yer almaktadır. Buna göre 2. Stratejik amaç olan 
“Üyelerimizin, iş ve günlük yaşamlarının gelişimine yönelik iletişim ve ihtiyaçları doğrultusunda destek çalışmalarının 
yapılması” kapsamında Yatırımcılığın Teşvik Edilmesi alt başlığı altında bulunan 3 numaralı Hedef girişimciliğe aittir. 
“Girişimciliği Destekleme Yıllık Planlarının Hazırlanması” adı verilen hedefin önceliğini ise Mevcut Ticaret ve Sanayi 
Faaliyetlerinin Korunması ve Geliştirilmesi konusu oluşturmaktadır (YTSO, 2009:16). 
 
4.4. Samsun Sanayi ve Ticaret Odası 
 
Samsun ili hem nüfus, hem de ekonomik açıdan Karadeniz bölgesinin en büyük kentidir. Samsun’da sektörel açıdan en 
büyük pay % 23 ile gıda ürünlerinin imalatına aittir. Bunu sırasıyla % 9 ile kauçuk, % 7 ile metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı ile mobilya imalatı gibi sektörler izlemektedir. Samsun Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde 6136 üye firma 
bulunmaktadır. Ayrıca, 18.02.2013 tarihi itibarıyla faal 37 adet yabancı sermayeli şirket de Oda’ya kayıtlı bulunmaktadır 
(STSO, 2013:4). 
 
Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Stratejik Planı 2014-2017 yılları arasını kapsamaktadır. Planın vizyonu, “Karadeniz 
bölgesindeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza etmek ve Samsun TSO’yu Karadeniz havzasında etkin bir uluslararası aktör 
haline getirmek” olarak belirlenmiştir. Planın misyonu ise “Oda üyelerinin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar 
üreterek, ekonomik ve sosyal bakımdan bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek sağlamak” dır (STSO, 2013:3). 
 
Stratejik Planda politika, hedef, faaliyetler, kaynaklar, uygulama birimleri ve bütçeye ilişkin gerçekleştirilecek konular “İş 
Planı” kapsamında ele alınmıştır. İş planı, Temel Yeterlilikler ve Temel Hizmetler olarak iki ana başlıktan oluşmaktadır. 
Girişimcilik konusu, Temel Hizmetler ana başlığının altında “İl Kadın Girişiciler Kurulu” ve “İl Genç Girişimciler Kurulu” 
başlıkları kapsamında ele alınmıştır (STSO, 2013:27).  
 
Stratejik plana göre “Mevzuatın zorunlu kıldığı işbirliği ağını gerçekleştirmek” hedefi altında konumlandırılan İl Kadın 
Girişimciler Kurulu planda yalnızca tanım ve içerik olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesinde Kadın Girişimciler Kurulu kurulması ve bunun altyapısının oluşturulması için Samsun’da İl Kadın 
Girişimciler Kurulunun kurulduğu ve bu kurulun görevinin düzenledikleri kurslar ile kadın girişimciliği ve istihdam oranını 
arttırmak olduğu belirlenmiştir. İl Genç Girişimciler Kurulu da benzer biçimde TOBB bünyesinde yer alan Genç Girişimciler 
Kurulunun altyapısını oluşturmak için kurulmuştur (STSO, 2013:27). 
 
4.5. Kayseri Ticaret Odası 
 
Kayseri Ticaret Odasının (KTO) stratejik planı 2010-2012 yıllarını kapsamaktadır. Stratejik planın hazırlanmasında TOBB 
Oda ve Borsalar için Stratejik Planlama Modeli kullanılmıştır. Ayrıca içeriğin geliştirilmesinde TOBB ve KTO’nun verileri, 
KTO yayınları, KTO Kalite El Kitabı, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, KTO Yönetim Kurulu, personeli ve 
paydaşlarla yapılan görüşmeler ile çalıştaylardan elde edilen bilgiler temel alınmıştır (KTO, 2010:11). 
 
Girişimcilik konusuna ilk olarak “Kayseri’de iş dünyasını temsil eden, girişimciliğin ve ticari yaşamın gelişmesi için 
politikalar üretip uygulayarak toplumsal refahın artmasına katkıda bulunan bir meslek kuruluşu olmak” ifadesiyle Ticaret 
Odasının misyonunda yer verilmiştir. Ayrıca Temel Değerlerden ilki de “Girişimci ruhun desteklenmesi” dir (KTO, 
2010:28). 
 
Bunun yanında Performans Kriterleri arasında da girişimcilik konusuna değinilmiştir. “Ticaret Odası üyelerinin ve 
iştiraklerinin, sürdürülebilir rekabet gücü oluşturmalarına destek olmak ve onlara rekabet üstünlüğü sağlayacak kaynakları 
arttırmak” amacı altında “Kurumlarla işbirliği yaparak üç ayda bir girişimcilik kursları açılması” amaçlanmıştır. Yine aynı 
amaç altında “Kadın girişimci kurulunun Haziran 2010’a kadar Stratejik Planın oluşturulmasına ve 2013 yılına kadar bu 
planın hayata geçirilmesine destek verilmesi” konusu da planda yer almıştır (KTO, 2010:33-34).  
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Girişimci ve girişimcilik kavramı, dünya ekonomisinde önemli olduğu kadar, ülkemiz ekonomisi için de çok önemlidir. 
Çünkü ülke ekonomisi içinde faaliyet gösteren işletmelerin çoğunu, girişimccilerin kurduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler 
oluşturmaktadır. Girişimciliği ve girişimciyi bu anlamda dikkate aldığımızda, girişimcilerin ülke ekonomisinde bir dinamizm 
oluşturdukları, ülkenin ekonomik yönde kalkınmasına katkı sağladıkları ve yarattıkları istihdam olanakları ile de ülkedeki 
işsizlik sorununa bir nebze çare oldukları söylenebilir. Bu bağlamda zaman zaman ülkelerin yaşadıkları ekonomik krizler 
sonucunda ortaya çıkan işsizlik sorununun çözümü için girişimcilik faaliyetlerinin ve bilhassa girişimcilik eğitimlerinin 
artırılması gerekmektedir. 
 
Küreselleşmenin etkisiyle ülkelerin ekonomileri dünya ekonomisi ile entegre olma zorunluluğunda olması, girişimcinin 
eğitiminin iyi olması, dolayısıyla girimcinin tanımında ve özelliklerinde görüldüğü üzere, girişimci bütün dünyadaki 
yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek, dünyada oluşacak fırsatları değerlendirmelidir. Genelde ülke ekonomisinde, özelde ise 
yerel ve bölge ekonomilerinin en etkin aktörlerinden sayılabilen yerinden yönetim kuruluşları girişimciliğin gelişmesinde de 
önemli fonksiyonlar üstlenmelidirler. Bu anlamda yerinden yönetim kuruluşlarının yapacakları en önemli etkinlik girişimcilik 
konusunda eğitimimin yaygınlaştırılması olmalıdır. Bu sayede girişimcilik ruhu her bölgede geliştirilmeli ve girişimcilerin 
sayısı artırılmalıdır. Böylece bölge ekonomisinin canlanacağı, istihdamın artacağı ve işsizliğin de azalacağı söylenebilir. 
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Girişimcilik konusu, 5018 Sayılı Kanunun ardından kamu idarelerinin ve yerinden yönetim kuruluşlarının stratejik 
planlarında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada, seçilen bazı Ticaret ve Sanayi odalarının planları incelenerek girişimcilik 
konusunun nasıl ele alındığı araştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda bazı odaların stratejik planlarında girişimcilik 
başlığı altında konunun ele alınmadığı görülmüştür. Bu çalışmada belirtilen ya da belirtilmeyen bazı planlarda ise girişimcilik 
konusunun kısa başlıklar altında ve yüzeysel olarak ele alındığı görülmüştür. Öte yandan, özel sektörün kurumsallaşmış üst 
yapısını oluşturan Odaların girişimcilik konusunu daha fazla ele almasının, daha etkin ve verimli hizmet sunumuna katkı 
sağlayacağı düşünülebilir. 
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ÖZET 
 
Çalışmanın analiz nesnesi yerel yönetimler özelinde belediyelerdir. Analiz araçları ise 1930’dan günümüze kadar gelen 
belediye kanunlarıdır. Çalışma salt birtakım metinlerden hareketle değil, tarihsel ve iktisadi dayanaklarla da analiz denemesi 
yapmıştır. İş yaptırma yöntemleri ise  bu metinler içerisinde aranmakta, hedef ve  nitelikleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: 6360, Girişimci Belediyecilik, Yerel Yönetimler 
 
ABSTRACT 
 
The study object of analysis in specific local government municipalities. Analysis tools are municipal laws from 1930 to the 
present. In the light of this study not onlysome texts, historical and operate with the support of the economic basis. Taking 
business methods in these texts being searched, the target is to try to identify and qualifications. 
 
Key Words: 6360, municipal entrepreneurs, local governments 
 
GİRİŞ 
 
Gittikçe karmaşık hale gelen yönetsel, ekonomik ve toplumsal yapının tezahürleri insanın yaşam alanlarına da yansımaktadır. 
Bu alanlardan en önemlisi ticaret ve sanayi merkezlerinin bulunduğu, merkez olduğu varsayılan kentlerdir. Kentlerin sosyo-
ekonomik ve tarihsel bakımından başat bir yaşam alanı olduğu genel kabul gören bir varsayım olmakla beraber, bu alan 
sorumlularının görevleri gittikçe çetrefil hale gelmiştir. Çalışma, kentlerin bu niteliklerinden hareketle “kent yönetimi” olarak 
anılan belediye yönetimleri üzerine odaklanacaktır. Önceleri dar kapsamlı görevler üstlenen belediye yönetimleri özellikle 
İkinci Dünya Savaşı sonrası yükselen refah devleti anlayışının beraberinde “sosyal belediyecilik” kavramıyla anılan bir 
belediyecilik anlayışıyla görevlerini yerine getirmeye başlamışlardır. Değişen yönetsel paradigma ile bu anlayış da terk 
edilerek belediyeler ve yerel yönetimlere ilişkin yeni arayışlar ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda özellikle özel sektörle katı 
sınırları olmayan yeni bir anlayış getirilmiştir. 
 
Çalışmanın tezi, belediyelerin özellikle değişen paradigmanın getirdiği belediyecilik anlayışının ,girişimci belediyecilik, iş 
yapma ya da yaptırma yöntemlerini mekanik bir süreçle ortaya çıkarmadığı, bu ihtiyacın başka sebepleri de olduğu iddiasına 
dayanmaktadır. Özellikle 2003 ve sonrası yapılan yerel yönetimlere ilişkin kanuni düzenlemelerde “iş yapma ya da yaptırma” 
şeklinde somutlaşan yeni yöntemler, belediyenin görevlerine de yeni boyutlar katmıştır.Bu sebeple ,bir kırılma noktası olara 
anılan 1980 ve sonrası dönem ile bu dönemde çıkarılan belediye kanunları incelenecektir. Osmanlı Devleti’nden itibaren 
geliştirilmeye çalışılan belediyecilik hizmetleri ve belediye kurumu ise tarihsel bağlamda ele alınıp, zaman ve mekan 
tutarlılığını sağlamak amacıyla , dönem kanunları incelemeye alınmayacaktır. 
 
Çalışmanın başlığı ise “yerel yönetimler”in üzerinde bir irdeleme yapıldığı algısını yaratsa da diğer yerel yönetim birimleri 
üzerinde derin bir inceleme yapılmadığı belirtilmelidir. Dönemin getirdiği yeni düzenleme ile otuz belediyenin sınırları ile il 
sınırları bütünleştirilmiş, kent yönetimi ile alan yönetimi arasındaki fark kaldırılmıştır. Bu düzenlemenin uygulaması, yeni 
model ve çözüm önerileri çalışmanın sınırları çerçevesinde tartışılamamaktadır. Yazarlar,  “yeni ve kısmi” düzenlemeyi yerel 
yönetim yapısı içerisinde konumlamakta güçlük çekmiş, bu sebepten ötürü yerel yönetim içinde yer alan yeni modeli genel 
bir çerçeve çizerek incelemişlerdir.İş yaptırma yöntemleri salt betimleyici değil çözümleyici birşekilde elealınarak ekonomik 
ve tarihsel analiz denemesi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın önemi ise bu yöntemlerin Türkiye örneğinde oldukça güncel 
olan, 6360 sayılı Kanun’da girişimci belediye anlayışını yansıtıp yansıtmadığı noktasında ortaya çıkmaktadır. Çalışma ,bu 
sorunun cevabını yeni uygulamalar çerçevesinde aramaktadır. 

 
1.KENT VE BELEDİYE: TARİHSEL SÜRECE İLİŞKİN NOTLAR 
 
Kentlerin ortaya çıkışına ilişkin pekçok kuram bulunmakla birlikte bu kuramların ortaklaştıkları bazı konular vardır:Kent ve 
kır ayrımı, tarım toplumuna geçiş, sanayinin gelişmesi. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası modern kentlerin çıkışına işaret etse 
de kentlerin tarihini önceleyen süreçlerden bahsetmekte fayda görüyoruz. Artı değer kavramının ortaya çıkışı ,ilkel dönemden 
de bir vazgeçişi göstermektedir.Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin modern dönem olarak nitelendirilmesi boşuna 
değildir. Zira,  doğa şartlarına hükmedemeyen ,çoğu kere rastlantısal bir üretim biçimi ve buna bağlı düşünce sisteminden dış 
etkilerden olabildiğince az ilişki kuran nesnel koşullara bir geçiş söz konusudur ( Şenel, 1982:224). 
 
İnceleme nesnemiz olan kent ile analiz araçlarımızı barındıran yönetim bilimi disiplinini kapitalist dönemin unsurları olarak 
belirleyebilmekteyiz. Buradan hareketle, kapitalist dönemin kenti ve kapitalist dönemin yönetimini inceleyerek, tarihsel bir 
eşlik sağlayacağımızı söyleyebiliriz. Yönetim düşüncesi maddi üretim sürecinden bağımsız düşünülemezken, uygarlık 
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tarihiyle gelişen ve müdahaleci olan unsurları da barındırmaktır ( Güler,2013:28-29).Kentlerde maddi üretim unsurlarının ve 
çıktılarının buluştuğu mekan12 olması sebebiyle yönetim biliminin önemli biranaliz birimidir. Modern kent olarak tarif 
ettiğimiz mekanın ortaya çıkışının sanayinin kentleri etkilemeye başlaması ve modern öncesi dönemde ortaya çıkmış kentleri 
de dönüştürmesi (Batuman, 2013:13-14) bu eş zamanlı süreci ifade eder. 
 
Kentlerin ekonomik ve tarihsel açıdan dönüşümlerin merkezi olarak ortaya çıkışı yerel yönetim birimleri içinde ,kentin 
yönetimini esas alan belediyelerin ilk akla gelen birim olması13 sonucunu doğurmuştur. Belediyelerinde gelişimi bahsedilen 
süreçlerden bağımsız değildir. Atina ve Roma sitelerinde örneklerinin görüldüğü komünlerin gerçek karşılığının belediyeler 
olduğu fikri( Nadaroğlu ,2001:195) bu kanının nedenini ortaya koymaktadır. 
 
Modern dönemin hem beşeri hem de teknik unsurlarının yoğunlaştığı kentlerin yönetimi ise Antik dönem ile Kilise 
örgütlenmesinin üretim ve dağıtımda( özellikle dağıtım)birincil rol oynadığı feodal toplum düzeninden ayrışmaktadır. Kent 
merkezleri de üretim ve dağıtımın merkezi, emek gücünün yoğun şekilde mekanlar olması nedeniyle , bu mekanın yönetimi 
de önem kazanmıştır.  
 
Türkiye’de – Osmanlı Devleti’nden başlayarak- yönetim kademelenmesinin  toprağın bölüşümü üzerinden gerçekleştiğini 
görmemizi sağlayan bir deneyime sahiptir (Sencer,1992:50).Tanzimat öncesi dönemde var olan belediye düzenlemeleri 
geleneksel ve dinsel öğeleri barındırmakla beraber ,hizmetleri kurumsal bir şekilde karşılamakta yetersiz kalmıştır. Tanzimat 
ve onu izleyen dönemde yabancı sermayeyle kurulan doğrudan bağlantı yeni düzenleme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. 
Buna ilişkin en örneklerden biri de belediye teşkilatının örgütlenmesinde karşımıza gelmektedir. İzmir’de de bir belediye 
teşkilatının kurulmasına ilişkin istek, ticaretle ilgilenen yerli ve yabancılardan gelmiştir( Tekeli ve Ortaylı,1978: 16-17’den 
akt: Toprak, 2010:163).14 
 
Özellikle Meşrutiyet’in ilanı ile beraber 1876 Anayasasında belediyelere ilişkin düzenlemeler göze çarpmaktadır. Bu 
düzenlemelerden biri de 1876 Anayasası’nın 112. Maddesinde belirtilen taşrada ve İstanbul’da yerel hizmetlerin belediye 
meclislerince yürütüleceğine ilişkindir(Nadaroğlu,2001:201). Bunun yanında,  sadece belediyelere dair bir düzenleme olması 
nedeniyle 1877 çıkarılan Vilayet Belediye Kanunu da dikkate değerdir. Vilayet Belediye Kanunu ,salt niteliği gereği değil 
,bunun yanında uzun bir süre, yani 1930 yılında çıkarılan  1580 sayılı Belediye Kanunu’na kadar, yürürlükte kalması 
nedeniyle de önemlidir( Oktay,2008:145-146). 
 
Osmanlı Devleti’nin üzerinde Batılı etkilerin görülebildiği Tanzimat’la birlikte başlattığımız dönem ise ekonomik yapıyı 
dönüştüren bu müdahalelerin kurumsal bazı ihtiyaçları da ortaya çıkardığını görmekteyiz. Çeşitli düzenlemelerle Fransa 
modelinden yola çıkılarak oluşturulmaya çalışan bu belediye modeli Cumhuriyet ‘in kuruluşundan sonrada yürürlükte 
kalmaya devam etmiştir. Yeni düzenlemeleri ise başka koşullar ve ihtiyaçlar doğuracaktır. 
 
2. İŞ YAPTIRMA YÖNTEMLERİ NEDİR, NE DEĞİLDİR? 
 
Yerel yönetimler içerisinde özellikle belediyelerin iş yaptırma yöntemlerini kullandığını görmekteyiz. Kurumsal 
düzenlemeler gerçekleşmeden önce Osmanlı Devleti’nde vakıfların üstlendiği görevler, modern belediyelerin ortaya çıkışıyla 
bu kurumlara devrolmuştur.  Belediyelerin vermekle yükümlü olduğu hizmetleri başka kurumlar eliyle gerçekleştirmesi sıkça 
kullanılan bir yöntem olmuştur. Dönemin kendine özgü koşullarına göre, bu yöntemlerin kullanılma yoğunluğu da 
belirlenmiştir.1970’lerin başından itibaren ise  bu yöntemlerin göze çarpacak arttığını, zamanla düzenlenmelere konu olduğu 
görülmektedir. Bir çoğu özelleştirmeye konu olacak kamu hizmetleri, bu yollarla kademe kademe piyasaya açılmıştır. 
 
Bu yöntemlerin gelişmesini önceleyen gelişmelerde de önemlidir. Özellikle Fordist üretim tarzının terk edilmesi, devletin 
korumacı politikalarının aşındırılması konusundaki kararlılık görülmektedir. Bu süreç bizi kamu işletmeciliği ve daha sonra 
yeni kamu yönetimi anlayışına götürmektedir. Kamu yönetimi disiplini ile işletme alanı arasında bir sınırı öngörmeyen bu 
yaklaşım, kamu kuruluşlarına devlet ile birlikte bir işletme olarak yaklaşmaktadır. 1970’li yılların krizinin  sebeplerini 
kapitalist ekonomik sistemin yapısal kırılmalarında aramamak için , adeta büyük bir direnç gösteren yaklaşım,kamu 
yönetiminin bu krizi işletme yönetimiyle birleşerek aşacağına kanaat getirmiştir. Bu yaklaşım verimlilik ve etkinliği ön plana 
çıkararak ,kamu yönetiminin ana öğelerinden olan kamu yararı ve kamunun niteliğinden türeyen çeşitli unsurları bir engel 
olarak sunmuştur (Şahin ,2007 :49). Bu tartışmalar yeni ortaya çıkan bir dalgayı temsil etmemiştir.  İhtiyaç duyulan yeni  araç 
olarak geliştirilmiş, bunun yanında  ilk halleriyle de kalmamıştırlar. Kuralsızlaştırmayı esas alarak düzenleme yaratılmaya 
çalışılırken, gelecek döneme de hazırlık yapılmıştır. 1980’li yıllarda billurlaşan yeni politikalar, hükümetler tarafından da 
desteklenerek kılavuz haline getirilmiştir. Yeni yönetim yaklaşımları içerisinde etkililiği ve verimliliği esas alarak , yeni 
kamu yönetimi, stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi, yönetişimi olarak esas gösteren bir yazın (Çukurçayır ve 
Eşki:2001) hakim olmuştur. Aslolan yenilik ise işletmeci yaklaşım ve kuramların kamu yönetimi disiplini ve kamunun 

                                                             
12 “Mekan kavramıyla da daha çok toplumsal anlamda yeniden üretilen yerden bahsediyoruz.” Şükrü Aslan (2013), Kent 
Mekanına Aşağıdan Müdahalenin Bir Örneği Olarak 1Mayıs Mahallesi Deneyimi, (Devrimci – Halkçı Yerel Yönetimler- 
Umut ve Mücadele Mekanlarından Deneyimler içinde) s.177 
13 Bu konuda benzer bir fikri savunan bkz: Zerrin Toprak (2010),Yerel Yönetimler, s. 161 
14Osmanlı Devleti’nde yönetsel yapıya dair düzenlemelerin salt dış faktörlere bağlanmasının oldukça yüzeysel olduğunu 
belirten, içsel ve sınıfsal faktörlerin de dahil edildiği bir değerlendirme için :Nizam Önen-Cenk Reyhan ,Mülkten Ülkeye –
Türkiye’de Taşra İdaresinin Dönüşümü (1839-1929),İstanbul,İletişim:2011 
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içerisinden yeniden keşfidir. Bu gelişmelere paralel olarak gelişen politikalar ise gecikmeden yasal düzlemde ve uygulamada 
kendine yer bulmuştur. 
 
Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin ilk adımlar, 1984 yılında yürürlüğe giren “Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılmasına Dair Kanun” ile  gerçekleşmiştir. Daha sonra ise KİT’lerin, diğer kamu kurumlarının özelleştirilmesine 
izin veren kanun yürürlüğe girmiştir (Toprak, 2010: 391). 
 
Burada özelleştirme kavramını nasıl ele aldığımız son derece önemlidir. Özelleştirme kavramı, 
 

“ (i)kamusal mülkiyete konu olan fiziksel ya da mali varlıkların özel (gerçek ya da hükmi ) şahıslara satışını, 
  (ii) bir mal ya da hizmetin üretim ve/ veya dağıtımını sağlamak üzere özel şahıslara imtiyaz verilmesini , 
( iii) yetkili kamu makamları tarafından belirli kurallara bağlanmış olan mal /hizmet üretim ve / veya dağıtımının 

kuralsızlaştırılmasını ya da kural koyma ve uygulama yetkisinin özerk düzenleyici kuruluşlara devrini( yabancı dilden 
aktarılmış karşılıkları ile deregülasyon ve re-regülasyon’u)”  barındırmaktadır (Türel,2003). 
 
Özellikle 2003 yılı ve sonrası dönemde yürürlüğe giren yerel yönetimlere ilişkin kanunlarda bu izler oldukça somut şekilde 
görülebilmektedir. Bu düzenlemelerin yerel yönetimler üzerine yoğunlaşması tesadüfi değil, sermaye birikiminin yeni 
mekânsal arayışlarının tezahürüdür. İş yaptırma yöntemlerinin çeşitliliği ise piyasa ile kamu hizmetleri arasında bağ yaratmak 
üzere yoğun çabanın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Çeşitlilik göstermekle birlikte iş yaptırma yöntemlerinde 
genel kabul gören bazı başlıklarını incelemek ,geniş bir kavramsal perspektifte ele aldığımız özelleştirme ile birlikte 
düşünmemize yol açacaktır: 
 
Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) tarafından yayınlanan “Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Üretimi” isimli 
el kitabında temel olarak sekiz yönteme yer verilmektedir: 
 

“Hizmetlerin İhale Edilmesi; 
Yerel Yönetimler Arası Hizmet Sözleşmeleri; 
İmtiyaz Sözleşmeleri; 
Hizmetin Sübvansiyonu;  
Kupon Yöntemi ; 
Vergi Teşvikleri ve İdari Düzenlemeler; 
Gönüllü Kişi ve Kuruluşların Katkıları ; 

Kendi Kendine Yardım”  (Emrealp,1992:4).15 
 
Bu yöntemler Türkçe literatürde, özelleştirme olarak ele alınmaktadır. Belirttiğimiz başlıklar, özelleştirmenin değişik araçlar 
ve yoğunluklarla gerçekleştirilmesinin yöntemleridir. “İmtiyaz, kuralsızlaştırma ve özerk kuruluşlar” ( Oktar, 2003) eliyle 
yapılan düzenlemeler mevzuatta görünür haldedir.16 
 
Girişimci belediyecilik anlayışının gelişmesinde bu yöntemlerin etkisi yadsınamaz niteliktedir.  Bu yöntemlerin savunan 
görüşler, yöntemlerin hizmetin devreden tarafından terk edilemeyeceğini savunsa da bu sav kuramsal ve pratik düzlemde 
doğrulanmaya muhtaçtır.Bu yaklaşımı benimseyen belediyelerin, hizmet sundukları yerleri bir pazar olarak görmeleri 
gerektiği vurgulanmaktadır (Torlak, 1999:40). Pazarın toplumsal ilişkiler örüntüsünü barındıran bir toplam olduğu önemli bir 
nitelik olmakla birlikte , değişim ilişkisini barındırdığı ve kar güdüsünün ön planda olduğu reddedilememektedir. 

 
3. BELEDİYE KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ: 1580’DEN 6360’A 
 
Belediyeler, yerel yönetim birimleri arasında ilk akla gelen ve uygulamada vatandaşların en fazla temas ettiği örgüttür. 
Türkiye özelinde değerlendirecek olursak, komün yapılanmasına karşılık gelen belediye ve köyler, doğal örgütlenmeler 
olarak görülebilir. Bunlar dışında anılması gereken diğer bir birim, İl Özel İdareleri, oluşturulmalarından itibaren gerek 
yönetsel olarak gerekse halk nezdinde kabul görmesi zor olmuş bir örgüttür.Yerel yönetim birimi olarak örgütlenmeye 
başladığından itibaren İl Özel İdareleri “üvey evlat” muamelesi görmüş, yapay birimler olarak tanınmıştır.2005 yılında 
çıkarılan 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu’na kadar, uzun bir süre durağan bir yapı sergileyen İl Özel İdareleri  , bu 
düzenleme ile yeni bir çehreye bürünmüştür.  Artan görevleriyle, yerel yönetim birimleri içerisindeki ikincil konumunda 
sıyrılmaya çalışan İl Özel İdareleri, 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la beraber otuz 
büyükşehir belediyesinde İl Özel İdareleri’nin kaldırılması yönünde yapılan düzenleme ile yeni bir konuma itilmiştir. 

                                                             
15Çeşitli yazarlarca bu yöntemlere yenileri de eklenmiştir: fiyatlandırma yöntemi ,özel amaçlı hizmet kuruluşları ,yönetim 
devri ,şirketleşme, yap-işlet- devret ve diğer yöntemler( Ökmen ve Parlak,2008: 402;  Yıldırım, 2004:32). 
16 Çalışmanın niteliği gereği  bu yöntemlerin üzerinde özel olarak durulmamış,içeriklerine dair açıklamalar yapılmamış. 
Yöntemlerin “araçsallığına” vurgu yapılmasından hareketle ,özellikle 1990’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında sıkça 
incelenen bu alana ilişkin bazı açıklayıcı çalışmalar önerilmekle yetinilecektir: Sadun Emrealp(1992),Yerel Yönetimde 
Alternatif Hizmet Üretimi, İstanbul: IULA- EMME Yayını;Eyüp Zengin(1996),Yerel Hizmetlerin Yürütülmesinde Yeni 
Yaklaşımlar:-Özelleştirme Yöntemleri-, Yayınlanmamış Doktora Tezi ,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul; Ertuğrul Acartürk (2001), Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda 
Alternatif Yöntemler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:6,s.46-60, 
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Köyler ise Türkiye’nin yönetim geleneği içerisinde birincil olarak anılan yerel yönetim kademesi olmakla beraber, halen 
1924 yılında çıkarılmış olan 442 sayılı Köy Kanunu ile yönetilmektedir. Aradan geçen doksan yıla rağmen , Köy Kanunu 
yenilenmemiş, dahası güncellenmesi gereken pek çok maddesi değiştirilmeden yürürlükte kalmıştır. 
 
Bu veriler ışığında, yerel yönetimlerin tarihsel ve güncel durumlarına dair bazı kanılara varmamız mümkün olacaktır. Biz bu 
kanıları geliştirirken , derinleşebilmek ve kentlerin özellikli konumundan hareket edebilmek adına,belediyeler üzerinde 
odaklanacağız. 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Kanun belirlenen tarihsel dönem içerisinde çıkarılmış olmamakla beraber, 
yürürlükte olması sebebiyle üzerinde söz etmemizi gerektirmektedir.1580 sayılı Kanun bir belediye kanunu olmaklaberaber, 
esasen yerel yönetimlere merkez tarafından duyulan ilginin de göstergesidir. Geniş bir görev tanımıyla donatılan belediyeler, 
esasen dönemsel olarak görebilecekleri hizmet yükünden fazlasıyla karşı karşı kalmıştırlar. “Hizmetlerin 
belediyeleştirilmesi” olarak anılabilecekbu yaklaşım, uygulandığı yetmişbeş yıl içerisinde değişen uygulamalara da tanıklık 
etmiştir.  Gelişen kentleşme olgusu, kırdan kente artan göç bu Kanun’un  geniş görev yelpazesine rağmen zaman içinde 
yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Özellikle 1980 ve sonrası dönem, mevzuat- uygulama arasındaki uyumsuzluğa da zaman 
zaman neden olmuştur. 
 
Tüm bunlarla birlikteanaliz aracımız olarak,  bir ülkenin kamu yönetimini analiz etmede önem arz eden, ülkenin yönetimine 
dair kuralları barındıran  “mevzuat” (Güler, 2013:125 ) içerisinden belediye ve büyükşehir belediyesi kanunlarını (1980 ve 
sonrası) ele alarak çalışmamızın gövdesini oluşturacağız. 
 
3.1.3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
 
1980’li yıllar, Türkiye’nin politik yapısını temsil eden çalkantılı yıllar olmakla beraber, aynı zamanda yeni politikaların 
doğuş dönemi olarak da anılmaktadır. Uzun süren verimlilik, etkinlik tartışmaları ve mevcut belediyelerin hizmetleri 
karşılama da yetersizliği mevcut veri olsa da yapılan düzenlemeler salt bu beklentileri karşılama amacını gütmemektedir. Bu 
yeni politikalar serpildiği ve uygulamaya geçtiğinden, yeni ihtiyaçlar da hasıl olmuştur. Bu ihtiyaçlar arasında sermayenin 
gelişeceği yeni alansal düzenlemelerle beraber, yeni örgütsel düzenlemeler de yer almaktadır. 
 
3030 sayılı Kanun17 büyükşehir tarifini ,“Belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirler”  olarak yapmıştır. 
Coğrafi bir kısıt getiren bu tanım, sosyo-ekonomik ve demografik kriterler koymaktan kaçınmış ve uygulamada ortaya 
çıkacak pekçok sorunun kaynağı olmuştur. 
 
3030 sayılı Kanun, İstanbul, Ankara ve İzmir’ de büyükşehir düzenlemesi getirirken, ilerleyen yıllarda bu uygulama 
yaygınlaşmıştır. Büyükşehir olmayı avantajlı bir durum olarak niteleyen pek çok belediye, bu yönde girişimlerde 
bulunmuştur.1986 ve 1987 yıllarından itibaren  gerçekleşen düzenlemelerle beldelerde önce il merkez belediyesi sınırları 
içinde kimi ilçeler kurulmuş ve sonra bu beldelerde 3030 sayılı yasanın uygulanacağı yasal  hüküm altına alınmıştır(Bingöl 
v.d. ,2013:94). 
 
Bu kanunda belediyelerin görevleri arasında yer alan bazı düzenlemelerle işlerin başka kurumlar tarafından yapılmasının önü 
açılmıştır.  Öncelikle nazım imar planlarını yapmak ,yaptırmak belediyenin görevleri arasında yer almıştır (madde 6/ b). 
Yolcu ve yük terminalleri ile otopark yapmak ya da yaptırmanın yanı sıra , yine belediyenin bu yerleri kendi eliyle 
işletilebileceği gibi, diğer kurumlara devrederek de işlettirilmesi  sağlanabilmektedir(madde 6/d). 
 
Yeşil saha ,park ve bahçe gibi  halkın ortak kullanabileceği alanlar yapmak, bunun yanında sosyal ve kültürel hizmetleri 
yerine getirmek yine belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır. Bu hizmetleri yerine getirmek üzere, spor ,eğlence ve 
benzer alanlar yapmak ya da yaptırmak belediyenin yükümlülükleri arasındadır (madde 6/f). 
 
Büyükşehir içerisinde yer alan su ,kanalizasyon ,her türlü gaz, merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu 
amaçla ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak ya da kurdurmak,işletmek ya da işlettirmek ( madde 6/g) gibi alt yapı hizmetleri 
karşılanırken, belediyelere yine diğer kurumlara bu işleri gördürebilmesi yönünde inisiyatif sağlanmıştır. Bunların yanında , 
çöplerin ve sanayi atıklarının toplanması, atıkların işlenmesi ve imhası (madde 6/j) ile toptancı halleri ve mezbahalar yapmak 
ya yaptırmaya yönelik düzenlemelerde Kanun’ da yer almaktadır. 
 
1580 sayılı Belediye Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönem, yeni yerleşim birimlerinin özgüllüğü ve dönemsel gerekliliklerle 
kentlerin gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereken düzenlemeleri barındırdığı gözlemlenmektedir. 
 
3.2.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
 
3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu gelişerek uygulamada kalmıştır. Çeşitli KHK’lar ile desteklenen kanun son 
büyükşehir belediyesinin kuruluşuna da tanıklık etmiştir. 23985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 593 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile de Sakarya ilinde büyükşehir belediyesi kurulmuştur.18 
 

                                                             
17 Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
Resmi Gazete :Tarih:9/7/1984 sayı:18453 http://www.hukuki.net/kanun/3030.15.text.asp (erişim tarihi: 15.03.2014) 
18“Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Gerekçesi, sıra sayısı :338( erişim tarihi: 17.02.2014) 
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2000’li yıllara gelindiğinde kamu yönetimi yeni bir yapılandırma sürecine girmiştir. Bunu sebepleri arasında mevcut 
mevzuatın yetersizlikleri kabul edilebilir olsa da geçmiş yıllarda hazırlanan pekçok raporda yer alan önerilerin uygulamaya 
geçirilmesi yadsınamaz bir gerçektir. 
 
Bu süreç sadece belediyeler düzenlenmemiş, tüm idari kademelere yönelik düzenlemeye de girişilmiştir.İzci ve Turan’ın 
2003 ve sonrasındaki süreçte ,kamu yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin değerlenme , düzenlemelerin bütünlüklü yapısını 
görmek bakımından önemlidir:“2003 yılında kabul edilen ancak yürürlüğe girmeyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve daha 
sonra kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlayan süreç ise toptan bir değişimin 
gerçekleştirilmesi yönünde atılmış olan ilk büyük ve önemli adımlardı. Ancak bu değişim gerçekleşmemiş olmakla birlikte 
yasanın ruhu başta yerel yönetimlere ilişkin yasaların değiştirilmesiyle adeta o yasalara sirayet etmiştir. 5393 sayılı Belediye 
Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5449 sayılı Kalkınma Ajansları 
Kanunu ve bu kanunlarda gerçekleştirilen değişiklikler Kamu Yönetimi Temel Kanununun izlerini taşımaktadır”( İzci ve 
Turan,2013:118-119). 
 
5216 sayılı Kanun ,4. Maddesinde  “Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim 
birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il  belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve 
ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.”19 büyükşehir 
belediyelerinin kuruluşunu düzenlemiştir. Burada önceki kanundan farklı olarak ,nüfus kriteri ve sosyo- ekonomik birtakım 
kriterler getirilmiştir. 
 
Dönemsel uygulamalardan dolayı bu kanunla beraber katılımcılık ,ön plana çıkarılmıştır. Kanunun/ kanunların çıkarıldığı 
dönem, Türkiye’nin AB ‘ye giriş beklentisini yükselttiği, ulusüstü kuruluşlarla temasını arttırdığı dönemdir. Bu durumu 
,kanunlarda Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile ilişkili bazı düzenleme ve kurumların (subsidiarity, kent konseyleri) yer 
almasıyla tespit edebilmek mümkündür. 
 
Bu kanun döneminde yeni bir büyükşehir belediyesi kurumamış, mevcut belediyelerin yapısında düzenlemelere gidilmiştir. 
İhtisas komisyonlarının kuruluşu, personel sisteminin norm kadroya geçirilme çalışmaları, denetim sisteminde yaşanan 
dönüşüm,  performans sistemi uygulaması  Kanun’la gelen yeniliklerden bir kaçıdır. 
 
Nazım imar planı yapmak ya da yaptırmak büyükşehir belediyelerinin görevler arasında yer almaktadır (madde 7/b). İmar 
planlarının kentsel rantı dönüştürücü rolü kabul edildiğinde, bu düzenleme ile kentin kaderinin bu planı oluşturanlar 
tarafından belirlenebileceği görülebilmektedir. Büyükşehirlerin insan yoğunluğu ve buna paralel olarak gündelik taşıt 
yoğunluğu göz önüne alındığında büyükşehirlerin ulaşım planlarını yapmak ya da yaptırmak; yol ,cadde gibi alanlardaki park 
yerlerini tespit etmek, işletmek, işletmek ya da işlettirmek yönündeki düzenlemede (madde 7/f)  kamusal olarak 
niteleyeceğimiz bu noktaları , birer gelir kaynağı haline getirmek anlamını taşımaktadır. 
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda, 3030 sayılı Kanun’la paralel olarak,  özellikle katı atıkların  toplanması, 
işlenmesi ve imha edilmesi konusunu diğer kurumlara devredilebildiği görülebilir:“( ……) büyükşehir katı atık yönetim 
plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların 
ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla 
tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla 
ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak” (madde 7/i). 
 
Yolcu ve yük taşıma terminalleri ve otopark yapımına ilişkin görevlerde Kanun’da yer almaktadır (madde 7/l). Halkın sosyo- 
kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilişkili olarak hayvanat bahçelerinden müzelere geniş bir alanda , dinlence ve kültürel 
alanlar yapmak ya da yaptırmak , işletmek ya da işlettirmek( madde 7/m) de Kanun’da yer alan yükümlülüklerdendir. Toplu 
ulaşım( madde 7/p) ve altyapı hizmetlerine dair (madde 7/ r) maddelerde bir önceki büyükşehir belediyesi kanununa paralel 
olarak yapılması ya da yaptırılması bağlamında düzenlenmiştir. Mezarlıkların yerinin tespit edilmesi ,mezarlıkların kurulup 
işletilmesi ya da işlettirilmesi , defin ile ilgili işlemleri yürütmek ( madde 7/s)  belediyelerin görevlerinin genişleyen yapısını 
göstermek bakımından önem taşımaktadır.Toptancı hallerinin ve mezbahalarının yapılması ve yaptırılması ile işletilip 
işlettirilmesi ise 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile örtüşen bir diğer düzenlemedir (madde7/t). 
 
Toplumun önemli ihtiyaçlarından olan sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla sağlık merkezi, hastane, gezici sağlık üniteleri 
ile tüm  toplum kesimlerini kapsayacak şekilde (yetişkin, genç, yaşlı,çocuk, kadın,engelli) sosyal ve kültürel hizmetler 
yürütmek ve bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için sosyal tesisler kurmak,meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, 
işletmek veya işlettirmek de Kanun’da yer almaktadır (madde 7/v). 
 
Merkezi ısıtma sistemi gibi bir altyapı hizmetini de kurmak ,kurdurmak ,işletmek veya işlettirmek düzenlemeler arasındadır( 
madde 7/y). 
 
3.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

                                                             
19 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih :  23/7/2004 Sayı :25531 erişim tarihi: 
23.02.2014 
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5393 sayılı Belediye Kanunu20, 2003 ve sonrası temsil eden zincirin bir halkasıdır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nda olduğu gibi katılımcı mekanizmaların arttırılıp, merkezi yönetimin etkileri göreli olarak azaltılma çabası 
gözlemlenmektedir. Bunun yanında,belediyelerin bazı hizmetlerinin özelleştirilmesi yolunda düzenlemeler de yer almaktadır.  
 
Belediyelerin görev ve sorumlulukları bildiren 14. Maddenin a bendinde geniş bir görev tanımı içerisinde ,yapılacak ve 
yaptırılacak hizmetler tanımlanmıştır: “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” 
 
“Hizmette halka yakınlık” ilkesi çerçevesinde değerlendirebileceğimiz bir düzenleme ile okul binalarının bakım ve onarımına 
dair yükümlük de belediyelerin sorumlulukları (madde 14/ b) arasında yer almıştır. 
 
Belediyelerin yetki ve imtiyazlarını düzenleyen 15. Maddesinde ise  mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak konusunda her 
türlü faaliyet ve girişimde bulunulacağı belirtilerek (madde 15/a) esnek ve geniş bir yaklaşım içerisinde bulunulduğu 
görülmüştür. Özel hukuk hükümlerine göre , doğalgaz, su ,atık su ve hizmet karşılığı olan alacakların tahsilinin yapılması ya 
da yaptırılması öngörülmüştür ( madde15/d).  
 
15. maddenin e, f ve g bendinde yer alan maddelerin içeriği diğer belediye kanunlarındaki düzenlemelerle benzerlik 
göstermekle birlikte ( içme ,kullanma ve endüstri suyu temin etme, atık suları uzaklaştırma; toplu taşıma ve bu yönelik 
sistemler oluşturma ; katı atıkları bertaraf edilip dönüştürülmesine ilişkin hizmetler) bu hizmetlerin görülmesinde belirli 
şartlarla imtiyaz sağlandığı da Kanun’da yer almıştır: “Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın 
görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma 
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.” 
 
Yine toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı,mezbaha gibi genel kapsamlı işleri görmek ile ilgili 
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak ,kurdurmak ,işletmek ,işlettirmek düzenlenmiştir(madde 7 /j). Gelişen ihtiyaçların 
göz önünde bulundurulması dikkat çekmekle birlikte, bu alanların devri devredilenlere büyük gelir elde etmelerini 
sağlayacağını öngörmek mümkündür. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’na paralel olarak, “ (…....)durak yerleri ile karayolu, 
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya 
vermek” (madde 7/p) maddesi yer almıştır. 
 
Belediyelerin, genel kapsamlı olarak , uzun yıllar sonra ve yeni mekânsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlemesine 
vesile olan 5393 sayılı Belediye Kanunu büyük bir beklenti ve heyecanla karşılanmıştır. Dünyanın ve Türkiye’nin dönüşüm 
sürecinin tezahürü olan  bu kanunu, iktisadi sistemin değişken ve kırılgan yapısıyla bağlantılı olarak,yerel yönetim yapısında 
yeniliklerin ortaya çıkacağı 6360 sayılı  Kanun izleyecektir. 
 
3.4.6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 
6360  sayılı  Kanun21 hazırlık dönemindeki  tartışmalar bir yana, yürürlüğe girdiği andan itibaren yeni bir dönemin habercisi olmuştur. 
3030 sayılı Kanun yeni bir yönetsel kademe getirmiş olmakla birlikte, bunun anayasal dayanağını oluşturmuştur. Askeri yönetim, 
belediyelerin maddi ve hizmet sağlama yolundaki sorunlarını merkezi bir yapı ile çözüleceğine kanaat getirmiştir. Bu sayede 
ekonomik, etkin ve verimli bir yapı ortaya çıkacaktır. Bu yapının demografik ve sosyo-kültürel tabanı ise atlanmıştır. 
 
5216 sayılı Kanun’da varolan yapı üzerine birtakım değişimler yapmayı hedeflemiş, 1984’ten 2004’e kadar geçen 20 yılda yapılan 
düzenlemeleri yasalaştırmıştır Personel sistemi, bütçe, denetim gibi yönetim unsurlar da köklü değişiklikler yapılmıştır. 
 
6360 sayılı Kanun tüm bu verileri sarsacak bir düzenlemeler silsilesiyle karşımıza çıkmıştır. Bu Kanun’la görev ve yetkilere ilişkin 
yeni bir paylaşım gerçekleştirilmiştir. Önceki Büyükşehir Belediyesi Kanun’daki hizmetlerin yerine getirilme biçimleri tekrarlanarak, 
bazıları ilçe belediyelerine devredilmiştir. Büyükşehir belediyesi olan illerde , belediye sınırlarının il mülki sınırları olarak kabul 
edilmesi , bu görev ve yetki paylaşımının genel geçer bir paylaşımdan ötesini nitelediğini göstermektedir. 
 
Kanun’da büyükşehir belediyelerinin hizmet alanında olan mahalleleri ilçe merkezlerine bağlamak üzere yollar yapmak yaptırmak, 
bakım ve onarımla birlikte bu yolların temizliğine dair birtakım hizmetler yürütmek, kentsel estetiğe dair düzenlemelerde yer 
almaktadır ( madde 7). 
 
İlçe belediyelerine büyükşehir belediyesi meclisi kararıyla bazı görevler devredilebilmektedir. Bunlar arasında, defin işlemlerini 
düzenleme; yük ve yolcu terminalleri ile kapalı ve açık otoparklar yapmak ya da yaptırmak,;bunları işletmek ya da işlettirmek; toptancı 
halleri yapmak ya da yaptırmak,işletmek ya da işlettirmek gibi görevler sıralanmaktadır (İzci ve Turan, 2013:133). 

                                                             
20  5393 Sayılı Belediye Kanunu,  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874,( erişim tarihi: 23.02.2014) 
216360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayı : 28489,Kabul Tarihi: 12/11/2012  (erişim tarihi : 23.02.2013) 
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6360 sayılı Kanun,daha önce yürürlüğe giren büyükşehir belediyesi kanunları üzerinde düzenlemelere gitmeyi tercih etmiş, bu 
hizmetleri değişen hizmet ölçeğine göre uyarlamıştır. Bu sebeple, kanunda görülen kısıtlı düzenlemelerden hareketle bir yorum 
yapmak sağlıklı analizler yapmamıza engel olacaktır.Karşılaştırma yoluyla incelediğimizde, varsayılan politikalardan bir sapma 
görülmediği, geliştirilerek devam ettiği sonucuna varılacaktır.. 
 
SONUÇ 
 
Kentlerin modern anlamda yönetimi salt teknik bir konu değil bunun yanında iktisadi ,sosyal ve siyasal dolayımlara sahip bir 
alandır. Bu alanda gerçekleştirilen dönüşümler ise elbette çok boyutlu bir analizi haketmektedir. Modern belediyecilik 
anlayışının doğuşu, Osmanlı Devleti’nde birtakım bölüşüm ilişkileriyle birlikte gelişmiştir. Bu çatışmalar, hem içsel hem de 
dışsal dinamikleri barındırmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren de tüm anayasalar ve yapılan kanunlar da dönemin 
ruhunu göstermektedir. 
 
Özellikle 1970’li yıllarda deneyimlenen yeni belediyecilik anlayışları yeni bir dönemi beraberinde getirmiştir. Bunun yanında 
Dünya’da ve Türkiye’de yeni iktisadi paradigmalar her alanda olduğu gibi yönetsel alanda da karşılık bulmuştur.İncelenen 
belediye kanunlarında , hizmetlerin kamu kurumları dışına devredilmesinin 2000’li yıllara has bir uygulama olmadığı ilk 
belediye kanunun ortaya çıkışı – Cumhuriyet Dönemi- ile birlikte var olduğu görülmüştür. Elbette bu tespit, 
CumhuriyetTürkiyesi’nin ekonomik sistem tercihinin  bir yansıması olmuştur. Belediye kanunlarının çöp toplama, ulaşım, 
defin işleri gibi hizmetleri devretmeyi tercih ettiği görülmektedir.Bunun yanında, vatandaşların bir araya gelebileceği alanlar 
yaratma sorumluluğunun da belediyelerin görevleri arasında olduğu ve bu görevleri devrebilecekleri de düzenlemelerde yer 
almaktadır. 
 
Özellikle “hantal ve bürokratik, kar amacı gütmeyen, personelini güvenceli ve tam zamanlı istihdam eden” yapının  karşısına 
“verimlilik, etkinlik, etkililik”  unsurlarını ön plan çıkaran “işletmeci” yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşümü izlerken 
bunun yalnız Türkiye’ye özgü olmadığını ve yeni bir yönetim yapısı ile birlikte ilerlediğini akılda tutmakta fayda 
vardır.Hizmet sunumu ve kalitesindeki eksiklik bu hizmeti ve sunmak yükümlü olan personelin eksikliğine dayandırmakla 
birlikte bu personelin yeteneklerinin gelişmesi yerine , hizmetlerin özelleştirilmesi yoluna gidilmesinin önerilmesi (Torlak, 
1999: 33) oldukça yüzeysel bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Çalışma, iş yaptırma yöntemlerinin yeni keşfedilen bir araç olmadığını ancak genelleştirme çabalarının gittikçe belirgin hale 
geldiğini tespit etmiştir. Hem mekânsal ölçeğin dönüşümü hem de iş görme usullerinin farklılaştırılması yeni arayışların ve 
aynı zamanda dönüşümün habercisidir. “Müşteri” ve “kar” kavramlarına yerlerini hızla terkeden “vatandaş” ve “kamu 
yararı”kavramları  ise salt soyut nitelemeleri barındırmamaktadır. Bu sebeple, bu yöntemlere ilişkin tereddütlerin giderilmesi, 
kurumsallaştırma çabaları hedeflenmekte ise  “kamu hizmeti” ne dair  yeni çıkarımlar yapılmalıdır.Bunun yanında , kamu 
yararı ve hizmetine ilişkin yeni çalışmalar, bu yöntemleri nitelemek bakımından anlamlı bulunacak ve ilgi ile karşılanacaktır 
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ÖZET 
 
Kümelenme yaklaşımının girişimlilik ve bölgesel kalkınma üzerinde etkisini değerlendirmeye yönelik yapmış olduğumuz bu 
çalışmada ilk olarak Türkiye için 26 bölgede (İBBS-II) ve NACE Rev.2 ekonomik faaliyet sınıflandırması iki basamak 
düzeyinde kümelenme potansiyeline sahip imalat sanayi sektörleri belirlenmiştir. Yapılan “küme haritalama” çalışmasında 
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu istihdam verileri kullanılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde bölgesel kalkınma anlamında 
daha detaylı değerlendirme yapmak üzere TRC1 bölgesi üzerine odaklanılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde Gaziantep, 
Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC1 bölgesi için bölgesel kalkınma dinamiklerini belirleyen “Shift-Share” analizi 
uygulanmıştır. İlk bölümde yapmış olduğumuz küme haritalama analizi çerçevesinde olgun küme ve potansiyel küme özelliği 
gösteren sektörlerdeki istihdam değişimine hangi unsurların ne ölçüde etki ettiği analiz edilmiştir.  
 
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda tekstil ürünlerinin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinin olgun küme 
özelliği taşıdığı, gıda ürünlerinin imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı sektörlerinin potansiyel küme özelliği taşıdığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca yapılan shift share analizi sonucu bu sektörlerdeki istihdam artışının milli ekonomideki gelişmelerin 
dışında, bölgede olup da başka yerlerde olmayan niteliklerden dolayı ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
 
ABSTRACT 
 
In this paper which is prepared to show effects of clustering approach on entrepreneurship and regional development; first 
potential industrial clusters has been analyzed for NUTS-II region and NACE Rev.2 two digit classification level for 26 
region of Turkey. So that cluster mapping analysis was performed. In this cluster mapping analysis employment data were 
used which was retrieved from the Social Security Institution of Turkey. In the second part of the paper we focused on TRC1 
region for to make detailed regional development analysis. Shift Share analysis was performed to TRC1 region which is 
cover Gaziantep, Adıyaman and Kilis cities, for to evaluate dynamics of the regional development. We analyzed factors that 
affect employment change on the sectors which shows mature and potential clusters framework of the cluster mapping 
analysis that performed in the first part. 
We define that manufacture of textiles industry; manufacture of rubber and plastic products industry are mature clusters and 
manufacture of food products industry; manufacture of leather and related products industry are potential clusters for TRC1 
region as a result of the cluster mapping analysis. In addition we define that the employment growth in these sectors occurs 
because of the regional factors not national economic development as result of shift share analysis.  

 
JEL Kodu: O21, O47, P25, P42, R12, R58 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişme Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi, Gelişmişlik ve Az Gelişmişlik kavramlarının İktisat literatürüne girişi II. Dünya 
Savaşı sonrasına rastlamaktadır. Bu alanlarda yapılan teorik çalışmalar, genel iktisadın alt ayrımlarına “Gelişme – Kalkınma 
Ekonomisi” adı altında yeni bir alt disiplinin eklenmesine yol açmıştır. Bu durum, II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda, savaş 
sonrası ortamda ortaya çıkan az gelişmişlik – gelişme gibi temel soru ve sorunları tespit etmek, anlamak ve çözüm 
önerilerinde bulunmak kaygısıyla oluşturulan teori ve modellerin belirli bir çerçeve içinde bir araya gelmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bölgesel kalkınma analizlerinin ortaya çıkmasına, ekonomi biliminin iki alt dalı kaynaklık etmiştir. Bunlardan 
birincisi Alman ekonomistlerinin, özellikle geçmişte uzmanlık alanını oluşturan mekân ekonomisi veya bölgesel ekonomidir. 
İkincisi; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen makro ekonomik büyüme ve kalkınma teorileridir. Bu teoriler 1960’lara 
doğru ortaya çıkmaya başlamıştır. (Saraç, 2006:30) 
 
1930’larda dünya çapında yaşanan büyük bunalım, ekonomik konjonktürü temelinden etkilemiştir. J..M. Keynes, bu 
depresyonun serbest piyasa ekonomisinden kaynaklandığını ve aşılması için devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini 
savunmuştur. 1970’lere kadar itibar gören bu iddia, bölgesel ekonomi literatüründe de etkisini göstermiştir. Bununla birlikte, 
1930-1940’larda ABD’de Tennessee Vadisi’ne yönelik devlet eliyle gerçekleştirilen kalkınma çabalarının başarılı sonuçlar 
vermesi, bölgesel iktisat kavramının tüm dünyada devlet eliyle geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasında uygulama alanı 
olarak kullanılabileceği fikrini yerleştirmiştir. Keynesyen bölgesel büyüme modellerinin 1950’li ve 1960’lı yıllarda neoklasik 
bölgesel büyüme modelleriyle geliştirildiği görülmektedir. Daha çok dengeli büyüme argümanları ile desteklenen bu 
modeller, üretim faktörlerinin, fiyatların ve/veya ücretlerin düşük olduğu bölgelerden daha yüksek olduğu bölgeye doğru 
akacağının ve azalan marjinal verimlilik yasasına göre bu durumun bölgeler arası faktör fiyatlarını eşitleyeceğini ileri 
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sürmüştür. Neoklasik yaklaşımlar aynı zamanda dengesiz büyüme düşüncesini geliştirici argümanlarla da geliştirilmiştir. Bu 
bağlamda başlangıçta F. Perroux, G. Mrydal, ve A. Hirschman tarafından ileri sürülen “kutuplaşma kuramı” geliştirilmiş, 
buradan hareketle günümüze doğru “endüstriyel bölgeler” ve “ticari kümeleşmeler” üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür. 
(Tüylüoğlu ve Karakaş, 2006:197-198)  
 
Henüz kümelenme (cluster) kavramının üzerinde uzlaşılmış bir tanım olmamakla birlikte, birbirine katma değer ekleyen 
üretim zinciri ile bağlı, bir ürün ya da hizmetin üretilmesi konusunda doğrudan veya dolaylı olarak etkin olan ya da olma 
potansiyeli olan birbiriyle ilişkili ve karşılıklı bağımlı oyuncuların (üreticiler, tedarikçiler, müşteriler, bilgi üreten kurumlar, 
araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, danışmanlık şirketleri, kamu kurum ve/veya kuruluşları, yerel yönetim kurum 
ve/veya kuruluşları, medya, finansal kurumlar) ortak bir coğrafyada yoğunlaşmaları şeklinde tanımlanmaktadır (Eraslan, 
Bulu ve Bakan, 2008:2). 
 
Günümüzde dünya ekonomisinde lider durumundaki ülkelerin, dünya ölçeğinde söz sahibi oldukları endüstri kollarında tam 
bir kümelenme ve bütünlük içinde çalıştıkları gözlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bölgesel kalkınma anlamında 
büyük katkı sağlayan kümelenmelere yaygın şekilde rastlanmaktadır. Bunun en önemli örnekleri yarı iletken endüstrisinin 
kümelendiği Kaliforniya’daki Silikon Vadisi, otomotiv endüstrisinin kümelendiği Detroit, film ve eğlence sektörünün 
kümelendiği Hollywood’tur.  
 
Kümelenme yaklaşımının temelinde sektörel rekabetçilik yatmaktadır. Uluslararası literatür göz önüne alındığında ise 
rekabetçiliğin iki temel unsuru olduğu müşahede edilmektedir: verimlilik ve inovasyon. Kümelenme yöntemi uluslararası 
rekabetçiliği elde etmek için kullanılmakta, rekabetçiliğin altında ise verimlilik ve inovasyon yatmaktadır. Yani, istisnalar 
hariç, ancak ve ancak verimlilik ve inovasyonu temel alan bir düşünce ile hareket eden bir oyuncu rekabetçi olabilir. Bu 
noktada kümelenme ise verimlilik ve inovasyonla uluslararası rekabetçiliği elde etmek için kullanmış olduğumuz bir 
yaklaşım ve tekniktir. Kümelenme yaklaşımı verimlilik ve inovasyon ile birlikte oyuncuların işlem maliyetlerini de 
düşürmektedir. Makro düzeyde değerlendirildiğinde ise, rekabetçi olan sektörler kümelenme çalışmaları ile geliştirilmekte, 
bununla bölgesel ve ulusal rekabetçilik sağlanmaktadır. (Eraslan, 2009:23) 
 
Kümelenme yaklaşımı küme içinde yer alan KOBİ’ler açısından yeni iş imkânlarının ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. 
Endüstriyel küme içerisinde yer alan birçok KOBİ kendi kapasitelerini kullanmanın yanında sanki büyük ölçekli bir firma 
gibi iş yapabilme kapasitesine sahip olmaktadır. Örneğin alınan büyük bir sipariş birçok küçük işletmenin işbirliği sayesinde 
karşılanabilmektedir. Bunun yanında endüstriyel kümeler, network içerisinde yer alan firmalara bilgi ve teknoloji transferi 
gerçekleştirmeleri anlamında yarar sağlamaktadır. Ayrıca kümelenme içinde bulunan firmalar, küme içinde yer alan eğitim 
kurumları ve işgücü piyasası ile ilişkili kurumlar vasıtası ile hem nitelikli hem de yetiştirilecek personele ulaşma imkânı 
kazanırlar. Endüstriyel kümelenmelerin diğer bir yararı, konusunda uzmanlaşmış tedarikçilere erişme imkânı sağlamasıdır. 
Endüstriyel küme içerisinde yer alan işletmeler uzak bir tedarikçiden ara mamul sağlamak yerine yerel tedarikçileri 
kullanarak işlem maliyetlerini düşürmüş olacaklardır.  
 
Kümelenme yaklaşımı pazarlama faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde; pazara ait teknik ve rekabet verilerinin tamamı 
küme içinde birikmektedir. Dolayısıyla kümelenme içerisinde yer alan işletmeler sadece yerel pazarlarda değil, uluslararası 
piyasalarda da bilinirlik ve imaj, etkin bir dağıtım ağı, pazara derinlemesine nüfuz edebilme ve böylece müşteri sayısı ve 
gelirlerde artış sağlama imkânlarına kavuşacaklardır. Diğer taraftan, kümelenmenin kendisi ayrıca önemli bir iç pazar 
durumundadır. Kümelenme yaklaşımı, küme içinde yer alan işletmelere kamu kurumlarının sunmuş olduğu imkânlara ve 
hizmetlere ulaşmada önemli kolaylık sağlamaktadır. Kamu tarafından sağlanan fiziksel altyapı, araştırma enstitüleri, test 
laboratuarları gibi kurumlar ve eğitim gibi hizmetler kümelenme içinde yer alan işletmelerin kullanımına sunulmaktadır. Tüm 
bunlar endüstriyel kümelenmeler içinde yer alan şirketlerin başarısını ve rekabetçilik gücünü artırmaktadır. Endüstriyel 
kümelenme yaklaşımı, bölgesel kalkınma ve sektörel rekabet gücünün artırılması için yaygın olarak kullanılan araçlar 
arasında yer almaktadır ve bu nedenle de pek çok ülkede desteklenmektedir. 
 
Bu bağlamda, kamu ve yerel karar vericilerin artık kalkınma yaklaşımlarında eski katılaşmış ve istenilen neticeyi vermeyen 
sistemi bırakarak kümelenme temelli kalkınma yaklaşımına geçmesi, öncelikle il düzeyinde kapsamlı sektörel rekabetçilik 
analizinin yapılması, elde mevcut olan sektörlerin öncelikle diğer iller ile karşılaştırılmasının sağlanması, dünya devletleri ile 
kıyaslanması, daha sonra belirlenen rekabetçi sektörlerin kapsamlı kümelenme analizi (cluster analysis) ve haritalamalarının 
(cluster mapping) yapılması, bu analiz neticeleri sonucuna göre de karar verilen sektörlerin kümelenme geliştirme (cluster 
development) çalışmalarına başlanması gerekmektedir. (Eraslan, 2009:27-28). Yapmış olduğumuz çalışma bu gerçeklerden 
yola çıkarak Türkiye’nin kümelenme haritasının çıkartılmıştır. Çıkartılan kümelenme haritası sonuçlarına göre bir örnek 
oluşturması için kümelenme yaklaşımının bölgesel kalkınmaya etkilerini değerlendirmek üzere TRC1 bölgesi üzerine 
yoğunlaşılmıştır. TRC1 bölgesine uygulanan Shift Share analizi ile kümelenme çalışmaların girişimcilik ve bölgesel 
kalkınmaya üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 
2.LİTERATÜR TARAMASI 
 
Kümelenme temeline dayanan ekonomik kalkınma anlayışı, özellikle Michael Porter’ın 1990’da basılan “The Competitive 
Advantage of Nations” adlı çalışması ile hız kazanmıştır (Eraslan, Bulu ve Bakan, 2008:5). Porter bu çalışmasında 
uluslararası düzeyde rekabet gücünün unsurlarını araştırmıştır. Porter, farklı ülke ve sektörlerden örnekleri incelediği bu 
çalışmasında ülkelerin rekabetçi sektörlerinin kümelenme eğilimi gösterdiğini tespit etmiştir. Porter’ın bu çalışmasının en 
önemli bulgularından birisi de uluslararası düzeyde rekabet gücünün bölgesel faktörlere bağlı olarak geliştiğini ortaya 
çıkarması olmuştur. Porter’ın çalışması, ekonomik gelişme ve rekabet edebilirlik yaklaşımlarına yeni bir vizyon katmıştır. 
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Nitekim bu çalışma ile sürdürülebilir rekabet avantajının genel iş ortamında içsel ve dışsal kaynakların başarılı bir şekilde 
birleşimi ile gelişebileceğinin altı çizilmiştir. Kümelenme esas olarak bir yaklaşım ya da yeni bir düşünme şekli olarak kabul 
edilmiş ve kümelenme yaklaşımı sanayi politikası, bölgesel gelişme politikaları, yenilikçilik ve KOBİ politikalarına yeni bir 
boyut kazandırmıştır. Porter’ın literatürde kümelenme kavramının unsurlarına, başarı faktörlerine ve ulusal rekabet 
avantajının unsurlarına yer verdiği Elmas Modeli çalışması sonrasında, modelin farklı bölge, ülke ya da sektörlere 
uygulanması şeklinde çalışmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. Kümelenme, bölgesel gelişme politikalarına ait pek çok 
önemli aracı bir araya getirmesi yönüyle oldukça cazip bir politika aracı olarak gelişmektedir. Zira bu yaklaşım ile bölgelerin 
en rekabetçi olduğu alanlara odaklanılarak bölgesel ekonominin temel itici unsurlarının uyum içerisinde değerlendirilmesi 
sağlanmaktadır. (Alsaç, 2010: 2-3) 
 
Şekil 1: Porter Elmas Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Porter, M.E. (1990) The Competitive Advantage of Nations, A Division of Macmillan Inc, New York: Free Press 
 
Micheal Porter Faktör Koşullarını uluslararası rekabet üstünlüğü elde etmek için bölgede var olması gereken gerekli koşullar 
olarak tanımlamaktadır. Porter faktör koşullarını basit ve gelişmiş olarak iki ana başlıkta ele almaktadır. Basit faktör koşulları 
arasında bölgede var olan doğal kaynakları, iklim yapısını, bölgedeki fiziksel altyapıyı, yeteneksiz ve yarı yetenekli işgücü ve 
finansal sermayeyi saymaktadır. Gelişmiş faktör koşulları olarak dijital veri iletişim altyapısını, mühendisler ve bilgisayar 
uzmanları gibi yüksek eğitimli yönetsel personeli ve araştırma kurumlarını saymaktadır. Talep Koşulları, işletmelerin ürün ve 
hizmetlerine yönelik olan hane halkının talep yapısını ifade etmektedir. Talep gücüne sahip bilinçli tüketicilerin olması 
Porter’ın elmas modeli için önemli bir unsurdur. İlgili ve Destekleyici Sektörler, bu unsur uluslararası rekabet edebilecek 
güce sahip ürün arz eden endüstriler ve bunların destekleyen diğer endüstrilerin (tedarikçilerin) bir ülkede varlığını veya 
yokluğunu ifade etmektedir. Porter’ın elmas modelinde endüstrilerin karşılaştırmalı avantaja sahip olmalarının belirleyicisi 
olan 4 unsurdan sonuncusu olan Firma Stratejisi ve Rekabet işletmelerin nasıl kurulduğuna, nasıl organize edildiklerine, yerel 
rekabetin yapısına ve rekabetin ülke içinde ne düzeyde olduğuna bağlıdır. Bu unsur bölgesel şartlar, sektörde faaliyet 
gösteren diğer firmaların yapısı, firmaların inovasyon kapasiteleri, rekabete yaklaşımları, yerel rekabet düzeyiyle ilgilidir. 
(Porter 1990: 74-77). 
 
Kümelenme konusunda yapılan çalışmaların büyük bölümü niçin bazı bölgelerin diğerlerine göre daha hızlı bir büyüme 
hızına sahip olduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. (Porter, 1990, 1998a; Saxenian, 1996; Barro and Sala-i-Martin, 1995). 
Kümelenme konusunda yapılan çalışmaların bir kısmı ise işletmelerin belirli bir coğrafi alanda kümelenmelerin girişimcilik 
üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Örneğin Mercedes Delgado, Michael E. Porter ve Scott Stern 2010 yılında yapmış 
olduğu “Clusters And Entrepreneurship” isimli çalışma bölgesel endüstri seviyesinde sektörel kümelenmenin yada 
yığınlaşmanın (agglomeration) girişimcilik üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Delgado, Porter and Stern gölgesel-endüstri 
düzeyinde yeni kurulan işlemelerin yakınsama etkisini kontrol ettikten sonra, güçlü kümelemelerin olduğu bölgelerde 
konumlanan endüstrilerde, yeni iş yapılanması ve yeni istihdam oluşumunda yüksek oranda artışın olduğunu gözlemişlerdir. 
Benzer şekilde güçlü kümelenmelerin olduğu bölgelerde daha önce sektörde var olan firmalarda da yeni iş kolları oluştuğunu 
tespit etmişlerdir. Delgado, Porter and Stern yapmış oldukları analizler sonucunda aynı zamanda güçlü kümelenmelerin yeni 
kurulan firmaların iş yaşamında hayatta kalmaları anlamında önemli etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. (Delgado, Porter 
and Stern, 2010:2) 
 
Kümelenme literatünde sıkça rastlana önemli konulardan biride kümelenme yaklaşımı girişimcilik ve ekonomik büyüme 
ilişkisidir. Bu konuda Stockholm School of Economics’te inovasyon, rekabetçilik, endüstriyel kümelenme üzerinde 
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çalışmalarını yürütmekte olan Karl Wennberg ve Göran Lindqvist’ın yapmış olduğu çalışma dikkat çekicidir. Karl Wennberg 
ve Göran Lindqvist yapmış oldukları “How the Entrepreneurs in Cluster Contribute to Economic Growth” isimli çalışmada 
yeni kurulan işletmelerin performanslarını ve hayatta kalma şanslarını endüstriyel kümelenme içerisinde yer alan işletmeler 
ile endüstriyel kümelenme içinde yer almayan işletmeleri karşılaştırarak kıyaslamışlardır. Çalışma telekominikasyon, 
elektronik, finansal servis, bilgi iletişin teknolojileri, sağlık ekipmanları ve biyolteknoloji sektörlerinden toplam 4.397 adet 
İsveç firması üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan ampirik analiz sonucunda kümelenme içerisinde yer alan yeni kurulan 
işletmeler ile kümelenme dışında yer alan yeni kurulan işletmeler kıyaslandığında, kümelenme içinde yer alan işletmelerin 
hayatta kalmaları anlamında daha şanslı olduklarını kanıtlayan önemli bilimsel sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında 
ayrıca kümelenme içinde yer alan işletmelerin daha çok istihdam yarattığı, çalışanlarına daha yüksek ücret ödediği ve daha 
çok vergi verdiği sonuçlarına da ulaşmışlardır. (Wennberg and Lindqvist 2008:2) 
 
3. METODOLOJİ  
 
Kümelenme analizleri ekonomi, işletme ve coğrafyanın karışımı olan disiplinler arası çalışmalardır. Kümelenme haritası 
analizlerinin bir kısmı nitel bilgiye dayalı iken bir kısmı da istatistiksel metotların kullanıldığı ekonomik modeller 
kullanılarak yapılmaktadır. Nitel bilgiye dayalı analizler genel olarak yüz yüze mülakatlar ve odak grup vaka çalışmalarını 
içermektedir ve bu çalışmalarda önemli düzeyde bütçe, emek gücü ve zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Nicel analizler ise 
ikincil kaynak istatistiksel veriler kullanılarak yapılmaktadır. Bu analizlerde genel olarak veri kısıtlılığı ve veriye ulaşım 
problemleri yaşanmaktadır. Bu analiz yöntemlerine örnek olarak 3 Yıldız Analizi, Girdi-Çıktı Analizi,  Shift Share analysis 
verilebilir. Bu çalışmada 3 Yıldız Analizi ve Shift Share analizi birlikte kullanılacaktır. Kümeleme haritalaması 
çalışmalarında en çok kullanılan yöntem bizim çalışmamızda uygulamış olduğumuz 3 Yıldız Analizi yöntemidir.22 3 Yıldız 
Analizinde adından da anlaşılacağı gibi üç farklı kriter değerlendirilmektedir. Bunlar Büyüklük, Baskınlık ve 
Uzmanlaşmadır.  
 
Büyüklük (Size): Analiz yapılan bölgedeki sektör istihdamının, sektörün referans bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdamına 
oranı, 

  

Burada; 
eir : (r) bölgesindeki (i) sektörü istihdamını, 
Ei : (i) sektörünün referans bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdamını ifade eder. 
 
Baskınlık (Dominance): Analiz yapılan bölgedeki sektör istihdamının, analiz yapılan bölge toplam istihdamına oranıdır. 

  

Burada; 
eir : (r) bölgesindeki (i) sektörü istihdamını, 
enr : (r) bölgesinin toplam istihdamını ifade eder. 
 
Uzmanlaşma (LQ): Sektörün analiz yapılan bölgedeki istihdam payının, sektörün referans bölgedeki (ülkedeki) toplam 
istihdam payına oranını göstermektedir. 

  
Burada; 
eir : (r) bölgesindeki (i) sektörü istihdamını, 
Ei : (i) sektörünün referans bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdamını, 
enr : (r) bölgesinin toplam istihdamını, 
En : Referans bölgedeki (ülkedeki) toplam istihdamı ifade etmektedir. 
 
Çalışmamızda ayrıca TRC1 Bölgesi için Shift Share analizi yapılmıştır. Shift Share analizinin literatürde ki tanımında “Shift” 
kısmı milli ekonominin büyümesi durumunda bölgenin bu büyümeden “alması gereken” istihdam payının altında kalan veya 
üstüne çıkan kısmını tanımlamak için kullanılır. Milli ekonomideki büyüme bölgelere bölüştürüldüğünde eğer bir bölgenin 
büyüme payı diğer bölgelerden daha fazla ise diğer bölgelerin daha az büyüyeceği anlamına gelmektedir. Çalışmamızda 
yapılan Shift Share analizi ile TRC1 bölgesinde yer alan olgun küme özelliği gösteren sektörlerde istihdam büyüme oranları 
sorgulanmıştır. Bölgesel kalkınma analizlerinde kullanımı geleneksel hale gelmiş olan Shift Share analizi sayesinde bir 
bölgede meydana gelen değişmelerin; 
 

 Bölgenin kendisine has özelliklerinden mi kaynaklandığı, 
 Ülkenin genel büyümesinden mi kaynaklandığı, 
 İlgili endüstrideki gelişmelerden mi kaynaklandığı anlaşılabilmektedir.   

 
Shift Share analizinin uygulanmasındaki en temel amaç milli istihdamda meydana gelen değişmelerin bölgeler arasında nasıl 
bölüşüldüğünü belirlemek dolayısıyla bölgesel analizcilerin ve politika yapıcıların doğru kararlar almalarını desteklemektir. 
(Barff and Knight III: 1988:2) Benzer şekilde shift share analizinin sonuçları doğrultusunda incelenen bölge içinde yer alan 
endüstrilerin büyümelerini değerlendirebiliriz. Shift Share analizi incelenen bölgedeki ekonomik değişimi (büyümeyi veya 

                                                             
22 http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/methodology/indicators/ 
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küçülmeyi) istihdam verileri vasıtasıyla 3 bileşene ayrıştırarak analiz etmeye yarar. Bu üç bileşen Milli büyüme faktörü 
(National Share), Endüstriyel Bileşim Faktörü (Industrial Mix) ve Bölgesel Rekabet Gücü Faktörüdür (Regional Share). 
Aşağıda bu üç bileşen sırasıyla incelenecektir. 
 
Milli Büyüme Faktörü (National Share - NS) 
 
Yukarıda da belirtildiği gibi incelenecek bölgedeki istihdam değişimi üç farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilir. 
Bunlardan birincisi Milli Büyüme Faktörü (National Share) olarak adlandırılmaktadır. Milli büyüme faktörüne göre incelenen 
bölgede gerçekleşen istihdam artışının ne kadarının milli ekonomideki büyümeden kaynaklandığı belirlenmektedir. Milli 
büyüme faktörü aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanır.  
 

           (1) 
 
Burada; 

  
 = (r) bölgesindeki (i) sektörünün, analizin yapıldığı dönemin başlangıç yılındaki (t) istihdam değerini.  
 = Analizin yapılacağı dönem için referans bölgedeki tüm sektörlerin ortalama istihdam büyüme hızını ifade eder.  

 
Endüstriyel Bileşim Faktörü (Industrial Mix - IM) 
 
Shift share analizinde hesaplanan ikinci faktör Endüstriyel Bileşim Faktörüdür. (Industrial Mix) Endüstriyel Bileşim Faktörü 
endüstrilerin yapısıyla ilgili olarak iki durumu değerlendirmektedir. Bunlardan ilki ülkede bazı endüstrilerin diğerlerine 
nazaran istihdam anlamında daha hızlı büyüme potansiyeline sahip olmalarıdır. Eğer bir endüstri, istihdam anlamında diğer 
endüstrilere ve milli ortalama istihdam büyüme oranına oranla daha büyük bir büyüme oranına sahipse bu endüstri güçlü 
endüstri olarak ifade edilir. İkincisi ise ülke içinde farklı bölgelerde, farklı endüstrilerin yoğunluk kazanması ile ilgilidir. 
Yani bölgelerin bulundurdukları endüstrilerin kompozisyonu birbirinden faklılık göstermektedir. Endüstriyel Bileşim 
Faktörünü hesaplamanın amacı bölgelerin istihdam anlamında milli ekonomiyle kıyaslandığında hızlı büyüyen mi yoksa 
yavaş büyüyen mi sektörlerden oluştuğunu tespit etmektir. Dolayısıyla incelenen bölgeye has endüstriyel bileşimin bölge 
istihdamına katkısını ortaya koymaktır. Endüstriyel Bileşim Faktörü aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanır.  
 

          (2) 
Burada 

  
 = (r) bölgesindeki (i) sektörünün, analizin yapıldığı dönemin başlangıç yılındaki (t) istihdam değerini. 
 = Analizin yapılacağı dönem için referans bölgedeki tüm sektörlerin ortalama istihdam büyüme hızını ifade eder.  

= Referans bölgedeki (n), (i) sektörünün analizin yapıldığı dönemdeki büyüme hızı ifade eder. 
 

  

 
Bölgesel Rekabet Gücü Faktörüdür. (Regional Share - RS) 
 
Shift share analizinde hesaplanan üçüncü faktör Bölgesel Rekabet Gücü Faktörüdür. (Regional Share). Bölgesel Rekabet 
Gücü Faktörünü hesaplamanın amacı bölgedeki istihdamda meydana gelen değişmelerin bölgesel özelliklerden kaynaklanan 
kısmını belirlemektir. Bölgeye has özellikler yerel girişimcilik yeteneği, o bölgeye yönelik devlet teşvikleri veya bizim 
araştırmamızda incelediğimiz sektörel kümelenme ve bunun gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bölgesel rekabet gücü 
faktörünü etkileyen bölgeye has özellikler arasında şu gibi etkenler sayılabilir.  
 

 Bölgenin doğal zenginlikleri, yerel girdi imkânı   
 İyi uygulanmış bölgesel kalkınma politikaları 
 Yerel girişimcilik becerisi  
 Ulaştırma imkânlarının yeterliliği 
 Yerel ücret oranları  
 Yerel sanayilerin etkisi  
 Eğitim kurumlarının etkiler (Üniversite ve mesleki eğitim imkânları)  
 Yerel tüketim ve tasarruf eğilimi 
 Diğer tüm karşılaştırmalı avantaj sağlayan faktörler.  

 
Bölgesel Rekabet Gücü faktörü aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanır.  
 

          (3) 
Burada; 
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 = (r) bölgesindeki (i) sektörünün, analizin yapıldığı dönemin başlangıç yılındaki (t) istihdam değerini.  
= (r) gölgesindeki (i) sektörünün analizin yapıldığı dönemdeki büyüme hızını ifade eder. 

  

= Referans bölgedeki (n), (i) sektörünün analizin yapıldığı dönemdeki büyüme hızı ifade eder. 

  

 
Gerçekleşen Büyüme Oranı (Total Shift- TS)  
 
Gerçekleşen Büyüme Oranı bu üç bileşenin toplamına eşittir. Özetle istihdam anlamında toplam artış veya azalma miktarı bu 
üç bileşenin toplamına eşittir.  
 

          (4) 
      (5) 

 
Shift Share analizi bulunduğu 1960 yılından itibaren birçok bölgesel kalkınma çalışmasına uyarlanmış ve kullanılmıştır. 
Bunların arasında imalat sanayinde işgücü verimliliği çalışmaları (Ledebur and Moomaw, 1981; Rigby and Anderson, 1993; 
Haynes and Dinc, 1997), bölgesel ekonomik gelişme analizleri (Tervo and Okko, 1983), İstihdam artışında gölgesel farkların 
incelendiği çalışmalar (Qiangsheng, Haynes and Dinc, 1997) sayılabilir (Dinc, 2002). 
 
4. UYGULAMA 
 
Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstatistik veri tabanından alınan 2011 yılı, 5510 Sayılı 
Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki İşyeri ve Sigortalı Sayılarının Faaliyet Gruplarına ve İllere Göre Dağılım verileri 
kullanılarak tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde İBBS-II düzeyinde “3 Yıldız Analizi” yapılmıştır. Üç yıldız analizinde ve 
diğer kümelenme analizlerinde büyüklüğün temel ölçütü her ne kadar üretim (veya katma değer) olsa da bunu doğrudan 
ölçmek oldukça güç olduğundan istihdam verilerinin kullanılması genel bir eğilim olmuştur. Yapılan 3 yıldız analizi 
sonucunda Türkiye’de 26 bölge bazında (İBBS-II) kümelenme potansiyeline sahip sektörler belirlenmiştir. 
 
Literatür incelemesinde 3 yıldız analizinde farklı yöntemlerin ve farklı eşik değerlerin kullanıldığı görülmektedir. Bazı 
çalışmalarda her bir kriter (Büyüklük, Baskınlık ve Uzmanlaşma) için bir eşik değeri belirlenmekte ve kriterin yukarıda 
verilen formüllere göre hesaplanan değeri bu eşik değerini aşarsa, ilgili sektör bu kriterden bir yıldız almaktadır. Büyüklük, 
baskınlık ve uzmanlaşma kriterlerinden herhangi birinde eşik değerini aşan sektör bir yıldız, herhangi iki kriterde eşik 
değerini aşan sektör iki yıldız, üç kriterde de eşik değerini aşan sektör üç yıldız almaktadır. Sektörler aldıkları yıldızlara göre 
eğer üç yıldız aldıysa “Olgun Küme” iki yıldız aldıysa “Potansiyel Küme” tek yıldız aldıysa “Aday Küme” olarak 
adlandırılmaktadırlar.  
 
Bu çalışmalarda temel sorun eşik değerlerinin ne olacağıdır. Örneğin Ketels and Sölvell’in 10 AB üyesi ülkeyi kapsayan 3 
yıldız kümelenme analizi çalışmasında büyüklük ve baskınlık kriterleri için eşik değeri 0.7 olarak alınırken (Bu çalışmada 
büyüklük ve baskınlık kriterleri için alınan 0.7 eşik değeri analiz edilen bölgelerde yer alan kümelerin bu kriterlere göre en 
iyi %10’una tekabül etmektedir) uzmanlaşma katsayısı için Uzmanlaşma (LQ) >1.75 olarak alınmaktadır. (Ketels and 
Sölvell, 2006:24) 
 
Bazı “Küme Haritalama” çalışmalarında büyüklük, baskınlık ve uzmanlaşma değerleri hesaplandıktan sonra hesaplanan bu 
değerlere göre kümelenmelere verilecek yıldızlar için farklı yöntemler kullanılmıştır. Buna örnek clusterobservatory’ın tüm 
AB ülkelerini kapsayan çalışmasında kullanmakta olduğu yöntem verilebilir. Clusterobservatory ilk olarak ‘Büyüklük’ ve 
‘Baskınlık’ değerlerini hesaplamaktadır. Daha sonra hesaplanan ‘Büyüklük’ değerine göre değerlendirme kapsamındaki 
bölgelerde yer alan kümelerin en iyi %10’una bir yıldız vermektedir. Benzer şekilde hesaplanan ‘Baskınlık’ değerine göre 
değerlendirme kapsamındaki bölgelerde yer alan kümelerin en iyi %10’una bir yıldız vermektedir. Clusterobservatory 
“Uzmanlaşma” kriterini değerlendirirken Uzmanlaşma (LQ) >2 olarak almaktadır. 23 
 
Yukarıda da belirtildiği gibi literatürde karşılaşılan çalışmalarda, analiz kapsamındaki ülkelerin (bölgenin) özelliklerine göre 
farklı yöntemlerin ve farklı eşik değerlerinin kullanıldığı görülmüştür. Bizim çalışmamızda Clusterobservatory’un 
metodolojisi temel alınmıştır. Clusterobservatory çalışmasında AB ülkelerinin tamamını değerlendirme kapsamına aldığı için 
kullandığı ‘Büyüklük’, ‘Baskınlık’ ve ‘Uzmanlaşma’ değerleri yüksek tutulmuştur. Bizim çalışmamız ise sadece Türkiye için 
yapıldığından dolayı eşik değerleri daha düşük tutulmuştur. Yapılan ön analizler sonucunda bu çalışmada kullandığımız eşik 
değerlerinin ülkemizde endüstriyel kümelenmeleri belirlemede daha etkin olduğu tespit edilmiştir. 
 
Çalışmamızda İBBS-2 bölgeleri (26 bölge) ve NACE Rev.2 iki basamak sektör kodları kullanılmıştır. Yöntem olarak ilk 
olarak ‘Büyüklük’, ‘Baskınlık’ ve ‘Uzmanlaşma’ değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan ‘Büyüklük’ değerine göre 

                                                             
23 http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/methodology/indicators/ 
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değerlendirme kapsamındaki bölgelerde yer alan kümelerin en iyi %20’una bir yıldız verilmiştir. Benzer şekilde hesaplanan 
‘Baskınlık’ değerine göre değerlendirme kapsamındaki bölgelerde yer alan kümelerin en iyi %20’una bir yıldız verilmiştir. 
Çalışmamızda “Uzmanlaşma” katsayısı için analizi yapılan sektörün bölgedeki istihdam payının, sektörün ülkedeki istihdam 
payı oranından büyük olması yeterli görüldüğünden eşik değer Uzmanlaşma (LQ)>1 olarak alınmıştır.  
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Yapılan analizler sonucunda ülkemizde İBBS 2 düzeyinde (26 bölge) hangi imalat sektörlerinde kümelenme potansiyeli olduğu 2011 yılı için istihdam verilerini kullanarak tespit 
edilmiştir. 3 yıldız analizinin sonuçları aşağıda yer alan Tablo1’de görülmektedir. Analizler tüm NACE Rev.2 sektörleri için yapılmıştır. Tablo1’de sadece imalat sanayi 
sektörleri verilmektedir. İstenildiği takdirde tüm sektörlere ait sonuçlar yazarlar tarafından sağlanabilir. 
 

Table 1: 2011 Yılı için Türkiye Küme Haritalama Analiz Sonuçları  (Sadece imalat sanayi sektörleri verilmektedir )  

3 yıldız analizi sonucu sektörlerin almış olduğu 
yıldız sayıları * (Sadece tek yıldız alan sektörler) ** (İki yıldız alan sektörler ) *** (Üç yıldız alan 

sektörler ) 
 1 2 3 1/2 1/3 2/3 1/2/3 

TR10 (İstanbul) 10, 11, 12, 16, 23, 
24, 29, 30, 31   13 

15, 17, 18, 20, 
21, 26, 27, 28, 
32, 33 

 14, 22, 25 

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 21 10, 25 26  11, 15, 17, 20, 
27  13, 14 

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)  25 11, 16, 20, 31   10, 23, 24  

TR31 (İzmir) 16, 18, 22, 29  24 10, 25 
11, 12, 15, 17, 
19, 20, 26, 31, 
32, 33  

 14, 28 

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)   11, 16, 33 14  10 13, 23 
TR33 (Kütahya, Manisa, Afyon, Uşak) 12, 18 13, 25 11, 16  15, 26, 27 10 23 

TR41 (Bilecik, Bursa, Eskişehir) 14, 16, 17, 20, 22, 
30, 33   10 11, 23, 27, 28, 

31  13, 25, 29 

TR42 (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 14, 18, 23, 26, 32, 
33   10 

11, 16, 17, 19, 
20, 21, 27, 28, 
29, 30 

 22, 24, 25 

TR51 (Ankara) 15, 21  10 27  18, 24, 26, 30, 
31, 32  25, 28, 33 

TR52 (Konya, Karaman)   15, 16  29 24, 25, 28 10 
TR61 (Antalya, Burdur, Isparta)  13, 25 11, 18, 20, 30, 31  16, 32 10, 23  

TR62 (Adana, Mersin)  13, 14, 25 16, 20, 22, 23, 24, 
28, 33  11, 12, 17, 19 10  

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)  10, 25 19   13 24 
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, 
Kırşehir)   11, 22, 24, 31  19 10,23, 25, 28  

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)  13 24, 27  30 10, 25 31 
TR81(Bartın, Karabük, Zonguldak)  10 15, 16, 30   14, 23 24 
TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop)   20, 27, 30   10, 14 23 16 
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TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) 21 14, 25 16, 17, 24, 31, 32, 
33   10, 23  

TR90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 
Trabzon) 12  14, 25 11, 16, 31   23 10 

TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum)  25 11, 16, 18, 24, 32    10, 23, 33  
TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)  33 11, 16   10, 18, 23  
TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli)   11, 30, 31, 33   10, 13, 14, 23  
TRB2 (Bitlis, Hakkari, Muş, Van)  13, 14 18, 19, 33   10, 23  
TRC1 (Adıyaman, Gaziantep, Kilis)  14 17  15 10 13, 22 
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)   27, 28  12, 13 10, 23, 33  
TRC3 (Batman, Mardin, Şırnak, Siirt)  13 11, 18, 31, 32  19 10, 23, 33  
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Yapılan Shift Share Analizinde TRC1 bölgesinde iki basamak seviyesinde toplam 88 sektörün 2008-2011 
yılları arasında istihdam verileri kullanılmıştır. Shift Share analizi sonucunda TRC1 bölgesi için aşağıda 
verilen Tablo 2 ve Tablo3‘deki sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
Tablo 2: Shift Share Analizi Sonuçları (2008-2011 Yılları Arası) 
 
 2008 2011 İstihdam 

değişimi 
 

Türkiye Genelinde 
Toplam İstihdam 
Değişimi  (Sigortalı 
Sayısı) 

8802989 
 

11030939 2227950 Türkiye Genelinde (Referans Bölge) 2008-2011 
Arasında %25,31’lik İstihdam Değişim Var 
(Artış) 

TRC1 Bölgesinde 
Toplam İstihdam 
Değişimi (Sigortalı 
Sayısı) 

171831 246159 74328 TRC1 Bölgesinde 2008-2011 Arasında % 
43,26‘lik İstihdam Değişim Var (Artış) 

TRC1 Bölgesi Milli 
Büyüme Faktörü (NS) 

43488  
İstihdam artışı 
 

TRC1 bölgesinde 2008-2011 yılları arasında meydana gelen 
(246159-1718310=74328)  74328 adet istihdam artışının 43488 
adeti milli ekonominin etkileri nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu 
ifade ayrıca her bir sektör için ayrı ayrı yorumlanabilir. 

TRC1 Endüstri Bileşen 
Faktörü (IM) 

- 4324  
İstihdam kaybı 

Görüldüğü gibi endüstri bileşen faktörü negatiftir. Bu değer 
TRC1 bölgesinin endüstiryel yapısının milli ortalama endüstiryel 
bileşen değerinden daha zayıf olduğunu göstermektedir. Bölge 
sektörel bileşenleri itibariyle daha zayıf endüstrilerden 
oluşmaktadır. Bu nedenle 2008-2011 yılları arasında 4324 adet iş 
kaybetmiştir.  Eğer bölgenin endüstriyel bileşimi ülke ortalaması 
ile aynı olsa idi bu durumda (iş kaybı) olmazdı.  Örneğin spor 
eğlence fa 79 iş kazancı olurken kişisel ve diğer kişisel ev 
aletleri onar 921 iş kaybı olmuştur.  Toplam TRC1 bölgesinden 
4324 iş kaybı olmuştur. Eğer bu değer (+) olsa idi bölgenin 
ülkeye göre daha çok hızlı büyüyen endüstirlerde uzmanlaştığını 
söylemek doğru olacaktı. 

TRC1 Rekabetçi Büyüme 
Gücü Faktörü (RS) 

35161 
İstihdam artışı 

Rekabetçi büyüme gücü faktörüne göre bölgedeki 35161 adet 
istihdam artışı milli ekonomide ki iyileşmeden ve endüstriyel 
nedenler dışındaki nedenlerden yani bölgede olup ta başka 
bölgelerde olmayan niteliklerden dolayı ortaya çıkmıştır. 
Rekabetçi güç faktörüne göre özellikle bölgenin özelliklerinden 
dolayı meydana gelen istihdam artışı her bir sektör için ayrı ayrı 
değerlendirilebilir. Bölgenin ülke geneliyle kıyaslandığında 
güçlü sektörlerini bu şekilde tespit etmek mümkündür. Bu 
konuda detaylı değerlendirme Tablo 3’te yapılmıştır. 

TRC1 Gerçekleşen 
Büyüme Oranı 
(TS=NS+IM+RS)  
 

TS=43488-4324+35161 
 
74325  
İstihdam artışı 

Gerçekleşen Büyüme Oranı bu üç bileşenin toplamına eşittir. 
Özetle istihdam anlamında Bölgedeki toplam artış veya azalma 
miktarı bu üç bileşenin toplamına eşittir.  
 

 
Tablo3’te sadece TRC1 bölgesi rekabetçi büyüme gücü faktörüne göre 1000 kişinin üstü istihdam artışı veya 
azalışı olan sektörler verilmiştir. İstenildiği takdirde tüm sektörlere ait sonuçlar yazarlar tarafından 
sağlanabilir. 
 
Tablo 3: TRC1 Bölgesi Rekabetçi Büyüme Gücü Faktörüne Göre Sektörlerin Detaylı Analizi 
 
Sektörler (1000 kişinin üstü istihdam artışı veya 
azalışı olan sektörler dikkate alınmıştır) 

İstihdam Artışı (Kişi) İstihdam Kaybı (Kişi) 

Tekstil Ürünleri İmalatı 8130 - 
Gıda Ürünleri İmalatı     1920 - 
Kauçuk Ve Plastik Ürünler İmalatı 2100 - 
Deri Ve İlgili Ürünler İmalatı    1005 - 



 

565 
 
 

Fabrik. Metal Ürün.(Mak. Tec. Har) 1245 - 
Bina İnşaatı 1028 - 
Toptan Tic.(Mot. Taşıt. Onar. Hariç)    3132 - 
Perakende Tic.(Mot. Taşıt. Onar. Har) 1011 - 
Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.    1727 - 
Konaklama 1074 - 
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faal.      1808 - 
Bina Ve Çevre Düzenleme Faaliyet.    4050 - 
Büro Yönetimi,  Büro Desteği Faal.   1400 - 
Diğer Hizmet Faaliyetleri            1825 - 
Eğitim - 1048 
İnsan Sağlığı Hizmetleri     - 1791 
 
 

5. SONUÇ 
 
Çalışmamızda Türkiye için İBBS-2 bölgeleri (26 bölge) ve NACE Rev.2 iki basamak sektör kodu düzeyinde 
hangi sektörlerde kümelenme potansiyeli olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2011 yılı için istihdam 
verilerini kullanarak tespit edilmiştir.  Kümelenme yaklaşımının girişimcilik ve bölgesel kalkınma üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek üzere “Küme Haritası” çıkartılan 26 bölgeden TRC1 bölgesi üzerine 
yoğunlaşılmıştır. Yapılan 3 yıldız analizi sonucuna göre TRC1 bölgesinde (Adıyaman, Gaziantep, Kilis) yer 
alan endüstriyel kümelenmeler şunlardır.  
 
Bölgede üç yıldız alan sektörler: 
 
13: Tekstil ürünlerinin imalatı 
22: Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 
 
Bu sektörler TRC1 bölgesi içinde önemli düzeyde endüstriyel yoğunlaşmanın yaşandığı, olgun 
kümelenmelerin olduğu sektörler olarak tespit edilmiştir.  
 
İki Yıldız Alan Sektörler: 
10: Gıda ürünlerinin imalatı 
15: Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
 
Bu sektörler TRC1 bölgesi için orta düzeyde endüstriyel yoğunlaşmanın yaşandığı potansiyel 
kümelenmelerin olduğu sektörler olarak tespit edilmiştir.  
 
Bir Yıldız Alan Sektörler: 
 
14: Giyim eşyalarının imalatı 
17: Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı 
 
Bu sektörler TRC1 bölgesi içinde başlangıç düzeyinde endüstriyel yoğunlaşmanın yaşandığı, kümelenmeye 
aday sektörler olarak tespit edilmiştir.  
 
Daha sonra TRC1 bölgesine, sektörel bazda istihdam değişimlerini gözlemek için Shift Share analizi 
uygulanmıştır. Yapmış olduğumuz Shift Share analizi sonuçları ile 3 yıldız kümelenme analizi sonuçları 
birbirini destekler niteliktedir. Kümelenme analizi sonucunda TRC1 bölgesi için olgun küme özelliği gösteren 
sektörler olan tekstil ürünleri imalatı, gıda ürünleri imalatı,  kauçuk ve plastik ürünler imalatı, deri ve ilgili 
ürünler imalatı sektörlerinin bölgeye en çok istihdam kazandırtan sektörler olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 
çalışma sonucunda güçlü kümelemelerin olduğu endüstrilerde, yeni iş yapılanması ve istihdam düzeyinde 
yüksek oranda artışın olduğunu gözlenmektedir. Aynı zamanda güçlü kümelenmelerin yeni kurulan firmaların 
iş yaşamında hayatta kalmaları anlamında önemli etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. 
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NACE Rev.2 
Kodu 

İMALAT SEKTÖRÜ (İki basamak seviyesinde) 

10 Gıda ürünlerinin imalatı 
11 İçeceklerin imalatı 
12 Tütün ürünleri imalatı 
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 
14 Giyim eşyalarının imalatı 
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri 

malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 
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23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
24 Ana metal sanayii 
25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
27 Elektrikli teçhizat imalatı 
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 
31 Mobilya imalatı 
32 Diğer imalatlar 
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ÖZET 
 
Araştırma geliştirme faaliyetlerinin ve inovasyonun işletmelere rekabette avantaj sağladığı günümüz 
ekonomik ortamında nitelikli bilgi ve donanıma sahip genç nüfusun üretim mekanizmasına katılması istihdam 
açısından oldukça önemlidir. Genç nüfusun iş imkanlarının artması ile sosyal ve ekonomik alanlarda insan 
kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, ülke refahının ve huzurunun artması, tüketici taleplerinin ve yaratılan 
katma değerin artması gibi olumlu etkilerin ortaya çıkması hedeflenir. Ayrıca genç nüfusun girişimcilik 
eğilimlerinin desteklenmesiyle birlikte başkalarına bağımlı kişilerden kendine yetebilen ve güvenen bireylere 
dönüşmeleri söz konusudur. Genç nüfusun ar-ge ve inovasyona dayalı iş fikirlerini gerçeğe dönüştürme 
aşamasında en önemli etken, gerekli fon ihtiyacının uygun kaynaklardan bulunamamasıdır. Rekabet gücünü 
artırma ve katma değerli ürünler ortaya çıkarmak amacıyla ar-ge ve inovasyona dayalı projelere şirketleşme 
ve prototip oluşturma aşamasında teknogirişim sermaye desteği imkanı sunulmaya başlanmıştır. Bu destek 
mekanizması genç girişimcilerin iş fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için önemli bir imkan sunmaktadır. Bu 
çalışmada genç girişimcilik özellikleri ve genç girişimcinin yararlanabileceği finansman imkanları ele alınmış 
olup, teknogirişim projelerine sağlanan hibe destekler analiz edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Genç Girişimcilik, Genç Girişimcilik Finansman Destekleri, Teknogirişim Sermaye 
Desteği 
Jel Kodu: L26, G30 

 
ABSTRACT 
 
Research and development activities and innovation provides a competitive advantage to businesses in today's 
economic environment, qualified young people with the knowledge and equipment to participate in the 
mechanism of production is very important in terms of employment. Emerging of the positive impact as 
appropriate evaluation of human resources, increasing consumer demand and value added, increasing national 
welfare and peace of mind in social and economic areas are targeted with increasing of job opportunities for 
young people. Also by supporting entrepreneurial inclination of young people is concerned to turn  from 
people dependent on others into self-sufficient and confident individuals.  Required appropriate sources of 
funding needs can not be found is the most important factors at the stage of  into reality of Young people’s R 
& D and innovation-based business ideas .Technoventure capital support facilities have been launched to 
increase the competitiveness and value-added products  at the stage of  incorporation and prototyping in  
research  development and innovation projects. This support mechanism offers an important opportunity to 
realize  young entrepreneurs business ideas.  In this study, young entrepreneurial characteristics and funding 
opportunities for them were discussed and  grants provided for technoventure  project were analyzed. 
 
Key Words: Youth Entrepreneurship, Financial Supports of Youth Entrepreneurship, The Technoventure 
Capital Support. 
Jel Codes: L26, G30 
 



 

569 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Genç nüfus(yeni nesil), elektronik işlemlerin artışı ve teknolojik gelişmeler gibi faktörlerin önem kazandığı 
yeni ekonomik düzen içerisinde sabit gelirli düz kariyer planları yapma yerine, yeni iş fikirlerine ilgi 
göstermektedir. Ancak iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve ticarileşmesi önünde bulunan birçok engelin 
içerisinde finansman sorunu en önemlisidir. Genç girişimci adayı içinde bulunduğu çevrenin etkisiyle, 
girişimci özelliklere sahip olabilmekte veya olumsuz yönlendirmelerin etkisiyle girişimci özelliklerine ket 
vurulmaktadır. Aynı zamanda hukuki ve ekonomik çevrenin özellikleri ile bürokratik özellikler de genç 
girişimci için belirsizlikler oluşturmaktadır. Bütün bu belirsizlikleri ve riskleri göze alarak iş fikrini gerçeğe 
dönüştürmek isteyen genç girişimcinin karşısına çıkan finansman(kaynak) sorunu iyi yönetilmediği takdirde 
başarısızlıklar ortaya çıkabilir, mülkiyet hakları konusunda ihtilaflar yaşanabilir. 
 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin(KOBİ) desteklenmesi, genç nüfusa istihdam olanaklarının sunulması vb. 
amaçlarla genç girişimcilerin desteklenmesi yönetim kademelerince ele alınarak, kamu otoriteleri bu konuda 
adımlar atmaktadırlar. Aynı zamanda, genç girişimcilerin iş fikirleri içerisinde yer alan ar-ge ve inovasyon 
boyutu; katma değeri yüksek, rekabetçi ve ihracat avantajı sağlayacak ticari gelişmeler yaratma imkanına 
sahip olduğu için birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşları bu alanda destekler 
sağlamaktadır. Bu çalışmada genç girişimcilere ait özellikler hakkında bilgiler sunularak, genç girişimcilere 
sunulan finansman destekleri ve Türkiye’de uygulanan Teknogirişim Sermaye Desteği hakkında bilgiler yer 
almaktadır. 

 
2. GENÇ GİRİŞİMCİLİK 
 
Girişimciler tarafından gerçekleştirilen yenilik faaliyetleri ve ekonomik işlemler rekabet süreçlerinde başarı 
ve ekonomik büyüme için çok önemlidir. Girişimciliğin bu önemi, bireysel etkinin yanı sıra milli gelir artışı, 
iş hayatında ve toplumsal yapıda meydana gelen olumlu gelişmeleri ortaya çıkarmaktadır. Girişimciliğin 
genel ekonomik katkıları arasında işsizliğin giderilmesi ve istihdamın artırılması, gelir adaletsizliğinin 
önlenmesi, kalkınma ve sanayileşmenin sağlanması, dış ödemeler dengesindeki açığın oluşmaması, yeni 
ürünler ve hizmetler sağlanması ve rekabet artışıyla kalitenin artırılması gibi yararlar bulunmaktadır (Arıkan, 
2004, 62-63). 
 
Girişimciliğin farklı boyutları öne çıkarılarak yapılan birçok tanımı olmasına rağmen, genç girişimcilik 
hakkında kesin kabul görmüş bir tanım bulunmamaktadır. Chigunta; genç girişimciliği çevre ve kültür 
özelliklerine uygun becerilerle, risk alarak başlatılan girişimcilik uygulamaları olarak tanımlamıştır. Bu 
uygulamalar, yenilikçilik ve yaratıcılık faaliyetlerini kapsar ve iş sahibine bir işletmede yer edindirir veya 
kendi kuluçka(başlangıç) firmasını kurdurur (Chigunta, 2002, 1-3). Birleşmiş Milletlerin belirlediği genç 
nüfus için yapılan yaş sınırı 15-24 yaşları arasına karşılık gelmekteyken, yaş özelliğine dikkat çekilen genç 
girişimcilik tanımında ise, 21-45 yaş arasındaki iş sahipleri ve iş birliktelikleri vurgulanmıştır 
(http://www.youngceoindia.com/Entrepreneurs. aspx). Girişimcilik ile ilgili sınıflandırmalar yapılırken; yaş, 
kültür, cinsiyet bazlı sınıflandırmalarda genç girişimcilik grubu yer almaktadır. Kaynak ve kuruluş 
desteklerinin sunulması önerilen bu grup için, ABD’de X kuşağı, 21. yüzyıl kuşağı veya e-kuşak(internet) 
gibi adlandırmalar yapılmaktadır (Karabulut, 2009, s.35). Gençlerin kendi işlerini kurmalarında motive eden 
birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler yaşadıkları çevre, kişisel tutumları, tercihleri ve hedefleri ile 
yakından ilgilidir(Schoof, 2006, 11). 
 
Ekonomik faaliyetler içerisinde genç girişimcilik uygulamalarının yer alması, niteliksel ve niceliksel olarak 
gelişme göstermesi birçok fayda sağlamaktadır. Genç girişimcilik uygulamalarının bazı faydaları şunlardır:  
 

 İstihdam yaratma, 
 Topluma, yerel mal ve hizmet sunarak ekonomiyi canlandırma, 
 Piyasada rekabetin derecesini yükselterek tüketici için daha iyi mal ve hizmetler 

oluşturmak,  
 Tecrübeye dayalı öğrenme yoluyla işletmelerin, yenilik ve esneklik kapasitelerini 

geliştirmek, 
 Güçlü bir toplumsal ve kültürel kimlik oluşumunu desteklemek, 
 Belirli bir bölgede geleneksel istihdam olanaklarından farklı olarak süreklilik gösteren 

farklı istihdam olanaklarının yayılması. http://timreview.ca/article/394 
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Bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmeye başlamak, başarı ve başarısızlık şeklinde bir risk içermektedir. 
Girişimciler, başarıya odaklanarak, iyi iş yapma, güçlüklere karşı koyma, yeteneklerini kullanma ve 
geliştirme, etkili finansal yönetim sağlama ve bağımsız olma eğilimlerini kullanırlar. Girişimci, başarısının 
ödülünü bekleyen fakat başarısızlığın riskine de katlanmaya hazır kişilik özelliğine sahiptir. Girişimci riskini 
en aza indirirken, başarısını en yükseğe çıkarabilmek için kendini belirli bir bilgi birikimi ile donatmak, karar 
ve tercihlerinde akılcı olmak zorundadır. Bu özellikler dikkate alındığında sadece para veya sermaye sahibi 
olmak, girişimci olmaya yetmemektedir. Girişimci, kendi bilgi ve yetenekleri ile birlikte emek, sermaye, 
doğal kaynaklar ve hammaddeyi bir araya getirerek üretim ve dağıtım süreçlerini yöneten kişidir(Arslan, 
2002, 10). Genç girişimci adaylarına bu süreçleri iyi yönetebilmeleri için gerekli eğitim programları 
sunularak bu alandaki eksikliğin giderilmesi mümkündür.  
 
Girişimcilerin karşılaştıkları önemli darboğazlardan birisi ar-ge ve inovasyon konusu ile ilgilidir. Ar-ge 
yetkinliklerinin yeterli olmaması ve bu alanlara yönelik desteklerin tam anlamıyla harekete geçirilememesi 
önemli bir sorundur. Köklü ve önemli yenilikler, kadar yapay veya marjinal yenilikler de piyasa değeri 
yaratabilir. Günümüz bilişim ve teknoloji ortamında bu tür yenilikler için önemli fırsatlar mevcuttur 
(Müftüoğlu ve Durukan, 2004, 155). Genç girişimcilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine olan yatkınlığı bu 
alanda geliştirilecek ar-ge ve inovasyon projelerinin daha fazla ortaya çıkması için bir avantajdır. 
 
Girişimcilik faaliyetlerinin etkinliği, içinde bulunulan ekonomik ortamla, faaliyetlerin sürdürüldüğü çevredeki 
kurumsal kalite, yasal çevre ve hükümet politikaları ile yakından ilişkilidir (Akın, 2010, 41-43). İş kurma 
süreçlerinin kolaylıkla ve aksamadan gerçekleşmesi ile piyasa düzenleyici mekanizmaların düzgün çalışması 
girişimcileri olumlu etkilerken, bu süreçlerde karşılaşılacak olumsuzluklar girişimciyi ve potansiyel 
girişimcileri olumsuz etkilemektedir. 
 
İnsanların kariyer tercihi olarak kendi işlerini kurma kararı verebilmeleri için bilgi, motivasyon ve finansman 
kaynaklarına sahip olmaları beklenmektedir. Girişimcilerin bilgi kaynakları genellikle sahip oldukları iş 
deneyimi ve okulda öğrendikleri teorik bilgilerdir. Motivasyon kaynakları ise aile, arkadaş, müşteri ve 
çalışanlarıdır. Ailenin teşvik edici etkisi olması durumunda, genç girişimci adayı risk alma ve kendi işini 
kurma konusunda destek bulur. Aile büyüklerinde veya yakın akraba ile aile çevresinde girişimci kişiler var 
ise, bu kişiler örnek gösterilerek benzer iş planları hazırlanır. Kısıtlayıcı etki durumunda ise maddi 
imkansızlıkların yarattığı etki, risk alma tecrübesinin olmaması veya tarıma dayalı yaşamını sürdürme 
girişimci özellikleri kısıtlamaktadır. (Özdemir ve Mazgal, 2012, 94).  
 
Genç girişimcinin önünde iş fikrini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu finansman imkanları arasında farklı 
alternatifler bulunmaktadır. Kullanılacak olan finansman imkanlarının vade yapısı, maliyetleri ve yönetim 
üzerindeki kontrol etkisi dikkate alınarak uygun finansman bileşimini oluşturmak mümkündür. Finansman 
alternatifleri içerisinde, kişisel fonlar, aile ve arkadaşlar, melek yatırımcılar, banka kredileri, satıcı kredileri, 
kiralama, halka açılma ve kamu kurumlarının destekleri yer almaktadır(Odabaşı, 2005, 88-94; Akpınar, 
2009:121-129). Girişimcilik faaliyetlerinde işletme kurma ve faaliyetlerin desteklenmesi için sunulan 
finansman imkanları aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır. 
 
3. GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANI 
 
Yeni bir işletmenin kurulması için gerekli sabit sermaye(üretim tesisleri, makine vb. duran varlıklar) ve 
işletme sermayesi hesaplanarak toplam ilk yatırım tutarı belirlenerek, gerekli fon kaynaklarının planlanması 
gerekmektedir. Özkaynakların yeterli olup olmaması durumu analiz edilir, yeterli değilse alternatif kaynaklar 
ve maliyetler analiz edilir(Güney, 2008, 166). Genç girişimcinin faaliyetlerine başladığı kuluçka(başlangıç) 
firmasının önünde iki alternatif finansman modeli bulunmaktadır. Birinci model organik büyüme modeli 
olup, bu model de kendi özkaynakları küçük bir çekirdek olmakta ve yapılan satışlardan elde edilen karlar, 
sermaye eklenerek finansman sağlanmaktadır. İkinci modelde ise işletmeye farklı kaynaklardan nakit girişinin 
sağlanması gerekmektedir. Bunun için önemli bir varlık satışı, finansal araçlardan yararlanma, borç bulma 
veya ödüller ve teşviklerden yararlanma imkanları mevcuttur(Harris, 2006, 89).  
 
Günümüz rekabet koşullarında ve büyüme gereksiniminin süreklilik arz ettiği finans yönetiminde finansman 
kaynakları arasında yabancı kaynaklara büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Genç girişimcilerin 
desteklenmesi amacıyla oluşturulan farklı fonlardan yararlanma imkanları bulunmaktadır. 
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Genç girişimcinin iş fikrini, şirket kurma ve ticarileştirme sürecinde finanse etmesi farklı safhalar halinde 
incelenebilir. Genç girişimcinin iş fikrini finanse etme süreci “fon yaratma süreci öncesi dönem”le 
başlamaktadır. Bu dönemde önem arz eden bazı sorular bulunmaktadır. Bu sorular(Shelters, 2012, s:2-3); 
 

 İş fikri tanımlanabilen bir soruna çözüm getiriyor mu? 
 İş fikri gerçeğe dönüştüğünde diğerlerinden kesinlikle farklı olacak mı? 
 Kimler iş fikrinin yararlanıcısı olacak? 
 Ürün veya hizmetin gelişme süreci için ne kadar süre gereklidir? 
 Benzeri işler/rakiplerin finansal büyüklüğü ne kadar? 
 İş fırsatını sürdürmeye ve karşılaşılabilecek olumsuzluklarla mücadeleye ne kadar 

isteklisin? 
 Önemli aile yükümlülükleri var mı? 
 İşletme süreçleri başarısızlıkla sonuçlanırsa risk nedir? 

 
İkinci aşama; iş planı hazırlanması ile prototip tamamlanma aşamasının arasında kalan “çekirdek finansman” 
aşamasıdır. Bu aşama başarılı bir iş planından sonra başlar ve fikri mülkiyetlerin oluşması aşamasına kadar 
devam eder. Bu aşamada finansman kaynağı olarak aile ve arkadaş çevresi, melek yatırımcılar, girişim 
sermayesi kuruluşları, kamu finansman kuruluşları yer almaktadır (Shelters, 2012, 3). Genç girişimcinin 
önünde finansman engeli çok önemli bir engelken bu sorunu aşmak için ortaya koyduğu çaba ve bu süreçte 
hukuki süreçleri yeterince bilmemesi de çok önemlidir. Fikri mülkiyet haklarının korunamaması bu 
süreçlerde atılan yanlış adımlardan kaynaklanabilir(Miller, 2008, 13) . 
 
Girişimcilikte en zor aşama kuruluş aşamasıdır. Başlangıç aşamasında yeni işletme için pazarın küçük 
olduğu, üretim ve başlangıç harcamalarının yüksek olduğu bu aşamada; kira, makine, teçhizat, stok, ücret, 
reklam ve lisans giderleri için önemli harcamalar yapılmaktadır. Talep oluşturma ve müşteri bilgilendirmenin 
önemli olduğu başlangıç aşamalarında işletmenin rekabet gücü tam olarak gelişmemiştir. Bu aşamada 
işletmenin dış kaynak bulması da güçleşmektedir. İşletmenin başarılı olup olmayacağının belli olmadığı bu 
aşama da nakit girişleri de sınırlıdır(Akpınar, 2009, 121).  
 
Genç girişimcinin işini kurma aşamasında ve faaliyetlerinin sürdürürken destek alabileceği finansman 
alternatifleri arasında girişim sermayesi, yenilikçi bir iş fikrini fikir aşamasından itibaren destekleyen ve 
yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan bir yatırım finansman biçimidir. Girişim 
sermayesi, finansal gücü yeterli olmayan ancak yenilikçi bir iş fikri olan girişimcilerin yatırım fikirlerinin 
gerçeğe dönüşmesini sağlar. Fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir yatırımdır. Bu yöntem şirkete 
finansman sağlamanın yanında yönetim ve strateji desteği de vererek şirketin büyümesine katkı 
sağlamaktadır. Girişim sermayesi ortaklıkları; çekirdek, başlangıç, erken aşama, gelişme, köprü ve yönetim 
satın alma gibi sınıflara ayrılmaktadır (Marangoz, 2012, 209-210). Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 
girişim sermayesi şirketlerinden “İş Girişim” ve “Rhea Girişim” gelecek vaat eden projelere sermaye 
iştirakinde bulunmaktadır. 
 
İş melekleri, yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere sermaye sağlayan, şirket kuruluşunda ve idaresinde katkı 
veren ve şirket belirli bir noktaya geldiği zaman yatırımdan ayrılan yatırımcılardır. İş melekleri ağı girişim 
sermayesine göre daha az bir sermaye katkısını içeren ve daha erken aşamaları desteklemeyi öngören bir 
finansman modelidir. İş melekleri, yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere şirkete ortak olmak koşuluyla 
yatırım yapan ve şirket yönetimi konusundaki tecrübelerini ve kişisel iş bağlantılarını paylaşan kişilerdir. Bu 
kapsamda faaliyet gösteren METUTECH-BAN, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından geliştirilmiştir. Bu 
organizasyon, başarılı gerçek veya tüzel kişilerin yatırımcı olarak üye olabildiği ve özellikle teknoloji tabanlı 
girişimcilerle yatırımcılar arasında köprü kurmayı amaç edinen bir kuruluştur 
(http://www.metutechban.org/index.php?id=2). Bu alanda faaliyet gösteren ve Sabancı Üniversitesi 
tarafından kurulan, Inovent şirketi de teknoloji tabanlı girişimlere çekirdek fon desteği sunmaktadır 
(http://inovent.com.tr/tr/hizmetlerimiz.html). Türkiye’nin ilk melek yatırım ağlarından biri olan Galata İş 
Melekleri (GBA), yeni girişimlere rehberlik ederek, iş fikirleri için finansman bulmayı hedefleyen yeni 
kurulan yenilikçi şirketler için daha büyük bir sermaye havuzu oluşturmayı amaçlayan bir 
organizasyondur(http://www.galatabusinessangels.com/tr/hakkimizda).   
 
Özel sermayeli ticari banka olarak faaliyette bulunan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından kurulan 
“Girişim Evi” ve “TEB Kuluçka Merkezi”nde sunulan tüm finansal olmayan destekler girişimcileri 
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desteklemek adına banka tarafından kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 
Bu kapsamda sunulan destekler arasında; ofis desteği, iş yönetim danışmanlığı, akademik danışmanlık, 
muhasebe ve finans danışmanlığı, fikri mülkiyet desteği, marka oluşturma, web sitesi desteği, yatırımcı 
buluşmaları vb. etkinlikler yer almaktadır (http://www.tebkobitv.com/girisim-bankaciligi). 2011 yılında 
Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan “Girişim Fabrikası”  Turkcell ve Türk Ekonomi Bankası Girişim 
Bankacılığı tarafından desteklenmekte olup, yapılan başvurulardan seçtiği 24 girişimin toplamda 4.8 Milyon 
TL’den fazla yatırım ve hibe desteği almasına öncülük etmiş bir hızlandırma programıdır 
(http://www.girisimfabrikasi.com/hakkimizda).  
 
Faaliyetleri arasında girişimcilere destek hizmeti sunan bazı kuruluşların; kuruluş amaçları veya sosyal 
sorumluk kapsamında oluşturdukları destek mekanizmaları da mevcuttur. Bu bağlamda sunulan destek 
hizmetlerinden bazıları şunlardır(OKA, 2014, 10-21); 
 

 KOSGEB tarafından sunulan girişimcilik destek programı, 
 KOSGEB tarafından sunulan ar-ge destek programı, 
 İŞKUR destekleri, 
 TÜBİTAK, patent başvuru desteği, sanayi ar-ge proje desteği, 
 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ar-ge destekleri, 
 TOBB girişimcilik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri vb. 

 
Genç girişimciler şirketleşme aşamasından sonra diğer işletmelerin finansman modelleri arasında yer alan 
mali kuruluşlardan kredi kullanma, borçlanma araçları(finansman bonosu, tahvil ihracı), satıcı kredileri, hisse 
senedi ihracı vb. diğer finansman teknikleri de kullanabilirler. Teknoloji odaklı iş fikrini gerçeğe 
dönüştürmede kullanılacak ilk öncelikli finansman desteği ise bir devlet teşviki olarak ele alınabilecek 
“Teknogirişim Sermaye Desteği”dir. 

 
4. TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ 
 
Türkiye nüfus yapısının özellikleri ele alındığında genç ve dinamik bir yapı dikkat çekmektedir. Bu özellikler 
girişimcilik konusunda ciddi bir avantaj ve fırsattır. Genç ve dinamik nüfusun girişimci özelliklerinin 
desteklenmesi ve istihdam yaratılması bir avantaj oluştururken, bu fırsattan yararlanılmaması ekonomik ve 
sosyal yönden sıkıntılar ortaya çıkarabilir(Müftüoğlu ve Durukan, 2004, 103-105). 
 
Ekonomik ve sosyal faydaları dikkate alınarak, genç ve donanımlı nüfusun iş fikirlerini gerçeğe 
dönüştürebilmek amacıyla 2008 yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan 
Teknogirişim Sermaye Desteği sunulmaya başlanmıştır. Bu destek ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç 
girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK tarafından destek programı 
düzenlenmektedir. Başvuru şartları ve destek miktarları benzer olan destek programlarının çağrı takvimleri, 
destekledikleri proje sayıları ve işleyişlerinde bazı farklılıklar mevcuttur. 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan destek programına; örgün öğrenim veren 
üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek 
lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru 
tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir. Programa yılda bir kez Bakanlık tarafından 
duyurulacak tarihlerde başvuru yapılabilmektedir. Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş 
fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı 100.000TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak 
verilmektedir.  
 
TÜBİTAK tarafından sunulan destek programı 1512 kodlu Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2012 
yılından itibaren uygulanmaktadır.  Bu programa Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından 
mezun, herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci, herhangi bir yüksek lisans veya 
doktora programından mezun kişiler başvurabilir. Başvuru sürecinden sonra projesi desteklenen girişimci 
100.000TL çekirdek sermaye desteğine hak kazanır. Bu süreçte girişimciye rehber desteği hizmeti 
sunulmakta olup, şirketleşme ve teknolojik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan firmalara, TÜBİTAK 
1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurarak 550.000TL’ye kadar bütçeli %75 
hibe desteği sunulan proje imkanı sunulmuştur. İş fikrinin gerçeğe dönüşmesiyle elde edilen ürünlerin 
ticarileşmesi için firmalara; sektörün önde gelen firmaları ile buluşma imkanı sağlayacak proje pazarlarının 
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düzenlenmesi, girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara ve yatırımcılara erişim imkanları yaratılması destek 
sürecinin ileri aşamalarını oluşturmaktadır. 
 
2009 yılından itibaren sunulan Teknogirişim Sermaye Desteğine yapılan başvuru sayıları ve desteklenen proje 
sayıları Tablo 1’de yer almaktadır. 
 
Tablo 1: Teknogirişim Sermaye Desteğine Yapılan Başvurular ve Desteklenen Proje Sayıları 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam 
Başvuru Sayıları 159 724 859 1.597 1.539 4.428 
Destek Sayıları 78 102 272 288 294 1.034 

(TGSD Raporu) 
 
Tablo 1’den görüleceği üzere 2009-2013 yılları arasında destek çağrısına toplamda 4.428 başvuru yapılmıştır. 
Bu başvurulardan 1.034’ü (yaklaşık %23) desteklenmeye hak kazanmıştır. Her bir proje yaklaşık 100.000TL 
hibe desteği alacağı için yaklaşık 103 milyon TL destek fonu oluşturulmuştur. 
 
Tablo 2: TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programına Yapılan Başvurular ve Desteklenen Proje 
Sayıları 

 2012 2013 Toplam 
Başvuru Sayıları 745 1.208 1.953 
Destek Sayıları 125 140 265 

      (www.tubitak.gov.tr) 
 
2012 yılından itibaren destek verilmeye başlanan TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programına 
yapılan başvuru sayıları ve desteklenen proje sayıları Tablo 2’de yer almaktadır. İki yıllık süreçte toplam 
1.953 başvuru gerçekleşirken, 265 proje(%13,5) desteklenmiştir. Her bir proje için verilen destek üst sınırı 
100.000TL olduğu için iki yıllık süreçte sağlanan fon desteğinin üst sınır 26,5 milyon TL’dir. 
 
Tablo 3: Teknogirişim Sermaye Destekleri İllere Göre Dağılım(2009-2013) 

İller  Destek Sayıları 
Ankara 473 
İstanbul 225 
İzmir 43 
Diğer 293 
Toplam 1.034 

        (TGSD Raporu) 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen Teknogirişim Sermaye Desteği illere göre 
dağılımı incelendiğinde Ankara(%45,7) ve İstanbul(%21,7) illerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu 
illerin nüfus oranında yüksek olan genç girişimci potansiyeli ve bu desteklere olan ilginin yüksek olması bu 
durumun ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerdir. 
 
Tablo 4: TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Destekleri İllere Göre Dağılım(2012-2013) 

İller  Destek Sayıları 
Ankara 82 
İstanbul 95 
İzmir 17 
Diğer 71 
Toplam 265 

       (www.tubitak.gov.tr) 
 
Tablo 4’te TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında, 2012 ve 2013 yıllarında, 
desteklenen projelerin illere göre dağılımı yer almaktadır. Destekten en fazla faydalanan il 
İstanbul’dur(%35,8). İkinci sırada yer alan il ise 82 proje ile Ankara’dır(%30,9). Bu illerdeki üniversite 
imkanları, öğrenci potansiyeli, nüfus yoğunluğu ve genç nüfusun ilgisi bu durumun ortaya çıkmasında önemli 
etkenlerdir. 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından organize edilen Teknogirişim Sermaye Desteği ile teknolojik 
yenilik içeriği bulunan ve desteklenen projelerin teknolojik düzeyi, faaliyet alanı ve yıllara göre dağılımı 
Tablo 1’de özetlenmiştir. 
 
Tablo 5: Teknogirişim Sermaye Desteği, Faaliyet Alanları ve Yıllara Göre Dağılım 
 Toplam 2009 2010 2011 2012 2013 
YÜKSEK TEKNOLOJİ       
Eczacılıkta ve Tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel 
kaynaklı ürünlerin imalatı  

137 8 6 33 37 53 

Hava ve uzay taşıtları imalatı  12 1 2 4 0 5 
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ve saat imalatı  118 12 8 60 15 23 
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları 
imalatı  

69 9 16 32 0 12 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı  193 19 20 24 103 27 
Ara Toplam  529 49 52 153 155 120 
ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ       
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve 
Cihazların İmalatı 

245 8 15 55 78 89 

Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı  8 1 5 0 0 2 
Demiryolu & Ulaşım Araçları İmalatı 6 2 2 2 0 0 
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı  93 10 15 16 16 36 
Makine & Aksamları 153 8 13 46 39 47 
Ara Toplam  505 29 50 119 133 174 
GENEL TOPLAM 1034 78 102 272 288 294 
(TGSD Raporu) 
 
Tablo 5’den görüleceği üzere ileri teknoloji düzeyinde, büro muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı, 
eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı ile tıbbi aletler, hassas ve optik 
aletler ve saat imalatı alanlarında önemli sayıda destek sağlanmıştır. Orta ileri teknoloji düzeyinde, farklı 
alanda sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı en fazla desteklenen alandır.  

 
Tablo 6: TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Faaliyet Alanları ve Yıllara Göre 
Dağılım 

Faaliyet Alanı/Yıllar Toplam 2012 2013 
Bilişim Teknolojileri 91 43 48 
Elektrik-Elektronik   62 28 34 
Biyoteknoloji 41 21 20 
Ulaştırma, Savunma 33 14 19 
Makina-İmalat, Enerji, Tekstil  23 12 11 
Malzeme, Metalurji ve Kimya  15 7 8 
TOPLAM 265 125 140 

                        (www.tubitak.gov.tr) 
 
2012 yılından itibaren sunulan, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programından desteklenen 
projeler arasında ilk sırada bilişim teknolojileri alanı yer almaktadır. Elektrik- elektronik ve biyoteknoloji 
alanları desteklenen alanlar arasında üst sıralardadır.  

 
5. SONUÇ 
 
Genç nüfusun girişimci özelliklerinin ortaya çıkarılmasıyla, farklı motivasyon araçlarıyla teşvik edilmesiyle 
ve sermaye ihtiyacının desteklenmesiyle ekonomik ve sosyal çevrede çok önemli kazanımlar sağlanması 
mümkündür. Genç girişimcilerin niteliksel ve niceliksel özelliklerinin iyileşmesi, istihdamda artış sağlarken, 
ekonomiyi canlandırma, rekabeti artırarak tüketiciye daha iyi ürünlerin ulaşmasını sağlar. Genç girişimciler 
hukuki çevre, ekonomik çevre, kültür, eğitim, aile vb. faktörlerin etkisindedir. Bu faktörler çoğu zaman 
girişimcinin önünde engeller oluşturabilmektedir. Bu engellerin aşılmasından sonra önemli bir kısıt da iş 
fikrini gerçeğe dönüştürmede gerekli olan sermaye ihtiyacıdır.  
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Genç girişimci, iş fikrini gerçeğe dönüştürme aşamasında gerekli sermaye ihtiyacını kişisel birikimlerinden, 
aile veya arkadaşlarından sağlayacağı fonlardan oluşturabilir. Ancak bu fonlar çekirdek sermaye olarak sınırlı 
kalmaktadır. Ar-ge ve inovasyona dayalı iş fikirlerinde, prototip oluşturma ve teknolojik doğrulama 
safhasında ek kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu aşamadan sonra ürünün ticarileştirilmesi, pazara 
sunulması, tanıtılması vb. faaliyetler önem kazanmaktadır. Bu nedenle ihtiyaç duyulan ek fon ihtiyacının 
çeşitli destek mekanizmalarından sağlanması uygun olacaktır. Genç girişimciler iş fikirlerini girişim 
sermayesi desteği sunan işletmelere veya iş melekleri sermaye desteği oluşumlarına sunarak bu kaynaklardan 
sermaye desteği alabilir. Sosyal sorumluluk kapsamında sunulan destek hizmetlerinden yararlanabilir. 
 
Genç girişimcilerin fon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortaya çıkan ve 2009 yılından itibaren 
uygulanmaya başlayan en önemli destek Teknogirişim Sermaye Desteği’dir. 5746 Sayılı Kanun kapsamında 
yasal zemin bulan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen çağrılarla 
verilen destekler genç girişimcilere önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında 
Bakanlık ve TÜBİTAK tarafından verilen desteklerle 1.299 proje desteklenerek, ar-ge ve inovasyona dayalı 
yeni işletmelerin kurulması teşvik edilmiştir. Henüz gelişme aşamasında olan destekleme programlarına 
başvuru sayılarının artması, kaliteli projelerin desteklenme sayılarının da artması beklenmektedir. 
Desteklenen projelerin artması ve farklı illerde yer alan genç girişimcilerin desteklenmesiyle istihdam 
yaratma, ekonomik ve sosyal gelişme vb. faydalar sağlanacaktır. Beklenen faydaların ölçülmesi, genç 
girişimcilerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyi yeni araştırmalara konu olabilir. 
 
KAYNAKÇA 
 
AKIN H. B,(2010),  “Türkiye’de İş Yapma Ortamının Girişimcilik ve Ekonomik Özgürlükler Açısından 
Değerlendirilmesi”, Bilig Dergisi, Güz, Sayı: 55,  s 21-49. 
AKPINAR S.,(2009), Girişimciliğin Temel Bilgileri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli. 
ARIKAN S.(2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. 
ARSLAN K.,(2002),  “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri” Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, c.6, s:1-11.  
CHIGUNTA F.(2002), Youth Entrepreneurship: Meeting the Key Policy Challenges, Oxford University, 
England Final Thesis. 
GÜNEY S., (2008), Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara. 
HARRIS T.,(2006), Start-up A Practical Guide to Starting and Running a News Business, Springer. 
KARABULUT A. T.,(2009),  Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul. 
MARANGOZ M.(2012), Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul. 
MILLER, E. L.,(2008), Lifecycle of a Technology Company : Step-by-Step Legal Background and Practical 
Guide from Start-up to Sale. Hoboken, NJ, USA: Wiley. 
MÜFTÜOĞLU T., DURUKAN T.,(2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitabevi, Ankara. 
ODABAŞI Y.,(2005), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
ÖZDEMİR Y., MAZGAL S., (2012), “Aile Kültürü Girişimcilik Yetenek ve İstekleri”  Girişimcilik ve 
Kalkınma Dergisi (7:1). 
Schoof U., (2006), Stimulating Youth Entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by 
young people, International Labour Office, Seed Working Paper No:76, Geneva. 
SHELTERS  D.(2012),  Start-Up Guide for the Technopreneur + Website : Financial Planning, Strategic 
Decision-Making and Negotiating from Incubation to Exit, Somerset, NJ, USA: Wiley. 
http://inovent.com.tr/tr/hizmetlerimiz.html 
http://timreview.ca/article/394 
http://www.galatabusinessangels.com/tr/hakkimizda 
http://www.girisimfabrikasi.com/hakkimizda 
http://www.metutechban.org/index.php?id=2 
http://www.oka.org.tr/ContentDownload/GirisimcilikRaporu.pdf (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 
Girişimcilik Kavramı ve Türkiye de Girişimcilik,) 
http://www.tebkobitv.com/girisim-bankaciligi 
http://www.tubitak.gov.tr 
http://www.youngceoindia. com/ Entrepreneurs.aspx 
https://biltek.sanayi.gov.tr 

 
 
 
 



 

576 
 
 

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİNİN İNCELENMESİ 
 

Öğr. Gör. Fatma TOYGAR,  Gediz Üniversitesi, MYO, Lojistik Bölümü, fatma.toygar@gediz.edu.tr 
 

Öğr.Gör. Hanife YİĞİT AKDEMİR, Gediz Üniversitesi, MYO, Lojistik Bölümü, hanife.yigit@gediz.edu.tr, 
 

Yrd. Doç. Dr. Şerife DEMİROĞLU, Gediz Üniversitesi MMF, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
serife.demiroglu@gediz.edu.tr 

 
ÖZET 
 
Girişimci, ekonomide dört üretim faktöründen biri olarak incelenmiş ve diğer üçünün bir araya getirilip 
faaliyetlerin başlatılmasını mümkün kılan faktör olarak tanımlanmıştır. Girişimcilikte başarının 
yakalanabilmesi için var olan kaynakların kullanımında; yenilikçi fikirlerin üretilmesi ve çevre 
değişkenlerinin iyi analiz edilip, bu analizlerin sonuçlarına göre yeni stratejilerin belirlenmesi önemlidir. 
Girişimcilik sayesinde ürün ve hizmet çeşitliliği artmış, hayatı kolaylaştıran ürünler ortaya çıkmış ve 
ekonomiler bu sayede güçlenmiştir.  
 
Küreselleşme, nüfus artışı, teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerle artan rekabet koşulları lojistik sektörünün 
önemini de arttırmıştır. Lojistik sektörünün bu güne kadarki gelişiminin ve bundan sonra izleyecek olduğu 
çizginin öngörülebilmesi adına lojistik sektörünün girişimcilik profilini inceleyen araştırmalara ihtiyaç vardır. 
 
Çalışmamızda istatistiklerden yararlanılarak Türkiye’de Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
girişimcilik açısından incelenmesi hedeflenmiş ve Lojistik sektörünün girişimci profili ortaya çıkarılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Lojistik sektörü, girişimcilik ve girişimci. 
 
ABSTRACT 
 
Entrepreneur is analyzed as one of the four production factors in economy and defined as the factor which 
makes possible to start the activities by gathering the other three factors. In using the existing resources to 
reach success in entrepreneurship, a good analysis of environmental variables and determining news trategies 
according to the results of this analysis is very important. Owing to the entrepreneurship, the voriety of 
product and service increased, the products that make life easier appeared and economies became stronger 
through these. 
 
The rivalry conditions that were increased because of globalization, growing population and tha development 
of technology also increased the importance of logistic sector. Researches that investigate the profile of 
logistic sector’s entrepreneurship are needed for predicting the logistic sector’s improvement until today and 
the route that it will follow from new? With the help of statistics, analyzing the companies that are operating 
in the logistic sector in Turkey from the point of entrepreneurship was airred in our study and the profile of 
entrepreneurship of logistic sector came out. 
 
Keywords: Logistic sector, entrepreneurship and entrepreneur. 
 

1. GİRİŞ 
 
Artan nüfus, küreselleşen dünya ve iletişimdeki başdöndürücü hız, tüketicilerden yeni taleplerin gelmesine 
neden olmuş ve bu taleplerin sonucu olarak işletmeler; dinamik bir yapıya sahip olmaya, kendilerini 
geliştirmeye mecbur kalmıştır. Bu hızlı değişim; sektörler arası geçişlere, rekabetin şiddetinin artmasına, yeni 
iş sahalarının oluşmasına ve sonuç olarak teşebbüslerin artmasına neden olmuştur. 
 
Ekonominin dört üretim faktöründen olan girişimcilik, günümüz dünyasında önemli bir yere sahip olmuş ve 
girişimciler kendileri için yüksek kar getiren sektörlere yönelmiştir. Güçlü bir tedarik zinciri ağına sahip 
olmanın firmaya sağladığı üstünlükler dikkate alınmış ve lojistik sektörünün önemi artmıştır. Önemli bir 
coğrafi konuma sahip olan Türkiye’de lojistik sektörünün hacminde gözlenen değişiklikler incelenmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Girişim, Girişimci ve Girişimcilik Kavramları 

 
Sözlükte girişim, ‘bir işe girme, teşebbüs’  anlamına gelirken, girişimci, ‘üretim için bir işe girişen, kalkışan 
kimse, müteşebbis’ ikinci anlam olarak ‘ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan 
kimse, müteşebbis’ şeklinde tanımlanmıştır.(TDK) 
 
Girişimcilik, yeni bir işin başlatılması, gerekli kaynakların sağlanması ve bu işle ilgili risk ve kazançların 
kabul edilmesi süreci ya da yeterli zaman ve çaba tahsis edilerek, finansal, fiziksel ve sosyal risklere 
katlanarak parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde edilerek yeni bir değer oluşturma 
sürecidir.(Erdoğan, Z. s.5) 
 
Girişimcilikte başlanan iş, kurulan işletme veya yeni bir alanda atılan adıma girişim; bu işi gerçekleştiren 
bireye girişimci denilmektedir. Girişimci, para işgücü ve kaynakları bir araya getirerek işletmenin 
kurulmasını sağlayan ve başarısızlık durumundan en fazla etkilenecek olan kişidir. 
 
Girişimci, kişilere ait özel yetenekler ve zihinsel kapasiteleri ortaya koyan, girişimcilik, girişimcinin işaret 
ettiği eylemin, hareketin, organizasyonun ve bunların ortaya çıkardığı sonuçların tamamıdır. Girişimcilik 
algılama ve sezgi yoluyla başlayıp, model, güven, imaj ve kuluçka rollerle sosyal hayatta bir başarı, 
girişimcinin psikolojik özellikleriyle birleşen ve davranışları uygun biçimde şekillendiren teknolojidir. 
Girişimcilik diğer insanlardan farklı olarak günlük yaşantılara değer katmadır. Girişimcilik, stratejik rekabet 
açısından geleceğe değer katabilmek için kaynak ve yeteneklerin inşa edildiği üretim yerleridir. (Top, S.2006) 
 

2.2. Girişimciliğin Önemi 
 
İnsanlar var olduğu günden beri sürekli kendini geliştirmiş ve ortaya yeni eserler koymuştur. Ortaya konulan 
eserler, diğer insanlar tarafından taklit edilmiş ve bu gayretler yaşam standartlarını iyileştirme amacıyla 
gerçekleşmiştir. Tarihsel süreçte üretim ve hizmet paylaşımı gelişerek sürmüş arz ve talep durumları 
değişkenlik göstermiştir. Günümüzde bilgiye erişimin kolaylığı, tüketicilerin daha bilinçli kararlar almasını 
sağlamakta ve pazarı iyi okuyabilen girişimcilerin, tüketiciyi tatmin eden mal ve hizmetler üretmesiyle 
verimlilikte optimal seviyeye yakınlıkları artmaktadır. 
 
Türkiye’de girişimcilik, son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir ve bu gelişmenin Türkiye’de nüfusun hızlı 
artışıyla ilişkilidir. Genç nüfus yapısı; sağlık, eğitim, hizmetler, gıda, ulaşım, bilişim ve benzeri alanlarda 
büyük talep olması anlamına gelmektedir. Bu durum, Türkiye’de yeni girişim alanlarının oluşmasını ve yeni 
girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Girişimcilik, ülkemizde ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin 
sağlanmasında lokomotif gibidir. Girişimcilik; serbest rekabet sisteminin başarıyla işlemesinde, kamu 
hizmetlerinin veriminin arttırılmasında, teknolojik gelişmelerin sağlanmasında, işsizlikle mücadelede, kişilere 
gelir artışı sağlamada, Ülkenin ekonomik büyümesi ve uluslararası rekabeti gerçekleştirebilmesi için önemli 
roller üstlenmektedir. (Tekin, M. 2012:4-7) 
 
Teşebbüsler sayesinde istediği ürüne kolaylıkla ulaşabilen tüketiciler için fayda sağlandığı gibi, üretim 
faktörlerinden olan iş gücü istihdamı sayesinde işsizlik oranı da azaltmakta ve bu sayede hem Gayri Safi Milli 
Hasıla artmakta hem de Kişi Başına Düşen Gelir Hacmi yükselmektedir. Bu kazan-kazan mantığının sonucu 
olarak, hem girişimciler hem de mal ve hizmet alan tüketiciler için verimli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
 

2.3. Türkiye’de Lojistik Sektöründe Girişimcilik 
 
Teknolojik gelişmeler ve dünya nüfusunun artmasına paralel olarak artış gösteren talep hacmi, günümüzde 
işletmeler arası rekabeti zirveye taşımıştır. Rekabetin artması ürün çeşitliliğini ve yeni sektörlerin oluşmasını 
sağlamış ve cazip pazarlar, girişimci sayısını arttırmıştır. Türkiye’de ulaştırmaya ait veriler göstermektedir ki 
pazar hacimlerinin ve sayılarının artmasıyla, yıllara göre taşınan insan sayısı ve yük hacminde artış 
gerçekleşmiştir. 
 
Türkiye, avantajlı coğrafi konumu sebebiyle lojistik faaliyetler açısından önemli bir noktadadır. Bu 
özelliklerin yanı sıra gelişen ekonomisi, çok çeşitli üretim kollarında üretim kabiliyeti, dinamik ve genç 
nüfusu ve çevresi için istikrarlı bir görünüm çizmesi sebebiyle Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz ve 
Ortadoğu için potansiyel bir üretim ve lojistik üssü pozisyonundadır. Denizyoluna ek olarak tarihsel bir ticari 
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kavşakta bulunması sebebiyle karayolu avantajı ve geliştirilmekte olan demiryolu altyapısı Türkiye için 
önemli fırsatlar yakalamasını sağlamaktadır. (http://tasfiye.gtb.gov.tr) 
 

2.4. Girişimciliğin Ölçülmesi 
 
Bir sektördeki girişimciliğin ölçülebilmesi için o sektöre giriş yapmış firmaların sayıları ve girişimcilik için 
verilen destekler incelenebilir. 
 
Girişimcilik seviyesi ölçülürken, statik ve dinamik olmak üzere çeşitli belirtkelere bakılabilmektedir. Serbest 
çalışma ya da iş sahipliği oranları (EIM/ENSR, 1997) girişimcilik düzeyini gösteren önemli statik 
belirtilerdendir. Dolayısıyla ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sayısı girişimcilik düzeyini 
yansıtmaktadır. Bir dinamikbelirtke ise kurulma aşamasındaki girişimcilik faaliyetleri ve yeni iş yeri kurmuş 
olanlar arasındaki faaliyetlerdir. Ayrıca ekonomide gerçekleşen firma giriş veçıkış oranlarının toplamı da 
dinamik bir belirtke olarak ele alınmaktadır(Wennekers ve Thurik, 1999).(Alıntı:Aslan,Y. 2009) 
 

3. METODOLOJİ 
 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

 
Araştırmanın temel amacı,Türkiye’de lojistik sektöründe girişimcilik sayısının ve girişim için verilen 
teşviklerin yıllara göre ve tüm sektörlere oranla değişimlerinin, anlamlı bir ilişki kurularak incelenmesidir. 
 
Araştırma, Türkiye’de lojistik sektöründe girişimcilere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen teşvikler ve yıllara göre 
lojistik sektöründe açılan firma ve antrepo sayıları incelenerek, Türkiye’nin lojistik sektörü girişimcilik 
profiliçizilmiştir. 
 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
 
01.01.2001-31.01.2014 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ulaştırma Alt Sektörüne Ait Yatırım Teşvik Belgeleri 
ve 2010-2012 yılları arasında KOSGEB tarafından Ulaştırma ve Depolamasektörüne verilen teşvikler 
incelenmiştir. Lojistik sektörü kavramı henüz kullanılmamakta olup, alt sektörler adı altında inceleme yapmış 
olmak çalışmanın kısıtlarındandır. TÜİK istatistiklerinde de lojistik Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 
Sektörü içinde değerlendirilmektedir. Bu durum da lojistiğe ilişkin öngörülerde kullanılabilecek verilerin 
sağlanmasında sıkıntılar yaşanmasına ve sektör büyüklüğü ve ilgili diğer verilerin sağlıklı 
değerlendirilememesine yol açmaktadır. 
 

3.3. Araştırmanın Bulguları 
 
İş Kayıtlarına Göre Girişim Oranları 
 
Girişimlerin Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre; 2008 yılına kadar 
Ulaştırma Depolama ve Haberleşme, 2009 yılından itibaren Ulaştırma ve Depolama sektörü adı altında 
incelenmiş olan girişimlerin 2003-2012 yılları arasında Türkiye’deki tüm girişimlere oranı tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 1: Türkiye’de 2003-2012 Yılları Arası Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Ait Girişim Sayılarının Tüm 
Sektörlere Ait Girişim Sayılarına Oranının Yıllara Göre Değişimi (www.tuik.gov.tr) 
 

 
Grafik 1: Türkiye’de 2003-2012 Yılları Arası Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Ait Girişim Sayılarının Tüm 
Sektörlere Ait Girişim Sayılarına Oranının Yıllara Göre Değişimi (www.tuik.gov.tr) 

Yıllar  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Oranlar (%) 13,6 13,68 18,0 17,36 17,26 16,9 16,44 17,7 16,4 16,6 
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Türkiye’de 2003-2012 yılları arası ulaştırma ve depolama sektörüne ait girişim sayılarının tüm sektörlere ait 
girişim sayılarına oranının yıllara göre değişimi incelendiğinde 2005 yılına 2004 yılına göre %4,2 değerinde 
belirgin bir artış görülmüştür. Bu oran sonraki yıllarda 2005 yılının gerisinde kalmasına rağmen %16 -18 
civarında değerini korumuştur. 
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tarafından 
Girişimcilik Konusunda Verilen Destekler 
 
1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi 
amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşu olan KOSGEB, 18 Eylül 2009 Tarihinde alınan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi için destek 
vermektedir.(http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16 Erişim Tarihi: 30.03.14) 
 
Girişimcilik Destek Programı ile 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, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi 
(İŞGEM) Desteği, İş Planı Ödülü uygulamalarından oluşmaktadır. (http://www.kosgeb.gov.tr/Pa-
ges/UI/Baskanligimiz.aspx?ref=23) 
 
Tablo 2: KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne 
Verilen Kredi Faiz Desteklerinin Yıllara Göre Dağılımı 
 

 
Tabloda görüldüğü üzere Ulaştırma ve Depolama sektörüne verilen kredi faiz desteklerinde şirket adedi 
bazında bakıldığında yıllara göre azalma gözlenmiştir. Fakat genel oranlara baktığımızda 2011 yılındaki 
düşüşün ardından 2012 yılında % 125 artış olduğu gözlenmektedir. Faiz desteği tutarında miktar olarak çok 
büyük farklılıklar olmamış fakat genel oranlara bakıldığında 2011 yılındaki düşüşün ardından % 135 lik 
yükselme gözlenmiştir. Kredi hacimlerine bakıldığında ise miktar bazında büyük düşüşler gözlenmiş fakat 
genel ortalamalara bakıldığında 2011 yılındaki düşüşün ardından 2012 yılında %95 lik artış gözlenmiştir. 
 

Yıllar İşletme Adedi Yüzde(%) Faiz Desteği 
Tutarı (TL) 

Yüzde(%) Kredi Hacmi 
(TL) 

Kredi 
Hacmi(%) 

2010 7540 17,4 14.771.168 10,1 188.682.966 9,9 
2011 2409 5,0 8.476.677 3,7 96.362.185 4,4 
2012 926 12,5 9.165.864 8,7 40.217.073 8,6 
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Tablo 3: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve DepolamaSektörüne Verilen 
Desteklerin Yıllara Göre Dağılımı 

 
Grafik 2: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Verilen 

Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı 
 

 
 
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Verilen Destek 
Tutarının Yıllara Göre Dağılımında 2011 yılında, 2010 yılına göre 9 kat tutar artışı gerçekleşmiş; 2012 
yılında, 2011 yılına göre 1,2 kat artış gerçekleşmiştir. Bu artışlarda ivmenin azaldığı fakat pozitif yönlü 
olduğu gözlenmiş ve girişimcilerin yıllar bazında arttığı saptanmıştır. 
 
Grafik 3: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Verilen 
Destek Tutarının Verilen Tüm Desteklere Oranının Yıllara Göre Dağılımı 
 

 
 
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Verilen Destek 
Tutarının Verilen Tüm Desteklere Oranının Yıllara Göre Dağılımında 2011 yılında, 2010 yılına göre %100 
artışı gerçekleşmiş; 2012 yılında, 2011 yılına göre %67 artış gerçekleşmiştir. Bu artışlarda ivmenin azaldığı 
fakat pozitif yönlü olduğu gözlenmiş ve Türkiye pazarında lojistik sektörüne düşen dilimin arttığı 
saptanmıştır. 
 
Grafik 4: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Destek 
Verilen Net İşletme Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 
 

 

Yıllar Destek Tutarı(TL) Yüzde(%) Net İşletme Sayısı Yüzde(%) 
2010 59.853 0,15 12 0,15 
2011 599.179 0,3 151 0,8 
2012 1.338.447 0,5 213 0,8 
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KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Destek Verilen 
Net İşletme SayısınınYıllara Göre Dağılımında 2011 yılında, 2010 yılına göre 11,6 kat artış gerçekleşmiş; 
2012 yılında, 2011 yılına göre 0,4 kat artış gerçekleşmiştir. Bu artışlarda ivmenin azaldığı fakat pozitif yönlü 
olduğu gözlenmiş ve girişimcilerin yıllar bazında arttığı saptanmıştır. 
 
Grafik 5: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Destek 
Verilen Net İşletme Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 
 

 
 
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Ulaştırma ve Depolama Sektörüne Destek Verilen 
Net İşletme Sayısının Destek Verilen Tüm İşletmelerin Sayısına Oranının Yıllara Göre Dağılımında 2011 
yılında, 2010 yılına göre %433 artışı gerçekleşmiş; 2012 yılında, 2011 yılına göre değerini korumuştur. Bu 
veriler, Ulaştırma ve Depolamasektörüne ait girişimcilik hamlelerinin, Türkiye’deki diğer sektörlerin 
gerisinde kalmadığı saptanmıştır. 
 
Ekonomi Bakanlığı Tarafından Verilen Ulaştırma Alt Sektörüne Ait Yerli Sermayeye Verilmiş Yatırım 
Teşvik Belgeleri, Sabit Yatırım Miktarları ve İstihdamlar 
 
Tablo 4: 01.01.2001-31.01.2014 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ulaştırma Alt Sektörüne Ait Yerli 
Sermayeye Verilmiş Yatırım Teşvik Belgelerinin Adedi, Sabit Yatırım Miktarı ve İstihdamının Tüm 
Sektörlere Oranları 
 

Yıllar Belge Adedi (%) Sabit Yatırım (%) İstihdam (%) 
2001 5 8,2 1,7 
2002 9,3 12,9 6,9 
2003 14 16,4 3,5 
2004 8 13,7 4,1 
2005 6,7 21,2 5,9 
2006 6,9 15,2 5,2 
2007 6,3 15,6 6,5 
2008 3,4 15,3 7,1 
2009  1,1 14,4 0,4 
2010 4,9 10,4 2,3 
2011 1,8 7,5 1,4 
2012 1,6 3,2 2,8 
2013 1,8 4 3,5 
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Grafik 6: 01.01.2001-31.01.2014 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ulaştırma Alt Sektörüne Ait Yerli 
Sermayeye Verilmiş Yatırım Teşvik Belgelerinin Adedi, Sabit Yatırım Miktarı ve İstihdamının Tüm 
Sektörlere Oranları  
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Tablo 5: 01.01.2001-31.01.2014 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ulaştırma Alt Sektörüne Verilmiş Yatırım 
Teşvik Belgelerinin Adedi, Sabit Yatırım Miktarı ve İstihdamının Tüm Sektörlere Oranları  
 

Yıllar Belge Adedi (%) Sabit Yatırım (%) İstihdam (%) 
2001 4,5 2,2 1,5 
2002 8,7 11,4 5,9 
2003 13,4 15,8 3,3 
2004 7,8 10,9 4,4 
2005 6,5 17,1 5,3 
2006 7,2 15,1 6,5 
2007 6,5 14,9 7,4 
2008 3,7 13,6 7,9 
2009 1,2 2,1 2,0 
2010 0,5 9,7 2,2 
2011 1,7 6,2 1,4 
2012 1,5 2,9 2,6 
2013 1,7 3,5 3,3 

 
Grafik 7: 01.01.2001-31.01.2014 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ulaştırma Alt Sektörüne Verilmiş Yatırım 
Teşvik Belgelerinin Adedi, Sabit Yatırım Miktarı ve İstihdamının Tüm Sektörlere Oranları  
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Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde firma sayısı azaltılmış ve yıllar bazında yabancı 
sermayeye verilen destekler arttırılmıştır. Sabit yatırım, istihdam ve belge adedi oranları birbirine paralel 
değişimler göstermiş fakat istihdam oranlarınınalt seviyelerde kaldığı gözlenmiştir. 
 
Türkiye’deki Antrepo Sayıları  
 
Antrepo, gümrük mallarına için yapılmış özel depolardır. Sektördeki bazı firmalara verilen teşviklerin yanı 
sıra antrepo sayılarındaki değişiklikler de sektördeki girişim sayısına ait önemli veri kaynaklarındandır. 
Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki antrepo çeşitleri ve sayıları yer almaktadır. 
 
Tablo 6: Türkiye’deki Antrepo Sayıları(Kaynak: http://tasfiye.gtb.gov.tr) 
 
Antrepo Tipi 2008 2009 2010 2011 2012 
TOPLAM 1228  1172 1375 1366 1337 
Antrepo Tipi 2008 2009 2010 2011 2012 
A Tipi Genel Antrepo 505  510 544 562 577 
B Tipi Genel Antrepo 13 10 9 7 7 
C Tipi Genel Antrepo 686  635 805 780 739* 
D Tipi Genel Antrepo 1 1 1 1 1 
E Tipi Genel Antrepo 17 10 10 10 10 
F Tipi Genel Antrepo 6 6 6 6 3 
TOPLAM 1228  1172 1375 1366 1337 
Not: *Bunlardan 165 adedi C tipi özel antrepo sayılan gümrüksüz satış mağazası ve deposudur. 

 
Grafik 8: Türkiye’deki Antrepo Sayıları 
 

 
 
2008-2012 yılları arasında Türkiye’deki antrepo sayıları incelendiğinde 2009 yılında küresel kriz nedeniyle 
ithalat ve ihracat hacminin düşmesine bağlı olarak 2008 yılına oranla %4,6 azalma gözlenirken, 2010 yılında 
antrepo sayısı 2009 yılına göre %17 oranında yükselmiş, 2011 yılında bir önceki yıldan %0,7 ve 2012 yılında 
%2 oranında azalma gerçekleşmiştir. 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Ulaştırma ve Depolama alt başlıkları altında incelenen verilere göre, lojistik sektörü Türkiye’de ilerleme 
kaydeden bir sektördür. Ayrıca girişimciler tarafından tercih edilen sektörler arasında, genellikle ilk üç sırada 
yer almaktadır. Coğrafi konumu, dinamik iş gücü, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolunun etkin 
kullanılmasıyla Türkiye’de lojistik sektörü önemli Pazar fırsatları oluşturabilecek durumdadır. 
 
Girişimcilere verilen destekler, istihdam oranlarının üzerindedir. Bu sebeple, lojistik sektörü ülke 
ekonomisine katkı sağlama amacıylayeni projeler geliştirmeli, Türkiye’deki potansiyel işgücü kullanılmalı ve 
sektöre aitistihdam sayısı arttırılmalıdır. Sektöre ait yeni yapılanmaların girişimlere yeterince yansımadığı 
görülmüş, Türkiye’deki girişimcilere lojistik sektöründeki gelişmelerinilgili makamlar tarafından daha iyi 
tanıtılması ve sektöre ait fırsatların değerlendirilmesi sonucuna ulaşılmıştır. 
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